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Beköszöntő. 

O r a et l a b o r a ! Sz . B e n e d e k Atyánk ezen in te lme legyen 
e folyóirat e lső g o n d o l a t a . Ez a benedek i s ze l l em k i fe jező je , 
ez a mai b e n c é s e k n e k is i rányí tó ja . 

A P a n n o n h a l m á n m e g j e l e n t „ S z e n t Ge l lé r t " i f júsági p a s z -
to rác iós és exhor t ác ió s fo lyóira t a n e h é z v i s z o n y o k beáll tával 
nem volt t o v á b b k iadható . D e azért élt l e lkünkben a vágy , 
h o g y újra meg kel lene ind í t anunk egy b e n c é s f o l y ó i r a t o t , 
e se t l eg más , s z é l e s e b b k ö r ü cé lk i tűzésse l , me lyben a b e n c é s 
sze l l em s a b e n c é s tudás ny i lvánulna m e g a magyar kul tura 
s zámára . E lha tá rozás ra biz ta tot t r end tá r sa imnak i lynemű fo lyó -
irat iránt való l e lkesedése s a külföldi b e n c é s e k s z é p s z á m ú 
t u d o m á n y o s fo lyói ra ta . 

Íme, a k ívánság testet ö l tö t t s ú t jára indí t juk a „ P a n n o n -
halmi S z e m l e " e g y e l ő r e é v n e g y e d e s folyóira t e lső s z á m á t a 
Szen t B e n e d e k - r e n d k i adásában . 

Sze l l eme s z o r o s a n ka thol ikus , s z ínvona la t u d o m á n y o s a n 
n é p s z e r ű , tar ta lma soko ída lu , munka tá r sa i b e n c é s e k s a b e n -
c é s e k h e z lelkileg h o z z á t a r t o z ó k . 

T a n u l m á n y o k o n kívül van f igyelő is és t á r casze rü rova ta , 
nyúj t könyv i smer t e t é seke t s b í rá la tokat , végü l á t tekin tés t nyú j t 
a b e n c é s szel lemi s lelki é le t rő l , ideér tve az o b l a t a - o b l a t u s o -
kat s a kath. b e n c é s d i ákegyesü le t e t is. 

Sz . Benedek Atyánk s z e l l e m é t köve t jük , a m i d ő n — az 
ősi r ö g t ö r é s n y o m á n a vele k a p c s o l a t o s tér í tés m u n k á j a után 
kezébe vesz i a R e n d a lelki r ö g ö k s z é t t ö r é s é t , a m e g m ű v e l t 
f ö l d b e belevet i a hit, e rkö lc s és t udás nemes í t e t t m a g v á t 
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h o s s z ú s z á z a d o k o n át, m a j d a t isztán n é p m ű v e l é s munká já -
h o z csatolja a középosz t á ly kinevelését , talán nem e r e d m é n y -
telenül, m o s t pedig — a n é p s z e r ű e n t u d o m á n y o s i rodalom 
m e s s z e vivő útjára lép, hogy m o d e r n e szközze l az e l r ö p p e n ő 
tan í tó szó t m a r a d a n d ó v á tegye a nyomta to t t betű szé leskörű 
ha tásában . Ezt a munkát a pannonha lmi főiskolai Évkönyv 
csak s z ű k e b b korlátok közöt t végezhe t t e 

T u d o m , sok g o n d o s munka g y ü m ö l c s e fog így kikerülni 
a bencés Í róaszta lok f iók jábó l s r emé lem, a megnyi lvánuló 
g o n d o l a t o k sok kath. magya r lé lekben találnak ma jd vissz-
hangot , Abban is b i zom, hogy m e g l é v ő kath folyóirataink 
mellet t a P a n n o n h a l m i Szemlé t tartalmi ér téke nem engedi 
f ö l ö s l e g e s s é válni. Rendi munkatársa ink tudásuk javát igye-
keznek ma jd nyújtani , h o g y a müvei t k ö z ö n s é g szellemi 
igényeit kielégí thessék. S minél t ö b b e n s t ö b b oldalról elé 
gí thet jük ki ezen igényeket , annál j o b b , mert a kath. szellemi 
és lelki élet iránt az é rdek lődés ö r v e n d e t e s e n f e j l ődőben van. 
Abból adunk, amit Isten ado t t . 

Megcsonk í to t t hazánk egyik ku l tu rközpon t j a kivánja közzé-
tenni szellemi termékei t . U g y é rzem, lesz mit és lesz kinek 
m o n d a n u n k s hogy t isztán szellemi célt szolgá ló vállalkozá-
sunka t sokan sz ívesen f o g a d j á k . 

Isten áldásával b o c s á t o m útjára ezen első s zámo t . Szol-
gál ja Sz. B e n e d e k Atyánk sze l l emében Isten n a g y o b b dicső-
s é g é t s a m a g y a r haza javát . 

P a n n o n h a l m a , 1Q25. sz . karácsony nap j án . 

Dr, Bárdos Rémig, 
pannonhalmi főapát. 



TANULMÁNYOK. 
Széchenyi tanítása. 
Irta : Dr. Kocsis Lénárd (Pannonhalma.) 

Széchenyi kultuszát nemcsak a mult évi jubileum, az Akadémia 
megalapításának századik évfordulója hozta lendületbe. Mint 1849 után, 
a nemzeti katasztrófa súlya alatt most is bünbánólag fordulunk vissza 
hozzá. Szellemében egyszer már feltámadt, újjászületett a magyarság; 
az életnek elemi erővel feltörő, parancsoló vágya hozza őt újra közelebb 
lelkűnkhöz. Szerény hatáskörében a mi folyóiratunk is napszámoskodni 
törekszik a nemzet lelki feltámadása körül ; azért csak természetes, ha 
első lapjain hitet teszünk a legnagyobb magyar mellett. Széchenyi törek-
vései különben is azon eszmék irányába esnek, melyek immár több, 
mint kilencszáz éve létet adtak a magyar Szent Benedek-rendnek. Nem 
tartozunk ugyan azok közé, kik Széchenyinek szinte minden sorában 
katolikus lélek megnyilatkozását hajlandók keresni; látjuk, vannak 
mondatai, melyek kissé idegenül hangzanak a teológiailag csak némileg 
képzett embernek is; de az bizonyos, hogy legsúlyosabb gondolatai ősi 
keresztény, katolikus talajba eresztik legegészségesebb gyökereiket. 

Széchenyi közéleti tevékenységének minden mozzanata, idevágó 
Írásainak minden szava egy célt uralt : a magyar nemzet „nemesebb 
kifejtését" és ezzel fajunk biztosítását. „Az emberiségnek egy nemzetet 
megtartani, sajátságait mint ereklyét megőrizni s szeplőtelen minemüsé-
gében kifejteni, nemesíteni erőit, erényeit s így egészen új, eddig nem 
ismert alakokban kiképezve, végcéljához, az emberiség feldicsőitéséhez 
vezetni"1 volt életének feladata. 

E szavak egyúttal Széchenyi történetfilozófiájára is jellemzők. Az em-
beriség élete út a tökéletesség, a gazdag kultúra felé. Azonban sokféle 
lehetőség lappang benne. Egy nemzet nem képes kifejlésre birni mind-
azokat a termő magokat, melyek az egyetemes emberi természetben 
kikeltésre, szárbaszökésre várnak. A nemzetek, népfajok sokféleségét csak 
az magyarázhatja, hogy bennük és általuk virágzik ki az emberi kultúra 
a maga ezerszinü változatos pompájában, teljes gazdagságában. Nemzeti 
létünk sorsdöntő idejének egyik napján, 1848 március 19-én Széchenyi-
ben felvetődik az az aggódó kérdés, vájjon a bukás vagy az új élet 
előtt áll-e a magyarság. Naplójában2 felsorakoztatja a baljóslatú és 

1 A kelet népe, 18. 1. — 2 Gróf Széchenyi István összes munkái. (Kiadja 
a Magyar Történelmi Társulat.) VII. 275. 1. 



vigasztaló jeleket, okokat. Reményt keltő sugárral vilianik fel előtte annak 
valószínűsége, hogy „der mongolische Stamm durch uns representirt 
werden muss." Széchenyi lehetetlennek hiszi, hogy cél nélkül kóboroljon 
egy faj a teremtésben; a mongol fajnak is kell lennie felsőbb hivatásának. 
Kire vár a küldetés betöltése, a mongol kultúra kifejtése és ezzel az 
élet joga, ha nem a magyarra, Széchenyi szerint a törzs legegészsége-
sebb ágára? 

Ezzel a felfogásával Széchenyi szorosan kapcsolódik a keresztény 
világnézethez, mely az élettelen természetben ép úgy, mint az értelmes 
lét területén hódolattal ismer meg egy magasabb célszerűséget, tiszteli 
egy legfőbb akaratnak befolyását, mely végelemzésben a történet egész 
folyását irányítja. Megérzi, hogy bennünket „láthatatlan hatalmak vezet-
nek, köztünk a legnagyobb sem sokkal egyéb már, mint engedelmes 
eszköz magasb kézben"3, és leomlani kénytelen „azon láthatatlan mennyei 
hatalmak előtt, kiknek kezeiben habár sajátlag legszabadabbak, átalján 
véve még is csak eszközként szolgálunk".4 A nemzetek tehát a maguk 
sajátos tehetségeivel nem a külső természeti erőknek lecsapódásai ; a 
Teremtő akarata állította őket a világba, hogy képességeik irányában kifej-
lődve szolgálják az ő világtervét. Azért egyéniségéből kivetkezett népnek 
nincsen helye ebben, így joga sincs az élethez. Azt irja egyik nagy irónk: 
„Minden nép akkor hal meg, mikor megássa a maga sírját".5 Széchenyi 
szerint pedig akkor ássa meg sírját a nemzet, mikor megtagadja, önmagát. 
„A szellem és sajátság minden nemzet legsarkalatosabb intézetire nézve 
szent s annak megsemmisítése a nemzetiség halálát elmulhatatbnul 
sietteti", mondja a Hitel-ben (31. 1.). Huszonhét év múlva a döblingi 
Nagy szatirá-ban újra csak ezt hangoztatja : „Jaj azon nemzetnek, mely 
nemzeti geniusát elárulja és meggyilkolja, mert ha ezt cselekszi, — 
és egyedül saját maga képes erre, mert minden kii In: egtámadás inkább 
csak edzeni fogja a nemzeti önérzést, megtörni soha, ha hogy physicai 
erő által egytül egyig minden tagját ki nein irtja, — mert ha valami 
nemzet maga cselekszi ezt, akkor előbb-utóbb, de minden bizonnyal az 
elaljasodás szurkaiba süllyed, és abba örökre eltemeti magát"." 

A nemzet mivoltának egyik leghívebb megnyilatkozása a nyelve; 
a fajjal tökéletesedik, de őrzője és fenntartója is egyúttal és visszahatva 
reá sokszorozza erejét, mert „mint a nemzet növése és haladása áital 
a nyelv is nő s halad; úgy rejt a nyelv fiatalsága, kifejthetése s tágul-
hatása egy mágusi visszahatást magában, mely megint a nemzetet emeli 

3 A Keiet népe, 42. 1. — 4 Üdvielde, 2. 1. — 5 Herczeg F. a Bizáncban. — 
6 Összes munkái (az id. kiad.), VIII. k., 23. 1. 



s dicsőíti".7 „Az anyanyelv tökéletesítése tehát — mert az által a nem-
zeti jó nöttön-nő — kötelességeink egy legfőbbike".8 A nyelvet nem 
elvontan, önmagában tekinti Széchenyi; az irodalomban élve érti, amint 
kifejezi, hordozza a magyar nemes elmék eszméit, érzéseit, feltörekvő 
vágyait. Szimbóluma és emelője a szárnyait bontogató magyar léleknek. 
Természetes, hogy nem gondolja öncélnak a költészetet sem: „minden 
hasztalan szó, időölés ; — minden oly irás pedig, melynek czélja nem 
emberjavítás s nem az emberiség jobbléte, előbb-utóbb felébreszti a 
Nemezist".9 íme a „nyelvmívelő társaságnak", az Akadémiának s vele 
a tudományna< és költészetnek szerepe Széchenyi terveiben! Nevelnek 
az emberiség legfőbb javára. 

„Az embernek legékesb tulajdona" pedig „a szép lélek, s csak az, 
s nem egyéb határozza el valódi becsét."1 0 A „kiművelt, kicsinosodott" 
fejben fejlik ki nemesen a „nemzetiség és közértelmesség"; ez az élet-
nek, a fönnmaradásnak biztosítéka, mert „igazibb súly és erő az emberi 
agyvelőnél nincs".11 

Nagyot tévedne az, aki e sorokat racionalista értelemben magyarázná. 
Széchenyi nagyon szereti a tudást, de a legfőbb tudomány az ö szemében 
az erkölcs tudománya, és a kifejlett nemzetiség, a széplélek nála elsősor-
ban erkölcsi tökéletességet, nemes és kijegecesedett érzés- és gondolkodás-
módot, szilárd jellemet, erényt jelent. Széchenyi magyarja, rnig nemzeti 
sajátosságát megőrizve magába fogadja a kor értelmi kultúráját, erkölcsi 
erejével is fölemelkedik az emberi szellem legmagasabb fokára. Csak ki-
finomodott lelkiismeretére hallgat12 és ennek tisztaságában találja megelé-
gedését; kötelességét teljesítve nem törődik mások ítéletével; nem döntő 
reá nézve az uralkodó kegyessége, sem a népszerűség a tömeg előtt. Füg-
getlen. Lehet, hogy sorsa a félreismerés, az egyedülmaradás. Nem érzék-
telen, fáj neki az árvaság, de legfőbb támasztékát akkor ís megleli 
Istenben, a „tanutlan erény" örök tanujában.1 3 Tovább dolgozik, kitart 
ernyedetlen hangyaszorgalommal. 

A nemzetiség szón azonban nemcsak a faji nemes tulajdonságok 
összeségét érti Széchenyi. A nemzet tagjainak összetartó kapcsát is jelzi 
vele, mely úgy munkál, mint a naprendszerekben a vonzóerő ; érti rajta 
érzékünket, ragaszkodásunkat mindahhoz, ami magyar; szóval a kifejlett 
nemzetiség annyit is jelent, mint hűség a nemzethez, izzó haza-, fajszere-
tet. Sokszor emlegetett „polgári erény"-ében ezt tartja a legerősebb, 
mindent lebiró hatalomnak, mely az élet földi célját kitűzi és meg-

' Világ, 246. lap. — « U. o. 248. 1. - a U. o. 245. lap. - io U. o. 244. 1. — 
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szabja törvényét. Szerinte csak a hazafi él áldásos, igazán emberi életet. 
Ellenben „mint a kiégő üstökcsillag, iszonyú forgásában se határt, se 
utat nem tart, de mint átok a végtelen üregben magamagát emészti s 
napsystemákat rendít meg : úgy bolyong czél s törvény nélkül a 
hazátlan."14 

Ha valahol, akkor itt lelkének legmélyebb valóját fogja fei Széchenyi 
egyetemes igazságnak. Ő viharos erővel érvényesülő, ősi, eredeti hata-
lomnak érzi magában a hazafiságot; úgy látja, hogy ami nagyot, 
nemeset csak gondolt, érzett és alkotott a közélet terén, mindazt annak 
inspirációjára és hatalmával végezte és birtokában képes mindent eltűrni 
a hazáért: „mindazt, amit tevék, egyedül azért tevém, mert magyar 
vagyok."15 Ez az érzés iratta vele naplójába: „Levágják szárnyaimat, 
lábamon járok, levágják lábaimat, kezemen fogok járni, kiszakítják kezei-
met, hason fogok mászni. Csak használhassak." Nem csoda, ha a köz-
élet nemes emberének minden kiválóságát e forrásból eredezteti: „Haza-
szeretet, a lelkünkbe oly méllyen öntött, anyaföldünkhöz vonzó édes 
aggodalom, a nemzet lehető legmagasb emelődésének angyala, valódi 
erejének isteni védje s a legszebb s halhatatlanabb erények kútfeje."10 

A hazaszeretet, az erény és erő fogalma szinte azonosul, összefoly 
az ő érzésében, és csak így érthetők e szavak : „az erénynek, mely 
szó erőből származik, legnagyobb fénye az, hogy az erős nem egyedül 
akar megelégedett lenni, örvendezni, szerencsésnek érezni magát, ami 
magányosan lenni nem is tudna ; hanem hogy másokon is segíteni 
törekszik, jótétekre kezet nyújt s többet kiván boldogságra juttatni. Csak 
a gyenge szereti önmagát, az erős nemzeteket hordoz szivében".' ' ') 

Igazi evangéliumi szavak, és valóban Széchenyi hazafisága az Úr 
Jézus hirdette szeretet, de véges emberben, korlátozva, hatásában kon-
centrálva azokra, kik vér az ő véréből, az ő magyar fajára. Maga Széchenyi 
is tudja ezt, azért i r ja: „a keresztény vallás zavaratian forrásán meg-
tisztult erkölcsi jó, ma legegészségesb mint leghosszabb életidőt igérő 
feneke a nemzetiségnek". 

Ismeretes, mily sokat foglalkozott Széchenyi a szív és értelem sze-
repének kijelölésével a politikában. Midőn azonban a sziv politikusait 
kárhoztatja, voltakép a magtalan, rendszertelenségre csábító ellágyulást, 
a valóság talajáról felszálló, levegőben csapongó rajongást, a vak szen-
vedélyt, a tömegek kevésbbé nemes ösztöneit legyezgető demagógiát 
ostorozza. A nemes érzelem súlyát nem kicsinyli, hisz a cél kitűzését 
hatáskörébe utalja.,ö) A föntebbiekből könnyen megérthető e felfogás. 

14 Hitel, 162. — 15 A Kelet népe, 312. I. — i« Világ, 47 1. — « ) Hitel, 
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Széchenyi izzó fajszeretete keblére ölelte nemzetének minden, még leg-
alacsonyabb rendű tagját is és annak világánál ismerte fel — igy 
érezte — életének feladatát : „emeljük minden embertársunkat önméltó-
ságra lelki kifejlése által s engedjük, hogy az emberiség jussaiban ki-ki 
osztozzék!"20) Magához akarta vonni a polgárságot, a jobbágyokat, a 
lelki nemesedésnek minden, szellemi és anyagi feltételét meg akarta 
nekik adni. A jövő ködéből ki-kicsiilanik előtte az a Magyarország, 
melynek lehetőleg minden tagja fölemelkedik az emberi méltóságnak őt 
megillető fokára és egyesül a haza szeretetében. Ez az ország idővel a 
teljes nemzeti önállóságra is felküzdi magát. 

Sokszor összevetették már Széchenyit Kossuth Lajossal. Gyakran 
hallottuk, hogy a két nagy elme igazán csak a tempó és a taktika 
kérdésében tért el egymástól, hiszen mindketten ugyanezt akarták : 
a gazdag, müveit, szabad és erős Magyarországot. Azt gondolom 
azonban, e szavaknak nem mindegyike jelentett teljesen ugyanazt 
kettejük számára. A szabadság fogalmát pl. más árnyalat színezte 
Széchenyinél, mint Kossuthnál. Kossuth végelemzésben Rousseau 
tanítványa, aki minden baj gyökerét a társadalom szerkezetében és a 
törvényekben kereste, melyek megrontják a természettől nemes emberi-
séget. Változtassunk csak rajtuk észszerűen, egyszerre eliünik minden 
baj ! Kossuth is azt hiszi, ha proklamáljuk az emberi jogokat, ha sza-
badnak érzi magát, átnemesül, felmagasztosul az eddig elnyomott, és 
paradicsommá válik Magyarország. Széchenyi belső szabadságot is ismer 
és követel : szabadságot önmagunkkal szemben, függetlenséget a magunk 
hibáitól, bűneitől, önzésétől. Ez a szabadság szükséges föltétele a másik-
nak és elsősorban önmagunk vívhatjuk ki. Ezért i r ja ,2 1)hogy a szabad-
ság „soha nem lehet vad, tudatlan, rest s önkéntes embernek sajátja, 
hanem csak azé, ki nemesitett keblétül ösztönöztetve s csinosult értelme 
által vezetve, szintúgy megtudja becsülni mindenkinek sorstul nyert 
sajátját, valamint önmaga tulajdonát védelmezni bátor — szóval: kinek 
nem ajkin forog — csak, de törülhetlen betűkkel szivébe is van vésve 
a keresztény vallásnak mindent kimerítő javaslata: „Amit magadnak rem 
kívánnál, másnak se tedd". Viszont „akármilyen boldog fekvésű legyen 
is egy ország, bármily szabadságokkal bírjanak is lakosai, lassan-lassan 
mégis rabigába görbed, ha romlott a tiszta erkölcs s polgári erény nem 
fénylik többé!"2 2) 

Széchényi tehát erkölcsi gyökerében fogja fel a magyar problémát; 
jól látja, hogy az emberi társadalom legnagyobb kérdései csak morális 
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alapon oldhatók meg, „mert az erkölcsi tudomány minden egyébnek 
talpköve. Ez az egyetlen tudomány visz bennünk legközelebb az Istenség 
ideájához, — mely emberi létünk legfőbb célja. Archimedes egy talp-
alatnyi helyet kért, hol a föld kerekségén kivül megállhasson s e nagy 
masszát sarkábu! azonnal kifordítja ; . . . nekem, az Erkölcstudományt 
engedd csak Barátom bevinnem a nép szivébe: örök álláspontom fellelém 
s minden más tudományt kiforgatok sarkábul ; — népeket boldogító 
theoriás szándékommal felhagyok, mert az Erkölcstudománybul practice 
meritgeti akkor a morális nép a társasági élet legédesb örömeit . . 

Kossuth páratlan nagyságú és hatású agitátor, de mélységre nem 
mérhető Széchenyihez. 

Az erkölcsi fölemelkedésnek első feltétele azonban az alázatos 
önismeret, mely „minden előmenetel s jobbulásnak legelső kezdete".2J) 
Széchenyi a lelkiismeretvizsgálat kellemetlen munkáját is elvégzi nem-
zete helyett, hogy azután kíméletlen szeretettel tartson tükröt elébe. Bár-
mily szomorú kép mered is ebből felénk, ne essünk kétségbe ! Jóság is 
van bennünk elég. Parlag vagyunk, de televény föld hever bennünk 
parlagon. A magyar még nem vénhedt el, még fiatal, egyedül tőlünk 
függ, hogy történelmünknek igazán dicsőséges kora csak azufán követ-
kezzék. Ne csüggedjünk, „nyerjünk szép diadalmakat önmagunkon, 
merjünk nagyok s igazán nemesek lenn iV 5 ) 

Csudálatos az a harmónia, melybe a legellentétesebbnek látszó 
vonások is egybeolvadtak Széchenyi egyéniségében. A legforróbb és 
legideálisabb érzelmek sugalmazta célhoz a leghidegebb ésszel és a leg-
gyakorlatibb érzékkel tudta kijelelni az útat. Világosan látta a feladat 
óriásvoltát, mert ismerte az elébe tornyosuló akadályokat. A nemzet 
életét akarta biztosítani, tehát mindenáron kerülnie kellett az erőszakos 
megrázkódtatást, a forradalmat. Más egységes és erősebb nemzet — bár 
szintén kárával — megkockáztathatja ezt, a nemzetiségektől tarkított 
magyarságra azonban csak pusztulást hozhatna. A régi alkotmány reformját 
egyedül az uralkodó és a rendek összhangzó akarata viheti düiőre. Itt 
pusztán a meggyőzés eszköze hozhat sikert. Kiváltságos társai számára 
kaszinót, egyesületeket alapít, hogy az ott kifejlődő „eszmesurlódás" 
egészséges egységes felfogást alakítson ki. Könyveket ir a lelkek feléb-
resztésére. Ismeri az emberek gyengéit: sokan félnek anyagi károsodástól 
a reformokkal kapcsolatban. Igyekszik tehát kimutatni, „hogy a kérdés 
nem a körül forog: ki mit s "ki mennyit veszítsen, hanem kirekesztőleg 
csak arrul : kinek haszna s nyeresége nagyobb, kinek kisebb".26) Ennek 
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megfelelőleg a Hitel elsősorban szegénységünk okaival foglalkozik, bár 
egyúttal a leghathatósabb támadás a régi alkotmány elavult részei ellen. 
Magyarországon szegény a nagybirtokos is. Beruházásokra volna szük-
sége, azonban nincs pénze, mert hitele sincsen. Hogy is lenne, mikor 
nálunk esztendőkig elhúzhatja perét a rosszfizető adós ! A nemesi birtok 
el nem adható ; mikép is lehetne reá kölcsönt kapni ! A földesúrnak 
robotol a jobbágy, azonban nincs köszönet benne. Másnak rosszul dol-
gozik, a magáét meg kénytelen elhanyagolni. Mennyivel többet érne a 
parasztság felszabadítása ! Használna az országnak, de jól járna a földesúr 
is, ki fizetett munkásokkal háromszor annyit elvégeztethetne ugyanezen 
idő alatt. Széchenyi kiszámítja : a jobbágyság lanyha munkájával legalább 
is tízmillió napszám veszik el évenként. A parasztság felszabadítása tehát 
nemcsak az emberies gondolkodás követelménye, hanem az ország 
anyagi érdeke is parancsolja. „A legnagyobb igazságból" tehát „minden 
részre a legnagyobb haszon is foly".27 A gazdasági élet rendje is az 
erkölcsi világ örök törvényeinek uralmát hirdeti és szolgálja. 

A józan meggondoltság és óvatosság jellemzi Széchenyi taktikáját 
a bécsi kormánnyal szemben is.28 Nem ringatja magát illúziókban. Tudja, 
hogy Magyarország jogilag független állam, a történetileg kifejlett valóság 
szerint azonban osztrák provincia. Jól látja az ebből folyó súrlódások 
nagy kárát mindkét félre nézve és hirdeti, hogy a dinasztiának is csak 
erőssége lenne az alkotmányosan kormányzott magyarság. Talán ráesz-
mélnek még erre fönt is. A íeális helyzet számunkra türelmet és önfe-
gyelmezési parancsol ; kerülni kell ez összeütközést, mert mi vagyunk a 
gyengébb fél. Iparkodjunk bizalmat kelteni magunk iránt és egyelőre 
dolgozzunk főkép oly tereken, ahol az eredményt elsősorban önerőnk 
termeli. 

Azonban más megfontolások is hatottak erre, hogy Széchenyi oly 
erővel munkálkodott az ország gazdasági fellendítésén. Lelki nemesedést 
sürgetett, de jól látta, hogy szellemi eleiünk hogyan be van ágyazva 
földi létünk anyagi föltételei közé. Az erkölcsi emelkedés is megkövetel 
bizonyos jólétet. Anyagi függetlenség nélkül ritka az erős jellem, és „akárki 
mást ábrándoz, csak a vagyonos nemzet szabad . . . a szegénységbül 
ellenben elaljasodás, abbul pedig végre szolgaság leend, vagy pásztori 
s rablói életmód, melly farkasokhoz illő inkább mint emberhez, ki szebb 
s hatalmasb lelkek rokona". ï y E szempontból lehet csak értékelni 
Széchenyinek nagy közgazdasági tevékenységét. Volt azonban idő, midőn 
anyagiasságról vádolták. Pedig ő — mint fiához intézett intelmeiben3") 
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mondja — inkább gyűlölte, mint szerette a pénzt; de felhasználta, mint 
szükséges eszközt. A főcélt nem tévesztette sohasem szem elöl. Rész-
vénytársaságai egyesítették a nemzet fiait, nem egy gazdasági termé-
szetű vállalkozása pedig közvetlen is belevágott reformterveibe. Gondol-
junk csak a Lánchíd építésére, melynek ügyével kapcsolatban először 
csorbult ki a nemesek nemadózásának elve! 

A nemzetiségi kérdésben is a lelki nemesség, felsőbbség szempont-
ját tartotta a legdöntőbbnek. Megkövetelte a magyar nyelv érvényesí-
tését a hivatalos életben, de elitélte a visszahatást keltő és éppen ezért 
haszontalan erőszakos magyarosítást. E téren se „keressük . . . mentőn-
ket . . . egyebütt, mint saját, vagy inkább személyes erényeinkben s 
lelki felsőbbségünkben !"31 Lehet, hogy Széchenyi túlságosan aggodal-
mas volt az „erőszak" fogalmának magyarázatában, de lényegben senki 
sem vitathatja el igazát. 

Elesettségünkben nagy vigasztalás az számunkra, hogy az erkölcsi 
felsőbbség a legnagyobb hatalom.,, Erkölcsi felsőbbség mindig és min-
denütt győzött az erőszakon".31) Ezt az egyetlen megmaradt, de mindent 
lebiró erőt senki sem veheti el tőlünk. Éppen azért oly időszerű Széchenyi 
tanítása és útmutatása „nemzetiségünk nemes kifejtése" felé: szellemi, 
erkölcsi alapon kell megkezdenünk a munkát, melyet komoly, bár keserű, 
de gyümölcsöző önismeret előz meg, mindent egyesítő önzetlen haza-
szeretet táplál és szigorú kritikával őriz ellen a rideg valósággal számoló 
józan ész. Nem szabad csüggednünk, nem szabad belefáradnunk a 
csöndes hangyamunkába . . . 

Oly egyszerű és természetes igazságok ! Valóban Széchenyi nem 
hirdetett új evangéliumot, hanem mint minden igazi reformátor, az emberi 
élet örök törvényeihez vezette vissza honfitársait. Azt gondolom, ebben 
rejlik igazi nagysága és tanításának az időtől független érvényessége. 

„Hol van Krisztus titokzatos teste? Terjeszd ki szeretetedet az egész 
földkerekségre, ha Krisztust szeretni óhajtod, mert testének tagjai az 
egész földkerekséget befonják." Sz. Ágoston. 

31 A magyar Acadcmia körül. 38 1. 



Kereszténység és emberi művelődés. 
Irta :' Dr. Mázy Engelbert (Pannonhalma). 

I. 
E cimen arról akarok irni, hogy mi ujat hozott a kereszténység 

az emberi művelődés javára. S lehet e tárgyról e cimen irni, mert az 
az új, amit a kereszténység hozott, mivel isteni kinyilatkoztatás hozo-
mánya, nem olyan, mint a görög, vagy római művelődés eszménye, 
hanem egészen sajátos jellegű: az egész emberiség művelődését érintő, 
átható, irányító eszmény. Uj eszmény, mert az idők teljében lépett be 
az emberi művelődés folyamatába. De egyben régi időket megelőző, 
örök eszmény, mely hatékony és tevékeny volt az emberi művelődésben, 
mielőtt új» eszményként jelentkezett. Egyúttal mindig új, soha el nem 
muló időket meghaladó, örök eszmény, mely, miután kovásza lett az 
emberi művelődésnek, hatékonyságát soha többé el nem veszti, hanem 
erjesztő kovász, megváltó és megszentelő erő, művelő eszmény marad 
mindvégig az egész emberiség művelődésének javára. 

A keresztény művelődés eszménye, az, amit a kereszténység az 
emberi művelődés javára hozott: keresztény gondolatok foglalata, sőt 
megszemélyesítője Jézus Krisztus, az Isten igéje a keresztény művelődés 
eszménye. És az Ige kezdetben Istennél vala, és Isten vala az Ige (Ján. 
1, 1 ), ami a keresztény tanítás szerint azt jelenti, hogy Jézus Krisztus 
az Istennek Fia, ki az Atyától öröktől fogva született. Ugyanezt a Jézus 
Krisztust az ószövetségi jövendölések és előképek annyira előre jelzik, 
hogy életének körülményei merőben a jövendölések és előképek alapján 
megrajzolhatók. Az idők teljében pedig az ige testté lett és miköztünk 
lakozék, azaz tapasztalható jelenvalósággá lett. S miután elvégzett min-
dent, amit az Atya akarata szerint meg kellett cselekednie, visszatért 
az Atyához az örökkévalóságba. Jézus Krisztusnak, a keresztény művelődés 
eszményének tehát- időket megelőző eredete van, továbbá időben előre-
jelzettsége, egyben jelenvalóság és kegyelmes nemzedékeknek élménye, 
végre időket meghalad és örökké él. 

Jézus Krisztusnak, a keresztény művelődés eszményének ezen örök 
méreteiben a keresztény művelődés is részes. Keresztény felfogás szerint, 
amely az egész isteni kinyilatkoztatáson és a kinyilatkoztatást őrző 
egyház tanításán alapszik, a keresztény művelődés időben végbemenő 
egységes nagy folyamat, melynek forrásvidéke az időket megelőző örökké-
valóságba enged bepillantást, a még el nem érkezett vége pedig az 
időket meghaladó örökkévalóságba ér bele. A keresztény művelődés 
eszménye az örök Istentől ered : Isten Igéje, ki az Atyától öröktől fogva 



születik. Időben, mint az égből leszálló eső és hó, az örökkévalóságból 
leszáll a földre, térbe és időbe és a művelődés előmunkálatait végzi, 
amint Jézus Krisztus is az ó-szövetségben előrejelzett hatékony valóság. 
Az idők teljében mint új művelődési eszmény jelenvalósággá lesz és 
megitatja a földet, megöntözi és termővé teszi az emberiséget, amint az 
Ige is testté lőn és miköztünk lakozék. S miután véghezvitt mindent, 
amit Isten az emberiséggel el akart érni, visszatérül mint megépített 
templom a felszentelés ünnepén eredő helyére Istenhez (Szent Ágoston : 
Serm. 336., de civ. Dei, 1. x. c. 3.), mint Krisztus is, miután mindent 
elvégzett, alá lesz vetve annak, ki mindent őalája vetett, hogy az Isten 
legyen minden mindenekben (I. Kor. 15, 28.). 

Keresztény felfogás szerint, tehát keresztény művelődés valójában 
nem Krisztus földrejöttével, jelenvaló életével, tanításával és áldozati halá-
lával kezdődik; hanem már előzetesen megnyitotta a földet, sőt termővé 
is tette előkészítő munkálatokkal az emberiséget, mert az összes ó-szö-
vetségi igazak az eljövendő Megváltóban való hit által igazultak meg. 
Aki az evangélium paedagogiájáról írni akar, vegye tudomásul, hogy az 
evangélium, a jó hír nemcsak Krisztustól és az apostoloktól vett uj-szö-
vetségi kinyilatkoztatást jelenti, hanem az egész kinyilatkoztatást: a A4ózes-
féle és prófétai, a patriarchal kinyilatkoztatást is és különösen az őski-
nyilatkoztatást is. Ez utóbbit az egész emberiség kapta. Elemei: a 
teremtés, az emberiségnek egy pártól való származása, a paradicsomi 
boldog állapot, a bűnbeesés, a Megváltó megigérése, az áldozat, a víz-
özön, a bábeli zavar ép ezért a pogány népek mythologiájában eltor-
zítva fellelhetők (Willmann, Gesch. des Idealismus, I. B. 1 —136.). S így 
a pogány népek, nevezetesen a görögök és rómaiak művelődése is elő-
munkálatai a keresztény művelődésnek és művelődésük eszményei az 
Istentől kapott eszes emberi természetben és az őskinyilatkoztatásban 
birják ideiglenesen éltető erejüket. Innen van, hogy a pogány műveltség 
elemeit a keresztény bölcseséggel egyeztető keleti és nyugati atyák ezen 
előkészítő művelődések tartalmában a keresztény bölcseséggel egyező 
elemeket találtak, amelyekről azt tartották, hogy a pogány műveltség for-
mális elemeivel együtt voltaképen a kereszténységet illetik meg, s azért 
a pogányoktól át- és elvehetők, mint ahogy az Egyiptomból kivándorló 
izraeliták Isten parancsára magukkal vitték az egyiptomiak különféle 
értékeit (S. Aug., de doctr. christ., 1 II. cap. 40.). A keresztény művelő-
désnek az új-szövetségi kinyilatkoztatásban megnyilvánuló eszménye úgy 
viszonylik az ó-szövetségi kinyilatkoztatásban rejlő, sőt a pogány műve-
lődést éltető eszményekhez, mint a valóság az árnyékhoz, a búzakalász 
a buzaszemhez. Szent Ágoston mondása : az uj-szövetség az ó-szövet-



ségben bennerejlik, az ó-szövetség az uj-szövetségben megnyilatkozik, 
Izrael és a kereszténység művelődési viszonyáról is áll. Sőt a keresztény 
művelődés eszménye a pogány görögök és rómaiak művelődésének eszmé-
nyeit is magában zárja, kiigazítja és kiegészíti, egyszóval megkereszteli. 

De nemcsak regressive mutatkozik a keresztény művelődés folyto-
nossága, hanem progressive is. Szent Ágostonnak de civitate Dei (az 
Isten országáról) c. nagy történetbölcséleti munkájának mondhatni szinte 
alapgondolata az emberiség nevelésének, fejlődésének, haladásának és 
tökéletesedésének folytonossága. Ma már látjuk, mit Szent Ágoston még 
nem láthatott, hogy a keresztény művelődés eszménye mily hatékony 
volt az u. n. középkori népek keresztény művelődésében, mondjuk krisz-
tiánizálásában, a keresztény kulturjavak mily nagyarányú termelése és 
terjesztése indult meg és folyt a fárai, a kolostori, a káptani iskolákban, 
az egyetemeken, a lovagok, a céhek nevelésében, a városi iskolákban 
és a művészi alkotások különféle területein, főleg pedig a lelkek meg-
szentelésében. S nem kell azt gondolni, hogy a keresztény művelődés 
eszményének hatékonysága megszűnt abban a körülbelül hatszáz eszten-
dőben, amelyben az európai népek az egyház emberi elgyengülése, 
Amerika felfedezése (az európai államok gyarmatpolitikája!), a hitszaka-
dás, a liberalizmus, a természettudományok fellendülésével karöltve járó 
materialismus állomásain át elvilágiasodtak, dekrisztiánizálódtak. Nem 
szűnt meg, csak meggyengült, mert a keresztény művelődés eszményé-
nek hatékonysága az emberek közreműködésétől is függ. Ellenkezőleg 
tovább élt és el »készítette a napjainkban gyönyörűen jelentkező rekrisz-
tiánizálódás folyamatát, amelynek vezérigéi: omnia instaurare in Christo, 
Krisztusban mindent megújítani (Efez. 1, 10.) és pax Christi in regno 
Christi, Krisztus békessége Krisztus országában : a keresztény művelődés 
eszménye az emberi művelődésben. S ami az emberi művelődés jövőjét 
illeti : erről hittel csak annyit mondunk, hogy ég és föld elmúlnak, de 
az Isten igéi, a keresztény művelődés eszménye,, az Isten Igéje, Jézus 
Krisztus el nem múlik (Mát. 24, 35.), hanem hatékony marad mind-
örökké. 

A népek rekrisztiánizálódása, visszatérése a keresztény művelődés 
eszményéhez nem megy végbe máról hónapra. Körülbelül tizennégy szá-
zadra volt szükség, hogy Európa népei krisztiánizálódjanak, de azért 
nem volt mindenki igazában keresztény ; hatszáz esztendeig tartott a 
dekrFztianizálódás, de azért nagyon sokan nem világiasodtak el; hosszú 
időre lesz szükség a rekrisztiánizálódésra, mert nagyon sokan nem igazán 
keresztények. 

Mi újat hozott tehát a kereszténység az emberi művelődés javára? 
Meg kell állapítanunk, hogy nem hozott kidolgozott, kész tervezetet sem 



az erkölcsi nevelés, sem az oktatás, sem a testi nevelés irányítására. De 
hozott gondolatokat, elveket, hozott eszményt, amelyekkel nevelő tervezet, 
tanterv alkotható; hozott egyetemes érvényű igazságokat, amelyeken a 
nevelés tudománya felépíthető. 

Röviden kifejezve, a kereszténység Jézus Krisztust hozta az emberi 
művelődés javára. Ö benne a keresztény, művelődés összes gondolatai 
és értékei egybefoglalódnak. Azért mondja róla az í rás: „Más alapot 
senki sem vethet, azonkívül mely vettetett, mely a Krisztus Jézus" (1. Kor. 
3, 11.). Az Apostol hozzáteszi, hogy ez alapon kell életűnket, tehát műve-
lődésünket is, felépítenünk és minden attól függ, ki mit épít reá. Ezt az 
alapot a keresztény művelődés összes elmélkedői és részesei is elismerik; 
de nem egyformán és sokszor nem kellőképen értékelik. Az egész Krisztus 
a mi alapunk, abban a mivoltában, amelyben az isteni kinyilatkoztatás 
revelálja és az egyház tanítása mutatja. A kérdésre, hogy mit hozott a 
kereszténység Krisztusban az emberi művelődés javára, megieielnt csak 
az egész isteni kinyilatkoztatás alapján lehet és nem a kinyilatkoztatás-
nak ezen vagy azon töredéke alapján ; továbbá Isten egyházának tanítása 
alapján, amely a kinyilatkoztatás szerint „az igazság oszlopa és erős-
sége" (1. Tim. 3, 15.). Teljesen irrevelans, mit tart a kérdésről ez vagy 
az a tudós. Annyit tanulhatunk tőle, amennyi összhang van megállapí-
tásai és az isteni kinyilatkoztatás közt. 

A kereszténység Krisztusban az emberi művelődés keresztény jelle-
gének, folytonosságának és egyetemességének biztosítékát hozta. Mikor 
az egyház karácsony vigiliáján Jézus Krisztusnak, a keresztény művelő-
dés fundamentumának, e világra jöttét bejelenti, őt időket megelőző, 
időket átfogó és egyesítő és időket meghaladó valóságként ünnepli. Dia-
dalmas hymnusban kapcsolatba ejti születésének idejét azon idővel, 
mely a világ teremtésétől, vizözöntől, Ábrahám születésétől. Izrael népé-
nek Egyiptomból Mózes vezérlete alatt történt kivonulásától, Dávidnak 
királlyá való felkenésétől, a Dániel jövendölésében megjelelt hatvanket-
tedik héttől, az olympiási számítástól, Róma alapításától elmúlt. Jelzi 
ezzel, h o g y ^ á l a s z t j t t népnek és a pjgányságnak ideje egyaránt Krisz-
tusban összpontosul : „az örök Istenben, az örök Atya Fiában, ki a 
Szentlélektől fogantatván, Szűz Máriától emberré lett". „Mert kisded 
született nekünk és fiu adatott nekünk, kinek vállán vagyon a fejedelem-
ség ; és hivatik az ő neve csodálatosnak, tanácsadónak, Istennek, erős-
nek, a jövendőség Atyjának, a békesség fejedelmének" (Izai. 9, 6.). 
„Jézus Krisztus ugyanaz tegnap és ma és mindörökké" (Zsid. 13, 8.). 
Ő a világ világossága (Ján. 8, 12.), kí megvilágosít minden e világra 
jövő embert (Ján. 1, 9.) ; a századok, az örökkévalóság királya (I. Tim. 1,), 
aki által uralkodnak a királyok és végeznek igazságot a hatalmasok 



(Prov. 8, 15.); pap mindörökké Melkizedek rendje szerint (Zsolt. 109, 
4, — Zsid. 5, 6.), azért „mindörökre üdvözítheti is, azokat, akik általa 
járulunk az Istenhez" (Zsid. 7, 25.). 

Nincs másban senkiben üdvösség, mert nem is adatott más név 
az ég alatt az embereknek, melyben nekünk üdvözülnünk kellene (Ap. 
Csel. 4, 12.). Ö Ábrahám azon ivadéka, kiben megáldatnak a föld ösz-
szes nemzetségei (Qal. 3. fej.). Ő az uj-szövetség szerzője és e vérével 
szerzett szövetségben minden nép Isten választott népe. „Nincs többé 
zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfiú, sem asszony, 
mert mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban, mert mindnyájan 
Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusban való hit által (Gal. 3, 26—28.). 
Ő a szőlőtőke, és minden vesszőnek őbenne kell maradnia, ha mara-
dandó gyümölcsöt akar teremni (Ján. 15, 1—8.). És „azáltal dicsőíttetik 
meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek és tanítványaim 
legyetek" (Ján. 15, 8.). 

Az emberi művelődés kulturjavaknak mentül nagyobb mennyiségben 
való termelésében és a termelt javaknak mentül szélesebb körökben való 
elosztásában határozódik. A termelt javak közül pedig legértékesebb az 
elfogadó, termelő és elosztó ember : a müveit ember. Erről a Szentírás 
világosan mondja, hogy csak akkor üti meg a mértéket, ha az örök 
Atya egyszülött Fiának ábrázatjához hasonló (Róm. 8, 20.). Ebből követ-
kezik, hogy egyéb termelt javak: gazdasági, szociális, ideális, vallás-
erkölcsi téren termelt javak, mivel az emberrel kapcsolatosak, szintén 
csak akkor maradandó értékek, ha az örök Isten örök mértékeit meg-
ütik, azaz Krisztussal egybehangzók. Maradandó művelődés, a művelődés 
nevét megérdemlő művelődés csak a Krisztusban való művelődés: a 
keresztény művelődés. És ennek a művelődésnek éppen a keresztény 
jelleg folytonosságot biztosít. A zsidó és pogány (római és görög) műve-
lődésnek maradandóságot Krisztus adott és azoknak vált javára, akik 
Krisztusban megigazultak és a görög és római kultura, szintúgy az 
ó-szövetségi Szentirás csak Krisztusban bir további művelődő hatással. 
Mivel pedig Krisztus ugyanaz tegnap és ma és mindörökké, mindig lesz 
Krisztusban művelődés, mindig lesznek keresztény emberek, kik a kultu-
rális termelés különféle területein krisztusi szellemben termelnek és 
elosztanak. A Krisztusban való művelődés egyúttal egyetemes művelődés, 
azaz mindenkire kiterjeszkedő: gyermekekre és felnőttekre, szegényekre 
és gazdagokra, rabszolgákra és szabadokra, nőkre és férfiakra, pogá-
nyokra és keresztényekre, egyesekre és közösségekre, egyszóval minden-
kire. S mentül inkább rászorul valaki, annál inkább kiterjeszkedik reá 
a gondviselés. A kereszténység megszüntette a pogány gyermek-kitevést. 
Ha szükséges, még az anyaméhben is megkereszteli a magzatot. A rab-



szolgát szabaddá teszi. A nőt megillető jogaiban részesíti. A szegényt, 
az árvát és özvegyet felkarolja. A pogányoknak az evangéliumot hirdeti. 
Ennek az egyetemességnek nemcsak személyi, hanem tárgyi megnyilvá-
nulásai is vannak; de ezekről később szólunk. 

Az emberi művelődésnek Krisztusban való keresztény jellege, foly-
tonossága és egyetemessége a lefolyt jubileumi szent évben is meg-
nyilatkozott. A jelen élet vigasztalannak látszó zűrzavarában jelentő-
séges cselekmény, hogy Krisztus földi helytartója a jubileum befeje-
zésein encyklikát intéz a világ népeihez arról, kinek vállán nyugszik 
a fejedelemség, Jézus Krisztusról, aki fundamentuma az emberi művelő-
désnek. Ezen isteni intelem a már is egyre erősödő rekrisztianizálódás 
folyamatában fontos esemény. 

A kereszténység továbbá Krisztusban a művelődés örök eszményét, 
célját hozta az emberi művelődés javára. A görög kalokagathia, a római 
fari posse és a virtus Romana, Platon erkölcsössége, mely az istenséghez 
való hasonlóságban határozódik, Quintilianus szónoka, qui esse nisi 
vir bonus non potest (aki csak erkölcsös ember lehet), szintén eszményei 
voltak a művelődésnek ; de nem fejezték ki a művelődés eszményét egész 
teljességében, egyetemességében, örök érvényében és annyira szemlél-
tetően. szinte kézzelfoghatóan, mint ahogy Krisztus kifejezi. Elméleti 
megfogalmazásában így hangzik az eszmény : „Legyetek tökéletesek, mint 
a ti mennyei Atyátok tökéletes" (Mát. 5, 48.), gyakorlati, fogható való-
ságában pedig: „Krisztus képződjék ki bennetek" (Gal. 4, 19.). Jézus 
Krisztus ugyanis Istenember: Isten és ember egy személyben. Benne az 
iiten elérhető közelségben van velünk és emberi természete isteni termé-
szetétől megszentelt és megistenített. Mint a napsugár a harmatcseppet, 
úgy hatja át benne az isteni természet az emberi természetet. Azért 
nincs benne bűn, nincs hazugság, tévedés és balfogalom, nincs rendetlen 
hajlam, sem lélek és test közti ellentét, hanem csupa kegyelem és szentség, 
igazság és jóság, testet és lelket egybehangoló lelkiség. Az isteni termé-
szet tökéletessége hatja át emberi természetét is: emberi elméjének 
tudása és bölcsesége mindentudóság és végtelen bölcseség, emberi aka-
ratának ereje mindenhatóság, szivének szeretete mindeneket átfogó isteni 
szeretet, mely jóakarásban és jócselekvésben kimérhetetlen, jósága, igaz-
ságossága, irgalmassága végtelen, isteni jóság, igazságosság és irgal-
masság. „Őbenne lakik az Istenségnek egész teljes volta tesli valóságban.11 

(Kolossz. 2, 9.) Midőn tehát a mennyei Atya tökéletességét állította fel 
a művelődés, a tökéletesedés eszményéül, ezt az eszményt önmagában 
szemléltette. Midőn mondotta, ez az örök élet, hogy megismerjenek Téged, 
egyedül igaz Istent, hozzátehette : és akit küldöttéi, Jézus Krisztust. 
Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes: egyenlő 



értékű azzal, hogy Krisztus alakíttassék ki bennetek. És ebben a formá-
jában : „Aki engem követ, nem jár sötétségben" (Ján. 8, 12.), az emberek 
megértették az eszményt, amint az apostolok is megértették. Fülöp kéré-
sére: „Uram! mutasd meg nekünk az Atyát, és elég nekünk", Jézus 
azt felelte Fülöp ! aki engem lát, látja az Atyát is, én az Atyában, az / , 
Atya pedig énbennem vagyon" (Ján. 14, 8—10.). „Én vagyok az ut, _a 
az igazság és az élet" (Ján. 14, 4, 6.). A felelet kielégítette az apos-
tolokat, azért mondák: „íme, most nyiltan szólsz" (Ján. 16, 19,). És 
kielégít minden e világra jövő embert is. Nem kell mást tennie, mint 
megismerni Jánost és őt követni, és tökéletes lesz, mint a mennyei 
Atya tökéletes: megközelíti tudásban és bölcseségben a mindentudó, 
bölcs Istent, alkotó erőben a mindenható Istent, jóságban, szentségben, 
igazságosságban a végtelenül jó, szent és igazságos Istent. S kell-e ennél 
több az egyes ember és az emberiség művelődéséhez? Különösen, 
mikor az ilyenek, mivel először az Isten országát és az ő igazságát 
keresik, (ezek által) a többieket is megkapják. (Mát. 6, 33.) 

A kereszténység hozta művelődési cél : a mennyei Atya tökéletes-
sége Jézus Krisztusban megtestesítve, keresztény tökéletesség néven az 
egész középkoron át célja volt a művelődésnek. A renaissance kor is 
megtartotta ; de célkitűzésében emberi értékekkel kapcsolta egybe — 
kifejezetten is, mert ezek amúgy is bennerejlenek. így például Sturm, 
a strassburgi iskola neves paedagogusa „sapiens atque eloquens pietas" 
— tudés és ékesen szóló jámborság kifejezéssel fejezte ki a művelődés 
célját. A jezsuiták Ratiója a vallásoktatásban és a vallásos oktatásban 
(az összes tantárgyakat úgy kellett tanítani, hogy a tanulók ez őton uu 
Teremtőnknek és Megváltónknak megismerésére és szeretetére indíttas-
sanak) látták a keresztény tökéletesség egyik biztosítékát. A XVIII. század, 
a felvilágosodás százada óta egyre inkább egy határozatlan tartalmú u< 
fogalommal : a műveltség fogalmával akarták a keresztény tökéletességnek 
Krisztusban megszemélyesített fogalmát pótolni. A rekrisztiánizálódás 
megindult folyamata ennek útját fogja állani, mert a művelődés szabad 
forrásaiból merítő társadalom egyre több érzéket mutat a Krisztusban 
való megújhodás követelménye iránt, és az iskolában is megtörtént az 
első lépés Krisztus felé például azzal, hogy legújabb középiskolai a lap-
törvényünk (1924. évi XI. t.-c.) célkitűzése szerint „vallásos alapon" 
kell „erkölcsös polgárokat" nevelni. A rekrisztiánizálódás sikerének és 
a magyar nemzeti művelődés megerősödésének elmellözhetetlen feltétele: 
a teljes visszatérés Krisztushoz, az emberi művelődés eszményéhez, teljes 
visszatérés a családokban, a nemzeti társadalomban, az iskolákban egy-
a r á n t . (Folytatása következik.) 



Prohászka Ottokár . 
— G o n d o l a t o k püspöki jubi leumával kapcso la tban — 

I f t a : D r . Strommer Viktorin ( P a n n o n h a l m a ) . 

A katholikus léleknek, ha igazán a hit szemével nézi a száguldó 
életet s ennek tarka-barka jelenségeit, nagy dolog a püspöki méltóság 
s vallásos kegyelet tárgya a püspök: az apostolok utódját látja benne, 
azoknak egyikét, quos Spiritus Sanctus posuit regere ecclesiam Dei. 
A püspököket a Szentlélek Úristen rendelte Isten anyaszentegyházának 
kormányzására, általa és bennök Ö maga vezeti és kormányozza Isten 
földi országát, az egyházat. Nagy kiváltság s ha eltekintünk is attól az 
előkelő pozíciótól, amelyet a keresztény gondolkozás a tőle átitatott 
állami és társadalmi életben a történelem folyamán ezeknek a kiváltságos 
embereknek a számára kialakított, mindenképen érthető, hogy a katholius 
világ manapság, amikor mindenki jubilál, megünnepli a püspöki jubileu-
mokat is. 

A mult év végén Székesfehérvár püspökének, Prohászka Ottokárnak 
volt ilyen jubileuma. Akkor volt t. i. husz esztendeje, hogy X. Pius pápa 
őt püspökké szentelte. Ez az ünneplés természetesen nem szorítkozhatott 
a jubiláló főpap egyházmegyéjére, hanem az egész magyar katholiciz-
mus, sät az egész magyar keresztény világ ünnepévé lett s átcsapva a 
jelen évbe, lám a Pannonhalmi Szemle első számába is eljutott. Ha a 
naptári terminus szerint egy kicsit megkésve is, de őszintén, a lelkünk 
parancsszavának engedelmeskedve állunk az ünneplők sorába ezzel a 
kis elmefuttatással, amelynek célja rámutatni arra, Prohászka lelkében 
mik azok az értékek és tulajdonságok, amelyek őt a magyar kath. világ, 
sőt az egyetemes magyar szellemi élet egyik legnagyobb alakjává teszi: 
s ezeken az értékeken és kvalitásokon keresztül mit köszönhet a magyar 
katholieizmas Prohászka Ottokárnak. 

Nem kell talán külön hangsúlyoznunk, hogy nem szándékunk Pro-
hászka Ottokár kimerítő méltatását adni s róla végleges ítéletet mon-
dani. Ez egyszerűen lehetetlen vállalkozás volna, egyrészt azért, mert 
Prohászka élete — hála a Mindenhatónak — s vele az alkotások sora 
még nincs lezárva s igy végleges ítéletről nem lehet beszélni; másrészt 
azért, mert még teljesen benne élünk abban a világban, amely körülötte 
hullámzik s igy hiányzik az a bizonyos távlat, amely a tárgyilagos vég-
érvényes megítéléshez szükséges. 

És még egyet. Ezeket a sorokat olyan ember irja, aki boldogan, 
a tanítvány rajongó csodálkozásával szokott ráfeledkezni a mester ajakára. 



De azért ne tessék tőle megijedni. Évek hosszú során át sokat gondol-
kozott s mivel megvan a dolgokról a maga véleménye, ennek retortáján 
át nyújtja azt, amit nyújt s azt hiszi, hogy a megcsodált férfiú iránti 
minden tisztelete mellett is tárgyilagos lesz az a vázlat, amelyet róla 
készít. 

Prohászka Ottokár, mint az esztergomi főegyházmegye növendéke 
a méltán világhírű római Gergely-egyetemen végezte tanulmányait. Mikor 
onnét hazajött, teljes tudományos vértezettel felszerelve állhatott bele 
hivatásos munkájába. Pályája ugy indult, hogy csak akik beléje láttak 
s lelke szárnyainak erejét megmérhették, lehettek rá elkészülve, hogy az 
egyszerű kezdet tüneményes folytatásba megy át. A magyar szemináriu-
mokban a theológiai tanárok pályafutása mostohán sablonos volt : egy 
darabig, amig az ideálizmusból futotta, tanultak, tanítottak, birkóztak és 
győzködtek a nehézségekkel, azután valami jobb plébániai javadalomra 
menekültek. Aki tovább bírta, pláne ha az aula felé is tudott megfelelő 
összeköttetéseket szerezni, esetleg kanonokká is lehetett. így indult Pro-
hászka is. Egy darabig csak a gondjaira bizott kispapok tudtak róla. 
Ez ugy a múlt század nyolcvanas éveinek a végén s a kilencvenes évek 
elején volt. Ugyanakkor az Esztergomban megjelenő, de azóta megszűnt 
Magyar Sion-ban egyre sűrűbben fordult elő cikkek élén, ismertetések 
alján egy új név, Dr. Pethő neve. Mindenki tisztában volt vele, hogy 
álnév, de csak kevesen tudták, ki rejtőzik mögötte. S az emberek 
—• majdnem kizárólag egyháziak, mert a Magyar Sion világi ember 
kezébe csak elvétve került — egyre fokozódó figyelemmel olvasták Dr. 
Pethő cikkeit, tanulmányait. Mindenki érezte, hogy egy fiatal merész-
röptü sas bontogatja s próbálgatja szárnyait. Imponáló theológiai és 
filozófiai tudás, valami természetes, üde, ózondus levegő s olyan irní-
tudás tárult az olvasó elé, amilyent az egyháziak Írásaiban nem találtak. 
Legnagyobb bámulói a kispapok voltak, szerte az országban és azon 
túl is, ahol magyar fiuk tanultak. Ök már ekkor ideált láttak benne s 
ismeretlenül is tanítványaiul szegődtek s minden szavára esküdtek. Dr. 
Pethő — Prohászka Ottokár volt. Ezzel a szürke névvel vágott most már 
neki az életnek s végzett olyan szellemi munkát, amely Pázmány óta 
érték és hatás tekintetében páratlanul áll a magyar kaíh. egyház életében. 
Egymásután jelennek meg nagyszerű könyvei : Isten és a világ, amely-
nek első kiadását a közönség néhány hónap alatt elkapkodja, ugy hogy 
1892. eleján már második kiadás vált szükségessé; A keresztény bűn-
bánat és bűnbocsánat, Föld és Ég, A diadalmas világnézet, Elmélkedések 
az evangéliumról stb. 



Irodalmi munkásságával párhuzamosan megkezdi és soha nem 
tapasztalt hatással, egyre növekvő közönségének rajongásig menő lelke-
sedése mellett végzi szónoki munkáját, konferenciáit, lelkigyakorlatait. 
Az egész ország lelkesedik érte. Egy-egy beszéde valóságos esemény, 
akárhányszor a szó nemes értelmében szenzáció s boldog, aki hallhatja. 
Hovatovább ugy alakul a helyzet, hogy kath. gyűlést Prohászka nélkül 
elképzelni sem lehet. S más természetű összejöveteleken is egyre sűrűb-
ben szerepel. Az egész magyar intelligencia hallgatóságához tartozik. 
Nevétől visszhangzik az ország : a katholikusok tomboló lelkesedéssel 
fogadják megnyilatkozásait s az ellentábor is hódoló tisztelettel s a kivé-
teles nagyságoknak kijáró elismeréssel adózik neki. Közben pályája is 
merész ivben felfelé kanyarodik : az esztergomi spirituálisból és theológiai 
tanárból a budapesti Pázmány Péter-egyetem tanára, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia s számos más tudományos és irodalmi egyesület 
tagja lesz. Mindenki úgy érzi, hogy a sok elismeréssel és ünnepléssel 
ő vajmi keveset kap, ellenkezőleg, fényt és díszt ád mindennek, ahová 
beviszik. S egyszer csak ott ül a székesfehérvári püspöki székben. Ezt 
igazán nem gondolta volna senki. Az akkori liberális kormányhatalom-
mal kemény harcot vivott. Az egyházi előkelőségekkel szemben sem 
ismerte soha a hizelgő szót, a kegyekért való meghunyászkodást. Aki 
emlékezik azokra a felszólalásokra, amelyekben Prohászka a kilencvenes 
évek második felében az autonómiai kongresszuson a kath. autonómiáért 
az ellenzék padsoraiban küzdött, ha méltányos akar lenni, meg kell val-
lania, hogy egy csepp csodálkozni való sincs azon, ha az akkori egy-
házfők nem valami túlságosan lelkesedtek érte. Szóval : elindult éjszakra 
s anélkül, hogy a földtekét megkerülte volna, eljutott délre. 

Azóta — immáron húsz éve — mint püspök folytatja ugyanazt a 
munkát: ir és szónokol s építí, anélkül, hogy külön akarná, a maga 
földi halhatatlanságának nagyszerű pantheonját. De ez már részben a 
jövőre tartozik, minket pedig Prohászka eddig végzett munkája érdekel. 
Ezt akarjuk nagyjában lemérni. 

Általánosságban, még mielőtt a részletekre térnénk, érdekes meg-
figyelni Prohászka munkásságában két dolgot. Ő tulajdonképen dogma-
tikus, különös előszeretettel a dogmatika hitvédelmi vonatkozású témái 
iránt. De minél jobban belemelegszik a munkába s minél sürübb és 
bensőbb kapcsolatba jut a forrongó élettel, annál inkább kibontakozik 
ennek a nagyszerű tudományágnak a köréből s annál jobban megihletik 
a hitélet s a modern intelligens lélek kapcsolatai s a társadalmi élet 
nagy problémái. Most már elég hosszú idő óta jóformán csak ezeknek 
él, szóval és tollal szinte kizárólag csak ezekért dolgozik. Ez avatja őt 



a modern Magyarország apostolává. És párhuzamosan ezzel az eltoló-
dásfélével egyre jobban előtérbe lép benne a szónok. Prohászka min-
denekelőtt szónok. Ez az alaptermészete. Már az első irodalmi munkái-
ban is érvényesül lelki berendezettségének ez a tulajdonsága: fölös 
számmal vannak bennök részletek, amelyeket szavalni lehetne. Azokban 
az írásaiban pedig, amelyek legjellegzetesebb alkotásai — A diadalmas 
világnézet, Elmélkdések az evangéliumról — ez a retorikai vonás még 
szembeötlőbb. 

A most kiemelt jellegzetesség megkönnyíti a további munkát, mert 
lehetővé teszi, hogy Prohászka irodalmi és szónoki munkásságát ne 
külön-külön vizsgáljuk, hanem egységes szempontból mérlegelve őket 
keressük meg bennök azokat az értékeket, amelyek rendkívüli hatását 
megmagyarázzák. 

Mik ezek az értékek ? Mik ennek a kivételes nagyságú szellemnek 
úgyszólván faszcináló hatást keltő tulajdonságai ? 

Az első, ami benne szembeötlik s ami jóformán minden irodalmi 
alkotásában s minden szónoklatában az embert megkapja, egészen kivé-
telesen nagy, a lángész, a zseni összes attribútumaival felszerelt isten-
adta tehetsége. Az ember, mikor írásait olvassa, vagy beszédét hallgatja, 
egyre-másra rajta kapja magát, hogy a zseni delejező hatását érzi belőle 
kisugározni. Ennél lenyügözőbb hatással talán csak óriási tudása és 
szinte univerzális felkészültsége van a lélekre. Prohászka theológus s 
hogy mint ilyen elsőrangú, azt csodálatosan nagy esze s a Gergely-
egyetem kitűnő híre mellett egészen természetesnek lehet találni. Elvégre 
is, ez volt választott szakmája s hogy ezen a téren az ő tehetsége, szor-
galma s majdnem emberfeletti munkabírása olyan kitűnő mesterek mel-
lett ennyire vitte, az már nem is meglepő. Persze abban, amit ebből 
munkáiban, beszédeiben látunk, a kemény hét évi római tanulás mellett 
egy hosszú emberéleten át folytatott továbbképzés és sok-sok gondol-
kozás eredményét kell látnunk. 

A teológia, jelesül az ő szaktárgya, a dogmatika mellett bámulatosak 
filozófiai ismeretei is. Ezek alapját is Rómában szerezte meg s ezt az 
ott szerzett alapot fejlesztette további folytonos tanulmányaival olyan 
magasságra, hogy közönséges halandónak — a képzettnek is — fárasztó 
odáig felnézni. Ez a filozófia ott a római Gergely-egyetemen természet-
szerűleg a skolasztika vágányain mozgott, de azért Prohászka, bár mint 
pl. az Aquinói Szent Tamás Társaság közgyűlésein az utolsó években 
elmondott beszédei is bizonyítják, ma is ennek a filozófiai rendszernek 
alapján áll, a filozófia irodalmi és szónoki alkalmazásában egészen 
modern gondolkozónak bizonyul. Isten és a világ c. munkájában még 



erősen a skolasztika formaruhájában jelentkeznek gondolatai, de később 
erre a formára egyre kevesebb ügyet vet s fokozatosan tért hódít nála 
az újkor bölcselőinek figyelembevétele. Lassan-lassan egészen ezek eszme-
körébe dolgozza bele magát, nem azért, hogy világszemléletöket elfogadja, 
hanem hogy modern felszerelésök ellenében hasonlóan modern fegyver-
zettel szálljon sikra a kereszténység nagy igazságaiért s a halhatatlan 
lelkekért. Elvégre is, a ma emberének gondolkodását ezek a modern 
filozófusok reprezentálják, tudomány, irodalom, művészet ezek hatása 
alatt áll. Ő tehát a legjobb -szándékkal velők foglalkozik s kitűnő taktikai 
érzéssel az ő hangjukat lesi el s az ö arzenáljukat iparkodik magáévá 
tenni. A többiek mellett főleg Kant, Schoppenhauer és különösen 
Nietzsche foglalkoztatják. Stilus dolgában sokat tanult tőle s mert vesze-
delmesnek tartja ezt a filozófust, könyvet is irt romboló hatásának ellen-
súlyozására. A diadalmas világnézet c. könyve így született. Nietzsche 
Übermensch-e pogány, a kereszténység teljes megtagadásával alakul ki ; 
Prohászka tehát ebben a müvében magával ragadó erővel kimutatja, 
hogy igazi emberi nagyság is csak a kereszténység talajából nőhet ki. 
De a modern filozófusok közül legnagyobb hatással talán mégis Bergron 
volt reá, akinek ismeretelmélete mintha felfogását is inficiálta volna. 
A tudományos, fogalmi megismerés egy kissé háttérbe szorul s egyre 
jobban előtérbe nyomul a közvetlen intuíció és átélés. Ez vezetett 
Az intellectualizmus túlhajtásai c. akadémiai székfoglaló értekezéséhez, 
amely aztán indexre is került. 

Rendkívül megkapja az embert az a nagy természettudományi tájé-
kozódottság is, amelyről irodalmi és szónoki megyilatkozásai tanúskod-
nak. Korunk a természettudományos világfelfogás kora s ezeknek a tudo-
mányoknak száguldó haladása rányomta a maga bélyegét egész szellemi 
életünkre. Prohászka nemcsak nem fut előle, hanem ellenkezőleg: mivel 
ez a természettudományos világszemlélet őt is érdekli, kortársait is magával 
ragadja, egész passzióval beleveti magát a hullámokba s úszik, nem az 
árral, de az ár ellenében sem. Egy magasztos cél lebeg előtte : Isten 
természetes és természetfeletti kinyilatkoztatása között a harmóniát, a 
teljes megértést, amelyet a rosszakarat s a begubózott maradiság meg-
zavart, vagy legalább veszélyeztet, visszaállítani és megvédeni. Föld és 
ég c. munkája hemzseg ily irányú ismeretektől, s nehéz megérteni, a 
theológia és filozófia művelése és elég nagy hivatalos elfoglaltság mellett 
aránylag ilyen rövid idő alatt — a munka első kiadása t. i. 1902-ben 
jelent meg — hogyan lehetett ebben a tudományban ekkora tájékozó-
dottságra szert tenni. Ez is egyik fontos oka annak, hogy szavára fel-
figyel a modern ember s komolyan számolnak vele a természettudományos 
felfogás hivei is. 



Hadd említsük meg mindjárt ez után bámulatos szépirodalmi olva-
sottságát, amelyet bőségesen kihasznál. Hacsak irodalommal foglalkoznék, 
akkor is becsületére válnék ez az olvasottság. Nem holmi erőtlen döngi-
csélések érdeklik, hanem az élet nagy problémáit, a lelkek nagy vívódását 
és küzdelmes életét rajzoló, boldogságát vagy boldogtalanságát éneklő 
nagy költői alkotások. Azok, amelyekben az örök emberi eleven erővel 
lüktet és még inkább, amelyekből a modern ember nyugtalan, ideges, 
forrongó szomjas lelkének bánata, élniakarása, boldogsága vagy boldog-
talansága csap ki felénk. Mert Prohászka ízig-vérig, minden porcikája 
szerint modern ember. Eszejárása, érzésvilága, elemi erővei kitörő élet-
igenlése ennek az emberfajtának egy remek példányát állítja elénk s 
olvasója, hallgatója elragadtatással tapsol neki. igen, tapsol és lelkesedik 
és odáig van érte, mert éles szavában, mint a szél süvítésében, a magunk 
jajveszékelésére ismerünk, súlyos, de azért mindig szines g< ndolatai a 
mi lelkünk vágyait szólaltatják meg, szeme villanásából a mi reményeink 
valóraválásának biztató igéretét olvassuk ki, izzó lelkétől a mi össze-
gémberedett, fázós lelkünk kifakadását várjuk ; gyámoltalan tipródásunk-
ban új és szép utakra biztatást és bátorságot kapunk. Ez a modern 
világ, jelesül a mi modern intelligenciánk abban az időben, amelyre 
Prohászka fellépése és korszakalkotó működése esik, a múlt század 
racionalista filozófiájának száraz, kiapadt emlőin nevelődve, a materialista 
bölcselet s az ennek kaptafájára húzott s ennek szája ize szerint félre-
magyarázott természettudomány, valamint az ezek után kullogó sekélyes 
szabadelvüség romboló és szétmálasztó hatása alatt mindenéből kifosztva, 
aléltan a porban feküdt. A lélek csak hálni járt beléje, de így is volt 
neki valami homályos, bizonytalan sejtése, a lelke mélyén elpusztíthatatlan 
vágya egy szebb, tisztább, ideálisabb, igazabb s teljesebb élet után. 
Hogy ne ujjongott volna fel örömében, amikor ime megjelent valaki, aki 
minden sorát neki írja, minden szavát neki mondja s ezzel is, azzal is 
azt a szebb és jobb és emberibb életet szolgálja s faszcináló tudásá-
val, tüneményes ékesszólásávai a haldoklóba is beleszuggerálja?! Ez 
Prohászka irigylésreméltó hivatása és páratlan hatásának talán leg-
főbb titka. De ő aztán ennek is rendel alá mindent, itt-ott nagyobb 
mértékben is, mint kellene. Ö csak azt a beteg, mindenéből kiforgatott, 
sok sebből vérző vándort látja a modern emberben, akinek irgal-
mas szamaritánusává szegődött. A szive, a vágya hajtja, szinte 
predesztinálja erre s ö boldogan, lelkesen, az öröm és az Istenszeretet 
tisztán csengő himnuszával megindul a maga útján, amely a modern 
kultúrélet zűrzavarába vezet. A régi, szelid és biztos úttal nem egyszer 
szakít s vakmerő turistává lesz, hogy gyorsabban és — véleménye 



szerint — biztosabban célt érjen. A meggyötört s többé-kevésbbé mindig 
izgalom után kívánkozó modern ember ámulva figyeli merész, néha 
idegrázó produkciószámba menő, de mindig bizonyos graciozitással és 
természetes fölénnyel végzett kapaszkodásait. így kerül a skolasztika 
világából a modern gondolkozás dsungelébe, ahol aztán megterem a 
Modern Katholicizmus, amely — indexre kerül ; igy hagyja el eredeti 
studiumának tudományos problémáit s fordít egyre nagyobb figyelmet 
a természettudományokra, a társadalmi kérdésekre, a szociális problé-
mára, mig végül ott tart, hogy már jóformán csak ez utóbbiak s a lelki 
élet szorosan vett szükségletei foglalkoztatják. Mint már kiemeltük, jóideje 
már csak ezeket műveli. Prohászka t. i. úgy látja, hogy a mai kor embere 
beteg, elernyedt, petyhüdt, béna ; tenni nem tud, de nem is mer, s csak 
a lelke mélyén vannak foszforeszkáló megvillanásai, egy szebb, emelke-
dettebb világ után való jómagával tehetetlen vágyakozásai. Az ilyen 
embernek kár filozofálni ; meggyőzni és elhatározásokra bírni — meddő 
fáradozás. Az ilyen embert át kell nyalábolni és vinni. És Prohászka 
felkapja és viszi, viszi szárnyaló lelkének elbűvölő erejével a magasságok 
felé, hogy ott a tiszta levegőn magához térjen s erőre kapjon. A tudo-
mány ilyenkor csak talapzat neki. Mikor a szónokot hallgatjuk, folyton 
érezzük ennek a talapzatnak imponáló és megnyugtató erejét, de ami 
leköt és fogva tart, emel és visz, az ennek a rendkívüli egyéniségnek 
egész érzelmi világunkat magával ragadó művészete. 

Mert Prohászka művész. Mondottuk már, hogy elsősorban és min-
denekfelett szónok, még pedig Isten kegyelméből való szónok, aminőt 
csak ritkán teremt az Úr. A szónok pedig — már t. i. az ilyen vérbeli — 
művész, azzá avatja alkotó fantáziája, ennek a fantáziának kiapadhatatlan 
ősereje, az ószövetségi prófétákra s az apostolok korára emlékeztető 
ihletett lendülete s nyelvének bámulatos kifejező ereje. Vannak emberek, 
akiknek szavában minden él : a kövek megmozdulnak, a virágok, a fák, 
a csicsergő madarak velünk éreznek, velünk örülnek és szomorkodnak. 
Prohászka ezek közé a kiváltságos emberek közé tartozik. Varázslatos 
előadásában a hideg, elvont eszmék meleg és közvetlen valóságokká 
lesznek, régen elfelejtett s eltèmetett aspirációk új életre kelnek, fonnyadt 
virágok újjáélednek, kiszáradt fák megint kizöldülnek. Ezt a csodát 
Prohászka zsenijének imént említett alkotó fantáziája, rendkívül meleg, 
közvetlen kedélye, minden emberi érzésre rezonáló lelke hajtja végre. 
No és még valami : nyelvének irodalmunkban ritkaságszámba menő 
kifejező ereje. Prohászka t. i. nemcsak szónok, hanem poéta is. Nem 
ír verseket s némi kis szépirodalmi próbálkozáson kívül, amely meg-, 
sajnáltatja az emberrel, miért nem lett folytatása, szorosan vett belletrisz-



tikus dolgozatai nincsenek, de irásai sok-sok fejezetökben, szónoki remekei 
pedig jóformán a maguk egészében prózában irt ódák, amelyeknek tisztán 
irodalmi szempontból vett szépségök és értékök is halhatatlanságot biztosít. 
Nyelvéről azt irja valahol Brisits Frigyes, hogy „ez a nyelv Prohászka 
irodalomtörténeti halhatatlansága. Nem mindig magyaros, nem mindig 
világosan fejezi ki gondolatait, ezt néha úgy takarja, mint az alpesi 
hegyeket a hajnali ködben álmodó ködkoszorú. Kiejtése is idegenszerű, 
de különben csupa költészet. Inkább költői, mint szónoki nyelv. Vörös-
marty halála óta talán ő a legvirtuózabb, legtermékenyebb nyelvgenie. . . 
Gondolatai, érzései kiömlenek a szavak megszokott jelentéséből, új és 
káprázatos képekbe színesednek, friss jelentést bővítenek a költői nyelvre, 
plasztikus erővel élezik a kifejezést." Ez vonz és elragad, de egyúttal, 
kivált ha, mint Prohászkánál is, mélységes gondolatok és szemkáprázta-
tóan színes képek oly tömegesen és pauzát nem ismerve s annyi idegen 
szóval teletűzdelve hullámtörő nélkül torlódnak, az olvasóban is a ren-
desnél nagyobb intelligenciát és rezonáló felületet kívánnak, különben 
nem lehet őket megemészteni és igazán haszonnal élvezni. Innét van, 
hogy Prohászkát sokan nem értik és talán még többen félreértik, aminek 
nem ők a kizárólagos okai. 

Mikor Prohászka óriási hatásának okait iparkodunk feltárni, nem 
szabad megfeledkeznünk arról a varázsról sem, amely harmonikus, 
remekül egyensúlyozott egyéniségéből kiárad. Ennek a nagy embernek 
megadatott, hogy mindenki halálosan komolyan vegye. Mindenki tisztá-
ban van vele, hogy amit leir és amit kimond, az neki meggyőződése s 
ami meggyőződése, az mindenekelőtt reá nézve kötelező norma. A krisz-
tusi erkölcstan szerint berendezett élet, az intakt papi jellem ebben a 
fenekestül felfordult s minden galádságot kendőző világban is imponál. 
Ha valaki vizet prédikál s vizet is iszik, az ma is hat. Az erkölcsi nagy-
ság ma is a legnagyobb és legigazibb nagyság, a szép jellem mostan-
ság is a ieghódítóbb szépség. Prohászka egész lénye ezt az erkölcsi 
szépséget sugározza ki s érezzük, hogy ami ezen a címen hódolatra 
késztet előtte, az nem talmi érték, hanem a lelkével egybeforrt olyan 
grandiózus nagyság, amely a mi emberi, mérlegelésünk szerint már a 
szentség határain jár. Legnagyobbnak mutatkozott, mint minden valódi 
erkölcsi érték, a megpróbáltatások nehéz napjaiban. Sokan azok közül, 
akik félreértették s talán még többen azok közül, akik nem egészen s 
nem jól értették s akiknek mintha bizonyos érdekük fűződött volna 
ehhez, Prohászka működését és egyre szélesebb körű szereplését hosszú 
időn át valami kellemetlen mellékizű érdeklődéssel kisérték. Sokszor 
kéretlenül is verték mellette a nagydobot s az iránta való lelkesedésben 



néha-néha túllicitálták legőszintébb híveit is. Titokban a maguk szem-
pontjából nagy reményeket fűztek hozzá. A szellemi atmoszféra telítve 
volt a reformkatholicizmus és a modernizmus miazmáival s ezek a 
kevésbbé jámbor reménykedők abban bizakodtak, hogy a borotvaélen 
járó, merész Prohászka majd egy szép napon tengelyt akaszt Rómával. 
Olyan Lamennais-sorsot szántak neki, magyar kiadásban. Mikor Prohászka 
indexre került, érezték, hogy most vagy soha. De egykettőre kiderült, 
hogy ébren álmodoztak s gazda nélkül csinálták a számadást. Mert 
Prohászka ezekben a nehéz időkben is az maradt, aki volt: az egyház 
alázatos gyermeke, aki csak egy kötelességet ismert és ezt férfiasan, 
minden megingás nélkül s fiúi alázattal, a hatásvadászatnak még a 
látszatát is kerülve teljesítette: alávetette magát Róma ítéletének. S 
ugyanez az alázatos lelkület, minden erkölcsi nagyságnak s minden 
valódi erénynek ez a fundamentuma és legbiztosabb fokmérője verődik 
ki nemes egyéniségén, amikor idehaza megindul a hajtóvadászat erre a 
fejedelmi vadra. Nyugodtan, alázatosan megy a maga utján, mintha Dr. 
Felix Tátrai nem is róla irta volna meg Mehr Klarheit cimen azt bizo-
nyos zöld füzetet. Alázatossága megóvta őt attól, hogy a már évtizedekig 
tartó, jóformán állandósult ünneplésben meg ne szédüljön ; ugyanez 
képesítette arra is, hogy a megaláztatások idején Isten és az egyház 
iránt való hűségben rendületlenül megálljon. 

Ez a lelki nagyság természetesen szintén jelentékeny szerepet 
játszik s nyomatékosan figyelembe veendő, mikor Prohászka nagy sike-
reinek okait és tényezőit boncolgatjuk. Emeli ennek a megfontolásnak 
jelentőségét, ha ennek a tiszta jellemnek és belső szépségnek kísérő 
körülményeit is szemügyre vesszük. Az embereket ugyanis nemcsak 
maguk a dolgok érdeklik, hanem a mód is, ahogyan ezek a dolgok 
jelentkeznek. Sokszor ez utóbbinak kelleténél nagyobb jelentőséget is 
tulajdonítunk. Prohászkánál ez a mód igen szerencsés. Komoly erkölcsi 
egyénisége, szellemi és lelki feisőbbsége nem rettegtet, nem taszít, hanem 
vonz és emel. Nincs benne semmi merevség, semmi bántó é , ellenke-
zőleg: csupa jóság, csupa bensőség, meleg, közvetlen és nemes egy-
szerűség. Nem pózol, nem skrupuüzál, hanem mindig önmagát adja s 
biztos kézzel mutatja az útat. A kereszténység nála nem rém, nem a 
valódi emberi értékek lefokozása, hanem természetfölötti rendeltetése és 
hivatása mellett ezeknek a természetes emberi értékeknek megszentelése, 
gyarapítása és konzerválása. Nem arravaló, hogy elgémberítse a lelkeket, 
gúzsba kösse az örömöket s megnyomorítsa az életet, hanem hogy irtsa 
a rosszat, a bűnt, minden életörömnek ezt a legnagyobb ellenségét s 
igazán széppé, nemessé, tartalmassá és boldoggá tegye az életet. Az ő 



világnézete az egész vonalon az, amit a német úgy fejez ki, hogy Beja-
hung des Lebens. Életigenlés, persze krisztusi értelemben. 

A fentebbiekben elég részletesen elvonultattuk olvasóink előtt azokat 
a lelki kvalitásokat, amelyeket Prohászkában csodálunk s amelyekkel 
korszakos működésének nagy sikereit magyarázzuk. Úgy gondoljuk, ezzel 
körülbelül megfeleltünk arra a kérdésre is, mit köszönhet Prohászkának 
a magyar katholicizmus. De ha erre külön is ki kell térnünk, hadd mutas-
sunk rá — igazazán csak egy szóval — arra a képre, amelyet a magyar 
katholicizmus az ő fellépésekor nyújt. Ez a kép sivár, vigasztalan. Terra 
inanis et vacua. Olyan, mint egy letarolt, jégesőtől agyonpaskolt, gyilkos 
szárazságban kiaszott virágoskert: élet nélkül, remény nélkül terpeszke-
dett bele a világba. Isten után elsősorban Prohászka érdeme, hogy ma 
megint reneszánszról beszélhetünk. Munkáival és még inkább lelkigya-
korlataival és konferenciáival ő csókolta erre az élettelen, formátlan arcra 
az élet lehelleteit s indította el az elvénhedt erekben a friss vérkeiingést. 
Ezeket a lelkigyakorlatokat és konferenciákat ő tette a magyar katliolikus 
intelligencia számára most már országszerte nyilvánuló szükségletté s ő 
hódított nekik figyelmes és készséges hallgatóságot. Ez az ő legnagyobb 
érdeme, a Gondviseléstől megszabott hivatása. A gyakorlati élet, ez a 
nem mindig tiszta és nemes törtetés itt ezen a sártekén, nem az ő ter-
rénuma. A zsenik is véges, korlátolt lények. Az öreg Moltke kitűnő had-
vezér volt, de hogy az első harcvonalban, közelharcban, szuronnyal a 
kezében épen olyan jól verekedett volna, nem merném állítani. Egy 
helyre somogyi legény minden valószínűség szerint túltett volna rajta. 
Prohászkát az utóbbi évek rendkívüli eseményei belevitték a mindennapi 
élet sodrába és ez — mi tagadás benne — nem gyarapította babérjait. 
Az ő hivatása volt : kath. életet teremteni, ennek az életnek a számára 
ideákat termelni, irányt és tempót diktálni és amennyire ez emberileg 
lehetséges, nívóját biztosítani. S ennek a feladatnak derekasan megfelelt. 
Munkásságáért, teljesítményeiért egy ország hálás közönsége imádkozik 
érte és tapsol neki. 

A jubiláló pannonhalmi székesegyház. 
Irta : Dr. Mihályi Ernő (Pannonhalma). 

A 700 éves jubileum immár letűnő pillanataiban gyönyörű szimbó-
lummá magasztosul előttünk a pannonhalmi székesegyház, a magyar 
kultúra egyetemes európai jellegének, a magyar kultúra katliolikus jelle-
gének, a magyar kultúra nemzeti jellegének s a magyar föld évezredekre 
visszamenő lépcsőzetes kultúrális fejlődésének szimbólumává. 



Amint a föld egyik rétege a másikon, úgy épült fel itt az emberi 
kultúrának egyik rétege a másikon. Egy nagy történeti kontinuitásban 
ölelkezik itt a föld élete az ember életével. A Bakonynak végső elágazásai 
itt ereszkednek le a Duna völgyére s Pannonhalma hármas dombját már 
földrajzi helyzete is kijelölte, hogy irányító szellemi hatalommá fejlődjék 
a Kis Magyar Alföld termékeny rónája fölött. 

Az őskori ember hamar megjelenik a Pánzsa vize, a packallóvölgy 
szent forrása, a medencében levő tavak, a békavárosnak az utcán kanyargó 
kútfeje mellett. Széthúzó pogány áldozati tüzek csapnak itt égbe a 
neolithikum, a bronzkor embereinek oltárairól. Aztán jönnek a rómaiak. 
A veszprémi úton innen is, túl is községet alapítanak, Pannoniát meg 
Sabaria Siccát, ezt a kisebb helyőrségi székhelyet. Itt született Szent 
Márton, ez az alamizsnás szívű, kemény lelkű katona, a kiváló toursi 
püspök, a szerzetesség nagy pártfogója, a hires ligugei apátság alapí-
tója, Franciaország apostola, a nagy csodatevő, az Egyház legnépszerűbb 
szentje, akinek Szűz Mária után a legtöbb temploma van a világon ; 
magában Franciaországban 3672 plébánia van neki szentelve és 485 
helység viseli a nevét. Magyarországon 44 Szent Márton nevü község van 
és Orbán Dezső és Csóka Lajos historikusok összeolvasása alapján ma 
két egyházmegye, a szombathelyi és a szepesi, a pozsonyi társaskáptalan, 
a vaskai áll. bencés apátság, a pozsonyi és orodi prépostság, a szombat-
helyi papnevelő intézet, 155 templom és 7 kápolna, Horvát-Szlavon-
országban pedig 17 templom és 15 kápolna van Szent Márton tisztele-
tének szentelve. Összesen 202. A ő nagy, korokat átfogó egyénisége 
mint egy arany híd kapcsolja össze a pogány világot a magyar ker. 
középkorral Pannonhalma tövében. Szent István nagy legendája, Hartvik 
s XII. XIII. századi okleveleink méltán övezik Pannonhalmát Szent Márton 
emlékének glóriájával.* 

* Milyen érdekes volna, ha az ásó tudománya kiegészítené Szent Mártonnak 
Sulpicius Severustól való életrajzát s megmutatná, hogy Szent Mártonnak a keresz-
ténységhez való ifjúkori nagy vonzalma Sabaria Siccának III—IV. századi keresztény 
kultúrájában gyökerezik. Az Arch. Ért. 1 egutóbbi száma bátran kimondja (Ujabb 
irodalom Pannónia keresztény archeológiájához, 129. 1.) hogy a Duna mentéu s ezen 
belül következetesen szaporodó keresztény emlékek meg fogják mutatni, hogy a 
krisztlanizálódás folyamatának itt erősebbnek kellett lennie, mint sokan hitték. Hiszen 
Szent Ambrus, aki jobban ismerte e vidékek vallási állapotát, mint összes kortársai 
és aki saját maga küzdötte le az arianizmus főfészkét Pannoniában, igy nyilatkozik 
378-ban Kr. u. (De fide II. 140 = Migne L. 16 613 ) : Az egész határszél Thráciától 
Dácián, Mysián, Pannonián át szentségtörő, ariánus tanításoktól visszhangzik. Tehát 
a katholicizmusnak e nagy bajnoka is megerősíti az emlékek tanúságát, a keresz-
ténység teljes gyökérverését, ha mindjárt az arianizmus formájában is, a limes mentén. 
Sabaria Sicca csak alig másfél órára van e határszéltől, joggal remélhetünk tehát 
feltárásától keresztény emlékeket. 



Ezen a szentet termő talajon, Szent Márton atyjának a telkén, 
imájának a helyén, ahol már Nagy Károly is épített kápolnát, szigorú 
fegyelmü bencés szerzetesek alapítanak monostort 996-ban. Szent Adal-
bert kedves papja, a magyar fejedelmi udvarban élő Radia, behívja a 
Prága melletti brewnovi apátot, Anasztázt, szerzeteseivel, akikkel a csehek 
nem valami jól bántak s Géza fejede-
lem engedelmével leteszik Pannon- ^ 
halma alapkövét. Nemcsak Szent Már- , H JJf jm I | 
ton emléke, de a nemzeti hagyomány is I I WÊ ff I 
ajánlotta e helyet. Anonymus, II. Béla ! m m mt I I 
király jegyzője, Péter budai prépost 
szerint Árpád vezér és nemesei táborba 
szállának Szent Márton hegye mellett 
és Sabária forrásából mind ők, mind 
barmaik ivának és a hegyre felmenvén 
s Pannónia földjének szépségét látván, * í - k u ä ' : 
fölötte örvendének. Egyházi és nem- ^ S p " J f e 
zeti hagyományok találkozási pontján fi 
épült fel tehát a magyar bencés rend M r " ^ O I B r ^ l í f 
első otthona s a nemzeti otthon mellett 1 B K ^ f i ^ J§ 
Isten szent temploma. Juppiter oltára 
már rég elárvult e vidéken, kialusznak 
most a nemzetemésztő pogány áldozati 
tüzek is, nem áldoznak többé kutaknál, 
forrásoknál, fáknál, kőszálaknál, kigyúl-
nak a nemzetforrasztó, államötvöző 
lángok a lelkekben, felhangzik a zengő 
hegy zsolozsmája, pogány köveken 
csurog le a felszentelés olaja, pogány 
kövekről ragyog ránk a felszentelési 
keresztek rubintos fénye, pogány kö-
vekbe van vésve a megváltás keresztje. 
A bencések az ötszázéves rendi hagyó- ^ — — ^ 
Hiányaikkal egy c sapás r a belekapcsol- 1. Fonatos román oszloptöredék 
n a k b e n n ü n k e t a d é l e n é s n y u g a t o n Dávid apát 1137-i székesegyházából, 
már polgárjogot nyert keresztény kul-
túrába. Varázsütésre megpolgárosodik nálunk is a kath. vallás, az erkölcs, a 
keresztény tudomány, művészet, irodalom, a rendezett gazdasági, jogi élet 
stb. Nemzetközi kapcsolataik ezer meg ezer szálával egyszerre behálózzák 
egész Európát. Kapcsolatok teremnek Rómával, Monte-Cassinoval, Cluny-



vei. Egy sorba lépnek a világtörténelem legszerencsésebb művelődéstörténeti 
településeivel, Corvey, Fulda, Szt. Gallen stb. neve mellé kerül Pannonhalma 
is. Amit Nagy Károly udvarában vittek végre, azt ismétlik meg most Szent 
István országában. Szent Benedek regulájának 66-ik fejezete nagy gazda-
sági és ipari kultúra hordozójává lett : „A kolostort pedig lehetőleg úgy 
kell építeni, hogy mindennemű szükségletet, minők a víz, malom, sütőhely 
és kert, a monostor falain belül lehessen feltalálni s hogy a különféle 
mesterségeket is benn lehessen gyakorolni, hogy a mestereknek ne kelljen 

^^ /vv^ i / t f ÍMt ; künn bolyonganiok, ami leiköknek épen nem válik üdvére." ^ 
Első apátunk a római Szent Bonifác és Elek kolostor egykori szerze-

tese, mikor a templomépítéshez fogott, olasz hagyományokat követett. 
Csehországon keresztül Rómából hozta magával a bazilika-stílust. A Szent 
Márton tiszteletére emelt székesegyházat Szent István jelenlétében szen-
telte fel 1001-ben a királykoronázó esztergomi érsek, korábbm pannon-
halmi szerzetes, Sebestyén. Erről a Szent István-féle bazii.káról nem 
sokat tudunk. A még meglévő nagy erejű, T85 m. vastag keleti fala, 
lövőrésszerü, kicsi, keskeny ablakaival arra mutat, hogy erődtemplom is 
volt egyúttal. Külföldi mintákról s a bécsi képes krónika képeiről Ítélve 
kéttornyú, egy hajós, gerendás mennyezetű építmény lehetett. Sokkal 
többet tudunk azonban belső felszereléséről. Gazdag volt e felszerelés, 
méltó a rend egyházjogi állásához. Mikor t. i. Szent István Szent Márton 
zászlajával, pártfogásával s a pannonhalmiak hathatós imájába vetett 
bizodalommal legyőzi Koppányt, kiadja a magyar írásbeliség legrégibb 
és legértékesebb ereklyéjét, alapító-levelünket, mely Pannonhalmát magyar 
Monte-Cassinóvá avatja. Részesít bennünket mindama jóban és kivált-
ságban, amelyet Szent Benedek ősmonostora élvez. Kiveszi a püspöki 
és érseki joghatóság alól s egyenesen a pápának veti alá. Ez a kivált-
ságos állása s a regula szelleme fényes istentiszteleteket kivánt. Egy 
Szent László-kori oklevelünk pontosan leírja ennek a bazilikának fel-

* ^ d s A ^ ^ szerelését.' A falakat szőnyegek borították. Volt köztük ezüsthimzésü is. 
Oltár is volt bőven. Hiszen volt kilenc ereklyetartó, köztük egy arany, 
négy ezüst, két elefántcsontból való. Volt tiz darab, az Üdvözítő alakjá-
val díszített, oltárra való arany kereszt. Volt egy pár ezüst, négy pár 
ezüstözött gyertyatartó. Volt husz/onnégy román stílusú kehely, köztük 
tizenhárom színarany, három pedig drágakövekkel ékes. Volt hat evan-
géliumos könyv. Volt negyvenegy harangidomu arany- és selyemszegélyü 
miseruha. A sátoralakú főoltár tetejéről ezüst galamb függött alá az 
Oltáriszentség őrzésére. A szentélyben az istentiszteletet végzők számára 
drága szövetekkel leterített kilenc szék volt. Mivel a hívek is két 
szín alatt áldoztak abban az időben, volt nyolc ezüst és egy zománcos 



diszü kétfüiü áldoztató kehely is. A szentelt olajak tartására ezüst kürt 
szolgált. Az esztergomi és győri székesegyházak kincstárában őriznek 
még ilyen kürtöket. A körmenetek élén szép nagy ezüst feszületet hordtak. 
De hosszas volna felsorolni azokat az arany-ezüst füstölöket, tömjén-
tartókat, kannákat, tálcákat, szenteltviztartókat, hintőket s azokat a fő-
papi misékhez szükséges szerelvényeket, melyek mind méltók voltak a 
hely szentségéhez, Isten dicsőségének emeléséhez. 

Ehhez a templomhoz sok szép magyar bencés emlék fűződik. Látta 
a megtérő magyarok első zarándokcsapatait, amint tömegesen vették fel 
a szentségeket, látta a Szent királyt liliomos lelkű fiával, tanuja volt az u< 
újonnan alapított kolostor szép lelkületének, Szent Sebestyén, Szent 
Anasztáz, Szent Mór buzgóságának, látta a vágmenti bencés remetéket, 
Szent Zoerardot és Benedeket, akik barlanguk csendes magányából ismé-
telten eljöttek felüdülni a pannonhalmiak családias testvériségébe. Látta 
Szent Lászlót törvényhozó országnagyjainak társaságában. Látta Kálmán 
királyt, aki itt fogadta és vendégelte meg 8 napon keresztül Bouillon 
Godofrédet, az első kereszteshadjárat vezérét kíséretével. Ennek a tem-
plomnak a tövében indult meg a magyar tudományos búvárkodás. Kézi- j 
könyveiken kivül 80 kódexük van márylt t indul meg a magyar iskolázás, • • J í C < • 

! mely már 1030-ban négy tagu rajt tud küldeni Szent Gellért részére a 
csanádi egyházmegyébe. Itt indul meg a magyar történetírás. Pannon-
halmi évkönyvek maradtak fenn az 1019—60-as évekből. S ez a templom, 
amely körül olyan sokirányú és szép bencés tevékenység fejlődött ki 
száz éven keresztül, leégett. 

Dávid apát buzgósága 1137-beu már uj templomszentelésre hivta 
meg a királyt. Felicián esztergomi érsek II. Béla jelenlétében szenteli fel 
Dávid apátnak a francia cluny-ek hatása alatt készült, ^megnagyobbított 
román székesegyházát. Szép, oszlopos félköríves, fülkék s egy fonatos 
oszloptöredék mutatja, milyen finom stílusban készült az egész. (1. ábra.) 

Dávid apát templomának fennmaradt részei mutatják, hogy a magyar 
bencések is belekapcsolódtak abba a XI. századi nagy művészeti fejlő-
désbe, amely Franciaországból indult ki. Aranykora volt a bencéseknek 
a XI. század. Két nagy cluny-i apát, Odiló és Hugó fekete szerzetesei 
nemcsak lelkiéletet éltek kolostoraikban, nemcsak lelki fejlődést terem-
tettek Európa országaiban, hanem egy valóságos monasztikus, szerzetesi 
stílust is, a román stílust. Olasz- és Franciaországban, Németországban 
megújulnak, kibővülnek a román bazilikák, erősebb falaikkal nagyobb 
szilárdságot, gazdagabb díszítésükkel előkelőbb külsőt nyernek. A szer-
zetes művészek ezen világnézetüket beleviszik alkotásaikba. Gyönyörű-
ség végig lapozni e kor nyugateurópai apátságainak emlékeit, templomait 



2. A XIII. századbeli alsótemplom. 



s szinte fáj a lelkünk, mikor a hasonló stílusban átépített kolostortemp-
lomainkból, székesegyházainkból csak roncsokat, töredékeket találunk. 
(Henszlmann, Magyarország műemlékei.) 

Hogy milyen szellem uralkodott Dávid apát szép temploma körül, 
arra nézve érdekes tanúnk van a XII. századból. Egy Cerbanus nevű 
szerzetes*) ismételten megfordult Pannonhalmán a nagyhirességű, tem-
plomépítő apát monostorában. Itt igazán meleg reguláris szeretettel 
fogadták.. A szeretet szeretetet vált ki. A pannonhalmi monostorban eléje 
táruló tiszta testvériség, komoly szerzetesi szellem, mely lélekben emel, 
üdít és ujjászül, az országnagyokat adományokra késztette, ezt az egy-
szerű, írástudó szerzetest pedig nagyszerű viszontszolgálatra. Látta, meny-
nyire szeretik Istent. Mikor aztán Pásztora menve keze ügyébe akadt 
Szent Maximusnak az Isten szeretetéről irt görög nyelvű axiomagygfyűj-
teménye, Ekatontades, lefordította latinra s ezzel kedveskedett a monos-
tornak. Hiszen ha a mester, az apát gazdag is az Isten szeretetében, az 
ifjú nemzedéknek, a kezdőknek, a bajvívóknak, a szeretet atlétáinak, 
mint mondja, nagy szolgálatot tehet e munkával. S mit kér érte viszon-
zásul ? Imát, hogy finom lelkének bűntudatát enyhítse a testvérek ájtatos 
könyörgése. 

Olyan jól esik olvasni a munka ajánló soraiban a szeretetnek ezeket 
az üde, friss érzelmeit, önkénytelen megvillanásait abban a korban, amely-
ből olyan kevés írás maradt ránk, azok is a legtöbbször rideg jogi for-
mákba vannak szorítva. 

A pannonhalmi kincstár 1152-ben újból szép kinccsel gyarapszik. 
Margit úrnő súlyos és értékes aranyláncot hagyományoz a pannonhalmi 
apátnak. 

Az Imre és Endre közti pártviszályokban Dávid apát temploma is 
megrongálódik, elpusztul. De mikor a magyar királyi trónon II. Endre 
személyében könnyelmű király ül, rólunk egy csodálatosan nagy szellem 
gondoskodik, a középkor egyik legkimagaslóbb főpapja, Oros apát. Kitűnő 

*) L. Zalán Menyhért értekezéséi 48—49. 1. 
Dávid apát templomaval kapcsolatban még egy érdekességre hívom fel a figyel-

med Foerk Ernő a kalocsai székesegyházról írott tanulmányában a győrmegyei 
ravazdi születésű Márton nevii kőfaragót tartja az első ismert magyar kőfaragónak. 
XII. századi irású sirköve a kalocsai székesegyházban van. (Martinus Ravesu lapi-
cida iacet hic. Ravesu Márton kőfaragó, építő nyugszik itt.) Ha mindjárt a nyelvé-
szek emelte kifogás a Ravesunak Ravazdra való magyarázása ellen alapos is, nem 
valószínűtlen, hogy ez az ismeretlen származású kőfaragó mesterségét a Dávid-féle 
építkezéseknél tanulta s később Kalocsán értékesítette, gyümölcsöztette. A kalocsai 
második templomnak fennmaradt oszlopfőtöredékei ugyanis nagy egyezést mutatnak 
pannonhalmi oszlopfőkkel. Magy. Műemlékei. IV. 58. 1. 





gazda; még mint tihanyi apát, összeiratja népeit. Ez az összeírás, mely íua^W* 
kétezer hely- és személynevet foglal magában, amellett, hogy rendezett 
birtokviszonyokat teremt, kiváló nyelvemlékünk is. Összeiratja a pannon-
halmi népeket is. A birtokviszonyok, a jogok és kötelességek írásbeli 
rendezésével, az úrbéri szabadabb egyezségekkel, a jó gazdálkodást 
gátló közös birtokok elkülönítésével Oros apát — bátran mondhatjuk — 
megelőzte korát. A társadalmi fejlődés is kitűnik Oros apát összeírásából. 
Míg a rend csupa szolganépeket vett át első szent királyainktól, addig 
Oros korában már népeinek V5 r. félnemes, többé-kevésbbé szabad 
jobbágy. A birtokügyek intézésében kitűnő jogásznak is bizonyul Oros. 
A törvénykezés terén fontos pápai és királyi megbízatásokat tölt be. 
Nem tévesztette szem elől a monostor, az egyház, a haza magasabb 
érdekeit sem. Részt vesz az 1212-i IV. lateráni zsinaton, mely a szerzetesi L 

fegyelem mélyítésének kérdésével s a keresztes hadjárat gondolatával 
foglalkozott. Haza jött. Végrehajtotta a szerzetesi reformot s elment II. 
Endrével a szentföldre hadakozni. Aztán ez a világlátott, fejlett izlésű 
főpap, gazdag mecénás, fölépítette templomát. E templomépítésnek 
most ültük 700 éves jubileumát. Ez még nem volt elég. Ez a vasakaratú, 
gyakorlati ember katonai zseninek is mutatkozik. Vártemplommá vará-
zsolja székesegyházát azzal, hogy az északi, védtelenebb hajóra gyilok-
folyosót húz, ahonnan aztán még a tatároknak is ellen tudott állani. 
A mohi csatában öregsége miatt nem vehetett részt, de mikor kifosztott 
királya Pannonhalmán át menekült, bőven ellátta költséggel. A közép-
kornak egyik vállalkozó szellemű utazója is Oros. Szentföldi zarándok-
latán kivül 7-szer volt Rómában. 

De álljunk meg egy kissé e vállalkozó szellemű nagy ember alko-
tásánál, a pannonhalmi székesegyháznál. Kezdjük mindjárt az alsótem-
plomnál. (2. ábra.) A főoltárhoz vivő lépcsőzet jobb és baloldalán két 
vörösmárványból faragott, oszlopos, román ívelésű portálé vezet le az 
alsótemplomba, a katakombába vagy kriptába. Mint említettük, majdnem 
két méteres keleti fala lövőrésszerű kajácsos ablakaival a Szent István-
kori templom maradványa (1001.) Ettől jobbra a szent lecke oldalán a 
déli falban levő fülke kézmosó vagy keresztelő medencével, halakat és 
kagylót ábrázoló freskójával a Dávid apát alatt 1137-ben felszentelt temp-
lomból való s a hazai román stílusnak Ipolyi szerint is igen érdekes 
emléke. Az alsó templom részletei c. kép (3. ábra.) közepén látható. 
A fülke alapja finoman stilizált levelekkel van díszítve. Az oszlopláb 
kockáját és vánkostagját a sarkokon levéldisz köti össze. A törzset alul 
is, felül is gyűrű fogja át. Az oszlopfejet egy sor levél díszíti. A váll-
kövekböl kiinduló s oda visszatérő félkörív tiszta román hatást vált ki. 



4 Oros apát székesegyháza az 1863 —76-i megújítás után. 



Első szent királyunkig viszi vissza a hagyomány az oltárral szemben 
levő, gótikus ívű vörösmárványba foglalt s 1695-ben kijavított ú. n. 
Szent István-széket 

Maga a 6 román oszloptól 3 hajóra osztott tompa csúcsíves bolto-
zati! alsótemplom XIII. századi építmény s a román stílusnak a csúcs-
ívesbe való átmenete jellemzi. Megvan az alsótemplomban a román stílus-
nak az. ereje, nehézkessége, zömöksége, várszerűsége, szűk ablakokon 
való gyenge megvilágítása, de már a boltozatok ívelésében elhagyja a 
félkörívet s a csúcsívbe csap át. Míg a falak a román erőt, a csúcsívek 
a gótikus égbetörést képviselik. Az oszlopok hasonlóképen átmeneti jelle-
gűek. A román négyszöges oszlopláb helyett sokkal gazdagabb, nyolc-
szöges oszloplábat találunk. Az oszlopfők hatalmas, kétsoros levéldíszei 
is gazdagabban pompáznak, mint a román oszlopfők. Mindegyik más 
és más faragású. A boltozatot záró köveken rózsák nyílnak. A lejárók 
melletti gyámkövek egyikén a kegyúr, II. Endre, a másikán a templom-
építő Oros apát képe van kifaragva. A Szent István széke előtti boltozat 
bordáinak találkozásánál az első magyar portrék közül való négy koronás 
fő helyezkedik el. 700 éves mandolametszésü szemek tekintenek le róluk 
a szemlélőre. Hazai építészetünkben nem találtam párját az oszlopfők 
zárólapjából kiinduló s a gyámköveken is előforduló tarajos diszítésnek. 

Valamikor ez a kis templom színpompában úszott. A restauráló 
Storno a déli falon megtalálta a templom védőszentjének, Szent Már-
tonnak freskóját Az oszlopfők levéldíszei közt vörös és fekete festés 
nyomai maradtak. Két festett felszentelés! kereszt is látható még. Ma 
már a szinek meleg hangulata helyett a százados meszelésektől meg-
tisztított kövek régiségének hideg méltósága ömlik el a falakon. 

A templomépítő Dávid és Oros apátok valószínűleg e kriptában 
vannak eltemetve. 

A székesegyház maga nemcsak építészeti jellegével, de pilléreinek, 
oszlopainak, oszlopfőinek, gyámköveinek, bordáinak kiképzésével is leg-
tisztább képviselője a magyarországi átmeneti stílusnak. Középhelyet 
foglal el az 1210. körül felszentelt lébényi s az 1256-ban felszentelt jáki 
templom között. 

A templom majdnem egészen keletnyugati irányban épült. Kívülről 
a falakat támasztópillérek erősitik. Három hajója van kereszthajó nélkül 
s szentélye apszisz nélkül egyenesen záródik. Méretei arányosak. Hossza 
50 in. A -középhajó szélessége 6 3 m., magassága 13 9 m. A templom 
talaja lépcsőzetesen emelkedik. (4. ábra.) 

Hogy mennyi maradt meg Dávid apát leégett templomából, nehéz 
eldönteni. De az a sok aszimmetria a templomban, pl. az egyik oszlop 





jóval kisebb, mint a neki megfelelő másik, az egyik borda gyámkőből, 
a másik oszlopból indul ki, vagy egyszerűen megindul, de nincs foly-
tatása, a valódi borda pedig egy magasabban fekvő újabb gyámkőre 
támaszkodik, vagy az alsótemplomnak két érdekes román pillére egysze-
rűen eltűnik a boltozatban minden rendeltetés nélkül, mindez azt 
mutatja, hogy az új építkezésnek a régi maradványokkal is számolnia 
kellett. Meglepő az alsótemplomban is, meg a szentélyben is az oldal-
falak fülkéinél egyik oldalon a szép félköríves zárás, a másik oldalon a 
háromlevelű lóheres, gótikus zárás. Lehetetlen észre nem vennünk, hogy 
nem csupán átmeneti idők, de különféle korok alkotásai küzdenek itt 
egymással, mignem a boltozat magas csúcsíveiben a gótikus térzárás 
győzedelmeskedik. 

Ami a díszítéseket illeti, a gyéren képviselt szimbolikus, román 
állatábrázolások (gyík, béka, skorpió), stilizált növénymotivumok, emberfőt 
ábrázoló gyám- és zárókövek mellett százszámra találjuk a leleményesen 
alkalmazott, finoman kiképzett naturalisztikus lomb- és levéldiszítménye-
ket, amint a mellékelt ábrák is mutatják. (5. 6. ábrák.) 

Külön ki kell emelnünk a porta specióza nevű díszkaput. Míg a 
lébényinél 3—3, a jakinál 6—6, a horpácsinál 7—7 oszlop van, itt 
10—10 oszlop helyezkedik el s mig amazoknál az oszlopok kőből valók, 
itt tardosi vörös márványból. A fény és árnyék ritmikus játékát csak 
fokozza az a körülmény, hogy az oszlopok párosával vannak alkalmazva. 
Két-két oszloppárt gyönyörű kidolgozású ivek koronáznak. Közülük három 
nagyon gazdag faragású inda- és levéldísszel s itt-ott emberfejekkel van 
ellátva. Az oromzat Szent Márton képét Storno festette. (8. ábra.) 

Említésre méltó még a székesegyház Árpád-kori vörösmárvány szen-
teltvíztartója ember- és oroszlánfejes díszítéssel. (7. ábra.) 

Mig az Oros apátnak ez az erődtemplommá átalakított székesegy-
háza hatalmas gyilokfolyosójával a tatároknak is ellen tudott állani, 
Vencel király párthívei már megszállották. Tőlük meg Németujvári Iván 
segítségével Landerbrech osztrák vezér foglalta vissza III. András özvegye, 
Ágnes királyné részére. E pártharcokban megrongálódott Oros temploma 
is. III. Miklós apát 1320-ban Avignonban jár s búcsúengedélyt eszközöl 
ki mindazok számára, akik a templom újjáépítésére adakoznak. Majd 
meg 1326-ban, mint Károly Róbert követe Nápolyban jár, hogy átvegye 
ura részére V. István leányának, Mária szicíliai királynénak hagyatékát, 
drága kincseket, ékszereket s azt a bizánci hatásra valló gyönyörű orná-
tust, amit Pannonhalma kapott. Ki tudja, nem Róma, Nápoly, Monte-
Cassino s az olasz városok, vagy Avignon s a francia kolostortemplomok 
művészete hatott volna-e III. Miklós építkezésére, ha a halál meg nem 
gátolja munkájában. 





Egyik utóda, Szigfrid, a nagyműveltségű főpap, ügyes diplomata, 
Nagy Lajos küldetésében III. Eduárd angol király udvarában jár, hogy 
a nápolyi Johanna elleni boszuló hadjáratra szövetségét kérje. Küldetése 
sikerrel járt. Egyébként is nyitott szemmel utazott. Megragadta lelkét a 
gótikának sajátos angol nemzeti fejlődési iránya. Építőt, kőfaragót hoz 
magával. Ekkor nyeri szentélyünk gyönyörű csillagboltozatát, (9. ábra) 
a Szent Benedek-kápolna pedig a Magyarországon szinte magában álló 
cseppkőboltozatát. Hálóboltozattal fedi a mellékhajók meghosszabbított 
szárnyait s hálóboltozatokat húz a keresztfolyosónak Oros apát idejéből 
való gyámköveire. Szigfrid apát ültette tehát Pannonhalma magyar tala-
jába az angol gótikát. Szigfrid és Czudar László apátok sírkövei a XIV. 
századi realisztikus szobrászatnak az emlékei. 

Nehéz eldönteni, hogy a Szigfrid- vagy a Mátyás-kori restaurálás 
emlékei-e azok a freskók, melyeknek nyomait Storno fedezte fel az alsó-
templom falán s a szentély diadalivén. Ezekről irja Veresmarti, a Páz 
mány Pétertől katholikus hitre térített protestáns prédikátor egyik leve-
lében : „Szinán pasa 1594. jul. 22. a szentmártoni apáttal, midőn a vár 
megadása átvételekor a templomba belépe, igen szépnek, úgymond — 
pepecsös munkásnak, holott minden ékes, szemlélné; az ékességek között 
látott alkalmas számú és nem kis költséggel épített és felfüggesztett 
faragott bálványképeket. Zádori István kapitánytól kérdé: mire valók? 
Ez válaszolja, hogy az apát istenei. A pasa megdorgálta az apátot s 
parancsára ennek vállán kellett elhordania a szobrokat egy strázsa-
kastélyig, melyet Tarisznyavárnak neveznek, hol a mezőn elvetette azokat". 
Nem tudni, a XIV. v. a XV. századból valók voltak-e azok a fafarag-
ványokkal, szobrokkal díszített szárnyasoltárok, amelyekre e levél adata 
céloz? Hogy Mátyás korában, az ő kormányzó apátsága idején is történt 
újítás, mutatja a keresztfolyosó ék. sarkán levő 1486-os évszám. Egy 
Mátyás-korabeli sodronyzománcos gótikus kelyhünk is van 1482-ből. 

A XVI. század elején, Tolnai Máté főapátsága idejére esik templo-
munk két renaissance részletének építése. (10. ábra.) Igazi belső renaissanceát 
éli ekkor a rend. Mikor az egész világegyházban nagy a felfordulás, a 
pannonhalmi apáti székben Tolnai Máté személyében a magyar bencés 
reformtörekvések Iegeszményibb megtestesítője ült. 1514-ben Leó pápa 
gyönyörű renaissance-okmányban teszi meg az ország 80 apátságának 
főapátjává, elnökévé, fővizitátorává. Ehhez a fényes álláshoz méltó a 
templom felszerelése és új díszbe öltözése is. Az 1518-i összeírás sok-
sok értékes ötvösművet és egyházi ruhát sorol fel. Nagy virágzásból 
bukik le a rend a nemzettel együtt a mélységbe. Ránk szakadt a mohácsi 
vész, a kettős királysággal járó pártoskodás s a török uralma. 



Pannonhalma ettől kezdve inkább vár, Győrnek bástyája, mint 
kolostor. Szerzetesek helyett katonák állanak őrt falain. Pannonhalma 
hátán keresztül jutott a török Győr birtokába. (1594—98.) Félhold került 
a kereszt helyére. Bécs felé indultakor még 1683-ban is aláaknázza és-
felrobbantja a török a várat. Szerencse, hogy a templom, ha teljesen 
kifosztva is, de megmaradt. Gyönyörűen szimbolizálja templomunk a 
nemzet sorsát. Kincsei, értékei széjjel hordva, faragott díszei bemeszelve, 
bevakolva, falai a tűzvészek, ostromok, földrengések következtében meg-
rongálódva. Tátongó repedéseit vaspántok fogják össze. 

A. béke évei azonban új 'a gyarapítják. A nagy, világhódító barokk-
stílus Pannonhalmára is bevonul. 1694—95-ben készült el szép barokk-
faragású szekrényekkel díszített sekrestyéje. A templom falaira kerül a 
három olasz, barokk Zanchi-kép, melyeket csak a restaurálás száműzött 
a képtárba. A kincstár, ruhatár megtelik barokk ötvösmunkákkal, kely-
hekkel, ornátusokkal. 

Majd jön II. József kora. Széjjelüzi a szerzeteseket. Elárvul a 
templom. Dobra ütik a kincseket. Börtön lett a magyar Monte-Cassinóból. 
1786—1802. halott korszak a rend életében. 

A visszaállítás után jött megint az új élet, a berendezkedés, a 
lázas gyűjtés, tanulás, tanítás korszaka. Templomunk kibővül s 1829-ben 
épül empire-stílusban 49 m. magas tornya, Páck János alkotása, az 
esztergomi bazilika kupolájának édes testvére. Empireban újultak meg 
márványoltáraink is s empireban dolgozott az oltárképek festője, Füger 

Henrik is, a bécsi aka-
démia igazgatója. A klasz-
szicizmus így találkozik 
Pannonhalmán öregebb 
testvéreivel. 

A középkorért rajon-
gó romanticizmus hozta 
meg a templom res-

7. A székesegyház Árpád-kori szenleltviztartójá- t a u r á l á s á t . Az é v s z á z a -
nak részlete. dos vakolat, meszelés 

- - eltűnt. Újra előkerültek a 
gyönyörű pillérek, oszlopok, oszlopfők, gyámkövek, gerincek és bor-
dák, újra érvényesülnek művészi faragásukkal, egységessé teszik az 
empire-toldást a régivel. Minden, ami új, a legfinomabb anyagból, 
aranyból, ezüstből, salcburgi márványból, libanoni cédrusból készül 
s mindenen finom, stílusos munka ragyog. Kruesz Krizosztomnak 
a nagy lelke és Stornónak a finom érzéke lebeg e restaurált templom 



8. A székesegyház 1225-i román stílusú díszkapuja, az ú. n. Poria speciosa 



falai közt (1868—76.). Megkímélték a történelmi múlt emlékeit, hogy 
képviselői lehessenek a jelenbe kapcsolódó állandó történelmi folytonos-
ságnak s az európai kultúrán nevelődő nemzeti művelődésnek. 

A templomnak a jelenéhez számítom a toronynak Fehér Ipoly 
készíttette mozaikképét, a Rend alapításának és visszaállításának messze 

9. A siékesegyliáz szentélyének Anjou-kori angol s:iiusú gótikus csillagboltozata. 

elragyogó magasztalását, a templom ősi hangulatához jól hozzáillesz-
kedő vertvas kandelábereket, a villanyvilágítást, a központi fűtést, modern 
orgonáját, ezeréve zengő zsolozsmáját, a szép liturgiát, a gregorián 
karéneket s az újabb gazdag felszereléseket. Ebben a templomban dobog 
egy egyházmegyének s egy ősi nagy rendnek a szive. 

Így alakul át lelkünkben a pannonhalmi székesegyház valami hason-
líthatatlanul erős, tartalmas, felemelő magyar szimbólummá. Egymást 



keresztezik benne olasz, bizánci, francia, angol, német hatások, kelet, 
nyugat, dél és észak kultúrtörekvései s mégis megőrzi külön magyar 

10. A keresztkút renaissance portáléja Tolnai Wáté íöapát korából. ( 1500—35.) 



nemzeti egyéniségét. A különféle hatások erős magyar egyéniségek tüzé-
ben összeötvöződnek s eredményeképen Pannonhalma székesegyházának 
művészete megkülönböztetett színnel ragyog az európai művészet mozaik-
jában. A Szent Benedek-rend egyetemes európai kapcsolata mellett sem 
lett Pannonhalma sem latin, sem germán gyarmattá. Nemzeti, őstelevény 
talajból sarjadt itt ki minden idegenből hozott mag s a magyar nap ereje 
acélossá, egyénivé, nemzetivé érlelt itt minden külföldi hatást. Bátran el 
merem mondani, hogy Magyarországnak kulturális, művészeti hagyomá-
nyait tekintve csak kevés Pannonhalmája van s ez a miénk messze, 
mélyen belegyökerezik az európai és nemzeti műveltség talajába. 

Ez a szimbólummá magasztosult, 700 évet jubiláló pannonhalmi 
székesegyház örök szózat lesz a magyar nemzethez, hogy a jövő kultú-
rájának a mult kultúrális hagyományain kell felépülnie. Jelen nagy nemzeti 
megaláztatásunkban úgy érezzük, hogy a nemzeti hagyományok fenntar-
tásában gyökerezik jelen kipróbáltságunk és jövő nagyságunk fája. Nem 
lehet csodálkoznunk, ha a nemzeti gyász e szomorú napjaiban újra mul-
tunkban keresünk vigaszt s nemzetünk igazi vezérférfiai a nemzet hagyo-
mányainak megbecsülését hangoztatják s a világ minden népe előtt a 
történeti jogokban keresnek alapot egy boldogabb, szebb jövő kiépítéséhez. 

Árpád-kor i magyar vonatkozású kéziratok 
az osztrák kolostorok kézirattáraiban. 
Irta : Zalán Menyhért (Pannonhalma) . 

I. 
Cerbanus Pannonhalma számára készült XII. századi (1131—1150) 

latin fordítása. 

J. de Ghellinck louvaini jezsuita már 1911-ben felhívta Pannon-
halma figyelmét arra, hogy az admonti bencés apátság és a reini cisztercita 
apátság könyvtárában értékes XII. századi kéziratok vannak, melyeknek 
eredete Pannonhalmára vezet. Damaszcéni szent János müveinek kutatása 
közben — mint írja — az admonti és reini könyvtárakban egy különcs 
és eddig ismeretlen szent Maximus- és szent Damaszcén-fordítást talált, 
melynek eredeti görög kódexe a pásztói bencés apátságé volt és „szent 
Márton apátságának egy Cerbanus nevű szerzetese fordította le Dávid 
pannonhalmi apát idejében". Sörös Pongrác ezen értékes irodalomtörténeti 
adatról csak az „Elenyészett Bencés Apátságok" sajtó alá rendezése 
közben értesült és azért a Szent Benedek Rend történetében ezen adat 



a pásztói apátság tárgyalásánál jegyzetbe szorult és bővebb kutatás 
tárgya nem lett.1 Később Horváth Ádám dr. a nagy Rendtörtéíiet kivona-
tában ismét említi ugyan ezen kéziratot,3 azonban alaposabb kutatás 
hiányában mindezen értesülések hiányosak, sőt hibásak. 

Mivel a korábbi Árpádok idejéből magyar eredetű könyv alig isme-
retes, a pannonhalmi akkoriban is gazdag könyvtárból pedig korábbi 
könyveket csak névszerint ismerünk a Szent Lászíó-féle összeírásból, 
érdemesnek látszik, hogy a szóban forgó müvet és annak kéziratait 
megismerjük, mert hiszen a XI'. század közepén már minden magyar-
országi írott mű fontos a magyar művelődés és irodalom szempontjából, 
még ha latin nyelvű is. A reini cisztercita apát űr szíves engedélyével 
módunkban volt átvizsgálni a reini könyvtár Ghellincktő! említett kéz-
iratát, melynek egyes részei a külföldi irodalomban már kutatás tárgyai 
voltak, de magyar eredetét senki sem vette észre. További kutatgatás 
ismeretessé tette előttünk a Cerbanus^féle fordítás admonti, zwettli, 
heiligenkreuzi, hohenfurthi és sanktfloriani kéziratait is. 

Az említett kéziratokban a Cerbanustól származó előszó, melyet 
az eredeti fordításhoz írt, kétségtelenné teszi, hogy az eredeti kézirat 
Pannonhalma számára készült. Érdekességét pedig növeli azon körül-
mény, hogy a fordítás keletkezése körülbelül egy időbe esik Anonymus 
(Péter prépost) krónikájának írásával. A fordítás történetének, és kéziratai-
nak vizsgálatát megkönnyíti azon körülmény, hogy Cerbanus fordításának 
meglehetősen szépszámú másolata van az osztrák könyvtárakban, pedig 
bizonyosra kell vennünk, hogy még vannak más másolatai is távolabb, 
ismeretlenül. Ezen többszörös másolás világot vet az akkori irodalmi 
viszonyokra és arra a hatásra, amelyet olyan irodalmi újdonság keltett, 
mint a szóban forgó szent Maximus és dam. szent János fordítás. Maga 
a kéziratokban lévő előszó pedig kedves kolostori korkép az akkori 
Pannonhalmáról, annak vendégszeietetéről és könyvszeretetéről, a foidítás 
pedig fényt derít azon irodalmi kapcsolatokra, melyek a magyar bencések 
és a külföld között a XII. század közepén fennállottak. 

Cerbanus előszavának szövege a következő: 3 

1 A Pannonhalmi Szent Benedekrend Története. XII. B, 370. 
2 Horváth A. dr. Szent Benedek élete és Rendjének története Magyarorszá-

gon. 56. 1. 
3 Először közli Historisches Jahrbuch 1913. 826. lap. Ezen előszó közlésében 

jónak látjuk adni a másolatok lectio variansait, amennyiben az admonti és reini 
kéziratoktól eltérnek. A helyesírásban az admonti kéziratot vettiik alapul. A tőlünk 
eddig ismert kéziratok a következők : Admonti (A.), reini (R.), zwettli (Zw.), 
Jieiligenkreuzi (H.), hohenfurthi (Hf.) és st floriani. Ezen kéziratokról később bőveb-
ben tárgyalunk. 



Prefatio1 Cerbani in iibrum ekatoníadum Maximi Phylosopbi et 
Monachi. (rubrummal)3 

REVERENTISSIMO patii et domino David archimandrite celeberiimo 
Cerbanus promptum cum3 dilectione seruicium. Cum nuper ab excel-
lentia sanctitatis uestre licentiatus pastuchi4 sicut praedixeram monas-
terium adissem, quosdam libros ibi sancti Maximi philosophi simul 
ac monachi repperi, de quibus aliquos tractatus deo prospérante trans-
f e r s sanctoque gregi, quem pascitis, destinare disposui. Que forte 
sedulita?, si cuiquam superuacanea visa fuerit, eo quod i!lud exi-
mium sancti Martini5, cui praesidelisü, collegium, patrum uitis i t in-
stitutis ac omnimodis diuine pagine doctrinis haburdet , ignoscat, queso, 
simplicitati dilectionis, que cum sit in aliquo, non est ociosa, quod 
uestra fratrumque circa deum et proximum perfecta Caritas7 plurimis 
deciarat exemplis. Quis enim, ut super innumeris aliis undique uus8 

aaeuntibus sileam, breviter explicet tantos circa me, quocies9 accedo 
uestre susceptionis affectus. A quibus cum redeo totaliter intrinsecus et 
extrinsecus recreatus et renouatus mihi videor. Qin immo nec breuiter 
nec prolixe cuiquam licet omnino uires caritatis enarrare, cum non 
solum ea sit ineffabi'is, sed10 etiam incogitabilis11, quippe que deus est. 
Quapropter velut12 ilia duo minuta plus multis talentis deo famosa13 , 
sint hec sanciitati uestre, si placet, acceptabilia, que mee suplex humili-
tatis offert deuotio, tam ei non necessaria, que iam phylisteum14 pessum-
dedit et allophilos15 subdidit, quam quibusdam tironibus16, ne dicam 
adhletis17, non iriutilia. Neque enim polluta manus et conscientia po ri-
gentis ea translatons contaminât diuinifus inspirata et per spiritus sancti 
orgánum predictum uidelicet sapicntissimum ac sanctissimum10 uirum 
Juculente prolata, a quo tanto'9 sapientia, facundia stilcque superiore, 
quanto uite meritis disto. Concédât autem deus, ut hec et studiosis prosint 
ad incrementa uiriutum et mihi uicioso ac torpido per oraticnum uestra-
rum auxilium ad20 alleviationem sarcine peccatorum.21 

1 A st Flórián kéziratának praefatioját nincs módunkban ellenőrizni, mert egy-
részt nem volt alkalmunk látni, másrészt már nem is szükséges, mivel késői XV. 
századi. — 2 Zw. Incipit prefacio in ecatontades sancti Maximi phylosophi de Karí-
tate. H ezen cím hiányzik. Hf. Stus Maximus phi losophus'de caritate. — 3 H a cum 
a másolásnál először-kimaradt, de később pótolták. — 4 Hf Pastuchy. — 5 Zw. Ere-
detileg a másoló maximi-t írt, de kijavította martint-re. H, maximi Hf. Maximi. — 
6 R , Zw., H., Hf. „cui praesidetis" hiányzik, ez csak az A-ban van meg. — "< Zw., 
H., Hf. Caritas hiányzik. - 8 Zw. kijavítva nos H., Hf. nos. — 9 Zw, H, Hf. quo-
tiens. — 10 Zw, H, Hf verum. — n Zw, H, Hf inestimabilis. — 12 Hf velud — 
13 Zw, H, Hf illa deo plus multis talentis duo famosa minuta. — 14 Zw, H, Hf 
philisteum. — is H alophilos. — « R, Zw, H, Hf tyronibus. — " Hf athletis. — 
18 H sancpientissimum. — ™ Zw. H, Hf tanta. — 20 z w . H, Hf hiányzik. 

Ezen előszót magyarul a következőkép^jadjuk vissza. Cerbanus előszava 
Maximus fi lozófus és szerzetes századalhoz. Főtisztelendő Dávid atyának, a kiváló 
apát úrnak Cerbanus szeretettel párosult készséges szolgálatát ajánlja. Midőn a 
minap szentséged engedélyével, mint előre mondottam, a pásztói monostort meglá-
ogattam, ott szent Maximus bölcselő és szerzetes néhány könyvét találtam ; elhatá-



Ezen bevezetés után az admonti (767 sz.) és reini (XXXV.) kéz-
iratokban szent Maximus apát és hitvalló „Centuriae (Cerbanus ekaton-
tades-szel fordítja) sen de caritate ad Elpidium" c. munkája következik1 

szent Maximusnak Elpidiushoz írt előszavával. Ezen szép és teljes for-
dítást semmiféle kiadásban nem találjuk. 

A reini és admonti kézirat további tartalma : Johannis Damasceni 
de Inc-.rnatione Verbi (Admont 767, 55v 70 r fólió), Incipit Tractalus 
Johannis Damasceni de Incarnaiione Verbi (Rein XXXV. 51v 63 r fólió). 
Ezen traktátus damaszkuszi szent János „De orthodoxa fide" című mun-
kájából a III. rész 1—9. fejezetének latin fordítása.2 A fordító személye 
itt külön nincs megnevezve, de mindkét kéziratban egy kéz írása és 
ugyanazon fordító készségről tanúskodik, mint az előbbi fordítás. Ezen 
két fordítás tehát együvé tartozik. Ezt igazolja azon körülmény, hogy 
az admonti és reini kéziratokban egy kéz írása mind a kettő, tehát már 
az eredeti forrásban is így kellett lennie, mert másként nehéz volna 
elképzelni, hogy szervesen össze nem függő részeket két különböző kéz 
így lemásolt volna. Azt a gyanút, mely a fordítások jellemző részeire 

roztam, hogy ezekből Isten segítségével néhány fejezetet lefordítok és a szent nyáj-
nak, melyet legeltetsz, átadom. Ha ez a szorgoskodás vaiaki előtt fölöslegesnek lát-
szanék azért, mert szent Mártonnak azon konventje, melynek élén állasz, az atyák 
életében, rendelkezéseiben és mindennemű szentírási könyvekben bővelkedik, bocsássa 
meg, kérlek, a szeretet egyszerűségének, amely ha valakiben megvan, nem tétlen, 
amit a te és testvéreid Isten és embertársaitok iránt való szeretete nagyon sok pél-
dával bizonyít. Mert ki tudná elmondani, valahányszor hozzátok megyek a ti foga-
dástoknak, hogy a többi mindenünnen hozzátok sereglőkről hallgassak, irántam való 
érzelmeit. Valahányszor tőletek visszatérek testileg és lelkileg felüdülve érzem maga-
mat. Sőt egyáltalában sem röviden sem hosszasan nem mondhatja el senki sem a 
szeretet erőinek nagyságát, mert az nemcsk kimondhatatlan, hanem kigondolhatat-
Ian, mert hiszen a szeretet maga az Isten. Azért, mint ama két, Isten előtt sok 
talentumnál értékesebb garas, iegyenek ezek szentséged előtt kedvesek, melyeket 
az én könyörgő alázatosságum tisztelete fölajánl, amik neked, aki már a filiszteust 
legyőzte és ellenségeit leterítette, annyira nem szükségesek, mint amennyire nén.ely 
kezdőknek, hogy ne mondjam küzködőknek, nem haszontalanok. Mert nem gya-
lázza m í g a fordítónaak és átadónak szennyes keze és lelkiismerete azokat &z Istentől 
származó inspirációkat és a szent Lélek által, tudniillik a legszentebb és legbölcsebb 
férfiú által világosan előadott dolgokat, akinek bölcsességétől irói készségétől és 
magasabb stílusától oly messse állok, mint életének érdemeitől. Engedje az Isten, 
hogy ezek egyrészt a tanulóknak segitségükre legyenek erényeik gyarapítására, nekem 
pedig szegény bűnösnek és lanyhának a tl imádságaitok segítsége által bűneim ter-
heinek könnyítésére. 

1 Szt Maximus élete Acla SS. aug 13. Munkáit kiadta Combefisius Páris 1672. 
Migne Patrología Oraeca 91—92. 

2 Dam. szent János müvei Patrologia Graeca Migne 94. Ezen rész 982—1015. 1-



támaszkodik, már Ghellinck is elég alapnak tartja arra, hogy a két 
fordítást ugyanazon szerző munkájának tartsuk.1 A görög szöveg egyező 
részeit oly pontosan és következetesen ugyanazon kifejezésekkel adja 
vissza mind a két szöveg, hogy két foidító feltételezőiét elfogadni legalább 
is merészség volna. Vannak ugyan — mint később látni fogjuk —, 
Cerbanus fordításának olyan másolatai is, melyek csak a „De caritate 
ad Elpidium" fordítás t forglalják magukban, de ezek későbbi másolatok, 
melyek a dam, Szent János „De orthodoxa fide" c. munkájának e rész-
letét, mint oda nem tartozót elhagyták. De maga Cerbanus is két műre 
gondol akkor, midőn fordítását előszavában a bibliai szegény asszony 
két garasához hasonlítja és többesszámban beszél róla (Sint hec accep-
tabilia). 

Önként vetődik fel a kérdés, hogyan kerülhetett a két iró szent 
Maximus és dam. szent János együvé. Itt elég arra a tényre hivatkoznunk, 
hogy volt egy kódextípus, amely a két szerzőt együtt adta. Lyen típus-
nak későbbi másolata van Bécsben is a cs. és kir. kézirattárban, 
melyet Busbeck vett Konstantinápolyban.2 

Cerbanus fordítását nem tekinthetjük csak a merő véletlen munká-
jának, hanem föltétlenül összefüggésbe kell hoznunk a kor theológiai 
mozgalmaival. Nem mehetünk el gondolkozás nélkül amellett a tény 
meliett, hogy Cerbanus a Xil. század közepén egyformán jól tud latinul 
és görögül is. Maga már az is fontos, hogy a keleti nagy szentatyák 
közül épen ezen két nevezetes írót fordítja le és épen ezek vannak meg 
a pásztói kolostorban. 

Szent Maximus, a rnonotheleták nagy ellenfele, az egyházban nem-
csak keleten, de a nyugaton is nagy megbecsülésnek örvendett. „O 
a legélesebb eszű dogmatikus és a legmélységesebb gondolkozású misz-
tikusok egyike, akit a keleti egyház szült."3 Legnagyobb jelentősége a 
misztika és a christologia terén nyilvánul. Művei által Joannes Eriuge-
nára és a középkori misztikának kifejlődésére nagy hatással volt. Miszti-
kájának gyökerei a neoplatonizmusba nyúlnak.4 

Damaszkuszi szt. János műveinek nem volt meg az a közvetlen 
szerencséje nyugaton, amely a kelet szent Tamásat1 megillette volna. 
Anastasius tudós könyvtáros tolla más fordításokat végez és a Karoling 
reneszánsznak utolsó sugarai kialusznak anélkül, hogy dam. szt. János 

1 Ghellinck: Le mouvement théologique du XII. siècle. Paris 1914. 266. 
2 Lambecius : Comment, de Aug. Bibliotheca caesarea Vindobonensi V, 3. 1. 
s Bardenhewerl/Patrologle 3. A. 499—500. 
í Baumgartnei^Grundriss der Geschichte der Philosophie der patristischen 

scholastischen Zeit Berlin 1915. 183 és 184. 1. 



mi ié i t nyugaton látták volna. A XII. század közepéig kellett várni, míg 
dam. szent János művei áthidalják azt az űrt, mely a kelet és a nvugat 
között tátongott.1 A XII. századtól kezdve mind sűrűbben járnak csá-
sziri, pápai és magyar követségek és megismerik a görög irodalmat. 
A pisai B jrgu idio 1136-ban megjelenik Anseimus de Havelberggel Kon-
stantinápolyban, feltárul előtte a kelet gazdag tudománya és hamarosan 
fordításra adja magát. Magas mecénása, III. Jenő pápa megbízza a görög 
atyák fordításával, kéziratokat kér Antiochiából, Barbarossa Frigyes épúgy 
mint a p á p i elfogadja az ajánlást és hamarosan megjelenik dam. szt. 
János „De orthodox fide" c. munkája is és bevonul nyugatra az iroda-
lomba. Ezen fordítás idejét Ghellinck 1148—1150. közé teszi.2 Ebben 
az időben tanít Párisban a „Magister Sententiarum", Petrus Lombardus. 
Ö az első, aki a „Dér orthodoxa fide"-t citálja. Az elsőség szempontjából 
azonban vetekszik Burgundio Pisanus fordításával Cerbanus fordítása. 
Dávid apát, akinek munkáját ajánlja, 1131 — 1150-ig volt pannonhalmi 
apát. A fordítás ideje teljesen egybeesik Burgundio Pisanus fordításá-
nak idejével, sőt Cerbanus fordítása előbb is keletkezhetett. Csak terje-
delemben maradt el Cerbanus fordítása Burgundioé mögött, ugyanis 
csak a III. 1—9. fejezeteket adja. Ghellinck örömmel üdvözölte ezen 
fordítást, mint a görög atyák egyik első fecskéjét nyugaton3. 

Azonban Cerbanus fordítása alig ment át a theologiába, ezt azt 
hisszük töredék voltának köszönhette. Egyedüli idézeteit Arno de Rei-
c'iarsbargnek, a t u i ó s á^ostonrendünek Apologeticus contra Folmarum 
c. művében találjuk.4 Pedig a két fordítás latin stílusa is megérdemli, 
hogy nagyra becsüljük. 

Már az előszó is alapos és gyakorlott latin stilisztát árul el. De 
fordító és stiliszta ügyessége az előszóban kifejezett szerénykedése elle-
nére is lépten nyomon kitűnik. A fordítás gondos, teljes és hibátlan. 
Elmarad a sok közbevetett magyarázat, amit Burgindio Pisanusnál látunk. 
A kezdő fordítónak semmi gyakorlatlanságát sem vesszük észre és nem 
csodálkoznánk, ha más művei is kerülnének elő. Eltűnik nála a fordított 
szövegek gyakori vadsága, biztos filozófiai tudása világánál találóan 
adja vissza a görög fogalmakat latinul. Csak egy példára hivatkozunk 
a characteristica idiomata t figurativa propriának adja vissza. Természe-
tesen nem fordít le minden kifejezést latinra az ilyen kifejezések omoysios, 

1 Ghellinck. Le mouvement theologique du XII. siecle. 245. 
2 u. o. 247. L. még Philosophisches Jahrbruch 38. 1925. 243—244. 
3 L' entrée de Jean de Damas dans le monde litt, occidental. Bizantinische 

Zeitschrift 21. 1912. 4 4 8 - 4 5 7 . 
4 Kiadta Weichert, Leipzig 1888. 



athomus, alterysiam, melyeket jobbnak látott meghagyni, mint esetleg 
eltorzítani. Csak ritka az ilyen magyarázó fordítás : aque cataclismo i e. 
diluvio. „Győztesen állja ki az összehasonlítást Burgundio Pisanusszal, 
aki a középkor összes szerzőit táplálta és megmutatja a szerző görög 
műveltségét, ami ritka dolog abban a korban".1 

Az előszó szavai szerint az eredeti görög kódex a pásztói bencés 
apátságé volt, melyről okleveles adatok hiányában alig tudunk valamit. 
De ez az egy adat is bizonyítja, hogy a bencés rend tagjai még a kisebb 
kolostorokban is a műveltség magas fokán állottak. Mint Cerbanus láto-
gatása mutatja volt mód arra is, hogy tudományos újdonságokról hírt 
halljanak. A görög kódex bizonyára azért került Pásztora, meit ott a 
szerzetesek közül valaki tudott görögül. A XII. sz. elején kelt görög 
levelek bizonyítják, hogy a Görögországgal való érintkezés nem múlt el 
nálunk nyom nélkül. De ezen kivül is több adat bizonyítja azt is, hogy 
Magyarországon voltak görög szerzetesek, o yanok voltak legalább a XL 
században a csanádi bencés apátságban is. 

A fordítás előszava Dávidnak', szent Márton apátjának (archi-
mandrita) szó'. A Pásztó és a collegium Sancti Martini a Dávid apátsá-
gának idejével együtt kétségtelenné teszik, hogy csak Pannonhalmáról 
lehet szó. Nem gyöngíti ezt az a körülmény sem, hogy a heiligenkreuzí 
és hohenfurthi kéziratok katározottan „collegium patrum sancti Maximi"-t 
írnak és hogy a zwettli kéziratban eredetileg szintén Maximi" \o l t , 
de ezt egyidejűleg kijavították Martini re. Ez csak azt igazolja, hogy a 
hohenfurthi és heilegenkreuzi másolók már nem tudták, hogy kinek szól 
az ajánlás. Magyarországon más szent Márton apátság, amelyet köze-
lebbi megjelölés nélkül neveztek volna így, nem volt, mint Pannonhalma. 
A pásztói apátság 1190-ben került a cisztercita rend kezére, addig 
bencés volt.2 

Dívid apát, akiről Cerbanus nagy dicsérete nem csak merő hízelgés, 
1131—1150-ig ült a pannonhalmi apáti székben. Cerbanus tehát csak 
1131 és 1151 között készíthette fordítását. 

Sokkal nehezebb kérdés az, hogy ki volt ez a Cerbanus, a fordító. 
Ghellinck először tévesen sejtette, hog/ pannonhalmi szerzetes lett 
volna. Az ajánlásból világosan kitűnik, hogy nem volt pannonhalmi 
szerzetes, mert vendégként járt Pannonhalmán több ízben is és a for-
dítás hálás köszönet akar lenni a „kigondolhatlan szíves vendéglátáséit", 

1 Ghellinck : Le mouvement, théol. 267. 
2 Sörös, Pann. Rendtört. XII. B. 370. 



mely után Cerbanus külsőleg, belsőleg felújulva tér haza. Kedves tapin-
tatból épen a „De caritate" című müvét választja ki Maximus Pásztón 
meglevő néhány könyve közül. De nem volt pásztói bencés sem, meit 
ide is csak vendégként ment. 

A „licentiatus" kifejezés első tekintetre azt látszik igazolni, hogy 
szoros kapcsolat volt Pannonhalma és Pásztó között és azért Cerbanus 
Dávid apát engedélyével ment oda, mivel Pannonhalma abban az időben 
a többi kolostorok fölött bizonyos elsőbbségi jogokat élvezhetett. De ha 
a szó középkori használatát tekintjük, inkább arról győződünk meg, hogy 
az e igedély az eltávozás tényére vonatkozik.1 

Személyéről semmi biztosat nem árul el az előszó. Még az sem 
bizonyos, hogy magyar bencés volt-e. A pannonhalmi apátot „archi-
mandri tának" nevezi. Ezen elnevezés a magyar bencés rend történetében 
páratlan. Megtörténik, hogy nyugaton is úgy hívják az előkelőbb kolos-
torok fejeit és a püspököket, de ezen cím akkor is inkább keleten volt 
szokásban, épen úgy, mint manapság. Gondolhatunk itt a Kálmán király 
után megforduló görögök közül valakire, de határozott személyt találni 
nehéz. Szerzetesnek, vagy papnak kell tartanunk, mert a nagy theologiai 
tudás, melyet az előszó és fordítások elárulnak, ezt valószínűvé teszik, 
másrészt, mert Maximus I ekatontásánál így írja a címet: „Sancti patris 
nostri abbatis Maximi ad Ephidium presbiterum de caritate." Az előszó 
végén lévő szerénykedő kifejezések, midőn a fordító önmagát a fordításra 
gyengének és bűnösnek mondja, inkább középkori szokás, mint őszinte 
vallomások.2 

Egy Cerbanus, aki a velencei Cerbani családból származik, mint 
a keresztes háborúk írója vagy fordítója tűnik fel.3 Szerzőségét azonban 
csak életének és műveinek vizsgálata döntheti el. 

A fordító neve könnyen a^t a gondolatot is keltheti bennünk, hogy 
ezen név a szláv Cserbán szónak latinosított alakja és Cerbanus esetleg 
magyarországi szláv nevű bencés volt, vagy valamilyen délszláv keleti 
szerzetes. Ennek a gondolatnak azonban ellene mond az, hogy a csonka 
dam. szent János-féle fordítás (De orthodoxi fide III. 1 — 9.) kizárja 
Joannes de Bulgaria hasonló fordításának használatát4 , vagy legalább 

1 Du Cange szótárában licentiare = licentiam abeundi dare, facultatem dare 
rei cuiuspiam faciendae; illicentiatus discessit = non impetrata ac petita missione 
discessit. 

2 V. ö. Margit úrnő adománylevele. Parin. Rendtört. I. 601. 1. 
3 Historisches Jahrbuch 34, 825.: Recueil de Historiens de croisades (Occi-

dentaux) Paris 1895. V. 321., 334. 
4 Ghelllnck : Le monuvement thèologique. 266. 1. 



is nem árulja el ismeretét, amit feltehetnénk ak 'o r , ha Cerbanus szláv 
lett volna. 

Ha a név hangzására idegen is, mégsem szabad mindjárt nem 
magyar voltát biztosra vennünk, mert idegenből is kerülhetett Magyar-
országra és lehetett itt valamelyik bencés kolostor szerzetese. 

A fordítás történetének egy adata határozottan nyugat felé tereli 
figyelmünket. Különösnek kell találnunk, hogy oly hamar elterjedt a 
fordítás a nyugati kolostorokban, és a másolatok közül egjre sem tudjuk 
rábizonyítani, hogy Magyarországon írták volna. Arno de RJchersberg, 
aki a nagyhírű Gerhoch de Reichersbergnek testvére és a praepositu-
rában utódja volt, már felhasználja a kéziratainkban szereplő dam. Szent 
János fordítás egy részét a Tiefensteini Folmárral folytatott vitájában.1  

Arno 1175 ben halt meg, tehát a fordításnak már a XII. sz. közepe 
után rövidesen meg kellett érkeznie Bajorország déli részébe, Ez adja 
azt a gondolatot, hogy Cerbanus valahol ezen a vidéken ís járhatott és 
elvihette a fordítás hírét vagy másolatát. Mindez azonban kétséges, 
mert Pannonhalmának a külfölddel vúló érintkezésében sok más módja is 
volt arra, hogy a fordítást külföldön is megismerjék. Bárhogy is áll a 
dolog, egyet világosan kell látnunk : Pannonhalma és a magyar kolos-
torok jsűrű és termékeny érintkezésben voltak a nyugatiakkal és a kelet-
nek két nagy írója a magyar bencésektől indult, ha nem is egészen 
európai, de mégis meglehetősen nagy nyugati útjára. 

A Cerbanus-féle fordítás sorsa nein tárgyalható az eddig ismert 
kéziratok ismerete nélkül. A kétségtelenül Pannonhalma számára készült 
kéziratot nem sikerült megtalálnunk. Lehet, hogy a szerencsés véletlen 
elő fogja majd hozni. A biztos nyomok már megvannak, a kutatást meg-
könnyítik. Ismert kéziratai a következők: 

1. Az admonti bencés apátság 767. sz. pergamenkézirata. Oktáv. 
Nagysága 15*/2X10 ! /2 cm. 134 folio. Kötése nagyon szép vörös bőr, 
öt darab fémkúp van az első és hátsó tábla védelmére a kötésen, melye-
ket fémvégü szíj csatol össze. Tartalma : 1. l v — 54v . Sanctus Maximus 
de caritate 2. 54 r — 69 r Joannis Damasceni de incarnatione Verbi. 
3 70r — l34 r Seneca művei a következő rendben. 70r — 74r De mori-
bus et disciplina. 74 r — 78r De prudentia. 78 r — 88v De proverbiis. 
88v — 91v , 91v — 9 6 v . De dementia. 96 r — 101r De morte ad Nero-
nem 101r — 1 2 2 v D e beneficiis. 122v — l28 r De praeceptis sapientiae. 
128r — I33 r . Da formula et honestate vitae. 

N 
3 Apologeticus contra Folmatum. C. Weichert. Leipzig 1888. 



A í ézirat jellege a XII. század végére vagy a XIII. sz. elejére 
tehető. Semmi jel sem mutat arra, hogy idegenből került volna oda. 
J. Wichner írásának korát a XIII. századra teszi. Az admonti kéziiat-
tárnak 1370-ből megmaradt jegyzéke arról tanúskodik, hogy már akkor 
az apátság könyvtárában volt.1 írása megengedi, hogy a XII. század 
végére tegyük. Összehasonlítva Arno de Reichesberg idézeteivel, azt 
tapasztaljuk, hogy igen közel áll hozzá a következő reini kéziraital 
együtt. 

2. A reini cisctercita apátság 35. szánni kézirata.2 Méretei 21X136 
cm. Pergamenkézirat régi meglehetősen romladozó fára húzott bőrkö-
tésben. A hátsó kötéstáblán egy szíj van, mely a könyv összekapcso 
lására szolgál. A kézirat első levele szemmellathatóan ki van vágva, de 
ez eredetileg is üres volt, legfeljebb bejegyzések lehettek rajta. A jelen-
legi első folio rectóján XIII. századi írással a kézirat tartalomjegyzeke 
következik. Ez maga is egy külső bizonyíték amellett, hogy a kézirat 
nem később összekötött kolligátum. Díszítései, iniciáléi a 64. folioig 
zöld és piros színnel rajzolva, a többi részben csak pirossal. írása a 
Maxímus és dain. szt. János fordításnál különösen gondos, a többi más 
kéz iiása. A köiés belső fedőlapjain egy XIV. sz-i reini necrolog darabjai 
vannak, melynek egy részét az apátság kézirattára még most is őrzi, a 
többi része pedig a bécsi csász. és kir. könyvtár 987. sz. pergamen-
kéziratának kötésében van.3 Mindez csak azt igaz< Íja, hogy az említett 
bécsi kódex és a reini kézirat együtt került bekötésre Reinben. A be-
kötés a XIV. századnál előbb nem történhetett. Megfigyelésem szerint 
a kötés hasonlóságot mutat azon könyvek kötésévei, melyeket 1502 ben 
Wolfgangus reini apát beköttetett, de ebben lehet, hogy tévedek. A kódex 
korábbi sorsára a kötés nem tud felvilágosítást adni, de bizonyos, hogy 
ezután mindig Reinben maradt. A lapek szélén egykorú, máskor meg 
későbbi kisebb javítások láthatók. Az utolsó és első lapon több nem 
olvasható kivakart irás látható, mely esetleg elárulhatna valamit, de sza-
bad szemmel nem olvasható. Van benne több kevésbbé fontos iráspróba 
is Tartalma a következő: 

Az első és hetedik levél hiányzik. I . V . A kódex nem teljes tar-
loTijegyzéke, melyet egy XII . századi kéz jegyzett bele. 2. l v — 5 1 r . 
Sancti Maximi phylosophi et monachi ecatöntades de karitate. 3. 
51 r — 63r . Incipit Tractatus de Johannis Damas eni de incarnatione 

1 Beihefte zum Zentralblatt für Bibliothekwesen IV. 1889, 19. és 30. 1. 
a Xenia Bernardina In Comm. bei Alfred Hölder Wien II. 1. 26. 1. 
3 Zeissberg; Archiv für öster, Geschichte 58-ik. 2191. 



verbi. 4. 63 r — 75v . Prologus magístri Hugonis super tractatum canticis 
s. Mariae Magnificat. 5. 85v — 105v . Epistula eiusdein de virginitale 
S Mariae. Migne Patr. Lat. 176, 858 csak az első 3 caput 6. 106r — 114r . 
Quinque septemque in sacra scriptura . . . Hugo a Sancto Victore tői. 
7. 114r — 120 r . H"go s. x a Victore De natura ignis értekezése. 
A 120v és 121r lapokon román díszítésű rajzvázlat, mely valószínűleg 
címnek készült a következő szent Bernátnak tulajdonított hrmilíához. 
8. 121v — 130r . Cum nihil praeter equi vocationem . . . humilia. 
9. 1 3 0 v — 1 3 l r . Egy vers az Oltáriszentségnek csodálatos hatásáról. 
Egy zsidó fiu látomása és megtérés:. 39 hexameter és prózai fejtegetés 
10. 131v — I3fív . Versus de corpore domini. 78 hexameter sor. Hildebert 
cluny-i bencéstől. 11. 136" — 137r . Versek az ó és új testamentum 
áldozatáról („Melchisedech Domino panem ). Hildebert cluny-i bercés 
versei. Élt 1056—1133. Migne CLXXI. 12. 137r - 147 v . Sermo domini 
B:mardi abbatis Claravallensis de evangeüca lectione Intravit Jesus. 
Minge III. 1001. 13 147v — I941 . Omeliae domini Bernardi. Szent 
Bernát 4 homiliája. 14 1941' — 259 r . Bernardus Morlanensis cluny-i 
bencés (1130 körül) leoninus versekben írt költeménye „De contemptu 
mundi.1 15 2591' — 260v . Vers a megtestesülés titkáról. Valószínű ez is 
Bernardus Morlanensis verse.1 Ajánlása ugyrnazon Petrus cluny-i apát-
hoz szól. 16 260 v . Egy distichon egy főpap haláláról.2 Ezen főpap 
Beck:t Tamás f 1170. dec. 29. 17. 261 r — 2 6 l v . Egy csodás legenda 
az oltáriszentségről és a méhekről. Ezen kis legendáról P. A. Weiss 
megjegyzi, hogy még máig is él a reini nép ajkán.3 18. 261v — 263r . 
Cirmen de marte comitis Friderici et aliorum. 29 distichon. Ezen költe-
mény két eseményt mond el. Mind a kettő ! 184-ben történt. Az első 
a mainzi királyi kápolna bedőlése a fényes birodalmi napon, a második 
az erfurti gyülésterem beomlása, amidőn a béke helyreállítása végett 
a Henriktől összehívott előkelőségek közül többen elpusztultak.4 

A kézirat tarki tartalmának áttekintése meggyőz b.nnünket arról, 
hogy nem készü'hetett el előbb, mint a XII. század vége^.Becket Tamás 

1 Xénia Bernardina. II. 1. 27. — 2 U. o. 
3 U. o. 29. és Beiträgen zur Kunde steierm. Oeschichtsquellen 12 évf. 35. 

Ezen kis verses legenda megvan még némi változattal Caesarius von Heisterbachnál 
(1180—1240), innen átvéve a Speculum exemplorumban majd Herolt (Discipulus) 
Sermones-ében, A Speculum exemplorumban van még egy másik rokon törfénet is, 
melyben a méhek miséznek és énekelnek. Fenti alakjában a költemény még a 
müncheni kézirattár 17031. (Scheftlarn 37.) sz. kéziratában. Kiadása Wattenbach ; 
Neues Archiv für alt. d. Oeschichtskunde 1. 187., II. 388. és 1 607. 

* L. Wattenbach u. O. II. 385. 1. 



haláláról szóló epigramma és az utolsó versben leírt 1184-ben lejátszódó 
eseményekről szóló vers erről bizonyossá tesz bennünket. Az igaz, hogy 
ezen versek más kéz írásai, mint az elején lévő két minket érdeklő for-
dítás, de mégsem tételezhetjük fel, hogy a kézirat egy része oly korán 
elkészült volna és csak évtizedekkel később a többi. A kézirat nem 
kolligátum, nem mondhatjuk azt, hogy az össze nem tartozó részek 
később kerültek egybe. Lehetséges az, hogy a Cerbanus-féle két fordítás 
külön készült, mert épen ezen két fordítás végénél van vége a 8. quater-
mionak, de ezen különállásnak meg ellene mond az ívek egykorú szá-
mozása, amely nem szűnik meg a két görögből való fordítás végén, 
hanem tovább halad. Magából a kéiiratból nem lehet megállapítani pon-
tosan reini eredetét, mert a Hildeberttől és Bernardus Morlanensistől 
származó versek bizonyos bencés jelleget is adnak a kéziratnak. Ezen 
bizonyos bencés jelleget azonban alaposanmegdönti az, hogy szent Ber-
nárdnak művei is szerepelnek benne. 

Mindezen gyaiuak eloszlik azonban, lia a kéziratot összevetjük a 
többi kézirattal, melyek számára meghatározzák általánosságban a kelet-
kezés helyét és idejét. Már Ghellinck észrevette, hogy a reini és admonti 
kéziratok közös forrásra mennek vissza. A két kéziiatnak vannak máso-
lásból származó eltérései, de egymáshoz igen közel állanak. Azonban a 
reini kéziratban néhány hiányzó szó, mely az admontiban megvan, kizárja 
azt, hogy az admontit a reiniből másolták volna. A két kézirat között 
levő csekély űrt áthidalják a Arno de Reichersbergtől származó idézetek. 
Ghellinck állítja, de igazolni nem tudja, hogy a reini szöveget az admonti 
szerint átvizsgálták volna.1 A valószínűség amellett szól, hogy külön-
külön készült két másolattal van dolgunk, mely az Arno de Reichers-
berg példányára megy vissza, mert az megadja az átmenetet a két szö-
veg között2 A két szöveg másolásának az idejét nem lehet későbbre 
tenni a XII. század végénél, legfeljebb a XIII. század elejére. Ezt köve-
teli az írás is, de különösen az, hogy az alább következő zwettli és 
heiligenkreuzi kéziratok, melyek közvetve a reini másolatra mennek 
vissza, nem engednek még későbbi terminust. Tehát a reini kéziratnak 
már a XII. sz. végén vagy a XIII. elején Reinban vagy Ausztriában 
kellett lennie. így nem jut idő arra, hogy a reini kézirat valaha is 
máshol Magyarországon lett volna. 

A következő kéziratok már csak a sz. Maximus-féle fordítást adják, 
a csonka dam. Szt. János fordítást elhagyják és egymásra mennek vissza. 

3. A zwettli 328. sz. kézirat. Quart alakú 165 levélből álló perga-

1 Le m Duve.lient theologique, 253. I. — 2 u. o. 264. 



menkódex. Több kéz írása és származása a XII. és XIII. századra tehető. 
Tartalma a következő 

1. Első fedőlapon töredék Salamon proverbiáiból. 2. 2 r — 7 0 r . 
Libri Prosperi de vita contemplativa. 3. 70r — 70v . Ex conciiio sancli 
Bonifacii episcopi, qui Ilii. a beato Gregorio. 4. 71 r — 82 v . Liber 
Prosperi episcopi quaedam praecipua dicta Augustini. 5. 82v = 8 4 v . 
Korális tanulására való szövegek hangjegyekkel 8 5 r — 120 r . Incipit 
praefacio in ecatontades Maximi phylosophi de karitate. Itt következik 
Cerbanus előszava, majd az egész f j rd í tás , több jellemző másolási hibá-
val. 6. 121r — 145v . Liber magni Aurelii Cassiodori de anima et cor-
pore. 7. Notatio Notkeri cenobite sancti Galli de illustribus viris. 
8. 153 — 165. Egy fejezet a zenéről hangjegyekkel. 

A zwettli kézirattárnak két könyvjegyzékét ismerjük a legrégibb 
időből:2 egyet a XII. és egyet a XIII. századból. A szt. Maximus-fé'e 
fordítást azonban nem találjuk meg egyikben sem. Ez látszólag azt bizo-
nyítja, hogy ezen fordítás másolata még akkor nem volt meg Zwettlben. 
Azonban a kézirat első darabja a „Libri Prosperi de contemplaiiva vita" 
c. munka már megvan a kéziratjegyzékben. Az elhallgatás oka az lehet, 
hogy mivel a kézirat már akkor be lehetett kötve, egyszetüen csak az 
első munka nevét irták be a jegyzékbe a könyv címének, nem törődve 
azzal, hogy más is helyet foglal benne. A fordításmásolat írása a 
XII—XIII. század jellegét viseli magán. A benne előforduló több 
másoláshiba azt bizonyítja, hogy a reinivel rokon másolás, mert ennek 
hibái és kihagyásai is b?nne vannak, de lehetséges az is, hogy még 
egy közvetítő kézirat volt a reini és zwettli között. 

4. A heiligenkreuzi cisztercita apátság 236. számú kézirata. 173 kis 
folio levél két kolumnában beirva. Tar ta lma. 3 1. l r — 2 l r Maximus 
philosophus „De caritate ad Elpidium." 2. 21v — 42 r . S. Joannes Chri-
sostoinus : De reparatione lapsi. 3. 42 r — 85v . S. Anselmus: Sententiae. 
4. 85v — 116v . Sententiae diversae Patrum. 5. 116v — 133v S. Au-
relius Augustinus „De fide ad Petrum. 6. 133v — 139v De regulis 
ecclesiasticis. 7. 139v — 149v . Experta ex operibus patrum. Itt cson-
kán vége szakad az eredeti kéziratnak, csak később kötötték hozzá a 
XIV. században írí Vita S. Edmundi-t 150r — 173v . Eredetét a Xénia 
Bernardina a XII. századra teszi, de maga az írás későbbi időt is 
megenged. 

1 Tartalma: Xénia Bernardina II. 1 413. I. 
2 Xen. Bemard. III. 1 8 7 - 1 8 8 . 
3 u. o. I. 1. 180, 1, 



Ezen kéziraton első tekintetre észre lehet venni, hogy a zwettli 
kéziratnak másolata. Annak minden másolási hibája megvan benne. 

5. A hohenfurthi cisztercita apátság Ízléssel másolt CXX. számú 
kézirata. Quart alakú 92 levélből áll. írása a XÍV. században történt. 
Tartalmát nem közöljük.1 A 42 r — 54v lapokon van a szt. Maximus-
féie fordítás, melynek a heiligenkreuzi kézirat volt a forrása. 

6. A St. Floriani 15. számú kézirat. Csak az ottani könyvtáros úr 
szíves értesítéséből és Cserny katalógusából ismerjük. XV. századi folio 
alakú kézirat méretei 2 2 X 3 2 cm. Tar ta lma: 1. l r — 171v Epistolae s. 
Hieronimi et Augustini. 2. \1J — 174v Sancti Maximi de caritate. Ez már 
St. Florianban készült. 

Lehet, hogy ezen kézirat is valamelyik ciszteicita kéziraira megy 
vissza. 

Ezek alapján az eddig ismert kéziratok keletkezését a következő-
képen ábrázolhatjuk: 

Arno de Reichersberg kézirata? 

Rein. 35. Admont. 767. 

Zwettl 328. 

I 
Heiligenkreuz 236. 

I 
Hohenfurth CXX. 

Mivel a kézirat már a XII. század vége felé a közeli n>ugaton 
ismeretes, a pannonhalmi eredeti kéziratnak korán el kellett kerülnie 
külföldre. A zwettli és heiligenkreuzi kéziratok írása is megengedi mar 
azt, hogy a XI'. század végén készen lehettek. 

Ez a gyors elterjedés mutatja a hatást, amit keltett. A csehországi 
Hohenfurthtói déli Stájerig, Pásztótól Bajorország délkeleti részéig 
terjed íz az út, melyet Cerbanus fordítása a középkorban befutott. Ha 
hatása nem is lett európai, de mégsem maradt ismeretlenül. Elég bizo-
nyíték ez a magyarországi kolostorok előkelő nívója mellett, mert végre 
századok multán is fel tudunk mutatni valamit, amit mi adtunk a kül-
földnek és nem onnan vettük át. Ebben van a Cerbanus fordításának 
irodalomtörténeti jelentősége magyar szempontból 

1 Xénia Bernardina, 11. 2. 209 1 



Természetesen ezzel még nem mondottunk el mindent a fordítás-
ról. Filológiai és kultúrtörténeti tanulságainak levonása csak alapos 
további kutatás után lehetséges. A fordítás eredeti kódexének, továbbá 
a pásztói görög kódex keresése messze vezetheti még a kutatót. Az 
bizonyos, ho jy ez az egy biztos támasztópont több irányban való vizs-
gálódásra nyújt kecsegtető alkalmat. 

11 . 

A reini XIII. századi Szent István és Szent Imre legendát Sopronban 
használták. 

A reini cístercita apátság kézirattárában a LXIX. (69) számú kéz-
irat vizsgálata airól győz meg bennünket, hogy ezen kézirat a XV. 
században a soproni szent Lélek templomban használták. A kézírat 
leírása a következő:1 

173 kis folio aiakú pergamenkódex vörössel díszített iniciálékkal. 
Nagysága 20'5 28 cm. Tartalma: 1 l r — 27 r Vita s. Remigii auctore 
Hincmaro archiep. Remensi. 2. 27 r — 38 r Vita Sarct i Stephani regis 
Ungarorum et apostoli eorum. 3• 38r — 41 r Vita beati Henrici fiii: 
eiusdem. 4. 41v — 52 r Históriáé miraculosae duo a) de duobus sociis, 
b) de iuvene regio a socio occiso. 5. 5 3 r — 1 6 1 v Liber visionum Her-
bert Szicília püspökétől. 

Mivel ezen kéziratban legrégibb szent Imre legendánk2 van, és a 
benne levő szent István király legenda is a régebbiek közül való, 
azért különösen érdekel bennünket. A könyv kötésének kemény táblája 
már rég.bben leszakadt, de a kötésnek két fedőlapja még megvan és 
szinte a kötést pótolja. A letépett táblák miatt a könyvnek meglehetősen 
megviselt formája van. A kézirat kötésének hátsó fedőlapján több beirás 
van, melyek a könyv sorsára némi felvilágosítást adnak, de különösen 
kiválik belőlök két XV. századi kézzel írt bejegyzés, amely a kézirat 
magyarországi használatát elárulja. Az egyik beirás: Martinus Odenburg-, 
a másik pedig: Capella sancti spiritus in Supronio. Ezen két bejegyzésből 
azt lehet következtetni, hogy ezen legendáskönyvet Sopronban egy bizo-
nyos Martinus használta, aki esetleg a Szent Lélek templomának papja 
volt, a könyv pedig a Szent Lélek templomáé volt. Sopronban ma is 
van Szent Lélek tiszteletére templom, melynek első említése 141 „'-ban 
fordul elő.3 Tehát semmi nehézség sincs, hogy a beírás történeti hitelét 

1 L. : Xénia Bernardina II. 1. 45. I. 
2 Ezen életrajz megjelent: Acta SS. Nov. 5, 
3 Vitéz Házy Jenő dr. úr szíves közlése. 



kétségbe vorjuk. A Martinus alakra azonban Sopron történetében nem 
sikerült ráakadnunk. Hogy ez a Martinus csakugyan használta az em'e-
getett kéziratot, azt más adatok is bizonyítják. Szent István legendájában 
a 29r oldalon a kódexíró a Veszprém nevet hibásan „hespu m"-nek 
írja.1 Ezen hibát a soproni kéz ugyanazon írással és tintával mint hátul, 
kijavítja „Wesprem"-re. A kódex másolója később ezen szót a 30v 

oldalon „bezprem"-nek írja, ebből látszik, hogy az előbbi csak másolási 
hiba. A 33v oldaion a kézirat ezen kifejezésénél „sexaginta viri bessoium" 
a soproni kéz a margón odajegyzi „bissenorum".2 Midőn a kézirat a 
86 r oldalon szent István sírkövéről szól, odaírja „lapis", majd „lapis 
superpositus, a 36v oldalon pedig egy fél sorba ezen közmondást jegvzi 
fel : Nix, glacies et aqua tria nomira res enim una. (A hó, jég és a 
víz három név, de egy dolog.) 

A bejegyzések nemcsak azt igazolják, hogy Martinus a könyvet 
használta, hanem azt is, hogy a bejegyző magyar ember volt, mert hisz 
épen a magyar vonatkozású dolgokat jegyzetezte meg a maga módján. 

A kézirat eredetére nem lehet találni benne bővebb felvilágosítást, 
az a körülmény, hogy tartalma két magyar szent élete és hogy Sopron-
ban használták, magyar eredetét látszik igazolni. De ezenkívül magyar 
eredete mellett szól az is, hogy a Szent István legenda azon része, 
mely a pannonhalmi szent Márton apátságának szóló adományról tár-
gyal, feltűnően egyezik a pannonhalmi oklevéltár egy 1349. jul. 22. kelt 
oklevelében lévő ugyanezen legendarészlettel. A székesfehérvári káptalan 
ugyanis a föntebbi dátummal Vilmos pannonhalmi apát kérésére kiadta 
a fehérvári káptalan tulajdonában lévő „autentikus"-nak hitt Szent István 
legendából a szent király adományozására vonatkozó rész hiteles máso-
latát.3 Az eredeti fehérvári legendát már nem ismerjük, de ezen máso-
latrészlet fönntartott belőle egy kis darabot. Lehet, hogy a reini ezen 
fehérvári legendáról készült, de a megmaradt kis részletből ezt végle-
gesen eldönteni nem lehet. 

Hogy mikor került a kézirat Rein-be arra nem találunk felvilágo-
sítást. Bizonyos, hogy nem a jelenlegi alakjában volt Sopronban hasz-
nálatban. Mai alakjában ugyanis a könyv két részből álló kolligátum. 
Az első rész ( l r — 53v ) szent Remigius, szent Imre és Szent István legen-
dáját és az ifjúról szóló két kis elbeszélést foglalta magában, a másik 

1 Mátyás Flórián : Fontes Domestic! I. 40. jegyzet, azonban Mátyás FI. a 
javításokat nem említi. 

2 U. o. 55. 1. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a mondsee-i és müncheni XV. 
századi Szent István legendában csakugyan a ,byssenorum" szó szerepel. 

3 Pann. Rendtört. II. 382. 1. 



rész pedig (54r — 16lv ) a látomásokat. Hogy a kézirat csak később 
került egy kötésbe és hogy eredetileg külön volt, azt a következő érvek 
teszik bizonyossá A legendás könyvnél minden ív 8 levélből áll, csak 
az ut >1 só ív áll 4 levélből, mivel a másoló számított a befejezésre, de 
mivel így sem lett elég a hely, beletett még egy fél levelet, mert a 
hátralevő 17 sornak ez is elég volt. Ezen fél lappal vége volt a kéz-
iratnak, mert így végződik: L'-ÍUS tibi sit Christe, quando liber explicit 
iste. A visionariuni már Rein ben készült, más írással, más díszítéssel 
és benne sehol Martinus kezenyomát nem találjak. Ezen visionarium 
már a XIII. században mai helyén volt, bizonyítja az utolsó lapon lévő 
leirás : Hic libe r est Sancte Marie de Runa, quem qui abstu'erit anathema 
sit. Majd egy Xlll—XIV. századi írással Christofforus Seilten fráter legit 
in isto libro. Azután egy XVI. századi kéz : Michael Strassgywell (?) 
legit in isto Ezek bizonyossá teszik, hogy a visionarium Reinban készült 
és volt használatban. 

Az utolsó lap, melyen a szóbanforgó bejegyzések vannak, a legen-
dárium első vagy utolsó lapja volt és csak a bekötéskor került a kolli-
gáturn végére. A legendák elején az első lapot levágták és azért a neki 
megfelelő, vele egykor összefüggő 7 folio most ki van s akadva és úgy 
ragasztották bele. Hogy nem a jelenlegi volt egykori helye az utolsó 
foliónak, azt az alsó sor teszi bizonyossá, melyet csak úgy lehet olvasni, 
ha a kötést kissé felfeszítjük. Ezt az írást tehát csak akkor írhatták rá, 
mikor még a legendáriummal együtt volt a lap, melyen a magyarországi 
kéz a két bejegyzést megtette. A kötés nem történhetett előbb, mint a 
XVI. században, mert az első kötésfedőlapon egy szent Ferenc legenda 
töredéke van, melyen XVI. századi megjegyzések vannak azon időből, 
mikor még a lapot mint könyvet használták. 

Magyarország és Rein között érintkezéseket nem tudunk kimutatni 
és így a kézirat odajutását is nehéz volna megmagyarázni. Az azonban 
bizonyos, hogy a XVI. században már Reinben volt.1 

1 Köszönetemet kell kifejeznem Nagys. és Főt. reini Apát úrnak, továbbá P. 
Patteder O. (Rein), P. Fiedler F. (Admont), P. Stark J. (Heiligenkreuz), P. Panhölzl 
Ph. (Hohenfurth), Fr. Siihssner L. (Zwettl) uraknak és a sanktfloriani könyvtáros 
úrnak, akik útbaigazításaikkal kutatásaimat támogatták. 



A liturgia stílusa. 
Irta : dr. Radó Polikirp (Pannonhalma). 

A világegyháznak jelenleg túlnyomó része az úgynevezett római 
liturgiát követi. Ennek a római liturgiának legfőbb forrásai: a Missale 
Romanum (kiadta 1570 V. Pius), a Pontificale Romanum (kiadta '596. 
VIII Kelemen), a Rituale Romanum (kiadta 1614. V. Pál) Azóta liturgia-
történeti és esztétikai szempontból lényegtelen változások történtek ezek-
ben a könyvekben, úgy hogy a XVI. sz. óta a római liturgia lényegé-
ben változatlan állapotban maradt. 

A mostani római liturgiának még felületes tanulmányozása is azt 
az érzést kelti a tanulmányozó lelkében, hogy bizonyos stiluskeveredés 
nyomai láthatók a fent említett forrásokban. A purizmus, a stílustiszta-
ság elve a mostani római liturgiában nem érvényesül. Melyek ezek a 
liturgikus stílusok, amelyek liturgiánkat megihlették és hogyan történt 
az, hogy több stilus érvényesülhetett benne? 

Mai liturgiánk főképen két stilusnak keveredéséből áll: az egyik 
a régi római, a másik az ó gallikán stilus. A régi római liturgiát Róma 
városa és környéke használta, Észak- és Délolaszországban még más 
liturgiák uralkodtak. A régi gallikán liturgiát Galliában, a Merovingek 
idejében használták. Hivatalosan megszűnt Pippin és Nagy Károly ural-
mának korában. 

A régi római liturgiának teljesen tiszta stilusu és legrégibb emléke 
a Sacramentarium. Leonianum, amelyet Rómában vagy környékén állí-
tottak össze. A kódex maga a VII. sz.-ból származik, mint másolat, 
eredetijét az V —VI. sz.-ban írták.1 Ez a könyv tárja elénk tisztán a 
római liturgia stílusát.2 Az imádságok, melyeket a Leonianumban olva-
sunk, rövidek, világosak és egyszerűek. Komoly és cicomátlan a szel-
leme ennek a liturgiának, józanság és izlés jellemzi. Az oratiok fel-
építése mindenütt ugyanaz : Istennek megszólítása után egy gondolat kö-
vetkezik, amelyből egy kérést vezet le az imádság. Mindig szigoiúan ügyel 
az arányosságra. Legtöbbször hangsúlyozás szerinti ritmikát is találha-
tunk bennük: ez a „cursus" (velox, tardus, planus). Az oratiok nyelve 
mindig tömör, klasszikus szerkezetek vannak benne, képekben és hason-
latokban szűkölködik. Egy példa a Leonianumból (XL., IV.): 

1 Migne, Patr. Lat. 55. Legjobb kiadása: Ch. L. Feltoe. Cambridge 1896. 
2 E. Bishop, The genius of roman rite. London 1902. 



Concède quaesumus Domine Deus noster 
ut qui ad destructiónem diáboli 
et remissiónem natus est peccatórum: 
et a culpárum subreptióne nos expiet 
et ab hóstium incursióne deféndat.1 

Az első sor a megszólítás, a 2. és 3. a megfontolás, amely mint-
egy motiválja a kérést, a 4. és 5. rnaga a kérés. Észre kell vennünk a 
chiastikus elrendezést is ebben az oratioban : 

A 2. sor gondalata ugyanis az 5.-nek, a 3. a 4,-iknek felel meg. 
A ritmusra — cursus — nézve klasszikus példa2 az az oratio, 

(Leon XL.), amely a mostani római liturgiában az offertorium imádságai 
között áll és szintén a Lioniar umtó l való: 

Deus, 
qui humánae substántiae dignitátem 
mirabíliter condidísti 
et mirabílius reformásti: 
da quaesumus nobis 
eius divinitátis esse consórtes, 
qui humanitátis nostrae 
fieri dignátus est párticeps.3 

Ebben az írásban láthatjuk a cursus veloxot: 
mira — bíliter condidísti 
mira — bílius reformásti 

a cursus tardust : 
natus est párticeps 

valamint a cursus planust : 
quaesumus nobis 
esse consortes. 

A régi római liturgia ritusai is ugyanazon iulajdjnságokkal rendel-
keznek, mint az imádságok. Az akárhányszor a gyakorlati életből átvett 
formák és jelképek, egyszerűek, gyakorlatiak és józanok. így pl. a pap-
szentelés a Leonianum szerint csupán kézfeltétellel és imádsággal történt. 

1 Engedd, kérünk, Urunk Istenünk, hogy az, aki az ördög legyőzésérc és a 
bűnök megbocsátására született: mind gyarlóságunkban elkövetett hibáinkat ki-
engesztelje, mind ellenségeink támadásától megmentsen. 

2 F. Cabrol, Origines liturgiques, Paris 1906, 110—112 pp. 
3 Isten, kl az emberi természet méltóságát csodálatos módon megteremtetted 

és csodálatosabban visszaállítottad: add meg nekünk, hogy istenségének részesei 
lehessünk, aki kegyeskedett emberségünkben részesedni. 



Egészen más a szelleme, a stílusa a gallikán liturgiának. Legrégibb 
emléke a Mone-féle 1850-ben felfedezett hét mise,1 amelyeket a VIL 
században állítottak össze részben régebbi imádságokból is. Ez a kevés 
mise tisztán gallikán stílusu. A gallikán stílust jellemzi általában véve 
bizonyos keletiesség: imái terjengősek, hosszúak, bővelkednek képekben, 
virágos kifejezésekben. Hiányzik az imákból a céltudatos felépítettség 
és józan rövidség; az ima szavai mint a kormánynélküli sajka hullám-
zanak végnélkül föl és alá. Nincsen a szövegekben ri tmus;2 a meg-
kötöttség teljes hiányában szétfolyó beszéd, akárhányszor valóságos 
theologiai meditációkba csap át. Épen ezért a gallikán liturgia stílusát 
jellemzi és már legrégibb emlékében is föltalálható a szent atyákból 
vagy más iratokból vett idézet, sokszor hosszú részletekben. így már a 
Mone féle misékben is találunk Novatianusból, Aratorból vett részeket, 
és verses miséje erős hasonlatosságokat mutat föl Venantius Fortunatus 
költészetével.3 Ezt az igazi római stílus sohasem tűrte volna. A gallikán 
stílus továbbá kedveli az antitéziseket is, pl. Ádám, József és Krisztus, 
Éva és Mária között, amit szintén a patrisztikus irodalomból tanult, 
akárcsak hosszabb imádságainak akárhányszor szónokias dagályosságát. 
A gallikán liturgia későbbi emlékeiben azután már olyan tulajdonság is 
föllelhető, ami a Mone-féle misékben még nincsen meg, csupán csiraként 
az íróktól való átvétel alakjában: heterogén elemek stílusérzék nélküli 
beolvasztása a gallikán liturgiába. Idegen liturgiák termékeit, mint pl.: 
a mozarab és főként a régi római liturgia imádságait egyszerűen átveszi 
és gallikán címke alatt felhasználja; akárhányszor 2—3 római imádságot 
összeragaszt eggyé, mivel a gallikán érzék túlságosan rövidnek talált 
egy cratiot. 

A gallikán stílusnak legfőbb jellemzőbb tulajdonságé't föllelheljük 
egy bizonyosan gallikán imádságban, mely sem a római, sem a mozarab 
liturgiából nincsen átvéve („collectio post nomina" Sz. Ágnes miséjéből 
a Missale Qothicumban VII—VIII. sz.) : 

Isten, ki a szüzesség virágát Mária méhe által megújítottad, midőn a szűz 
Anya által visszaadtad azt, amit az önmagát meg nem tagadó anya elvesztett: akit 
követve a szent szüzek a vértanúság pálmájával a te nászágyadig eljutottak. Közülük 
való a boldog vértanú, Ágnes, akinek ma szenvedése ünnepét üljük, ameiy az ő 

1 Kiadásuk: F. I. Mone, Lateinische und griechische Messen aus dem zweiten 
bis sechsten Ih, Frankfurt a. M. 1850, 15—39. Migne P. L. 138, 863-882 . A miséket 
A. Wilmart útmutatása nyomán kell összeállítani (Revue Bénédictine 28 [1911] 
377—390.) 

2 Leszámítva egy misét, amely viszont szélsőségesen, nem prózei ritmusban, 
hanem hexaméterekben van írva („Siderea") a Mone-féle misék között. 

3 H. Brewer, Zeitschrift f. kath. Theol. 43 (1910) 693—703. 



tiszteletének örömére ösztönzött minket. Mert valóban tisztelni kell ezt a napot, 
születése napját: (annak), aki földi születése áital úgy keletkezett, hogy az isteni 
természetnek részességéig a szüzesség megszentelése által eljuthatott. 

Láthatjuk ebben az imádságban a terjengősséget, a szónokias 
dagályosságot, amely nehezen érthetővé teszi azt; az antitézist Mária és 
Éva között; látjuk benne a képeket, melyeket használ (szüzesség virága, 
pálma, nászágy); semmiféle felépítettség, megkötöttség nem található 
benne. 

A római stílustól különbözik a gallikán stílus szertartásai tekinteté-
ben is. Eltekintve attól, hogy a misének is egészen más a struktúrája, 
ceremóniái, mint a római misének, a gallikán liturgia szereti a jelképes 
szertartások halmozását, a hosszú imákkal bővelkedő ritusok pompázását. 
Legyen elég, ha arra emlékeztetünk, hogy a papszentelés különböző 
fokozatain a szerek átadása, valamint a kezek megkenése szent olajjal 
gallikán eredetű. Gallikán stílusu és eredetű pl. a Missale Romanumban 
a pálmaszentelés ; a prefáció a pálmaszentelés szertartásában a Missale 
Gothi .um egyik vértanú miséjében (LXX ) olvasható immolatiónak 
( = prefáció) a rövidítése.1 

Ez tehát az a két stílus, amely a nyugati liturgiák nagy családjá-
ban jellemezett két nagy liturgiát. Hogyan történt az, hogy mindakét 
stílus érvényesülhetett a későbbi római liturgiában ? 

Ez a stíluskeveredés mindkét részen a VII. században kezdődött. 
A gallikán liturgia összes későbbi emlékei: a Missale Gothicum,2 a 
Missale Gallicanum Vetus,3 a bobb :ói misekönyv („Sacramentarium Gal-
licanum")4, mind a VII —VIII. századból tartalmaznak római siílusu imád-
ságokat, még pedig elég nagy számban. Viszont a római liturgia későbbi 
emi ike i : az u. n. régebbi gelazián recenzió, vagyis a Sacramentarium 
Gelasianum5 (VII. sz . ) ; a Hadrianus pápától Nagy Károlynak 784—791. 
között elküldött misekönyv, amelyet Nagy Károly lemásoltatott és amely 
igy mintája lett a frank birodalom misekönyveinek: a Sacramentarium 
Gregorianum6 — szintén tartalmaz heterogén elemekként a gallikán 
liturgiából származó imádságokat. A VII. századtól kezdve tehát a galli-
kán liturgikus könyvekbe római eredetű és stí 'usu, a római liturgikus 
könyvekbe pedig gallikán eredetű és stílusú interpolációk kerültek. 

1 Ez az eredete ennek a prefációnak. Adolf Franz, Die kirchlichen Benedik-
tionen I. (Freiburg i. B. 1936.) 498, Anm. 4. említi, hogy csak egy XV. századbeli nyom-
tatott misekönyvben találta ezt a prefációt. — 2 Migne P. L. 72, 225—318. — 
3 Migne P. L. 72, 339—382. — * Migne P. L. 72, 451—580. — 5 Migne P. L. 
74, 1055—1244. — s Kiadta két kézirat alapján H. Lietzmann, Das Sacr. Gieg. nach 
dem Aachener Urexemplar (Liturgiegeschichtl. Quellen 3—4) Münster-i W, 1921. 



Ez a liturgia és stiluskeverés a frank birodalom területén folyt le. 
Nagy Károly uralkodása elején az eredetileg tiszta gallikán stílusú liturgia 
helyett már erősen kevert liturgiát, vagy jobban mondva teljes liturgikus 
anarchiát talált, aminek a bölcs uralkodó azzal akart véget vetni, hogy 
a római liturgiát kötelezően elrendelte. A liturgikus anarchia lassanként 
megszűnt; a római liturgiának fejlődése ellenben tovább haladt a meg-
kezdett úton : a stílustisztaság feláldozásával a stíluskeveredés jegyében. 
A régebbi gelazián recenzióból keletkezett a VIII. században egy új 
recenzió, amelyhez sok misekönyv tartozik s amely úgy jött létre, hogy 
az eredeti gelazián euchologia bővítést nyert gregorián és gallikán ele-
mekkel.1 Viszont a Hadrián-féle, fentebb említett Gregoriánumból kelet-
kezett gelazián és gallikán interpolációk után az ú. n. fuzionált grego-
rián recenzió.2 Ennek a recenziónak liturgiatörténeti szempontból igen 
nagy a fontossága, mert ez lett az V. Pius-féle Missale Romanum őse, 
amelyet ehhez a recenzióhoz tartozó kéziratok alapján reformáltak. 

A IX—X. századtól kezdve mindenütt római liturgia neve alatt ezt 
a kevert liturgiát használták. Ezt tudni kell különösen nekünk magya-
roknak, hiszen a mi misekódexeink kizárólag ezen kor utániak. Ezek-
ben tehát gallikán stílusú, hosszú imádságokat bőven találhatunk. Non 
sens az, ha azt állítják, ami meg is történt, hogy ebben vagy abban a 
misekódexben „meditáció" található! A magyar liturgikus kódexek iro-
dalomtörténeti megítélése és elhelyezése kezdettől fogva abban az eredeti 
bűnben szenved, hogy az összehasonlító liturgiatörténet-szemlélet hiány-
zott belőle. 

így érthető meg a stíluskülönbség mostani liturgiánkban is. A Mis-
sale három nagy benedictiója : a hamuszentelés, a pálmaszentelés, a 
gyertyaszentelés gallikán stílusú hosszú és sok imádságban, bővelkedik. 
Jellemző pl. a gyertyaszentelés harmadik oratiojában a hamisítatlan gal-
likán záradék: „qui in Trinitate perfecta vivis . . A pólmaszentelés gl 
prefációjának gallikán eredetét már bemutattuk. A legrégibb pálmaszen-
telő imádságot (a gallikán, vagy talán az ír vándorszerzetesek kelta litur-
giájának?) egyik emléke a bobbioi misekönyv tartalmazza már. A kör-
menetet Amalarius Metensis a IX. században már említi ; a himnuszt a 
körmenet végén pedig a szintén frank Theodulfus, Orléans püspöke 
( f 8 2 1 . ) írta. Ezzel szemben nem ismeri még a körmenetet Mabillon I. 

1 Az újabb gelazián recenzió képviselője a K. Mohberg által kiadott kézirat: 
Das fränkische Sacr. Qelas. in alemamischer Überlieferung, Münster i. W. 1918. 

2 A Ebner, Quellen u. Torschungen zur Geschichte des Missale Romanum 
im Mittelalter, Freiburg i. B. 1896, 389—393. 
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ordo-ja, mely a római liturgia ritusát tartalmazza és a Karolingok ural-
kodása előtti időből való. A római liturgiába ez a szertartás csak a 
Karolingok ideje után került. 

A Pontificale és Rituale legtöbb imája és a szertartások is galli-
kán stílusúak. A Missale azonban az imádságokat tekintve legtöbbször 
római stílusú oratiokat tartalmaz, bár akadnak a Missaíeban is gallikán 
oratiok, mint pl. a nagyböjtben mondandó ima „pro vivis et defunctis", 
egyes halotti imádságok az absolutio rítusánál stb. 

A mostani rómainak nevezett liturgia tehát már nem tiszta római 
stílusú. Amint elhagyta a területet, amely aránylag szűk kör volt, bővült 
idegen elemekkel; amint megszűnt római városi liturgia lenni, a vilcg-
egyház liturgiájává nőtte ki magát ; amint fokozatosan a nyugati litur-
giákat lassan kiszorította, egyes elemeket átvett tőlük. A mostani római 
liturgia tehát olyan mint némely római bazilika: világosan meglátsza-
nak tiszteletreméltó arculatján a régi nagy keresztény ókor alapvonásai, 
de minden nagy kor mégis rajta hagyta bélyegét, minden nemzedék 
egy egy vonással gazdagította, de másított ís rajta. Ha a képzőművésze-
tekben talán eshetnék is szó a purizmus mellett vagy el'en : az minden-
képen bizonyos, hogy liturgiánknak a stíluskeveredés előnyére vált. 

„Angyalok állanak az oltár mellett: az áldozópapok Krisztus testét 
és vérét konszekrálják, éneket zengedezve: Dicsőség a magasságban 
Istennek. " 

A m brozián liturgia. 



FIGYELŐ. 
Lequeitio 
(1925. jún ius -augusz tus ) . 

A gyorsvonat simán, szinte észrevétlenül elindul és kirobog a győri 
állomásról. Néhány pillanat, s eltűnik fivérem alakja, aki az utolsó búcsú-
szót mondta távozásom előtt. Abda, Öttevény, Lébény s a többi jólis-
mert állomás egymás után marad el mögöttem. Az egyedüllét, a társta-
lan árvaság érzése fog el, mikor elhagyja a száguldó vonat a trianoni 
határt, s a párisi közvetlen kocsi kényelmes fülkéjében, ismeretlen, ide-
gen útitársak között sietek messze földre, nagy útam végsó célja felé. 

Fájó érzés elszakadni az otthontól. Fáj elhagyni a hazai földet. De 
a szüntelen változó tájak festői képe, a szemet fárasztó sok látványos-
ság elszórakoztat és feledtet. És a fáradhatatlan gép szívtelen ridegség-
gel rohan, siet egyre távolabb az elhagyott hazától és idegen, szép orszá-
gok természeti csodáival kárpótol. Salzburg, Tirol, Svájc ! mennyi szép-
séget tárnak fel még az előtt is, aki nem ér rá megállva élvezni fensé-
ges vidékeiket, és csak a vonat ablakából gondol azokra, akik e pom-
pás helyeken élvezik a nyár örömeit. 

Az első állomás Páris. jóleső öröm, hogy hatalmas pályaudvarán, 
ezernyi ismeretlen arc között magyar jóbarát, Müller Jenő dr. fogad, aki 
készséges, kitűnő vezetőm lesz a szédítően forgalmas metropolisban. Az 
idő rövid, sokat kell látnunk, mentül többet fel kell szívnunk abból a 
tüneményes művészeti kultúrából, amelyet ez a ragyogó világváros őriz. 
Még érzem a Notre Dame építőinek imádságos hangulatát, és már elkábít 
a világkiállítás ezerszínű, tarka tömkelege, amely a mai kor alkotó mun-
kájának dicsőságét hirdeti. Még nem ocsúdtam fel a legbüszkébb nem-
zet élő hagyományainak csodálásából, midőn Versailles és Trianon fényes 
termeiben járva, annál fájóbban kell éreznem az én kis nemzetem gyá-
szát, szégyenét, elnyomottságát. 

Elhagyom Párist, a gyorsvonat dél felé visz. Odasietek, ahol a 
szebb magyar jövő záloga él, abba a kis spanyol városba, amely néhány 
év óta az egész művelt világ előtt ismerős, mert hajlékot adott egy hon-
talan, szomorú Királyasszonynak és kicsi árváinak. Főapátom rendelke-
zéséből megyek rendtársam, Blazovich Jákó bencés igazgató helyettesí-
tésére, aki két hónapi szabadságra utazott Magyarországra, hogy a 
királyi családnál töltött egyéves működés után otthon kissé megpihenve, 
újult erővel folytathassa nemes, felelősséggel teljes munkáját. 

Irunban, a spanyol határon Őfelsége, a királyné autója vár. San 
Sebastiant, az elegáns fürdővárost elhagyva, felejthetetlen út következik. 
Gyakran és szeszélyesen kanyarodó, kitűnően gondozott szerpentinúton 
haladunk ; balról változatos növényzetű, merész körvonalú hegyek, jobb-
ról az óceán végtelen víztükre, amely most csendes, nyugodt, és mitsem 
sejtet a felülete alatt működő rejtélyes félelmetes erőkről. 

Határozott, sajátos jellege van a spanyol földnek, mint a népnek 
is, amely lakja. A falvak, városok a modern alkotások mellett kegyelettel 



őrzik a múlt emlékeit. A művészettörténelem csak újabban kezdi mél-
tóan értékelni ezen ország hatalmas, értékes művészeti hagyatékát. Félre-
eső, jelentéktelen falvak templomai sokszor a legkellemesebb meglepe-
téssel szolgálnak az esztétikusnak. 

Ahol most járunk, baszkok laknak. Európa legősibb népfaja, amely-
nek eredetét még nem tisztázta egészen a kutatás. Erős, egészséges nép, 
mélyen katholikus vallású, féltékenyen őrzi nemzeti sajátságait, szokásait, 
hagyományait. Becsületes, őszinte, tiszteletben tartja a másét, a lopás, 
tolvajlás itt ismeretlen dolog. Vannak a kutatók között, akik e népnek 
a magyarral való rokonságát keresik. 

Az órák múlnak, autónk siet, egy fordulónál előbukkan Lequeitio, 
s nemsokára a kastély is, amely immár évek óta a száműzött magyar 
királyi család otthona. 

A „Palacio", ahogyan a kiiályi család ideiglenes otthonát Lequei-
tioban nevezik, egyenlőoldalú négyszögben épült, és egy üvegtetővel 
fedett kis udvart zár be. Előtte a tenger, amelynek hullámai dagály 
idején szinte a park kőkerítését mossák, mögötte a Kálvária-hegy, ennek 
csúcsáról pompás kilátás gyönyö. ködteti a szemet. A kastély szomszéd-
ságában van a középkorban épült, gót stílusú plébániatemplom, amely-
nek harmonikus hatását csak késői bárok tornya zavarja. 

Gépkocsink megáll az utca felőli bejárat előtt, és egy-két pillanat 
múlva Cziráky József gróffal állok szemben, aki Károlyi József gróf 
helyettesítését végzi. 

Az eljövendő jobb korszak történetírója, amikor a mi sivár és vigasz-
talan korunk vezetőfér fiai között szemlét tart és az ősi nemzeti erények 
hordozóit, megszemélyesítőit keresi közöttük, hálával és szeretettel fogja 
megrajzolni ennek a két magyar mágnásnak jellemét, akik a hűtlenség, 
önzés és elvtelenség tobzódása idején is a tántoríthatatlan jellem, meg-
ingathatatlan hűség és önzetlen áldozatkészség példaképei tudtak maradni. 
Milyen szerencse, hogy az ifjú király ilyen talpig magyar urakkal van 
közvetlen érintkezésben, akik egyéniségükben oly sokat egyesítenek a 
magyarság hagyományos erényeiből. Elég alkalmam lesz később tapasz-
talni, milyen ragaszkodással veszik körül mindakettőjüket a királyi gye-
rekek. Károlyi József gróf lakása, a hangulatos berendezésű, virágos 
kerttel övezett Echezabal-villa, valóságos második otthona IV. Károly 
király kis árváinak. A nemeslelkű, mélyen érző Károlyi grófné, Wenck-
heirn Daisy grófnő, férjének méltó hitvese, kedves leleményességgel szo-
kott gondoskodni arról, hogy azok a délutáni látogatások, amelyeket 
szőkefürtös fiacskájánál a kis Pistánál végeznek a „Palacio" eleven, bájos 
lakói, a napsugaras jókedv és zavartalan öröm órái legyenek számukra. . . 

Cziráky gróftól megtudom, hogy a királyné Őfelsége mikor fogad, 
azután szobámba sietek, hogy berendezkedjem és előkészüljek. 

Sohasem láttam még sem Zita királynét, sem gyermekeit s most 
itt vagyok velük egy fedél alat t! Lelkemben elvonulnak annak a meg-
döbbentően félelmes, kegyetlen tragédiának egyes mozzanatai, amely a 
legelső magyar embert, Szent István koronájának felkent viselőjét az 
óceánnak egy távoli szigetére vitte meghalni, míg hitvese és árvái most 
nemcsak hazájukból vannak száműzve, hanem még azt a sírt sem keres-
hetik fel, amely legdrágább halottjuk hamvait takarja. 



A Felséges Asszony a szalonjában fogad. Midőn belépek, felém siet, 
és néhány kedves szava után már megszűnik érthető elfogódottságom, 
amellyel ezt a fogadást vártam. Ha nem is tudnám azt, hogy vállát a 
szent korona érintette, ha nem ismerném is azt a vértanúsorsot, amely-
nek hősies elviselése a világtörténelem legnagyobb női jellemei közé 
emelte, ha nem volna nyolc gyönyörű árva gyermek anyja, akkor is 
hódolatra ragadna egyénisége, lebilincselő közvetlensége, szellemének 
mélysége, sokoldalúsága, és az a lelki nagyság, mely lényéből kisugár-
zik, s amelynek gyökerei az élő hit, a katholicizmus talajából szívják 
táplálékukat, és adnak erőt királynénknak minden megpróbáltatás, szen-
vedés és méltatlanság elviselésére. Arcán néha megjelenik az a szomo-
rúság, amely az átélt sok gyász visszatérő emléke, de majd gyakrabban 
látom boldognak is, midőn ártatlan, bájos gyermekeiben gyönyörködik. 

Nemsokára én is találkozom velük — először Ottó királlyal. 
Midőn mosolygó arcával, ragyogó szemével felém közeledik, alig 

tudom visszatartani meghatódottságomat. Már kisgyermek korában, midőn 
atyja megkoronázásakor először szerepelt a magyar nyilvánosság előtt, 
elnevezték a mesék királyfijának. Most abban a korban van, midőn a 
gyermek ifjúvá serdül. Tizenhárom éves, de tizenöt-tizenhatnak beillenék. 
A Gondviselés pazarul szórta reá adományait. Szépnövésű, vállas, barna-
szemű; hullámos sötét gesztenyebarna haj borul tiszta, magas homlokára. 
Tekintete nyilt, derült, egészséges arca a játék, sport hevében kipirul, 
jószívű, érző lelkű, de minden helyzetben tud uralkodni magán. Mint 
diák élénk szellemű, gyors felfogású, éles ítéletű. Több nyelven beszél 
folyékonyan, szereti az irodalmat, földrajzot és történelmet, rendkívül 
érdeklik a természettudományok. Péter és Pál napján megtartjuk a Te 
Deumot és a Felséges Asszony néhány hetes nagyvakációt engedélyez. 
Több idő jut szórakozásra, testedzésre. Majdnem mindennap úszás, csó-
nakázás a tengeren. Apály idején érdekes tengeri növények, állatok, 
csigák, kagylók, rákok maradnak vissza a sziklái parton. Szórakozás és 
tanulság ezek között kutatni. A kis király szenvedélyes természet-
búvár 

Rendkívül érdekli a sport minden ága. Nagyobb testvéreivel együtt 
legerősebben a kerékpározást űzi ; a spanyolországi útak kitűnően van-
naK gondozva, és megkönnyítik a sportnak ezt a nemét. Van olyan dél-
után a vakációban, hogy 30—35 kilométer útat megtesznek a királyi 
gyermekek kerékpáron. Gyakran rendeznek gyorsasági versenyeket. Lovag-
lásra kevésbé alkalmas a terep, de azért mindennap gyakorolja Ottó 
király; délcegen és biztosan üli a lovat. Öröm nézni, milyen élvezettel 
hajtja végre lován mesterének, Cziráky József grófnak huszáros taní-
tását. Nagyon ügyes tenniszező; a csónakkirándulást pedig rendesen 
rákászattal és horgászással kapcsolja össze. Időről-időre nagyobb hegy-
mászó túrát is engedélyez a Felséges Asszony. 

A rendszeres sport erőssé, edzetté fejlesztette Ottó királyt. Egyik 
kerékpárkiránduláson merész kanyarulatnál csak az utolsó pillanatban 
veszi észre a szernbejö/ö autót. Miközben fékez és kitér, baleset éri ; 
térde csupa vér, zúzódás. A sebet kimossák, bekenik jóddal, és másnap 
a még sajgó sebeken térdelve hallgatja a szentmisét. Mikor ezen cso-



dálkozom, ő még nagyobb csodálkozással kérdi: Kérem, van ebben 
valami különös ? 

Az összes gyerekeket együtt először a házikápolnában láttam. Mint 
egy kis angyalsereg, úgy hatnak a nézőre. Az ábrándos, kékszemű Etelka 
főhercegnő, az örökké mosolygó Sárika, a komoly Erzsike, mindenkinek 
dédelgetett „Kis Babája", akit már nem láthatott meg boldogult édes-
atyja ; két hófehérruhás, aranyhajú fiúcska : Károly Lajos és Rezső, és két 
nagyobb fiú, a mélykedélyű Róbert és a temperamentumos Félix főher-
ceg. Mind más természetű egyéniség, de valamennyinek alapvonása, 
közös sajátsága az ártatlanság, jóság, derűs elevenség, amely szüntelen 
napsugárral tölti be a Palaciot, és a pihenés, játék óráiban az önfeledt, 
hangos gyermeki jókedv zsivajával veri fel a száműzöttek parkját. 

Szereti is őket mindenki. Ha megjelennek a strandon, a napsütötte 
arcú, egészséges, vidám baszk gyerekek örömmel sietnek köréjük, velük 
együtt lubickolnak a vízben, segítenek csónakjukat a sekély parttól a 
mélyebb vízre tolni, és boldogok, ha bármi kis szolgálatot tehetnek nekik. 
Ottó király jóformán közöttük tanult meg spanyolul. De ha más város-
ban megjelenik a királyi család jólismert nagy autója, benne a kirán-
duló gyereksereggel és kísérőikkel, gyakran részesülnek ünneplésben. 
Midőn Szent Ignác ünnepén Loyolában voltunk s az istentisztelet után 
a királyné nagyobb gyermekeitől környezve kilépett az utcára, az egész 
tartományból összegyűlt ünneplő közönség lelkes tüntetéssel köszöntötte 
őket; a gyermekeket megrohanták, csókolták kezüket, ruhájukat, alig 
lehetett szegényeket a ragaszkodásnak emez igazán spanyol tempera-
mentumhoz illő megnyilatkozásából kimenteni és az autóba segíteni. 

Ha valaki a távoli hazából jut el Lequeitioba, az sem felejti el 
soha azt az első pillanatban megkapó és lenyűgöző hatást, amelyet reá 
a Palacio felséges lakói tesznek. Milyen öröm az, ha vendég érkezik 
Magyarországból ! És a nyáron alig múlt el hét anélkül, hogy magyar 
zarándok ne érkezett volna az új Rodostóba. Egymás után két magyar 
művésznek ül modelt Ottó király: Miskolczy Ferenc festőművész olaj-
festésű arcképet, Vastagh László sikerült mellszobrot készít róla A hosszú 
modellülés alatt magyar irodalmi olvasmánnyal szórakozunk. Míg Ottó 
király élénk érdeklődéssel kíséri a művész munkáját, Etelka főherceg-
nővel és Róbert főherceggel együtt élvezettel hallgatja „Az ezüst flotta 
kincsét", Gyomlay Lászlónak hazafias fájdalomtól áthatott regényeit: A 
becsületet, Korompay Pista örökségét és Bártfai harangok címen össze-
gyűjtött szép elbeszéléseit, vagy Karcsi a mintadiák válogatott kalandjait 
és csínytevéseit. A királyi gyermekek arca híven tükrözi az olvasmány 
hangulatát, ami megnehezíti a mintázó művész dolgát, hiszen oly gaz-
dag, sokoldalú lélek nyilatkozik Ottó király arcán, hogy nem tudja, 
melyik a legjellemzőbb pillanat, melyiket rögzítse meg. Végül tulajdon-
képen mindegyik művész, Miskolczy és Vastagh is az olvasmányokon 
elmerengő kedves arcú kis diákot mintázza, és kevésbé juttatja kifeje-
zésre azokat a jellemvonásokat, amelyeket az ismer meg Ottó királyon, 
aki sokféle helyzetben látta : élénk kedélyét, határozottságát, erős aka-
ratát, energiáját. De mindegyik műalkotás komoly, becsületes művészi 
munka és gondos odaadással, szeretettel készült. 



A lequeitioi strandon mindennap hangzik magyar szó; a népszerű 
Beitia-szálió már szinte nem is lehet meg magyar vendég nélküi. De 
milyen nagy az öröm, midőn Tóth János plébános vezetésével egy egész 
m igyar zarándokcsapat jelzi érkezését Limpiasból. Széchen Erna grófnő 
a Palacioban való fogadást késziti elő. Paikert Géza, Károlyi József gróf 
titkára elszállásolásuk ügyében fárad. A házikápolnában mellékoltárokat 
állítunk fel, hogy mindegyik magyar pap ott misézhessen. A kis király 
fiak fognak nekik minisztrálni. Lequeitio népe az utcán és az ablakokból 
köszönti a messze földről érkező zarándokokat. 

Szem nem marad szárazon, midőn a gyászruhás királyasszony a 
fehér gyerekseregtől koszorúzva megjelenik hűséges magyarjai között. 
Szem nem marad szárazon, midőn az üdvözlés után Ottó királlyal 
és bájos testvéreivel körüljár, és mindenkihez van nyájas, jóságos szava. 
De akkor tör ki a zokogás, midőn a kápolnában a királyné, árvái és a 
zarándok magyarok egy szívvel-lélekkel könyörögnek szebb jövőért az 
oltáron jelenlevő királyok Királyához, s az ablakok alatt zúgó tenger moraj-
lását elnyomja a Boldogasszonyhoz kesergő ének: Magyarországról, rom-
lott hazánkról, Ne feledkezzél el szegény magyarokról . . . És mikor a 
magyar Himnusz éneklésében megint egybeforrhatnak azok, akiket az 
emberi gonoszság és a kegyetlen végzet elszakított egymástól . . . 

Hisszük, hogy nem örökre! Az az áldozat, amelyet IV. Károly király 
nemzetéért hozott, az a sok imádság, amelyet felséges özvegye és ártat-
lan árvái országunkért felajánlanak, meghozza egykor gyümölcsét. Mate-
rialista korunk kételkedve vagy hitetlenül áll a természetfeletti erőkkel 
szemben: pedig a nemzetek sorszát nemcsak ágyuk és gépfegyverek, 
hadihajók és repülőgépek döntik el . . . 

Két hónap múlik el, gyorsan, álomszerüen. A munka és szórakozás 
egyaránt az öröm forrása ily környezetben. Felidézhetném-e szavakkal 
mindazt, amit átéltem ezen idő a la t t? Az ember épen a legszebb, leg-
kegyeletesebb érzéseit szereti elrejteni a szíve mélyén, és féltékenyen 
őrzi őket , . . 

A búcsúzás fájdalmas. Lourdes, a Riviera, Róma, Velence lenyű-
göző impressziói akarják a feledést meghozni, de a képzeletem szünte-
lenül oda jár vissza, ahol a legnemesebb Királyasszony, s a legbájosabb 
gyermeksereg intett egy nehéz szívvel távozó magyar után örökké felejt-
hetetlen Isten hozzádot. 

Bánhegyi Jók dr. 

„Egymás közt széthúznak, az egység ellen egyetértenek" — mondja 
Szent Ágoston kora eretnekeiről. 



A Magyar Tudományos Akadémia jubileumához. 
Az Akadémia százéves jubileuma az utolsó száz év magyar kultú-

rájának az örömünnepe. A Pannonhalmi Szemle a másfélévezredes bencés 
tudományos hagyományoknak akar magyarföldön szócsöve lenni; meg-
nyilatkozási terve annak a szellemnek, melyből a magyar műveltség 
kilencszáz éve kisarjadt és amely a maga részét a mai idők lelkivilágá-
ban sem akarja ápolatlanúl hagyni. 

A pannonhalmi bencések — mint Rendtörténetük VI. B. kötete 
mutatja — az utolsó században is élénken kivették részüket a magyar 
tudományos irodalom minden vonalán; munkájuk annak a programmnak 
a megvalósítása, melyet a nagy francia bencés, Mabillon rajzolt meg a 
„De studiis monasticis" c müvében. 

A célnak és az érzésnek közössége kapcsolta bele az elmúlt szá-
zadban rendünk legkiválóbbjait a Tudományos Akadémia törekvéseibe. 

Az Akadémia vitte diadalra Kazinczynak a nyelv és ízlés újítására 
vonatkozó elveit és Révai grammatikai irányát. Ezen küzdelmeknek volt 
lelkes harcosa Kazinczy barátja, Guzmics Izidor, aki a nádor elnökletével 
tartott előkészítő üléseken sepített 1828-ban az Akadémia tervének és o 
alapszabályainak kidolgozásában és élete fogytáig egyik legszorgalmasabb 
munkása volt az Akadémiának. 

Maradandó emléket hagyott az Akadémia benső életében Czuczor 
Gergely is, aki 1831-ben levelező tagja, 1835-től segédjegyzője és levél-
tárnoka, majd hamarosan rendes tagja lett az Akadémiának. 1845-től 
kezdve minden erejét a Nagy Szótár szerkesztésére fordította és az 
Akadémia e monumentális kiadványában övé az oroszlánrész. 

Az Akadémia jegyzője volt 1866-tól Rónay Jácint is. 
Az akadémiának els') százévében a következő bencések voltak 

tagjai: igazgatósági tag volt Vaszary Kolos, tiszteletbeli tagok : Guzmits 
Izidor, Jedlik Ányos, Kruesz Krizosztom, Fehér Ipoly; rendes tagok: 
Czuczor Gergely, Rónay Jácint, Römer Flóris ; levelező tagok: Szeder 
Fábián, Czinár Mór, Bély Fidél, Brestyenszky Béla, Márkfy Samu, 
Hollósy Jusztinián, Bódiss Jusztin, Sörös Pongrácz, Erdélyi László. 

irodalomtörténeti bizottságának segédtagja volt Récsey Viklor. Nyelv-
tudományi osztályának segédtagja Klemm Antal. 

A rend mai nemzedéke büszkén tekint azokra, akik Széchenyi Ist-
vánnak lehettek munkatársai eszméinek megvalósításában és az Akadémia 
százéves jubileumán buzdul a magyar parlag megművelésére. 

Dr. Kühár Flóris. 

„Az egyéniség bölcselete elfajult, hogy gyilkosa legyen az egyéni-
ségnek. " 

- E. Przywara. 



ÍJ 

KÖNYVEK. 
1. Willibrord Verkade, Die Un-

ruhe zu Gott. Erinnerungen eines 
Malermönches. 248. 1. Herder, Frei-
burg i. B. 1923. 

2. Maria Rafaela Brentano, Wie 
Gott mich rief. Mein Weg vom 
Protestantismus in die Schule St. 
Benedikts. 345. 1. Herder, Freiburg 
i. B. 1925. 

Mindkét könyv szerzője jelenleg 
szent Benedek kolostoránák csendes 
lakója : amaz Beuronban, emez Nonn-
bergen Salzburg közelében. Könyveik, 
melyekben gazdagés változatos életük 
körülményeit, fejlődésük, tévedésük 
és megtérésük történetét mesélik el a 
révbe jutott bölcsnek nyugodt vissza-
emlékezésével, a konvertita-irodalom 
legszebb alkotásai közé tartoznak. 

Jan Verkade, jómódú holland pro-
testáns (inennonita) szülők gyermeke, 
korán jelentkező művészi tehetségét 
az amsterdami festőakadémián ké-
pezte ki. További művészi fejlődésére 
nagy hatással volt a párisi „nabik" 
(próféták) köre, melyben mintGauguin, 
Sérusier, Denis, Ranson, Bonnard 
barátja a szimbolista festői iránynak 
lelkes híve lett. E kiváló elmék 
társasága és művészi hitvallása meg-
sejteti vele a magasabb valót, fel-
fedi előtte az emberi szív ellenáll-
hatatlan követelményeit, a reálizmus, 
és naturálizmus ellenévé teszi és 
érdeklődést támaszt benne a vallás 
örök kérdései iránt. Egyelőre a theo-
sofia hive, csakhamar azonban meg-
győződi < róla, hogy ez hosszú időre 
ki nem elégítheti az embert, mivel-
hogy „a theosofia csak átjáróház 
jobbakaratú pogányok részére, kik 
előtt még nem gyúlt ki az igazság 
teljes fénye, csak ideiglenes otthon 

lelki hajléktalanok számára, a vallási 
dillettantizmusnakvivótere". A Louvre 
képeinek buzgó tanulmányozása meg-
győzték arról is, hogy a vallás a 
művészetnek igazi eleme, nélküle 
nincsen valódi festészet. Aztán a 
Bretagneba kerül. Az egyszerű nép 
ízig-vérig katholikus lelkülete elbá-
jolja a most már a kathoiicizmus felé 
hajló lelkét és sok küzdés után 1892. 
aug. 26-án 24 éves korában meg-
keresztelkedik és katholikussá lesz. 
Megtérése szemmel láthatólag az is-
teni kegyelemnek csodálatos müve. 
Gyermekkora óta protestáns környe-
zetének hatása alatt nagy ellenszenvvel 
viseltetett minden iránt, ami katho-
likus. A szüiői ház és iskola egyaránt 
arra tanították, hogy katholikus és 
ostoba egymást fedő fogalmak. Az 
isteni kegyelem azonban „természet-
feletti módon megvilágosította lelkét, 
akaratát megerősítette és így mind-
azon események, melyeknek révén 
gyermekkora óta a katholicizmussal 
vonatkozásba jutott, a kegyelem ha-
tása alatt részére sorsdöntő erejűek 
lettek." Miután mint konvertita iiosz-
szabb időt töltött Firenzében és Ró-
mában, azután a fiesolei kolostorban, 
hazatérve Kopenhágában mint ünne-
pelt művész képeiből tárlatot nyit, 
majd pedig eljut Beuronba, hol csak-
hamar 1894-ben magára ölti szent 
Benedek ruháját és megnyugodott 
lélekkel tekint le a kolostor virágos 
kertjébe, hol a nyár végén „már csak 
a rózsák nyílnak, pirosak és hófehé-
rek, de a legtöbb és legszebb a ke-
reszt tövében, a kert közepén". 

Verkade könyve nem csupán érde-
kes önéletrajz, hanem egyúttal mint 
írásmű is művészi alkotás. Azzá te-
szik mesteri leírásai, melyekben Hol-



landia, Bretagne, Olaszország tájait 
és népszokásait rajzolja, művészi 
jellemzései, melyekben kora legna-
gyobb festőit mutatja be, lelki ana-
lízisei és klasszikusan tömör nyelve. 
Német eredetije már 26 ezer példány-
ban látott napvilágot. Magyar fordí-
tása még ezen év folyamán meg fog 
jelenni e sorok írójától a Szent István 
Társulat kiadásában. 

Maria Rafaela Brentano, leány-
nevén Hanny Legay, orosz földre 
szakadt német protestáns szülőktől 
született 1872-ben Moszkvában, Atyja 
a délkeleti Oroszország különböző 
nagybirtokain jószágfelügyelői tiszt-
séget töltött be, míg állását elvesztve, 
egész családjával nyomasztó anyagi 
helyzetbe jutott. Korán sok csapás 
érte s általában élete a környezetében 
lejátszódó tragikus eseményeknek 
egész sorozata: anyja a nélkülözé-
sek súlya alatt korán elhal, atyja a 
magaokozta nehéz helyzetben elveszti 
erkölcsi alapját s nemsokára szintén 
meghal. Az árva fiatal leány nevelé-
séről nagyanyja gondoskodik és Li-
bauba maga mellé veszi. Elvégezve 
a felsőleányiskolát, tanítással, neve-
léssel, majd irogatással tartja fenn 
magát. Barátnőjének hirtelen halála 
megrendíti a kisvárosi polgárias gon-
dolkodástól elütő nagyvilági hajlamú 
lányt. Játéknak induló képeslap-csere 
utján szerzett ismeretsége következ-
tében 1900-ban férjhez megy Max 
Brentanohoz, egy Bécsben lakó katho-
likus mérnökhöz, kivel öt éven át 
zavartalan boldogságban él. Csak-
hamar új csapások következnek : 
férje súlyos idegbajában öngyilkos 
lesz. Keserű élettapasztalatoktól, bá-
nattól és fájdalomtól megviselt szíve 
„saját tehetetlenségétől megborzadva 
meghajolt az élet és halál Urának 
mindenható akarata előtt." A protes-
táns nő katholikus templomban keres 
vigasztalást és katholikus környeze-

tének tapintatos irányítása mellett, 
főleg pedig Msgr. báró Mathies Pál 
hamburgi származású konvertita pap-
nak vezetése mellett egyre jobban 
közeledik a katholikus egyházhoz, mig 
végre 1908. okt. 25-én katholikussá 
lesz. Mint ilyen, egy évtizednél tovább 
tevékeny részt vesz Austria nőorga-
nizációinak munkájában, számos tör-
ténelmi és szépirodalmi müvet ir és 
P. Altmann kremsmünsteri bencés 
theologusnak, kinek növendékkora 
óta valóságos nevelőanyja volt, hir-
telen halála után 1919-ben a Salz-
burg melletti Nonnbergen a bencés 
apácák fátyolát ölti magára. Művészi 
tollal megírt gazdag és változatos 
önéletrajza világosan szemlélteti azo-
kat a gyakran meglepő és minket 
tragikusan érintő eszközöket, melye-
ket az Úr a kiválasztott lelkek hívá-
sára felhasznál. Az egész könyv a 
kolostor csendjéből kiinduló kiáltó 
szó a zajos világba és egyúttal út-
mutatás a nyugtalan és kételkedő 
lelkek számára. Kádár Titusz. 
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A misztika iránt való nagy tudo-
mányos érdeklődés a külföldi kath. 
irodalomban sorra termeli a kiváló 
monográfiákat. A misztika kutatása 
termékenyítőleg hat a bölcseletre ép-
ugy mint a theologiára ; a katholikus 
hitélet számára pedig mélységes gyá-
rapodást jelent. 



1 M. Grabmann neve Denifle, 
Ehrle, Baeumker mellett ma a ke-
resztény filozófiatörténet legkiválóbb 
művelőjét jelenti. Minden müve el-
árulja a források biztos, átfogó isme-
retét ; eredeti kutatásai, szerencsés 
fölfedezései hatalmas lépéssel viszik 
előre a középkori szellemtörténet ki-
aknázását. A skolasztika mellett meg-
látja Grabmann a misztikát is és 
megértik rajta a szeretet, mellyel a 
misztikába elmerül. 

Grabmann kis müve a misztiká-
ról — egyik legjobb tájékoztató a 
tárgy bonyolult kérdésvilágában. 

A szakkutatót meglepi a beveze-
tésben foglalt irodalmi körültekintés 
széles látókörével ; a további fejeze-
tek pedig a misztika meghatározá-
sát, elemzését adják. 

Grabmann a következőkép hatá-
rozza meg a katholikus misztikát : 

A misztika a Szentlélek adományai 
által a lélek mélyén fölkeltett ama 
tényekről és állapotokról szóló hit-
tudomány, melyekben a lélek isteni 
igazságok, értékek, hatások egyszerű 
látása, szeretete és megízlelése által 
megtapasztalja Istennel való élet- és 
szeretet-közösségét. 

Grabmannál a misztika hozzátar-
tozik a Gondviselés rendjében fog-
lalt kegyelmi élet teljességéhez; a 
katholikus lelki, kegyelmi életet Grab-
mann nem bontja szét két lényege-
sen külömböző folyamra, a rendes 
Ielkiéletre és a misztikus lelkiéletre. 

Philippus a St Trinitate alapján 
elemzi a misztikus élet állomásait 
és a szemlélődés fokait ; a misztika 
lélektanában biztosítja az értelemnek 
is, a szeretetnek is a maga jelentő-
ségét. 

2. A maredsous-i bencés apátság 
„Pax" c. sorozatában a bencés misz-
tikusoknak szentel egy kitűnő köte-
tet Dom Besse. A könyv franciás 

világossággal, szellemmel van tele. 
Ezen tulajdonságai mellett hatalmas 
egyháztörténeti és irodalmi tudást 
közöl eleven, könnyed előadással. 

Bevezető fejezetében a keresztény 
és a nemkeresztény misztika különb-
ségeire és megegyezésére mutat rá. 
Okosan fejtegeti a misztikus jelen-
ségek lélektani föltételeit és ezekből 
magyarázza sok lelki jelenség meg-
egyezését a nem-keresztény misztiku-
soknál az egyház misztikus tüne-
ményeivel. 

Foglalkozik az egyházi misztika 
első képviselőivel ; a misztikus élet 
azon formáival, melyek a bencés 
misztikát megelőzték. 

Szent Benedekről megállapítja, 
hogy lelkiélete misztikus kegyelmek-
ben gazdag volt; egész Reguláján 
átragyogó bölcseségével mégis mér-
sékelte magát Regulája megírásában. 
Oly életszabályt ád, melyből a leg-
magasabb misztika is kisarjadhat, 
hisz a misztikus élet föltételeit biz-
tosítja benne; de a szorosan vett 
misztikus élet kérdéseit nem boly-
gatja a Regulában. 

Sz. Benedek Regulájának két ve-
zető gondolata : nihil amori Christi 
praeponere és nihil operi Die prae-
ponere : jellemzi a bencés misztikát: 
ez a rendtörténet egész vonalán 
Krisztussal való liturgikus élet- és 
szeretetközösség. Forrásai a kegye-
lem benső áradása mellett a szent-
írás beható átelmélkedése, a litur-
gikus Istentisztelet mellett a gyakori, 
de rövid és egyszerű magánimádság, 
a hallgatással, világtól való elvonu-
lással, alázatos önmegtagadással biz-
tosított lelki önmagábatérés, a bűn-
bánat, engedelmesség szegénység 
szelleme. 

Mig Sz. Benedek gyakorlati misz-
tikus, nagy tanítványa, Sz. Gergely 
pápa emellett elméleti misztikus is, 
aki müveiben a misztikus élet elvi 



szempontjait is kidomborítja. Ked-
ves fejezet szól a cluny-ek misztikus 
életéről (Sz. Odo, Sz. Odilo, Sz. Hugo 
apátok), és Sz Anzelmről, akiben a 
skolasztikus és a misztikus először ta-
lálkozik benső összhangban. Sz. Ber-
nátnál is fölfedezi Dom Besse a 
bencés misztika ismertető jeleit ; a 
Krisztusra való ráirányzódást, a bold. 
Szűz gyengéd szeretetét, a szent-
írásból való táplálkozást. Eszközei-
ben Sz. Bernát — a Regula discre-
tióján túlhaladva : heroikus gyakor-
latokat alkalmaz. 

Négy bencés apácának misztikus 
életét elemzi továbbá Dom Besse : 
Sz. Hildegardét, a ruperthegyi apát-
asszonyét, Schönau-i Sz. Erzsébetét, 
aki Hildegardnak kortársa volt (XI. 
sz. vége, XII. első fele), továbbá a két 
he ftai apácáét : Sz. Mechtildét és 
Sz. Gertrudét, akiket bencéseknek 
tekint, nem cisztercitáknak. Bennük 
virágzik ki a Szent-Szív-misztika, 
mely azóta egyik legkedveltebb gya-
korlata a kath. népmisztikának. Dom 
Besse könyve annak a lelkiéletnek 
legmélyére vezet, mely tartalmi és 
alaki szempontból nem más, nem is 
akar más lenni, csak : egyszerű, sza-
bad, békés-boldog Krisztuskövetés. 

3. A dourgne-i Sz. Skolasztika 
apátság apácái fordították le fran-
ciára angolból a Szent Oertrudról 
szóló munkát, melynek alkalmasint 
az előszót iró Dom Dolan, downside-i 
bencés a szerzője, bár a mü névte-
lenül jelent meg. 

Sz. Gertrud lélekrajzát adja e 
munka. Gyönyörű fejezetekben cso-
portosítja azokat az adatokat, melyek 
a Legat Lias divine pietatis-ban (Isteni 
kegyelem követe) és a Lelkigyakor-
latokban szétszórtan tünedeznek elő 
és amelyek összegyűjtve Sz. Gertrud 
lelki életét teljes megvilágításba állít-
ják. Az egyházi misztikának e kima-
gasló alakja, főleg a Szent Szív iránt 

táplált áhítatával vonta magára a mai 
idők figyelmét. Pedig élete nemcsak 
ezért érdekes : igazi tükörképe Sz. 
Gertrud a mélységes hitélet minden 
irányának és egyik legszebb kivirág-
zása a bencés léleknek. 

Sz. Gertrud életének alig van külső 
története. A helftai, eredetileg cisz-
terciták számára alapított zárdában 
él (sz. 1256, f 1302.) hatéves ko-
rától kezdve és egész élete nem más, 
mint Sz Benedek Regulájának meg-
elevenedése. Annál gazdagabb e lélek 
benső tartalma, melynek azonban 
fejlődési vonalát ma alig lehet fel-
ismerni, mert két főtnüvében már 
készen, fejletten áll előttünk. Dolan 
müve — hogy úgy mondj.ik — ke-
resztmetszetét adja e gazdag, válto-
zatos lelkiségnek. 

Ez a Krisztusban elrejtett élet egé-
szen a liturgiából, annak középpont-
jából, a szentmiséből él. Az oltári-
szentség Krisztusával való egyesülés 
viszi az unió mystica ormaira, ezál-
tal éri el a kiválasztottság azon ke-
gyelmét, mellyel az isteni kegyelem-
nek, minden kegyelem kútfejének, a 
szentséges Szívnek lesz követe. Mivel 
lélekben sokszor áll a kereszt tövé-
ben, életében a szenvedés miszté-
riuma újul meg. A kereszt tövében 
találkozik az Isten Anyjával, akihez 
a misztikus lélek közvetlen áhítatá-
val vonzódik. Megkapó Sz. Gertrud-
nál a tisztítóhelyen szenvedő lelkek 
segítésének vágya és a szentek kul-
tusza. 

Sz. Gertrud lelkén a kereszthordo-
zásban is rajta ragyog a benedeki 
béke, mely minden érzést meghaled. 
Lelke tiszta arány, összhang; tele 
szépséggel. Halála is olyan, mint 
élete: a lélek átlépése a szentek kö-
zösségébe a haldoklók liturgiájának 
fönséges gyászkiséretével. 

Aki Sz. Gertrud kultuszát a ma-
gyar hitéletben terjeszteni akarja — 



és aki a bencés lelkiélet tartalmát 
megakarja ismerni — e könyvnél 
jobb útmutatót alig talál. Magyar 
fordítása kivánatos volna. 

4. A középkori egyházi irodalom-
történet régóta ismerte és akárhány-
szor a „Krisztus követésé"-vel együtt 
magasztalta a B. Nagy Albertnek 
tulajdonított misztikus művet : De 
adhaerendo Deo. (Magyarul talán : 
Az Istennel való egyesülésről — cím-
mel fordítható). A könyvnek nagy 
keletje volt, sok nyelven forog köz-
kézen. A szerencsés kezű Grabmann 
azzal a fölfedezéssel lepte meg a tu-
dományos világot (1920-ban), hogy 
a mű egyrészt nem teljes, kb. egy-
harmada hiányzik az ismert kiadások-
ban és hogy szerzője nem Albertus 
Magnus, hanem az eddig teljesen 
ismeretlen bencés Kastl-i János (1400. 
körül.) 

Kastl-i János így az érdeklődés 
homlokterébe került és a kutatás éle-
tének főbb mozzanatai mellett más 
műveit is napvilágra hozta, bár többi 
müvei még kiadatlanok. 

Kastl-i jános 1370—1420. közt élt. 
Valószínűleg a prágai egyetemen ta-
nult, ahol 1388-ban az „artes" bölcse-
leti szakok) borostyánosa lett. Lehet, 
hogy más egyetemen is járt ; a for-
rások magisternek mondják és iro-
dalmi tájékozottsága igen sokoldalú. 
Hittudományi nézeteiben Sz. Tamás 
szerint igazodik. Kolostorának (KastI ; 
az eichstätti egyházmegyében, Bajor-
ország) nemcsak tudományos műkö-
désével, hanem a rendi reformban 
való élénk közreműködésével is be-
csületet szerzett. 

Müveinek egy része elveszett, de 
a kéziratban maradtak is eléggé mu-
tatják szerzőjük értékes írói egyéni-
ségét. Irt több misztikus-aszketikus 
munkát, melyek közt örabmann sze-
rint a De adhaerendo Deo-nál is 
értékesebb a „de lumine increato" i 

(A nem-teremtett fény-ről); ebben 
mutatja meg, hogyan vezet el Isten-
hez Krisztus emberi természete — 
mely számunkra az örök, nem-terem-
tett fényre rávilágító lámpa(laterna) — 
hogyan jut el a keresztény lélek 
Krisztus sebeinek szemléletével az 
Istennel való egyesüléshez; írt továbbá 
egy testes Regula-magyarázatot, a 
zsoltárokhoz szóló bevezetést. Regula-
magyarázatával Drinkwelder foglal-
kozik a Ben. Monatschrift 1923, 
1—6. számaiban. 

Oehl Vilmos, a fribourg-i egyetem 
tanára eddig is sok misztikust is-
mertetett meg a közönséggel (Samm-
lung Kösel); Kastl-i János művét is 
lefordította németre : Wie man Gott 
anhangen soll — címmel. A fordí-
tás az eddig kiadatlan utolsó (17—23) 
fejezeteket is felöleli. 

Ezen fordítás kitűnő lelki könyvet 
ád a hivő kezébe, mely a keresztény 
hitélet ősi, szentírási és patrisztikus 
forrásainak nagyszerű felhasználásá-
val vezet a lelki élet utján az Isten-
nel való egyesülés fokáig. Rövid fe-
jezetekben, világosan, könnyedén a 
legsúlyosabb életigazságok szólnak 
Kastl-i János müvéből ; nem az ujság-
keresés, nem is a mai aszketikus 
irodalom gyakori szóvirággyártása, 
hanem az egyszerű igazságok mély-
sége adja e könyvnek sajátos vará-
zsát. Hittudományi, bölcseleti alapos-
ság, finom lélektani analízis, nagy 
gyakorlatiasság jellemezik. 

A németalföldi (Ruysbroeck) misz-
tikával függ össze. 

A benediktinus lelkiélet örömmel 
üdvözli Grabmann fölfedezését és 
W. Oehl fordítását; ebből is látszik, 
hogy mily fontos tényezője az Egy-
ház lelkiségének az a szellem, mely 
a Regulából — néha félreismert ve-
zetékeken keresztül — árad a világba. 
Dr. Kiihár Flóris. 



Dr. August Reatz, Jesus Chris-
tus, Sein Leben, seine Lehre und sein 
Werk. Freiburg i. Br. (Herder) 1924. 
VIII. t 354. S. 

Ma különösen aktuális a modem 
pszihé számára az apostoloknak fel-
adott kérdés: Mit tartotok ti Krisz-
tusról? Sok oldalról érkezik a kér-
désre a felelet: manap Krisztussal 
mindenki foglalkozik. Tanú rá a 
Krisztus-irodalomnak az az özöne, 
amely a háború óta a külföldet el-
árasztja. A Krisztus-probléma bogozói 
között nem utolsó mü Reatznak 
könyve. 

Három részben tárgyalja anyagát. 
Tévednénk, ha azt hinnők, hogy 
Jézus-életrajzot veszünk a kezünkbe 
ezzel a művel. Reatz — bár az első 
részben (7—97 S.) nagy áttekintés 
alakjába koncentrálva ezt is meg-
teszi — ennél sokkal többet ad : 
valóságos bibliai theologiát a modern 
intelligencia számára. A második 
részbea ugyanis (289—333) tárgyalja 
Jézus tanítását, amelyben az emberi-
séget részesítette, a harmadikban 
pedig alapítását : az Egyházat, amint 
azt ő elgondolta (289—233). 

Reatz műve közelebb akarja Krisz-
tust a modern lélekhez hozni. Az út, 
amelyen bennünket ehhez a célhoz 
kalauzol, hegycsúcsra fölvezető me-
redek ösvény: filozófiai, theológiai, 
történeti elmélyedésre van szükség 
könyve olvasásánál. A Krisztus 
problémához más állást foglalókkal 
is törődik, hiszen műve nem volna 
enélkül tökéletes. Azonban ezt nem 
unalmaspolemizálással, hanem Krisz-
tus életének és tanításának világos, 
meggyőző ábrázolásával akarja el-
érni. Mindezekért olyan mü amely 
mindenképen megérdemli, hogy fog-
lalkozzanak vele. Dr. Radó Pűlikárp. 

Le moine bénédictin. Par le R. 
P. Dom. Besse . Paris. Librairie de 

l'art catholique. Place Saint-Sulpice 
6. 205. old. Ára 12 frank. 

Dom Besse könyve azok számára 
íródott, kik érdeklődnek Sz. Benedek 
szelleme és rendje iránt s szeretné-
nek vele megismerkedni. Ilyen köny-
vekben a külföldi s nevezetesen a 
francia irodalom nem mondható sze-
génynek. 

Dom Besse könyve is azzal is-
merteti meg olvasóját, hogy milyen 
a szerzetes élet Szent Benedek rend-
szabálya (regula) alapján, mi a 
bencés szerzetesnek mindennapi 
foglalkozása, milyen az a szellem, 
mely áthatja és élteti, milyen az a 
környezet, melyben napjait morzsolja, 
melyek azok a kegyelmek, melyek 
segítségével teljesítheti szép hivatása 
nehéz kötelességeit és melyek azok 
a munkák, melyekkel embertársainak 
hasznára van. Mint ezt 10 fejezetben 
tárgyalja. Az első fejezetben 22 ol-
dalon röviden, de világosan és kielé-
gítően tájékoztat szerző az egyetemes 
bencés Rend történetéről, fényes 
múltjáról és nagy befolyásáról a tár-
sadalomra a középkorban, hanyatlá-
lásáról a 14. és 15. században, majd 
újjáéledéséről. 

Ez a rövid történeti összefoglalás 
minden elfogulatlan embert meggyőz-
het arról, hogy Sz. Benedek rendjéről 
minden korszakban és minden or-
szágban, ahová lábát betette, el lehet 
mondani, amit a Példabeszédek 
könyve (31.,,) a derék háziasszonyról 
mond : „. . . panem ofiosa non co-
medit", nem ette és nem eszi hiába 
a kenyeret. A 2—9. fejezetek a szer-
zetesi fogadalmakról, a reguláról 
szólnak, — arról a csodálatos regu-
láról, melyet jámbor Lajos, a 12. 
donzy-i zsinat és Sz. Hildegard a 
Szentlélek különös müvének tartottak, 
Nagy Károly, Capet Hugó, Cosimo 
Medici oly nagyra becsültek, mely 
befolyással volt az egyházjogi káno-



nokra is és amely annyi szentet ne-
velt az Egyháznak, ha mindjárt a 
kanonizált bencés szerzetesek és 
szerzetesnők nagy számáról (36.000 
vagy 56.000) helyesen mondja is 
szerző, hogy azoknak nincs más 
alapjuk, mint azok képzelőtehetsége 
és hiszékenysége, kik kitalálták őket 
(47. old.), — továbbá az apát sze-
mélyéről és atyai tekintélyéről, a 
bencés kolostor benső berendezésé-
ről, a noviciátusról, az imádságról, 
nevezetesen a lelki élet centrumá-
ról : a liturgiáról, a munkáról általá-
ban és a tudományos munkásságról. 
De az egész könyvnek koronája a 
10. fejezet, melyben a bencés szer-
zetesnek a társadalombanvaló helyé-
ről, a bencés Rendnek jelenlegi 
helyzetéről, céljáról és működéséről 
kapunk okos és talpraesett meg-
jegyzéseket. Függelékképen a szerző 
elsorolja a bencés Rendnek jelen-
legi kongregációit, férfi és női kolos-
torait. Itt nemcsak azt a hibát kö-
veti el, hogy a magyar kolostorok-
ról azt állítja, hogy nem tartoznak 
semmiféle kongregációhoz, hanem 
összeállítása egészében sem felel 
meg a Rend jelenlegi állapotának. 
Mindjárt a francia kongregációnak, 
melyhez szerző is tartozik, több ko-
lostora van jelenleg, mint az a 10, 
melyeket szerző felsorol. 

A könyvet több kép is díszíti. 
Mabillon, a monte-cassinói templom 
és kolostor, montserrati kolostor, so-
lesmesi templom és kolostor képe stb. 

Dom Besse könyvét alkalmasnak 
találom annak a célnak elérésére, 
amit kitűzött. Vajha akadna valaki a 
bencés Rend magyar oblátusai vagy 
oblátái közül, aki lefordítaná ezt a 
könyvet magyarra, hogy nálunk is 
minél többen olvashassák a Szent 
Benedekrend barátai közül — etsi 
non monachus, monachorum tamen 
amicissimus, mint Pie biboros mon-

dotta magáról, aki Poitiers püspöke 
volt, a vatikáni zsinat nagy befolyású 
ta^ja és Guéranger solesmesi apát-
tal együtt a katholikus szellemnek a 
gallikanizmus rombolásaival szem-
ben Franciaországban kiváló elő-
harcosa. Dom Besse könyve most 
második kiadásban jelent meg, bár 
ezt a könyvön semmi sem jelzi, sőt 
az 1898-ról keltezett előszó egyene-
sen megtévesztő. Akkor jelent meg 
az első kiadás. Dr. Janót a Cirill. 

Dr. Schermann Egyed: A búcsú. 
A keresztény kis könyvtár 11. sz. 
Bpest. Szent-István Társulat. 1926. 

Schermann Egyed kitűnő kis könyve 
a búcsúról második kiadásban jelent 
már meg. A könyv nagy értéke ab-
ban áll, hogy egy szaktudós, aki az 
egyházjog teljes tudományos fölké-
szültségével rendelkezik, elméjének 
világos látásával, előadásának ke-
resetlen egyszerűségével tárja fel 
benne a nagyközönség számára a 
búcsúra vonatkozó elméleti és gya-
korlati tudnivalókat. 

Ezt a könyvet ismernie kell a lelki-
pásztornak, hisz a jámbor egyesüle-
tekre vonatkozó fejezeteit alig nél-
külözheti ; a nevelőnek, a hittanár-
nak, hisz a búcsú apologetikus és 
pedagógiai kérdéseit másutt nem 
találja meg a mi idevonatkozó iro-
dalmunkban ; a hívőnek, mert kath. 
lelkiéletének egyik fontos eszközét 
ismeri meg e műben. (—rf—) 

Sz. Ágoston Val lomásai . Fordí-
totta : Dr. Va s s József. Két kötet. 
Élet-kiadás. Budapest, 1925. 

Sz. Ágoston Istenkereső lelke meg-
találta útját a mai idők magyarjához. 
Valamikor II. Rákóczi Ferencet ihlette 
Confessióinak megírására ; ma sokak 
ismerték föl benne rokonukat és ép 
ezért vezérüket a lélek utjain. Vass 
József fordítása sem bírálatra, sem 



ajánlásra nem szorul. Ezt olvasni 
kell. Még annak is, aki a Confessió-
kat eredetiben is tuuja olvasni, — 
mer tVass fordítása nem latin, hanem 
magyar eredeti; észre se lehet rajta 
venni a fordítás másolat-jellegét. 

A Vallomások egyik legszebb 
gyöngye az Egyház i rodalmának; a 
magyar olvasó hálás lehet annak, 
aki ezt a művet magyarrá tette. 
( • - r f ~ ) • 

Horger Antal : Magyar szavak 
tör ténete . Közérdekű magyar szófej-
tések gyűjteménye. 1924. 8-r . 193. 1. 
Kókai L. kiadása, Budapest. A nyelv-
t u d o m á n y a lape lve i . Bevezetés a 
nyelvtudományba. 1926. 8-r . 127. 1. 
Második javított kiadás. Ugyanott 
jelent meg. 

Horger azok közé a szerencsés 
nyelvtudósok közé tartozik, akikben 
a mély szaktudás kitűnő közlő te-
hetséggel párosul. E két jeles tulaj-
donság a legújabb magyar nyelv-
tudományi irodalom legsikerültebb 
alkotásai közé emeli a szóban levő 
két nyelvtudományi müvet. 

Művelt közönségünk már régóta 
érezte hiányát egy magyar szófejtö 
szótárnak, amelyben együtt találja a 
közérdekű magyar szavak eredetét. 
A magyar nyelvtudományi irodalom 
e hiányán most Horger Antal, a sze-
gedi egyetemen a magyar nyelvtudo-
mány tanára, segített igen szerencsés 
módon. Céljául tűzte ki érthető, él-
vezetes módon kielégíteni a müveit 
közönségnek a szófejtés iránt való 
érdeklődését, hogy szavaink történe-
tének megismerésével magyarabbá, 
nemzetibbé s így hazánkra értékesebbé 
váljék az olvasó műveltsége. Horger 
mesterien oldotta meg fö ladatá t : vi-
lágos, könnyen érthető módon, eleven 
előadással egy-egy szó történetét oly 
érdekfeszítően és szabatosan tárgyaja, 
hogy mindinkább jobban és jobban 

megkedveljük a könyvet olvasása 
folyamán. Nagyon emelik e szófejtő 
szótár értékét és érdekességét a gaz-
dag művelődéstörténeti vonatkozások, 
amelyekkel a tanulságos nyelvi ma-
gyarázatok át és át vannak szőve. 

A szakemberek is örömmel üdvöz-
lik Horger szófejtö szótárát. Tanárok-
nak igen fontos segédkönyvül, biztos 
útmutatóul kínálkozik e könyv. Gyak-
ran tapasztaljuk, mennyire mélyít-
hetjük tanítványaink ismeretét, meny-
nyire fölkelthetjük érdeklődését egy-
egy magyar szó vagy idegen műszó, 
szakkifejezés etymológiájának rövid 
érintésével. Mily sokoldalú tanulságot 
lehet meríteni egy-egy fogalomcsoport 
szavainak etymologiai megvilágításá-
ból, arra hadd álljon itt egy példa 
erkölcsi fogalmaink elnevezésének 
köréből : Agyafúrt. Valamikor csak-
ugyan olyan embert jelentett, akinek 
meg van fúrva az agya (ez régen 
koponyát jelentett). Kezdetleges mű-
veltségű népeknél ma is szokásban 
van a koponyacsont szándékos meg-
lékelése (trepanatio), hogy ennek 
következtében rendellenesen fokozód-
jék az illetőnek a lelki működése, 
exstasisra hajlamossá váljék, hogy 
így a másvilági szellemekkel közle-
kedhessék. A pogány ősmagyarok 
táltosai, samánjai között is voltak 
bizonyára olyanok, akik agyafúrtsá-
guk miatt váltak alkalmassá a táltosi 
hivatalra. Ravasz: eredetileg főnév 
volt és rókát jelentett. Szélhá-
mos: eredetileg a szélső, szélről való 
hámba fogott lóról mondták. Mivel 
az ily ló szabadabban fickándozha-
tott, azért e szó a szeles, szeleburdi, 
szélsőséges jelentést vette föl, e jelen-
tésénél fogva azután nagyon alkal-
mas volt a német Schwindler ámító, 
csaló fogalmának jelölésére. Gőgös: 
a gége (régen : gég) szó származéka, 
s eredetileg azt jelentette, akinek 
gégéje van. Aki dölyfösen fennhordta 



fejét, annak igen feltűnő, kiemelkedő 
volt a gégéje, gőgös volt. Léha : a 
népnyelvben még eredetibb értelmé-
ben fordul elő, üres kalászt, üres 
magot, polyvát jelent. Fennhéjázó : 
a háztetőt jelentő haj, héj (vö. a 
népnyelvben ház-héj, ház-híja) szó-
val függ össze, ebből fennhájazó, 
jennhéjazó, fennhéjázó igét alkottak. 
Fennhéjázó tehát eredetileg oly em-
bert jelentett, aki magas tetejű házat 
építtetett magának, hogy a többiek 
közöl kitűnjék. Kaján : azonos a 
bibliai Kain nevével. Szigorú : ere-
detibb jelentése ma is megvan még 
a népnyelvben, ahol soványát, szi-
kárt, szűkölködőt jelent. — Hosszúra 
nyúlnék az összes idetartozó szavak 
fejtegetésének sora. Szerzőnk nagy 
tudású és lelkiismeretes munkása a 
magyar szófejtésnek, amely területen 
annyi kalandos magyarázatot szoktak 
kínálni. Ő, a magyar hangtörténet 
kitűnő speciálistája, kiválóképpen 
volt hivatott arra, hogy megbízható 
müvet adjon kezünkbe a magyar 
szófejtés terén. Horger derék mun-
kája megérdemli, hogy ott legyen 
minden tanár íróasztalán. 

Horger másik müve második javí-
tott kiadása A nyelvtudomány alap-
elvei című, széles körökben elterjedt, 
jóhírű könyvének. Az első kiadás 
1914-ben jelent meg, a magyar nyelv-
tudomány nagy elismeréssel fogadta, 
a Magyar Tudományos Akadémia az 
1922. évi Marcibányi-jutalommal tün-
tette ki. Az új kiadást a szerző sok 
értékes megjegyzéssel, részlettel, pél-
dával megtoldotta, úgyhogy bővebb 
az első kiadásnál, bár a könyvnek 
az első kiadástól eltérő alakja az 
ellenkezőt sejteti. 

A szerző művét bevezetésnek szánta 
a nyelvtudományba, azért rendszere-
sen tárgyalja az újkori nyelvtudomá-
nyok összes fontosabb kérdéseit. 
Kezdi a nyelvtudomány tárgyával, 

feladatával, módszereivel és segéd-
tudományaival. Már az első fejeze-
tekben kitűnnek a szerző nagy eré-
nyei : az alapos szaktudással párosult 
szabatos, könnyen érthető, vonzó, 
eleven előadás. Majd folytatja a nyelv 
eredetével. Itt is, mint más kérdé-
seknél is, ismerteti a régibb fölfogá-
sokat, éles kritikával megvilágítja 
gyenge oldalukat, s végül részletesen 
tárgyalja a legújabb elfogadható vé-
leményt. A könyv legnagyobb része 
a nyelv életével foglalkozik : Mi a 
nyelv? Az egyéni nyelv és a nyelv-
közösség. Hagyomány és analógia. 
Az analógia fogalma. A képzetmecha-
nika tökéletlenségének nyelvi követ-
kezményei. Hangváltozás. Jelentés-
változás. Elavulás, elszigetelődés és 
jelentésmegoszlás. A szó A mondat. 
Nyelvbeli alakulatok. Idegen elemek. 
Az utolsó két fejezet a nyelvek osz-
tályozásával és a nyelvtudomány tör-
ténetével foglalkozik. 

Mit jelent Horger könyve mint 
bevezetés a nyelvtudományba, azt a 
főiskolai tanárok és a főiskolai hall-
gatók tudják legjobban értékelni. 
A művet 1914-ben, midőn az első 
kiadás megjelent, a magyar nyelv-
tudomány mint hézagpótlót örömmel 
üdvözölte. A szerző nyelvtudományi 
bevezetése első kiadásának megjele-
néséig idegennyelvü, főkép német 
szakmunkákra (Paul : Principien der 
Sprachgeschichte. Delbrück-. Grund-
fragen der Sprachforschung. Wundt : 
Die Sprache. Porzezinski-Boehme : 
Einleitung in die Sprachwissenschaft, 
stb.) voltunk utalva. Mennyi nehéz-
séggel járt ez, azt tanár és tanítvány 
egyaránt érezte. E nehézségeket nö-
velte az a körülmény is, hogy az 
illető nyelvtudományi szakművekszer-
zői leginkább csak indogermán szem-
pontból nézték a nyelvtudomány 
különböző kérdéseit és csak indo-
germán vagy más tőlünk távolabb 



eső nyelvekből vett példákkal világí-
tották meg az elméletet. Horger nyelv-
tudományi bevezetésében egy kitű-
nően képzett, lelkiismeretesen dulgozó 
finnugor nyelvtudós fölfogásában 
kapjuk a legújabb nyelvtudomány 
alapvető kérdéseit, elveit. A könyv 
hosszú elmélkedés, részletkutatás és 
sokévi főiskolai tanítás leszúrt ered-
ményeinek összefoglalása. Bár a 
szerző kitűnően ismeri a hazai és 
a külföldi nyelvtudományi irodalmat, 
könyve nem kompiláció : mélyre-
hatóan elemzi a nyelvtudomány leg-
fontosabb kérdéseit, metsző kritiká-
val szétszedi őket a legapróbb ízekre, 
azután az ő felfogásának megfelelően 
önálló ítélettel újra összefoglalja a 
kérdés összes részleteit egy nagy 
egészbe s az így kapott megbízható 
eredményeket világos, élénk fogalma-
zásban adja elő. Az elvont elméletet 
nagyszámú pompás, érdekes, első-
sorban magyar példával világítja 
meg. Horger e könyve önálló, kimerítő, 
vonzó előadású összefoglalása a leg-
újabb nyelvtudomány legfőbb kérdései-
nek, mely már eddig is mély nyomokat 
hagyott a legújabb filológiai nem-
zedék kiképzésében s éreztetni fogja 
hatását a jövőben ís. A könnyen ért-
hető, szabatos, vonzó előadás, a köz-
szájon forgó szólásmódok, nyelvi 
szerkezetek érdekfeszítő magyarázata 
a szorosabb nyelvészeti szaktudo-
mánytól távolabb álló müveit közön-
ség körében is sok olvasót és barátot 
fog szerezni e könyvnek. 

Horger a mély tudás nemes sze-
rénységével csak bevezetésnek szánta 
könyvét a nyelvtudományba. A szak-
ember azonban lépten-nyomon észre-
veszi könyében az eddigi fölfogások-
tól eltérő, új, önálló megállapításokat, 
amelyekkel nem egy kérdésben vitte 
előbbre a nyelvtudományt. A szerző 
könyve a további kutatások szem-
pontjából is a nyelvtudomány sok 

kérdésében termékenyítő hatással lesz 
a szakemberek körében is. A könyv 
használhatóságát megkönnyíti a tárgy-
mutató is. A derék szerző kiváló 
szolgálatot tett e kedves két könyvé-
nek megírásával a magyar nyelv és 
a magyar műveltség ügyének. Klemm 
Antal. — 

Várkonyi Hildebrand: Tér és 
Térszemlé le t . (Symposion könyvek 
1.) A tér és idő problémája mindig a 
legérdekesebb, de egyben legnehe-
zebb kérdései közé tartozott a filo-
zófiának. amióta pedig a modern 
mathematika és természettudomány 
alapfogalmainak kritikájában egészen 
a tér és idő fogalmának ellenőrzé-
séig jutott, még inkább az érdeklő-
dés homlokterébe jutottak az ezekkel 
kapcsolatos vizsgálódások. A külön-
böző felfogások sokszor valósággal 
elcsüggesztő útvesztőjében jó veze-
tőül szolgálhat Várkonyi világosan 
megirt tanulmánya. Igaz, hogy első-
sorban pszichológiai szempontból 
foglalkozik a térszemlélettel, de mint 
az előszóban megjegyzi, nem any-
nyira a térszemléletnek az empí-
ria adatain épülő pontos leirása a 
célja, hanem inkább a térszemlélet 
kialakulására vonatkozó elméletek 
főbb típusait akarja ismertetni, min-
denütt rámutatva arra a szoros kap-
csolatra, amely a lélektani elmélet 
és a tér mibenlétére vonatkozó fel-
fogás között fennáll. 

Különösen három főirány kap rész-
letesebb ismertetést. Az első az aris-
totelesi filozófiából logikusan követ-
kező nativizmus, amely szerint van-
nak valóságos térérzeteink, amelyek 
époly közvetlenül keletkeznek a külső 
ingerből, mint pl. a fényérzet és ép-
oly közvetlenül juttatják tudomásunkra 
a testek térbeliségét, szélességét, ma-
gasságát, mint amily közvetlenül 
szerzünk tudomást a fényérzetből a 
testek színéről. 



A másik elmélet a Kant-féle aprio-
rikus térszemléleten alapuló empirikus 
magyarázat, amelyik főleg azt vizs-
gálja, milyen lelki folyamatokkal né-
pesítjük be a kész, de üres terünket 
a pontosan elhelyezett tárgyakkal. 
Főképviselője Lotze a helyi jegy 
elméletével, amely szerint nincsenek 
közvetlen térérzeteink, de érzeteink-1 

kel kapcsolódnak bizonyos helyi j 
jegyek, amelyek rávezetnek bennün-
ket a tárgyak elhelyezkedésének meg- 1 

ismerésére. Az empirikus felfogás, ! 
amely szerint tértelen érzetek kap-1 

csolódásainak begyakorlása eredmé-
nyezi a térszemléletet, még inkább 
érvényre jut az ujabb tiszta empirista 
felfogásokban,amelynek fő képviselői 
Helmholtz, Mill Stuart és Wundt. 

A tanulmány a mérsékelt nativiz-
mus mellett foglal állást, amely sze-
rint a térszemlélet alapját a látással 
és tapintással kapcsolatos nativ ele-
mek adják meg, amelyek révén való-
ságos térérzeteket nyerünk, de a tér-
szemlélet pontosabb kialakulásában, 
különösen a harmadik dimenzió pon-
tosabb megismerésében nagy sze-
repe van az empíriának is. 

A rendszerek ismertetése, kritikája, 
még a legnehezebb elemzések köz-
ben is világos, könnyen érthető. A 
szerző álláspontjával szembe fog ke-
rülni az empirista a nativ elemek el-
fogadása miatt, a túlzó nativista a 
három dimenziós látás nativ elemei-
nek háttérbe szorulása miatt, de 
mindegyiknek el kell ismernie, hogy 
az állásfoglalás logikus és objektiv 
kritika talaján fejlődött ki. A végle-
ges megoldás már a tér metafizi-
kájának bevonását kivánja. Dr. Ho-
lenda Barnabás. 

Dr. vitéz Házi Jenő : Sopron 
sz. k. város története. I. r. 4. k. 
Oklevelek és levelek. 1453—1459. 
1925. Házi Jenő, a ma élő helytör-

téneti kutatók legjelesebbjei közé 
tartozik. Szinte csodálatos akarati 
szilárdsággal dolgozza fel levéltárát, 
végzi kutatásait s immár a 4. köte-
tet nyújtja teljesen megbízható át-
írásban. Nagy kulturérzékről tesz 
tanúbizonyságot Sopron város veze-
tősége is, amikora város mai nehéz 
anyagi viszonyai közt sem riad vissza 
az oklevéltár kiadásával járó tetemes 
áldozatoktól. 

A mü igazán hézagpótló. Nemze-
tünk mai helyzete parancsolóan kö-
veteli a hazai múltnak és a hazai 
történet külföldi kapcsolatainak, nem-
zetközi rugóinak felfedezését. Sopron 
város okmánytára mind a kettőt szol-
gálja. Egyrészt feltárja egy az ütkö-
zőre helyezett városnak a múltját, 
másrészt megvilágítja Ausztriához 
való évszázados, közvetlen viszo-
nyunkat. Mihályi Ernő. 

Szerkesztőségünkbe beküldött 
könyvek. Dr, Tóth Tihamér müvei : 
Levelek diákjainkhoz : Ne igyál ! 4. 
kiadás. Dohányzol? 4. kiadás. A 
tiszta férfiuság. 5. kiadás. A müveit 
ifju. A jellemes ifjú. Budapest. Szerző 
kiadása. (Lakáscíme IX. Ráday-u. 
32. II. 3.). — Ugyanaz. Az intelli-
gencia lelkigondozása I—II. 2. ki-
adás. — Zaymus Gyula művész: 
Camilo, lesz még tavaszunk ? Regény. 
— Éjféli vendég. Regény. — Ama-
deus, a koldusbarát. Elbeszélések. 
— Behavazott nyomokon. Regény. 
— Nászvirág. Regény. — Anatómus, 
A boldogvégü tévedés. — Dr. Szu-
nyogh : Az igazi kath. élet forrá-
sainál. — Ugyanaz. A kőszegi Juri-
sich-cserkészcsapat története. — 
Miért jöttél ? 

A szerkesztőség röviden minden 
beküldött müvet ismertet, fenntartja 
magának a jogot, hogy egyes műve-
ket behatóbb birálatban részesítsen. 



BENEDIKTINA. 
( S Z E N T B E N E D E K R E N D J É B Ő L . ) 

Boldog Maria Rosa O . S. B. 
Szent Benedek Atyánk egyetemes rendjét uj dicsőség sugárzása 

borítja fénybe. Ennek forrása az az alkalom, hogy 1925. május 10-én 
a boldogok lajstromába került Maria Rosa, szent Benedek-rendi apáca, 
az ősrégi rendnek egyik ékes virágszála, bizonyságképen annak, hogy 
az a 15 százados tölgy is hajt új virágot. 

Ezért dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, a szentség forrása, a szá-
zadok királya, kinek tisztelet, dicsőség és hatalom adassék az égben, a 
földön és a föld alatt. 

A boldoggáavatott Mária dicsősége annak a testületnek, melynek 
tagja volt. A Sz. Benedek-rendnek utoljára 29 évvel ezelőtt volt ily öröm-
ünnepe, midőn 7 angol benediktinus vértanút avattak boldoggá, köztük 
három apátot, akik Angolország elszakadása idején a Szentszékhez való 
ragaszkodásukért örömmel adták oda életüket. 

Ezúttal egy egyszerű francia benediktinus apáca ment bátran a 
halálba ugyanazon okból és hősi szeretetének áldozatában példát adott 
másoknak. 

X. Pius pápa egy alkalommal igy szólt rendünk egyik tagjához: 
a benediktinusok közt nagy a változatosság ruha, rendi fegyelem, fog-
lalkozás és sok más tekintetben ; de egyben valamennyien egyek : az 
apostoli szentszékhez való ragaszkodásban. A szentéletü pápa szavait 
megerősítik ama bencés vértanuk, akik napjainkban kerültek az oltárra. 

Ki volt hát ez a boldog Maria Rosa ? 
Családi néven de Laye Susanna Agatha. 1741-ben született Serig-

nan városában Orange mellett. Gyermek- és ifjuéveit családi körben 
töltvén a jámborság gyakorlataival, 20 éves korában a cadreussi bene-
diktinák közé lépett. A Mária menybemeneteléről nevezett kolostor sok 
viszontagságon ment át, úgy hogy tagjainak száma egyidőben kettőre 
olvadt le. Orange püspöke egyik húgát küldte oda Sz. Mór kolostorából 
és az ő bölcs vezetése alatt ismét virágos kertté lett a szegény kolostor. 
Maria Rosa szemtanuja volt a fellendülésnek és bizonyára az ő szent élete 
is hozzájárult ehhez. Abból a több, mint harminc esztendőből, melyet 
falai közt átélt, bizony semmit sem tudunk. Hiszen az elvonult szerzetes 
élet, mely valójában imádságból és munkából áll, nem vonhatja magára 
az emberek figyelmét. Csak a szívbe, lélekbe látó Isten ismeri ama áldo-
zatok szakadatlan láncolatát, melybe a mindennapi apró kötelességek 
lelkiismeretes teljesítése kerül. De ez a hűséges kötelességteljesítés 
érlelte meg Maria Rosát ama nagy áldozatra : életének áldozatul hoza-
talára a vértanúhalálban. 

Kitört a francia forradalom 1790-ben, megjelent az egyháziak szá-
mára egy rendelet, mely a püspököktől, papoktól oly eskü letételét kívánta, 



melyet VI. Pius pápa elvetett. A törvényhozó gyűlés deportálásra Ítélte 
azon papokat, akik vonakodtak az esküt letenni. 1792-ben feloszlatták 
az összes kolostorokat és megtiltották a szerzetesruha viselését. Maria 
Rosának is el kellett hagynia kedves kolostorát és visszatért családja 
körébe, ahol majd két évig, úgy ahogy lehetett, élt a szerzetes élet sza-
bályai szerint. 

Közben a rémuralom eltörölte a keresztény vallást s a volt apá-
cáktól is megkövetelte az eskü letételét. A forradalmi törvényszék csak-
hamar elfogta Maria Rosat és vele más két apácát, akik az Oltáriszent-
ség rendjéhez tartoztak. A börtönben, hova őket vetették, még több apá-
cával találkoztak ; az Oltáriszentség és az Orsolyák rendjéből, továbbá 
kettővel a ciszterciták rendjéből. Társulattá alakultak és főnöknőt válasz-
tottak, kinek mindnyájan engedelmeskedtek. Napirendet állapítottak meg 
és aszerint éltek. Ötkor keltek, elimádkozták a karimát, a szentmise 
imádságait; lelki áldozást végeztek és a napot imádságban, elmélkedés-
ben, kisebb munkákkal töltötték. Vidámak voltak és elégedettek. így 
ment ez egy hónapig ; amikor megjelent a vésztörvényszék. 

Először Maria Rosat szólították fel, hogy tegye le a polgári esküt. 
Azt hitték ugyanis, hogy ezt az öreg, gyenge apácát sikerül megtör-
niük, de csalódtak. Maria röviden, határozottan kijelentette, hogy ezt 
nem teszi meg, mert ez egy volna a hittagadással. Halálra ítélték tehát 
a köztársaság törvényei ellen való lázadás, vakbuzgóság és babona 
miatt. Igazában : a kath. valláshoz való ragaszkodás miatt. Vele együtt 
Lusignan kanonokot is elitélték. 

Az elitélteket egy szük udvarba zárták. Estefelé megjelent a hóhér 
és gúnyolódó szavak kíséretében vitte őket a vérpadra. Egy szemtanú 
szerint, akkora volt bennük a vágy a vértanúság után, hogy nem tudni, 
melyik szilárdította a másikat: a pap az apácát, vagy az apáca a papot? 
Útközben egy házban egy szerzetespap élt elrejtőzve, aki a poroszlóktól 
észre nem véve feloldozta a halálra készülőket. 

A börtönben maradt társnők a nép ordítozásából értesültek arról, 
hogy vezérük elérte amire vágyott: a vértanúság koronáját. 

Példáját csakhamar követték a többiek is. Előbb a két cisztercita, 
azután 13-an az Oltáriszentség rendjéből és végül 16-án az Orsolyiták 
rendjéből. 

Testüket egy folyó melletti mezőn ásták el. Ez lett a „vértanuk 
mezeje". A mező tulajdonosa kápolnát épített e helyen. 

Maria Rosat május 10-én vetették börtönbe, ezzel kezdődött kereszt-
utja és e napon kezdődött megdicsőítése a boldoggáavatás által. 

Az isteni Gondviselés különös intézkedése, hogy ép napjainkban, 
mtkor az emberben ellanyhúl a hit, amikor annyi az anyaszentegyház 
ellensége és lanyhák, közömbösek a hivek hogy ép napjainkban 
virágzik ki az egyház térmészetfölötti életereje és szentsége az Isten 
szolgáiban, akik hűséges gyermekei az egyháznak és eljutottak a keresz-
tény tökéletesség tetőfokára. 

Őket dicsőíti meg az Úr, hogy a földön is követésükre sarkaljon. 
Jándi Bernardin. 



Ujabb boldoggáavatási pörök megkezdése. 
Örömmel értesülünk a Ben. Monatschriftből, hogy 1925. okt. 12-én 

Maurin bíboros, lyoni érsek elrendelte az 1793/4. évi francia forradalom 
73 áldozatának pörfeivételét boldoggáavatásuk végett. Köztük van két 
bencés szerzetes és két bencés apáca. Egyelőre a rájuk vonatkozó irato-
kat vizsgálják át. 

A cambrai-i érsek is elrendelte a nagy forradalom áldozataira vonat-
kozó iratok áttanulmányozását a boldoggáavatás céljából. Ezek közt két 
bencés pap ügye is tárgyalásra fog kerülni. 

Apátok gyűlése Rómában. 
A szerzetesek halmán, az Aventinuson áll a sz. Benedek-rend 

nemzetközi gyönyörű, méltóságos monostora : a sz. Anzelm-kollégium 
és hirdeti XIII. Leó pápa királyi bőkezűségét. Nyers téglából épült falai, 
fehér márvány ajtó- s ablakkeretei, nemes román stílusa, templomának 
karcsú, elegáns tornya messziről magára vonja a figyelmet. Előtte a 
Testaccio kopasz dombja, tetején egyszerű fakereszttel ; távolabb a 
pöffeszkedő péknek, Cestiusnak, fekete patinával bevont piramisa; még 
odébb sz. Pál fenséges bazilikája s végül a római Campagna sejtelmes 
kékségbe burkoiézó csendje a keret, mely a kollégiumot körülveszi s e 
bájos tájképi szépség középpontjába helyezi. 

Ez volt a kép, mikor 1902-ben ott jártam. Azóta nagy kiterjedésű 
városrész épült a Testaccio körül hatalmas, háromezer embert ma-
gába fogadó bérkaszárnyákkal, pazarfényü villákkal, a nagyvárosok 
minden nagyobb lármájával. S a csákány most sem szünetel, hanem 
egyre ront-bont régi kertfalat, épületet, hegyet lehord, völgyet betölt, 
utcát nyit s az új házak gombamód nőnek a kollégium körül. Vége a 
talentumot nevelő termékeny csendnek ! 

Felsőbb tanulmányok és teljesebb képzettség céljából a benedikti-
nusoknak már XI. Ince pápa szervezett egy kollégiumot sz. Pál kolos-
torában a XVII. század második felében. De ez az intézet nem volt 
nemzetközi jellegű s ép ezért a rákövetkező idők zavaraiban meg is szűnt. 

Ezt az intézményt keltette életre XIII. Leo pápa 1893-ban „Summum 
semper" brevéjével, amellyel megalkotta a „Confoederatio Benedictino-
rum"-ot, az összes benedekrendi kolostorok testvéri egyesületét. Tiszte-
letbeli köiös fejéül a 12 évre választandó Abbas prímást, prímás apátot, 
tette, aki egyszersmind apátja a sz. Anzelm-kollégiumnak, bárha ez 
maga nem apátság. X. Pius „Praeclara" decretumával a kollégiumot a 
benediktinusok nemzetközi nevelőintézetévé és pápai egyetemmé avatta, 
melynek három facultása van : tlieologiai, filozofiai és egyházjogi. 

Mult évben járt le az Abbas primas mandátuma s okt. elsejére 
hívták össze választó gyűlésre a világ valamennyi benediktinus apát-
ját, kiknek száma összesen 111. Szavazatuk csak az apátoknak van, 
prímássá azonban megválasztható bárki az egyetemes Rendből, nemzeti-
ségre való tekintet nélkül, ha erényei, képessége és érdemei arra mél-
tóvá teszik. 

Bizonyára a sz. évnek is nagy része volt abban, hogy 95 apát 



jelent meg, nem tekintve azt, hogy fontos és érdekes belső rendi ügyek 
kerültek megbeszélésre. Ezért a hiányzók is, kik közöl többet magas 
életkoruk gátolt a fáradságos út megtételében, procuratorral helyettesít-
tették magukat. A tanácskozások végeztével újra megválasztották egy-
hangúlag Dom Fidelis von Stotzingen-t, aki azelőtt a beuroni kongregá-
cióhoz tartozó Maria-Laach apátja volt. 

Október 12-én, vasárnap a sz. Atya ünnepies kihallgatáson fogadta 
az apátok testületét a consistoriális teremben. Impozáns látvány, feled-
hetetlen pillanatok! A szentséges Atya sorba járt, sokakat jóságosan 
megszólított, végül pedig ékes szavakkal magasztalta sz. Benedek rendjét, 
kiemelve érdemeit a civilizáció terén s a világnak katliolikus lelkülettel 
való áthatásában innen a sz. Péter bazilikába, az apostolok fejedelmének 
sírjánál való hálaadásra vonultak az apátok. 

S mind ez a sok ember együtt lakott a sz. Anzelm-kollégiumban. 
Akárcsak egy atyának sok fia egy házban. Egy szív, egy lélek voltak 
valamennyien. A háborúnak szele mintha nyomtalanul viharzott volna 
el az illusztris testület tagjai felett. Csak épen egy-egy ruharésznek 
szabásáról ismerszett meg, ki melyik nemzethez tartozik. A szellem azon-
ban ugyanaz mindenikben: sz. Benedek atyánk diskrét, udvarias, előkeld 
szelleme. Figyelem, előzékenység az állás, kor iránt, szívesség, közvet-
l e n s é g ^ fiatalokkal szemben. 

És fiatal, 30—40 év között levő, apát feltűnően sok volt közöttük. 
A helyzet s körülmények kívánalma ez. Több országban a háború befe-
jezése után elpárolgott a szerzetesek gyűlölete, ledőltek a tiltó akadályok 
s részint visszatértek a számkivetettek, részint új telepek alakultak, melye-
ket be kellett népesíteni. Maga Beuron öt új kolostornak adott apátot, 
köztük Neresheimnak, amelybe belépett József kir. herceg húgának, 
Margit hercegasszonynak fia is, Thurn-Taxis, novíciusnak. Hollandiában, 
Parisban új apátságok keletkeztek, Olaszországban pedig az állam vissza 
kezdi adni a lefoglalt kolostorokat, többi között a paduai Sta Giustinát, 
Palermot azzal a feladattal, hogy mint az előbbiben lelkipásztorkodással, 
az utóbbiban pedig internátussal összekötött földmives iskola vezetésével 
foglalkozzanak a rendtagok. 

Ezen új alakulatoknak megszervezése rendkívül sok és nehéz fel-
adatot és munkát ró az apátra. Csak természetes, hogy ennek végzésére 
munkabíró fiatal embereket választanak, rendszerint azokat, akik az 
Anzelm-kollégiumban nevelkedtek s végezték tanulmányaikat. Nem tűnt 
hát fel senkinek, hogy a jelenlevő apátok között 25 anzelmiánus volt. 

Hazánk iránt meleg érdeklődés volt tapasztalható. Általában vagy 
semmi, vagy csak kevés tudomásuk van a csonka ország sorsáról. Egyik-
másik csodálkozott, hogyan történhetett ez a nagy megnyomorítás, mikor 
pedig a migyar katonák olyan hősiesen küzdöttek. Persze az ő orszá-
gaik nem érezték bőrükön a kommunizmus cirógatását! De más oldalról 
is megnyilatkozott az irántunk tanúsított rokonérzés. A brazíliai S. Paolo 
és Bahía apátjai szomorúan érdekes dolgokat beszéltek az ő területükön élő 
kivándorolt magyarok sorsáról Ott csak az boldogul, akinek vagy sok 
a pénze, amellyel meg tudja fizetni a kapott földterületet, amelyet ezután 
kell termelővé tennie, vagy nagy a családja s nem kénytelen napszámo-



sokkal dolgozni. Ellenkező esetben uzsorások kezébe kerül, akik utolsó 
cseppig kiszívják a vérét és soha független birtokos nem lesz. De még 
aki rendelkezik is az említett eszközökkel, őmaga életében nem fogja 
beszerezni keserves és gyötrelmes munkájának gyümölcsét. Ezt csak 
gyermekei, vagy unokái fogják élvezni, de ezek aztán, ha szorgalmasak, 
nagyon meggazdagodnak. Azért igen megkértek, világosítsuk fel. kiván-
dorolni akaró honfitársainkat, ne rohanjanak vakon biztos romlásukba ! 

Még nagyobb és leveröbb azonban az a pusztulás, mely ez embe-
rekre lelkileg vár. Nyelvükön nem tud beszélni senki, papjuk nincsen, 
se istentiszteletre, se szentségekhez a nagy távolságok miatt nem jutnak 
s tapasztalatlan tudatlanságukban prédául esnek a számtalan, sok pénzzel 
dolgozó vándorapostolnak. Ezek a szerencsétlenek aztán végleg elvesznek 
a katholicizmusra. Nagyon kértek hát, ha akadna, ki e missziós munkára 
kedvet érez magában, menjen el hozzájok, ők szívesen fölveszik. A latin 
kultura amúgy is nagy veszedelemben forog Dél-Amerikában s megmen-
tésére minden lehetőt meg kell tenni. 

És végül még egyet. A záró ülésen a főapát úr, kinek egyébként 
vezető szerepe volt a gyűlésen, egy-két magyar ügyet kötött a prímás 
lelkére, aki örömének adott kifejezést, hogy a főapát úr alkalmat ad neki 
bizonyos nyilatkozatok megtételére, melyek régóta várnak a nyilvánosságra. 
Készségesen és örömmel tesz eleget a főapát úr kérésének, annál is 
inkább, mert a kollégium magyar növendékei mind tanulmányok, mind 
pedig disciplina tekintetében kiválnak s mindig az élén járnak. Sűrűn 
érintkezik más kollégiumok elöljáróival s ezek is úgy nyilatkoznak, hogy 
magyar növendékeik a legjobbak s első sorban azok, akik benediktinus 
iskolákból kerültek ki. E szavakra hosszantartó, élénk taps volt az elis-
merés kifejezése. Leglelkesebb volt azoké, akik mint hadifoglyok ismer-
kedtek meg a magyarokkal. Mert ilyen is volt egy-kettő. 

Ezzel a végtelenül jóleső elismeréssel és elégtétellel végződött a 
szép s mindenkép fölemelő meg emlékezetes apátgyűlés, a sz. évnek 
is gyönyörűséges emlékszobraképen. Határozatain legyen a jó Istennek 
áldása s ennek következményeképen sz. Benedek atyánk drága rendjének 
minden tekintetben való felvirágzása. jándi Bernardin, dömölk i apát . 

Meghalt a beuroni müvésziskola alapítója. 
P. Desiderius Lenz Beuronba való belépése előtt is jónevü szob-

rász volt, aki a képzőművészetek többi ágában is kivált tehetségével. A 
70-es évek elején az ujjáalapított Beuron restaurálására kapott megbí-
zást; belépett a monostorba. Megalapította G. Wüger és Steiner rend-
társaival az azóta nagyhirre emelkedett művésziskolát, majd soká dol-
gozott a montecassinói alsótemplom díszítésén. Művészi iránya erősen 
merev, hieratikus jellegű. A modern keresztény művészet sokat köszön 
irányának főként tartalmi szempontból. A festőpatríarka 93 évet élt. 
Meghalt 1925. végén. Az iskola ujabban engedett alapítójának irányából 
és több értékes egyéniség bontakozik ki belőle. 



Kohl Medard huszonötéves püspöki jublieuma. 
Szent Benedek-rendjéből emelkedett a püspöki méltóságra pápai 

felmentéssel és rendjével a lelki kapcsokat megváltozott viszonyai közt 
is megőrizte. A Pannonhalmi Szemle Kohl püspök huszonötéves jubi-
leumán — mely bensőséges, zárt ünnepe volt egy nemes, nagylelkű 
főpapnak — együtt ünnepel az ünneplőkkel. Mert Kohl püspök a ma-
gyar katholicizmus sorsdöntő éveiben észrevétlen csendben, a szerzetes 
szerénységével és feltünéskerülésével végezte apostoli szivvel a maga 
munkáját, mint Vaszary primás titkára, tanácsadója, segédpüspöke. Éle-
tének kockáratevésével mentette meg Vaszary életét. Kohl püspök az 
emberi erények szépségével koszoruzottan járta életútját, mely a magyar 
katholicizmus élére vezette és ugyanezen erények koszorúzzák most a 
visszavonult jubiláló főpapot. 

Élete már is a történelemé. Sajátságos, hogy a történelmi per-
spektíva közelről akárhányszor kicsinyít és távoliól mutatja csak az igazi 
nagyságot. Bizonyára eljön az idő, midőn a történelmi távlat Kohl 
püspökben nemcsak az emberi nagyságot, hanem egyházkormányzó tevé-
kenységének igazi értékét is megfogja mutatni. Ad multos annos! 

A pannonhalmi székesegyház jubiláris ünnepségei 
1925. augusztus 18-20-án . 

Az 1925. év jubileumi szent év volt Rómában, jubileumi szent év 
volt Pannonhalmán is. Bőségesen áradt a megváltó, megszentelő kegye-
lem a katholikus hivők százezreinek lelkébe az örök városban, bősége-
sen áradt a kegyelem a magyar zarándokok ezreire a bencések pannon-
halmi székesegyházában is. Pannonhalma háromnapos szép csaiádi 
ünnep keretében, a rend összes dékánjainak és három apátjának jelen-
létében ülte mag Mária Róza bencésrendi apácának, a francia forrada-
lom vértanújának 1925. máj. 10-én történt boldoggá avatását, a székes-
egyház felszentelésének hétszázéves fordulóját s szene alapítójának emlékét. 

Mikor az ország szivében megszámlálhatatlan tömeg kisérte dia-
dalmas vonulással első királyunk szent jobb kezét, Pannonhalmára is 
különvonaton érkező zarándokcsapatok, zászlósán, énekszóval induló 
vidéki processziók sietnek. Ünnepélyes harangszó, a vártornyokon lobogó 
zászlók üdvözlik, fogadják őket. A nép ajkáról pedig lelkesen hangzik 
az ének: Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga. . . Hol vagy István 
kitály, téged magyar kíván . . . A hétszázéves imádságos ivezetü temp-
lomot déli növények pazar pompája díszítette s a viaszgyertyák szelid 
csillagfénye, a villanyos lámpáknak a vidám napsugarakkal ölelkező 
fénykévéi világították meg. 

Megremegett a lelkünk, mikor ebben az ünnepies pillanatban hal-
lottuk a töviskoszorús Hungária panaszát földjének elrablásáért, fiainak 
rabságba jutásáért, új pogány Credójáért, pártoskodásaiért. 

Buzgó ima szállt fel ajkunkról: Boldogasszony Anyánk! Régi nagy 
pátrónánk! Tudod, hogy Szent István örökségbe hagyott, Szent László 
király is minket reád bízott. Magyarországról, édes hazánkról, ne feled-
kezzél el szegény magyarokról. 



A zarándokok sokáig szemlélődtek a szenthegyen, megtekintették 
az ősmonostor műkincseit s egy felejthetetlen nap emlékével tértek haza. 

A háromnapos ünnepségek programmja a következő volt: 
Aug. 18-án délután 6 órakor ünnepi szentbeszéd. Mondotta Jándi 

Bernardin dömölki apát úr. Utána ünnepies litánia. Tartotta Kroller Miksa 
zalavári apát úr. 

Aug. 19-én a főapát úr elnöklete alatt a rend összes dékánjai gyű-
léseztek s megbeszéléseket folytattak a rend állapotáról. Délután 6 óra-
kor szentbeszéd. Mondotta Nagy Balázs kőszegi házfőnök. Az ünnepies 
litániát tartotta Jándi Bernardin apát úr. 

Aug. 20-án Dr. Bárdos Rémig főapát úr pontifikált, Te Deutnot 
tartott. Az ünnepi szentbeszédet a templomban Dr. Strommer Viktorin, 
főmonostori perjel, az udvaron S Z Í V Ó S Donát, a főmonostori konviktus 
prefektusa mondotta. A tábori misét Dr. Laky Vilmos bencés tanár, a 
különvonaton jövő győri zarándokok vezetője celebrálta. 

A székesegyház jubileuma alkalmából a főmonostort Fetser Antal 
győri megyéspüspök úr őméltósága is megtisztelte. Megérkezésekor a 
főapát úrral az élén az egész rend testületileg fogadta s lelkes üdvöz-
lésben részesítette. 

Az ünnepségek megörökítésére a főapát úr jubileumi emlékérmet 
veretett. Egyik oldalát a rend alapítójának, Szent Benedeknek a képe 
díszíti, a másikon pedig a jubiláló templom domborművű képe látható. 
Egyik oldalán a templomépítő Orosnak, a másik oldalán a jelenleg ural-
kodó főapátnak az arcképe van. A diszes jubileumi érem egy példányát 
Ottó király kapta, a másikat okt. 9-én diszes fehér bőrtokban külön 
pápai kihallgatáson maga a főapát úr adta át Őszentségének hódolata 
jeléüi. A Szentatya rendkívül kegyesen fogadta, szemüvegét letéve az 
összes feliratokat elolvasta, gyönyörködött benne s azt mondta a főapát 
úrnak: „Mivel ilyen szép érmet hoztál nekem, én is hasonlóval viszon-
zom" s csengetett kamarásának s egy művészi szentévi jubileumi érmet 
hozatott elő s azzal ajándékozta meg a jubiláló székesegyház főapátját. 

HALOTTAINK. 
j- Dr. Molnár Szulpicz Dezső. 

Súlyos szenvedésekkel fejezte be érdemes életét Budapesten 1925. 
okt. 22-én a győri bencés főgimnázium igazgatója, Molnár Szulpicz, c. 
tanker, kir. főigazgató. Valódi értéke volt rendjének, aki öntudatosan 
alakítgatta magában a bencés eszmény vonásait. Kifelé pontossága, 
munkaszeretete, fegyel nezett és kedves lelkülete mutatta az igazi szer-
zetespapot. Akik közel tudtak lelkéhez férni, azok látták azt is, hogy az 
imádság embere volt és egészen a hitből élt. Mint tanár és mint igaz-
gató egész generációkat nevelt és nevelésével jellemeket akart kialakí-
tani. Tudásának irodalmi emlékeket is állított, 1896-ban adta ki tanul-
tanulmányát Zermegh Jánosról és emlékiratáról (Kőszeg, 57 1.), majd a 
pannonhalmi főapátság története IV. kötetének (911 1.) megírásával vette 
ki részét a maurinusok munkáira emlékeztető nagy rendtöríénet meg-
alkotásából. Több-kisebb értekezést is irt. 



Született Magyargencsen (Vasm.) 1871. jun. 30-án ; 1887. julius 
31-én öltözött be a rendbe; 1894-ben tett ünnepélyes fogadalmat és 
ugyanezen évben szentelték áldozópappá. 1894—98. közt mint tanár 
Kőszegen 1898—910. közt Győrött működött ; 1910—1924. években Esz-
tergomban, 1924-től Győrött volt házfőnök és igazgató. 

f Tóth Ince Károly. 
Hosszú élet után szólította magához az Ur Bakonybélben 1925. 

nov. 20-án, 82 éves korában. Született Gönyün 1844-ben, mint hitszó-
nok, tanár, plébános működött a rend különböző munkaterén, majd 1907. 
óta Bakonybélben élt. Élete végén elborult elméje és igy érte a halál is. R. i. p 

f Lóskay Fidéí. 
Született Pulyán, Zalam. 1846. okt. 30. Szent Benedek ruhájába 

öltözött 1864, szept. 8. Áldozópappá szentelték 1871. jul. 16. Azóta Sop-
ronban működött 1871-től 1885-ig mint tanár, 1885-től 1925-ig mint 
házfőnök, közben 1885—1908. közt házgondnok is. Rövid idei nyugalom 
után 1925. okt. 29-én hirtelen elhunyt. 

Meghatódva álltunk a 79 éves Lóskay Fidél ravatalánál. Nagy idők 
tanuja volt. Végig élte a kiegyezési Magyarország életét. Ott volt böl-
csőjénél, otí volt koporsójánál. Végig élte ezt az időt, ha nem is nagy 
tevékenységgel, de egész lélekkel. Nem külső alkotások miatt volt ő 
értékes ember, hanem belső átélések miatt. A Bach-korszak ellenállási 
tüzében megacélozódott magyarságával, a liberális világban is megőrzött 
finom papi lelkületével élt együtt egyházával, hazájával, rendjével, városával. 

Á kiegyezési években, az alkotásoknak, az államélet kiépítésének, 
a milliósirányú részletmunkának e csodálatosan termékeny korszakában 
Lóskay Fidél hamisíttatlan magyarságával ott ül az akkor még német 
Sopron főgimnáziumának történelmi katedráján. Mély hazaszeretete, ma-
gyarsága megszoksorozódva élt tovább tanítványaiban. 

Iskolai működését szépen kiegészíti, folytatja társadalmi tevékeny-
sége, mint Sopron sz. k. város törvényhatósági bizottsági tagja, a kath. 
konvent és iskolaszék tagja, a Dunántúli Közm. Egy., a Vörös Kereszt 
Egy. vál., a Frankenburg írod. Kör örökös tagja, a Régészeti Egy. és 
a Soproni Kaszinó Egy. vál. tagja, a Szinpártoló Egy. tagja mindig és 
mindenütt a város magyarosodásának lelkes apostola volt. 

Mint házfőnök tekintélytisztelő és tekintélytartó volt. Tekintélyét 
pontossága, az a finom úri, nemes vonásokkal átszőtt szeretet, ami az 
életet olyan meleggé, széppé, értékessé teszi s az a sok szubjektív élmé-
nyen felépülő tartalmasság, meg nagy önzetlensége csak fokozta. Sok 
hálás szem állott könnyben ravatalánál. 

Nagy időket élt át. Élményeinek kincsesházából nagy emberisme-
rettel párosult nagy emlékezőtehetsége bámulatosan sokat és érdekeset 
tudott feltárni s amit feltárt, azt mindig az ő nemes szivének humorá-
val zománcozta. Jóizü humorát még sokáig fogjuk emlegetni. 

Lóskay Fidél halálával egy finom lelkű, derék magyar bencéssel 
lett szegényebb a rer.d. 



f Réthei Prikkel Marián dr. (1871-1925). 
Élete delén megszakadt munkásságát a nemzetének való használnj 

akarás hatotta át. Lelkében ott élt őseinek emléke, akikről többször 
emlegette, hogy ott küzdöttek Buda felszabadításánál, majd később a 
48-as küzdelmekben. A magyar múlt emléke nem hiú ábrándozásra, 
hanem alkotó munkára késztette. Ez a magyar érzés vitte a társadalmi 
és irodalmi munkásságra. Mind a kettő együtt adja Prikkel Marián éle-
tének képét. Egész életét tanári pályán töltötte, de mindig talált módot 
a társadalmi és tudományos munkásságra. Felolvasásai, melyeket egyesü-
letekben, ünnepségeken tartott, mindig nagy érdeklődést váltottak ki és 
telve voltak nemzeti szellemmel. Éveken át belső munkatársa volt a 
Soproni Napló, Pápai Hírlap és Heti Szemle c. vidéki lapoknak, majd 
mint esztergomi tanár 1913-tól főmunkatársa és 1916-tól 1919-ig felelős 
szerkesztője az Esztergom és Vidéke c. hetenként kétszer megjelenő 
lapnak. Kétszáznál többre menő vezércikke, ismertetése és népszerű 
tudományos cikkei világos politikai látásról, szellemről és szociális mű-
veltségről tanúskodnak. A magyar nyelvészetben legjelentősebb szófejtő 
munkássága. Az éles ész, a magyar néplélek és néphagyomány ismerete 
több sikeres eredményre vezette. Etimologiai cikkei a Magyar Nyelvőrben, 
Magyar Nyelv-ben és a Nyelvtudományi közleményekben egész sorozatot 
tesznek ki. Nagyobb müvei: Pray-kódex. 1903. — A magyar táncnyelv. 
1906. — Csuzy Zsigmond szavai. 1909. — Sándor I. nyelytudománya. 
1909. és a Régi magyar énekmondók. (Egy. Phil. Közi. 1917.). De Prikkel 
helyét a magyar tudományban choreograficus munkássága jelöli ki. 
A Magy. Ethnographiában és másutt megjelent cikkei csak előhirnökei 
voltak „A magyarság táncai" monográfiájának. A magyar népies táncok 
eredetére, formáira, történetére vonatkozó adatokat évtizedek hosszú 
munkájával foglalta egybe, a magyar choreografia kimerítő irodalmával. 
Itt. mondhatjuk, új úton haladt és nagyot alkotott. Megállapítja, hogy 
népies táncaink jó része nemzeti eredetű és hogy nemzeti „úri" táncaink 
a népies táncból fejlődnek. Ezen munkájával a hazai choreografiában 
első úttörő, a külföldiben pedig jelentős lett. Szeretett terve volt még 
a magyar dal, ritmus és zene tanulmányozása, de ő maga is érezte, 
hogy élete már rövid hozzá. Tökéletesítő munkája között érte a halál. 
Mint tanár, közvetlen, rendkívül érdekes előadó volt, különösen akkor, 
midőn speciális terére, a költészethez, a ritmus és rím magyarázathoz 
ért. A győri szabad egyetem hallgatóinak lelkesedése tanúja annak, mily 
kedves és szíves modorú ember és mily kellemes előadó volt. 

Rendtársai a melegszívű, kedves humorú jóbarátot és testvért sze-
rettek és vesztettek el benne. 



O B L A T U S O K . 
Az oblátus-intézmény hivatása hazánkban. 

Ha valaki megírja egyszer Szent Benedek rendjének szerepét a 
magyar katholikus vallásos életben, akkor egyik legfontosabb esemény-
ként fogja megemlítem' az 1921-ik évi nagykáptalant, amely kimondotta, 
hogy felújítja a hazánkban is évezredes oblátus-intézményt. És ezzel a 
jogi ténnyel kezdődik az oblátusok ujabb története. Egymásután alakul-
nak a csoportok: Dunántúlon Kőszegen és Celldömölkön, az Alföldön 
Kecskeméten és Tiszaugon, majd az ország szívében Budapesten. Idő-
szerű tehát felvetni a kérdést, mi is hát az oblátus-intézmény hivatása 
hazánkban, hogy az egésznek a kialakulása ne ötletszerű, hanem ön-
tudatos legyen. 

Erre a kérdésre kétféle módon lehet felelet adni. Vagy úgy, hogy 
megnézzük keletkezésének a körülményeit és abból állapítjuk meg, 
hogyan, miért alakult az oblátus-intézmény és ennek következtében mi 
a keletkezéséből ki világló hivatása, vagy úgy, hogy a belsejébe, az igazi 
szellemébe iparkodunk belehatolni és így önmagából kifelé haladva 
találjunk rá a hivatására. 

Először menjünk kívülről befelé és vizsgáljuk meg, mily erők 
újították fel hazánkban az oblátus-intézményt. 

A legelső erő az a rendi renaissance, melynek jeleit az egész 
világon észlelhetjük. Mindenfelé új apátságok, új kongregációk alakulnak. 
Az egyetemes Szent Benedek-rend új virágkorát éli. Nálunk is megvannak 
ennek a renaissancenak kétségbevonhatatlan jelei. Következménye pedig 
mindenhol az, hogy az emberek megszeretik Szent Benedek szellemét 
és valahogyan tagjai szeretnének lenni ennek a szervezetnek. Nem mon-
dom azt, hogy nálunk ez egészen öntudatos lenne, de gyökerében még is 
ez az oka az oblátus-intézmény felújulásának és terjedésének. Szójátékkal 
azt lehetne mondani, hogy nálunk még nem a „bencés lélek" vonzza 
az embereket, hanem néhány „lelkes bencés", de már így is a benedeki 
szellem az, amely életté varázsolta az oblátus-intézményt. És ebben 
benne van már hivatásának egyik vonása. Az oblátus-intézménynek is 
hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a magyar katholikusok ismét öntudatosan 
megismerjék és megszeressék Szent Benedek szellemét, hogy ismét általá-
nos legyen hazánkban Szent Benedeknek az apostoli egyház lelkét sugá-
rozó lelkivilága. Ebből a szempontból hivatása nagyon is korszerű, mert 
égetően szükség van, ha azt akarjuk, hogy a most tapasztalható katholikus 
újjászületés valóban lelki regeneráció legyen, ne csak a hatalomért való 
politikai összetartás. 

* * * 



Találhatunk azonban más erőt is, mely hasonló módon vezeti a 
lelkeket Szent Benedek rendjéhez. Többször voltam tanúja, hogy embe-
rek, akik először voltak Pannonhalmán, nem tudtak hová lenni a meg-
hatódottságtól. Valami csodálatos varázs fogta meg őket, melytől nem 
tudak szabadulni. Mintha az a sok-sok imádság, mely ezer esztendeje 
száll fel a magyar nép oltárhegyéről az ég felé, ott lenne a kövekbe 
beleivódva és árasztaná illatát az emberek szivébe és azt hirdetné, hogy 
itt közelebb van hozzánk az isten. Olyanforma érzés járja át az embe-
reket, mint aminő érzés mondatta a tanítványokkal a Táborhegyén: 
„Jó nekünk itt lennünk, építsünk itt három hajlékot!" Ez a vágy azután 
hajlékot is épített a lelkek számára, akik az oblátus-intézményben meg-
találták azt a módot, ahogyan ők is belekapcsolódhatnak a szenthegy 
imádságába. 

Egy régi legenda szerint ez a szellem, mely „Isten szolgálatának 
semmit elébe nem tesz", mint a regula meghagyja, a durvaszivü embe-
rekre is nagy hatással volt. Egy éjjel Canut király evezett el Ely szigete 
mellett, amikor az éjszakában a messze tengerekre elhatott a sziget 
szerzeteseinek éneke. Azt mondja a legenda iró : Dulce cantaverunt 
monachi in Ely: édesen énekeltek a szerzetesek Ely szigetén és a király 
odaeveztetett, hogy együtt hallgassák ezt az éneket, mellyel ott bent a 
templomban Istent dicsérték a bencések. 

Szent Benedek rendjének alapítása óta egyik főtörekvése volt, hogy 
az isten-szolgálat nagy müvét, a liturgiát, mentől fényesebben és szebben 
végezzék. A bencések imádságos lelkük fenntartóját, támogatóját, ösztön-
zőjét és formábaöntését a liturgiában találták meg. Ezért lettek az egész 
világon a most diadalmas liturgikus apostolságnak vezető emberei. És 
ez is odavezette a világi embereket a rendhez való csatlakozásra, az 
oblátus intézményhez. Ismerünk olyanokat, akik még mielőtt Pannon-
halma felújította volna hazánkban is az oblátus-intézményt, már bencés 
oblátusok lettek Beuroaban, csakhogy részük legyen mindabban a sok 
kegyelemben, melyet a bencés templomokban a szépen végzett isten-
szolgálat esd le az égből. A maguk sokszor gyenge egyéni imádságá-
nak akartak ily módon egetmegnyitó erőt adni. 

És itt van az olátus-intézmény hivatásának másik vonása. Hazánk-
ban a liturgikus apostolság még csak a kezdetén van. Az oblátus-intéz-
ménynek is közre kell működnie a diadalra juttatásában. Az oblátusoknak 
liturgikus apostoloknak kell lenniök, akik a maguk imádságos életét is 
a liturgia szellemében alakítják és másokat is elsegítenek arra, hogy 
tudjanak az Egyházzal együtt imádkozni. 

Természetes, hogy ezzel a hivatással sok más munka is jár együtt. 



Hány helyen nincs is templom nálunk, különösen az Alföldön. Hány 
helyen nem olyan a templom, mint a minőnek lennie kellene. Csak a 
felszerelésben mennyi hiány van, hogy a tisztaságot ne is említsük. 
Ebből a szempontbál az Oltáregyesületek munkájába is belekapcsolód-
hatnának első sorban az obláták. Lehetne a templomokban az egyházias 
éneket is felkarolni és még sok más munkát lehetne végezniök az oblá-
tusoknak, mert itt ís áll, hogy sok a munka és kevés, nagyon kevés a 
munkás. 

* * * 

Az említett két erőn kívül, még más tényezők is segítettek az 
oblátusintézmény felújításában, A meglevő csoportok közül Kőszegen, 
Czelldömölkön és Budapesten résztvettünk a megalakítás munkájában, 
ahol mindegyik helyen egy-egy lelkigyakorlat következménye volt a fér-
fiaknak az oblátus-intézményben való tömörülése. Érezték, hogy nincs 
kétféle katholicizmus ; nincs egy templomi és egy közéleti katholicizmus, 
hanem csak egy, amely az egész életet és annak minden vonatkozását 
átjárja. És érezték, hogy különösen a férfivilágnak van szüksége arra, 
hogy ismét teljesen katholikus legyen, mert csak akkor valósulhat meg 
a katholikus Magyarország álomképe. 

Szükség van tehát olyan szervezetre, mely nem valami részleges 
erény gyakorlását kívánja, hanem a teljes katholicizmust, minden kicsi-
nyeskedés nélkül a maga teljes egészében. Szervezetre, amely nem kíván 
külön imádságokat és külön ájtatossági gyakorlatokat, amely nem ró 
ujabb terheket a vállakra, hanem csak azt kívánja meg, amit a katho-
likus hit minden embertől megkövetel. Legfeljebb csak azt teszi köte-
lességgé, hogy a rendes katholikus kötelességet teljesen, pontosan és 
öntudatosan teljesítsék. És ilyen szervezet a férfiak számára az oblátus-
ság, amelynek harmadik hivatása tehát, hogy katholikus férfitársadal-
mat Összefogja és belőlük a katholicizmus szolgálatában férfi apostolo-
kat és ha kell vértanukat és hitvallókat neveljen. 

Ez a hivatása a legszorosabb kapcsolatban van az első kettővel. 
Szent Benedek szelleme és a liturgikus imádság teljesen megfelelnek a 
férfiléleknek, hogy épen ezen sajátságainál fogva az oblátus-intézmény 
nagyon alkalmas a férfiak tömörítésére. 

Hogyan jellemezhetnénk legrövidebben Szent Benedek szellemét? 
A történetből kiindulva azt mondhatnánk, hogy Szent Benedek a 

keresztény őskor alkonyán (amelyet bátran nevezhetünk hőskornak is), 
kolostorában oly környezetet akart teremteni, amely elősegíti az ősi 
katholikus hitélet megtartását és lehetővé teszi, hogy a századokon át 
megmaradjon teljes tisztaságában az apostoli katholikus élet. Ezért nem 



parancsol semmi külön imádságokat, mint az egyház rendes imádságait, 
melyeket a búzgóbb hívek akkor még elvégeztek. Ezért nem ír elö más 
önmegtartóztatási szabályokat, mint az egyház böjtjeinek megtartását a 
régi szellemben. Ezért nincs a kolostor létfenntartására vonatkozó munkán 
kívül más munka megszabva a regulában, hogy mindig az egyház szük-
ségletén tudjon dolgozni a bencés. így lett Szent Benedek a keresztény 
őskor hagyományainak összefoglalója és így lett a regula ennek az ősi 
katholikus szellemnek a megőrzője. 

A katholikus férfitársadalom az ilyen tanítás után sóvárog. Tapasz-
talatból mondhatom, hogy ahol csak férfiak előtt feltártam Szent Bene-
deknek ezt a szellemét, minden hallgatóm Szent Benedeknek lelkes 
gyermeke és követője lett. 

Hasonló módon a liturgikus imádság is megfelel a férfi-természet-
nek. A férfi imádságos élete nem az érzelmeken alapul. Nem is tud 
talán úgy imádkozni, amint a nőknél is látunk egyeseket, hogy csupa 
könny és érzelem minden imádságuk. A férfinak az esze nem pihen 
imádság közben sem és akarata is folyton feszül és készenlétben áll. 
Ezeket a vonásokat látjuk az egyház imádságainál is. Nem hiába a 
Szentlélek Isten vezetése mellett férfi-munka volt az egész liturgia 
kialakulása, de a liturgikus imádság valóban férfias imádság. Kívülről 
szemlélve sokszor száraz, sokszor kemény, csak a lelke ár: d az ég felé, 
csak a benne és belőle élő érzi az izzását. De el is lehet mindenkor 
imádkozni. Akár szárnyal a lelkem, akár száraz és unott vagyok, a 
liturgia szövege mindig olyan, hogy teljesen átérezve imádkozhatom. 
Segítségével kialakítható a férfi lelkivilága is. És az oblátus-intézmény, 
minta liturgia apostola egyúttal „Männerapostolat" igazi férfiapostolság is. 

• Eddigi fejtegetéseinkben kívülről : az alakulás körülményeiből követ-
keztettünk befelé : a szellemre és hivatásra. Most a másik uton is meg-
kíséreljük megállapítani az oblátus-intézmény hivatását, tudniil.lik úgy, 
hogy iparkodunk okoskodással behatolni az oblátus-intézmény lénye-
gébe és abból kifelé indulva meghatározni a hivatását. Vessük fel tehát 
a kérdést: van-e hivatása, tehát van-e egyáltalában szükség az oblátus-
intézményre ? 

Korunknak van egy sajátságos vonása a társaséletben és ez a 
különféle társulatok és egyesületek túltengése. Teljesen jogos tehát ez a 
kérdés, hogy most, amikor ezer meg ezer társadalmi és vallásos társulat 
megosztja az embereket, van-e szükség még egy új társulásra ? Külö-
nösen van e szükség akkor, amikor azt látjuk, hogy ez a nagy egyesü-
lési és társaságalapítási láz megrontotta a két legfőbb társaságot : a csa-
ládot és az egyházat. Az életben ugy van, hogy ma a családanya elmegy 



a nőegyesűletbe, az apa a kaszinóba, a fiuk a sportegyesületbe, a leány 
zsúrra és a család legfeljebb este verődik össze s akkor is csak azért, 
hogy mindnyájan mentől előbb lefeküdjenek. A vallásos életben pedig 
a sok ezer meg ezer jámbor társulat mellett az egyház képe homályo-
sodott el a hivők serege előtt és akárhány jámbor lélek inkább érzi ma-
gát kongregenistának vagy más egyesület tagjának, mint az egyházának. 
Büszkén viseli sokszor nyilvánosan is a mellén társulatának jelvényét 
is elfelejti, hogy a lelkén van a „character indelebile", az egyházhoz 
való tartozás letörölhetetlen bélyege. A kor szükséglete tehát inkább az 
lenne, hogy új szövetség alakulása helyett ezt a két régi és mind a ter-
mészetes, rnind a természetfeletti rendben legelső társulatot : a családot 
és az egyházat kellene ismét visszaállítani a régi megérdemelt helyére. 
Az oblátus-intézmény azonban ahelyett, hogy fokozná ezt a kórtünetet, 
inkább orvosolja. Lássuk hogyan? 

Szent Benedek rendjének egyik legszebb vonása annak családias 
jellege. Szent Benedek szeme előtt ugyanis, amikor reguláját megírta 
ideális közösség gyanánt a család állott. Ennek mintájára szervezte meg 
a kolostori közösséget. Az apát a kolostori közösség atyja, a szerzete-
sek gyermekek az apáttal szemben és egymás iránt pedig testvérek. Ez 
a családias szellem tette oly vonzóvá S -ent Benedek rendjét és ez ma-
gyarázza meg nagy térítő hatását is. Az emberek a kolostor életében 
látták, hogy minőnek kellene lennie az ő csaláki életüknek is. És nem-
csak szellemben utánozták a kolostor életét, hanem valóságban is akár-
hányszor a maguk házát a kolostor mellé vagy annak közelébe építették, 
Igy keletkezett nem egy város Európában. München címerében ma is 
ott van a „monachus", a szerzetes, akinek családias közös élete volt 
hatással a város alapításara. 

Amint tehát minden bencés kolostor egy nagy katholikus család, 
hasonló módon minden oblátus családja egy-egy világi bencés kolostor 
kell hogy legyen. És ebben van a nagy oblátus-intézmény nagy kor-
szerű hivatása : a tiszta, ideális katholikus családi élet visszaállításában. 
Nemzetmentő hivatás ez. A családi élet pusztulásával pusztult a nemzet 
is és pusztuló házban veszett el a pusztuló haza. A nemzetfenntartó 
erények: a tekintélytisztelet, a kölcsönös szeretet és az ettől irányított 
fegyelmezett engedelmesség csak a családban fejlődhetnek ki és az új 
generáció csak ott teheti ezeket magáévá. A bencés nevelés fontossága 
is épen ebben a szellemben van és az oblátus-intézmény útján ez a 
szellem nemcsak az iskolákban fogja éreztetni a hatását, hanem azon-
kívül is a családokban. Érdemes lesz majd egyszer Szent Benedek 
reguláját pontról-pontra átvenni ebből a szempontból, hogy miként alkal-



mazhatók szent atyánk tanításai a világi emberek — vagy mondjuk az 
oblátusokról így: a világi bencések életében. 

De most még egy lépéssel tovább kell mennünk. A másik fenye-
getett közösség a „corpus Cliriti mysticum"-nak, az egyháznak a közös-
sége. Ezt is vissza kell állítani a régi erejébe a katholikus köztudatban. 
Az oblátus intézmény már azzal is, hogy a liturgia apostola, ezen dol-
gozik. Nincs ugyanis még egy oly hatalmas eszköz, amely úgy beletudná 
vésni a szivekben, hogy az egyház nemcsak jogi és kormányzó szervezet, 
hanem lelkünk édesanyja, Istenhez elősegítő védője is, mint a liturgiában 
megnyilatkozó „Ecclesia orans", imádkozó egyház. Azonban ugyancsak 
ide vezet el Szent Benedek rendjének egy másik vonása ís. 

Szent Benedek rendjét egy francia író gúnyosan „les esclaves de 
Rome", Róma rabszolgáinak nevezte el, akik nemcsak megtérítették 
Európát, hanem „romanizálták" is. »Ez a vád a legnagyobb dicséret és 
Szent Benedek világi gyermekei számára nem is lehetne szebb és kor-
szerűbb hivatást kitűzni, mint ezt az ősi bencés hivatást, hogy az Egy-
háznak hűséges és minden munkára kész szolgái legyenek. Ezért nem 
lehet oly könnyen megtalálni Szent Benedek rendjének sem az egy szóba 
foglalható munkakörét, mert volt misszionárius, tanító, szántóvető stb., 
amint azt az egyház szükséglete kívánta. És ezért nem lehet a bencés 
oblátus hivatását is találóbban kifejezni más szóval, mint ezzel : „Katho-
likus Apostolság", mert a bencés oblátusnak is az a munkája, hogy az 
egyház helyzetének megfelelően megtegye, amit a szűkség kíván és ereje 
megenged. 

* * * 

Összefoglalásul és az egyénre való alkalmazásként azt mondhatjuk, 
hogy az oblátus hivatás az egyén számára kettős. Először minden oblá-
tusnak a saját lelkiéletét kell kialakítania Szent Benedek szellemének 
megfelelően, másodszor pedig kifelé kell dolgoznia, mint a katholikus 
ügy apostolának mindazon, amit a katholicizmus aktuális szükséglete 
megkíván. így tud az egyén belekapcsolódni az intézmény hivatásába, 
hogy növekedjék Szent Benedeknek és rendjének tisztelete, virágoszék 
és ragyogjon régi fényében a liturgia, tömörítse és katholikusabbá tegye 
a férfiakat, segítsen a katholikus családi élet tisztaságának visszaállítá-
sában és tegyen 'mindnyájunkat egyháziasabbakká, akik tuduuk együtt 
érezni és együtt élni az egyházzal. 

Pr. Szunyogh Xav. Ferenc. 



Az oblátusok és obláták eddigi működése. 
A Szent Benedek-rendi Oblátusintézmény fontosságát, jelentőségét 

hamar megértette a magyar kath. közönség. Pár év alatt virágzó helyi 
szövetségek alakultak az ország különböző városaiban. 

Kecskeméten 1919. óta működik az Obláták csoportja, mely Balázs 
Benedikta lelkes szervezésével indult a benedeki életútra. Azóta a váci 
püspök hozzájárulásával a pannonhalmi főapát az egyházi törvények 
értelmében kánonilag is erigálta a Szentlélekről nevezett kecskeméti 
Oblata-szövetséget, melynek helyi igazgatója Dr. Erdélyi László, szegedi 
egyetemi tanár, elnökasszonya: Schütz Ágostonné, ügyvezetője: Szabó 
Mária, titkára Balassy Etelka, jelöltek prefektája : Véber Irma, könyvtáros : 
Szegedi Teréz, pénztáros: Kerekes Istvánné. 

A kecskeméti szövetség kápolnája a temetői Szentháromság-kápolna, 
melyet a szövetség restauráltatott és szerelt fel. Van a szövetségnek 
könyvtára, zeneműtára és egyideig egyházi ruhakészítő üzemet is tar-
tott fenn. 

A tagok évenkint lelkigyakorlatot tartanak, legalább havonkint járul-
nak a szentségekhez, igyekszenek a liturgiát megérteni; havi gyűléseik-
nek legtöbbször a liturgikus szentmisehallgatás a tárgya. 

Élénken kiveszik részüket a város szociális és karitativ tevékeny-
ségéből. A tagok vezetik a máriavárosi népmissiót, több Szívgárdát; 
végzik a fogházmissiót. Ujabban a máriavárosi templomépítő akcióba 
kezdtek. Eszméiket sikerült ünnepségekkel is terjesztik. 

Tiszaug. Az Alföld elhanyagolt népmüvelésén és lekiéletének eme-
lésén működik évek óta az egyházi főhatóság meleg pártfogása mellett 
a tiszaugi oblátusintézmény, mely csicsópolyáni Steer Ferenc és felesége 
sz. Fechtig Adél bárónő, akik mindaketten Szent Benedek oblátusintéz-
ményének tagjai — nagylelkű támogatásával főleg a nagykiterjedésű 
tanyavilág hitoktatását és lelkigondozását végzi A két Obláta-hitoktatónő : 
Berecz Erzébet és Hajós Ida a tiszakürt-bogarasi tanyai, a tiszakürti, 
tiszaugi községi ref. iskolákban látják el több száz kath. gyermek hit-
oktatását, akik különben hitoktatásban a plébánia távolsága miatt egy-
általán nem részesednének és teljesen ref. hatás alatt nevelődnének. A 
„füzesi" missiósházban — mely egyúttal nyilvános kápolna — végzik a 
felnőttek oktatását egyházi énekekre, kézimunka-ügyességre, írásra, 
olvasásra. 

Népmissiókat készítettek elő, melyek a tanyai nép lelkébe mélyen 
beleszántottak és a szunnyadó katholikusságot ébresztgették. Megszer-
vezték a tanyai nép közt a szükséges egyesületeket, melyek szépen fej-
lődnek. 

Kőszeg. Szunyogh X Ferenc alakította meg a kőszegi oblatuscso-
portot, melynek Waldmayer Károly Gilbert az elnöke. 1925. május 21-én 
az összes kőszegi oblátusok felejthetetlen ünnep keretében ajánlották fel 
önmagukat Pannonhalmán az Istennek és Szent Benedek-rendjének. 

A kőszegi Oblátusok lelkes hivei a liturgikus apostolságnak; pél-
dájukkal és működésükkel fejlesztik a kath. öntudatot és eleven hitéletet 
élnek. A kulturestélyek rendezésével a kath. gondolat diadalmas erejét 
juttatják kifejezésre. 



Kőszegen egyelőre nem szövetségbetömörülten több Obláta is 
működik. 

Czelldömölk. Jándi Bernardin apát és dr. Horváth Károly plébános 
szervezték meg a czelldömölki Oblatusszövetséget, melynek elnöke 
Schneidler Ferenc. Ez a szövetség is a benediktimus lelkiélet eszményét 
akarja a világi életben megvalósítani. A tagok lelkes buzgósága látszik 
Czelldömölk szépen fejlődő hitéletén. 

Budapest. Dr. Kemenes Illés igazgató és Dr. Dobrovich Ágoston 
alakították meg a budapest józsefvárosi Oblátus-szövetséget, mely tagjai-
nak számával, megnemalkuvó, következetes működésével a főváros 
egyesületei között eddig is kiváló jelentőségre tett szert. Szent Benedek 
tisztelete, eszményének: az imádkozó és dolgozó embernek megvalósí-
tása — főleg a szocializmustól veszélyeztetett lelkek számára jelenti ma 
is az evangéliumnak a mai korviszonyokba való hatékony beleállítását. 

Pápa. Boldoghy Márius a helyi igazgatója egyelőre kisszámú Oblata-
csoportnak, melynek tagjai igyekszenek lelküket Sz. Benedek szellemé-
vel nemesíteni. 

* * * 

Az egyes szövetségek hivatalos lapja a Pannonhalmi Szemle. Ide-
küldendök a szövetségek életében fölmerülő fontosabb eseményekről 
szóló jelentések. A szövetségek megszervezésére útmutatással szolgál az 
Oblatus-szövetség központi igazgatója (Pannonhalma). 



A pannonhalmi főapátság közp. 
« w pincegazdasága 
(posta : GYÖRSZENTMÄRTOH, vasútállomás: PMIOMULMi) 
a ján l j a e l s ő r e n d ű asztal i é s f a j b o r a i t , m e l y e k m i n d e g y i k e 

m i s e b o r n a k is h a s z n á l h a t ó : 

Asztali ujbor literenkint 7.000 K. 
Chateau Pannonhalma (házasított, pa-

lackérett ó-bor) literenkint . . . 12.000 „ 
Palackérett pecsenyeborok (Rizling, 

Somlai, Bársonyosi, Sághegyi) 
0-7 literes palackonkint . . 20—25.000 „ 

Vörösbor 0 7 literes palackonkint . . 16.000 „ 
Édes csetnegeborok (Somlai, Bárso-

nyosi) 0 7 literes palackonkint . 40.000 „ 
Somlai aszuborok 0.5 literes palac-

konkint 30—35—40.000 K. 

11 p a l a s k o t t a r t a l m a z ó m i n t a k ü l d e m é n y e k : 

AJ összeállítás könnyebb borokból . . 180.000 -f* postaköltség 
B) összeállítás nehezebb borokból . . 265.000 -f- postaköltség 
C) összeállítás nehéz és csemegeborokból 415.000 + postaköltség 

Kölcsönhordóval szivesen szolgálunk, 
melyet bérmentve tisztán visszakérünk. 



Legmegbízhatóbb magvak 

AMMER FERENC 
müker tész , m a g n e m e s í t ö n é l 

Győr, Deák Ferenc ucca 16. szám 
kaphatók. 

Angster József és Fia 
o r g o n a - és h a r m o n i u m g y á r 

r é s z v é n y t á r s a s á g Pécs. 
Ú j o r g o n á k 

m ű v é s z i k i v i t e l b e n ; p n e u m a t i k u s á t é p í t é s e k , 
h o m l o k z a t s i p o k , j av í t á sok , t i sz t í tás , h a n g o l á s 

l e g j u t á n y o s a b b a n , k e d v e z ő 
f i z e t é s i f e l t é t e l e k m e l l e t t . 

A j á n l j u k e l s ő r e n d ű h a r m ó n i u m j a i n k a t 

5 miHiófcl feljebb, reszietfizetôsre is. 
Ç 1000 új orgona. — Hatvanéves mult. 

; - Csak e l s ő d i j a k k a l kitüntetve. 

Ha igazán súlyt fek te t 
j ó t ea élvezetére, 
úgy v e g y e n v i l ágh i r í i Mess-
n e r teá t és hozzá a kitűnő N ia -
g a r a r u m o t , mely finom zamstú 
es gazdaságos, mert igen olcsó. :-: 
T o v á b b á k i t ű n ő p ö r k ö l t k á v é k g . 80, 90 és 
100.000 ko r Ö s s z e s f ű s z e r - és c s e m e g e - á r u k . 
I g e n f ini ,n i s z a l o n c u k o r . P i s z t r á n g o l a j b a n 
O y ö n y ö i £í h ú s o s b o s z n i a i aszal t s z i lva . S a j t o k . 

Tölössy és Tsa 
cégnél, Győr , Kármelíta-épület 

P o s t a i m e g r e n d e l é s t p o n t o s a n e l i n t é z ü n k . 

Dr Schöner Ferenc 
gabona-, termény- és 

takarmánynagykereskedő 

Budapest. 
Telefon: József 154 — 47. 
Pos'atakarékpénzt csekkszámla 37362 

Rieger Ottó 
o r g o n a g y á r 

Budapest, 
X, Szigligeti u. 29. 
T e l e f o n : J. 03—45. 

UJ ZONGORÁKAT 
v a l a m i n t h o m l o k -
z a t - s i p o k szá l l í tá -
sát és o r g o n a j a v i -
l á s o k a t m é r s é k e l t 
á r b a n , s z a k s z e r ű 
és m ű v é s z i kivi tel • 

b n e l v á l l a l u n k . 

Ecclesia Egyházművészeti és Áruforgalmi R.T. 
1926. Budapest, VI., Csángó-ucca 22. 1926. 

Az E c c l e s i a r . t. e g y e s i t e t t i pa r i 
ü z e m e i B u d a p e s t , VI. C s á n g ó - u . 2 2 
T e l e f o n : L f p ó t 088-55 és 908-44. 

Oltárépitö telep. O l t á r o k , s z ó -
székek , g y ó n t a t ó s z é k e k , s e k r e s t y e 
s z e k r é n y e k , k e r e s z t e l ő k u t a k , 
t e m p l o m p a d o k s tb . — Gyertya-
öntődé. T e m p l o m i g y e r t v á k , 
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TANULMANYOK. 
„Christus vincit, Christus régnât, Christus imperat." 
G o n d o l a t o k a n icaea i zsinat 16oo éves jub i l euma a lka lmáva l . 

À P. Sz. számára n é m e t ü l í r ta dr. Glogger Piacid b e n c é s a p á t ( A u g s b u r g ) , 1 f o rd . K. T. 

I. 
Az elmúlt szentév 1600-ik jubileumi éve volt egyúttal a Nicaeában 

megtartott híres első egyetemes zsinatnak is. Sok helyen nagy fénnyel 
ünnepelték meg ezt az eseményt, így elsősorban Rómában. Pünkösd 
ünnepén (1925. máj. 31-én) Őszentsége XI. Pius pápa, nagyszámú 
latin udvarától és az egyesült keleti egyháznak Rómában tartózkodó 
képviselőitől körülvéve, ünnepélyes pápai misét mondott, melyben a latin 
mellett fontos szerep jutott az ógörög egyházi nyelv használatának is. 
Az evangélium után maga a Szentatya mondta az ünnepi beszédet. 
A zsinati jubiláris év folyamán különös tiszteletben részesült az Acheropita 
nevü régóta becsben tartott szentkép, mely a Megváltót ékes trónuson 
ülve ábrázolja és melyet az örök városnak vagy az egész keresztény 
világnak legválságosabb napjaiban sokszor hordoztak körül Róma utcáin. 
(Az „Acheropita" szó tulajdonképen „nem emberi kéztől alkotott "-at 
jelent s gyakran használták különösen nagyrabecsült kegyképek meg-
jelölésére.) Számos fényes istentisztelet folyt le a latin és a keleti Egyház 
változatos szertartásai szerint ezen kegykép előtt, míg végre diadal-
menetben vonult be a Szent Péter templomba, ahol november 15-én 
a pápa jelenlétében és személyes részvételével a Confessio oltárára 
helyezett kegykép előtt olyan görög szertartású liturgikus ünnepély folyt 
le, aminőt a „Szent Péter" bizonyára még sohasem látott. A Credót 
latin és görög nyelven imádkozták, ami a nagyszerű szent cselekmény-
nek legkifejezőbb pillanata volt. A Rómában és Itália más városaiban 
rendezett ünnepségeket mellőzve, még csak azt említem meg, hogy a 
Kongregációnak a keleti egyház részére kiadott Bolletinoja számos jubi-
láris ünnepséget sorol fel, melyeket a világ különböző országaiban, így 
egyebek között Indiában és Amerikában tartottak. Érdekes jelenség, 
hogy e tekintetben a germán országok, köztük a katholikus Anglia is 

1 Folyóiratunk örömmel üdvözli az augsburgi Sz. István-apátság kiváló ragy-
tudású és jótollú fejét munkatársai sorában. A Szerk. 



vag / egyáltalán nem, vagy csak elvétve vannak képviselve. Annál örven-
detesebb, hogy az anglikán Angolország az apostolfejedelmek ünnepén 
a westminster-i apátsági templomban összegyűjtötte az angol állam-
egyháznak és a keleti szakadáregyháznak legkiválóbb méltóságait, mely 
alkalommal felszólította a canterbury-i érsek a görögkeleti egyház meg-
jelent képviselőit, hogy Credojnkat nyilvánosan és ünnepélyesen mond-
ják el. És íme, az egykori katholikus templom ősi falai ismét hallhatták 
az igét: „Tu es Petrus." Ugyan mit szólt volna, ehhez VIII. Henrik? 
Az evangélikus Németországban az „Una Sancta" című folyóirat, mint 
a Hochkirchlich-Oekumenischer Bund hivatalos közlönye, majdnem egész 
számot (dec.) szentel a nicaeai zsinat emlékének. A legjelentősebb ese-
mény e tekintetben mégis a „Weltkonferenz für praktisches Christen-
tum" volt, mely a mult év augusztus 19-től 30-ig ülésezett Stockholm-
ban. Habár általános volt a meggyőződés — és ezt még protestáns 
részről is megvallották —, hogy ezen a világkonferencián dogmatikus 
kérdésekben nagy széthúzás nyilatkozott meg, mindazonáltal teljes 
elismeréssel kell adóznunk annak a jó akaratnak, melyet a világ összes 
keresztény felekezeteinek a tanácskozáson megjelent képviselői (Róma 
természetesen nem küldhetett hivatalos képviselőt) a gyakorlati keresz-
ténység megvalósítása érdekében kifejtettek és hogy a nicaeai hitvallás 
iránt oly nagy tiszteletet tanúsítottak. Ez a Credo orgonakompozició 
alakjában hangzott fel a megnyitó istentiszteleten, az alexandriai patriarka 
pedig az upsalai dómban görög nyelven fennhangon imádkozta elő. 
A patriarka megvallotta, hogy ez az óra volt életének legmagasztosabb 
órája. Öt nappal később hazautazása alatt Zürichben meghalt. 

II. 
Szálljunk vissza lélekben szent vallásunk első éveibe. A Szentlélek 

Isten leszállása után a legsúlyosabb megpróbáltatások vártak az ifjú 
Egyházra: a régi zsidóság részéről üldözést, a zsidó-kereszténység 
részéről pedig szűkkeblű korlátozást kellett elszenvednie, a saját tábo-
rában fellépő eretnekségek nyílt támadásokat és rejtett fondorlatokat 
intéztek ellene, a neoplaíonikus pogány bölcselet is erősen támadta, a 
római államhatalommal pedig állandóan a legsúlyosabb összeütközé-
sekbe jutott. És ez az Egyház, mint Krisztus müve diadalmasan legyőzte 
mindezen támadásokat és a híres milanói rendeletben, melyet Konstantin 
császár a Licinius sógorával együtt 313-ban a milviusi hídnál aratott 
győzelme után kibocsátott, megnyerte teljes szabadságát és a legfőbb 
világi hatalom védelmét. Dicsőén ragyogott az Egyház a szeplőtlenül 
megőrzött igaz hit fehér fényében és az elszenvedett vértanúság bíbor-



színében. Közvetlenül a vihar után, amikor kiderül az ég és a nap újra 
felragyog, legszebb a természet és a legtisztább a lég. Ez azonban 
nem maradt soká így. Az Egyház útja századokon át a küzdés és szen-
vedés útja. Most már nem az üldöző fegyvere, hanem az eretnekségek 
dudvája okozta szenvedéseit. Az isteni Gondviselés bölcs akarata volt, 
hogy a kereszténység 350 éven át folytonos kemény harcok között 
adjon magának számot a Megváltó komplikált egyéniségének minden-
egyes részletkérdésében és az így megállapított eredményt a legfőbb 
egyházi tekintély öntse világos, félre nem érthető formulába. Elvonul 
lelki szemünk előtt az első hat egyetemes zsinat komoly sora, melyeket 
a keletiek és részben az evangélikusok még ma is vagy talán ma ismét 
hiteleseknek ismernek el. Valamennyi (a II. konstantinápolyi csak in-
direkt módon) Krisztus személyével foglalkozik. A nicaeai 325-ben 
kinyilvánítja Krisztus istenségét a leghatározottabb formában, a kon-
stantinápolyi (I.) 381-ben megvédi Apollinaris-szal szemben emberi lel-
két, az ephesusi 431-ben Nestorius-szal szemben egyszemélyüségét 
hangoztatja, a chalcedoni 451-ben Eutyches monophysitismusával szem-
ben kettős természetét hangsúlyozza és a konstantinápolyi (III.) 680-ban 
Sergius patriarkában a monotheletismust ítéli el, aki tagadta Krisztus 
kettős akaratát. Ez alkalommal csupán az elsőről, mindezen rendkívüli 
fontosságú egyetemes zsinatok között kétségkívül a legfontosabbról, 
akarunk szólani. 

Arius, az ősi Egyház legnagyobb tévtanának atyja, gazdag isme-
retekkel rendelkezett, túlzottan szigorú véleményt táplált az üldözések 
során elpártolt keresztényekre vonatkozólag, végre hajthatatlan önfejüség 
jellemezte, mind oly tulajdonok, melyek őt az Egyház történetében viselt 
szomorú szerepére képessé tették. Félve attól, hogy Sabellius ( f 260 
körül) tévedésébe esik, aki a Szentháromságot az istenség hármas meg-
nyilatkozási módjának, nem pedig három különböző személyének tekin-
tette, egyoldalúan Krisztus személyiségét hangsúlyozta istenségének fel-
áldozásával. „Volt idő, amikor nem volt," hangzott az újítónak népszerű 
formulája. Csekély erélyű püspöke, Alexander, látva intéseinek eredmény-
telenségét, közel 100 püspökből álló zsinatot hívott egybe Alexandriába, 
mely Arius tanát 320-ban elvetette, őt pedig és követőit az egyházi 
közösségből kizárta. De a büszke és eszes eretneknek is sikerült híveket 
szereznie, ezek között a keresztény egyháztörténet atyját, Konstantin 
barátját és életíróját, Eusebius caesareai püspököt is. Ez utóbbi befolyá-
sának tudható be, ho^y a császár, miután közelítő törekvései kudarcot 
vallottak, a bithyniai Nicaeába egyetemes püspöki zsinatot hivott egybe. 
Ez a város a kisázsiai oldalon feküdt, közel az akkori nikomediaí csá-



szári udvarhoz s nem messze a későbbi Konstantinápolytól. Romjai 
annak a Sophia-templomnak, melyben a zsinat ülésezett, még ma is 
állanak. 325 májusában 300-nál több püspök gyűlt ott össze, leginkább 
a keleti országokból. Az egybehivást a császár végezte Szilveszter pápa 
beleegyezésével, kinek helyettese Hosius, a spanyolországi Corduba 
püspöke ült az elnöki székben. Társai voltak az elnöki tisztség betöl-
tésében Vitus (Bitón is) és Vincentius római áldozópapok, akik, jóllehet 
a felszentelés rangja szerint a püspökök alatt állottak, mégis mint pápai 
legátusok, ezek előtt írták alá a zsinati jegyzőkönyvet. Ez a tény is 
megdönthetetlen bizonyítéka annak, hogy a római egyház már akkori-
ban általánosan elismerte a pápa primátusát és hogy a pápaság nem 
I. Gergely idejében (f 604) vette kezdetét, amint a katholikusellenes 
egyháztörténeti könyvekben még ma is olvasható. A császár fejedelmi 
pompába öltözve, személyesen jelen volt és díszelnöki tisztet töltött be. 
Arius is megjelent. Szoros értelemben vett követője 22 püspök volt a 
nikomediai Eusebius vezetése alatt. Szemükben Krisztus csupán terem-
tett lény volt. Egy nagyszámú középpárt a caesariai Eusebius egyház-
történetíró vezetése alatt hitt ugyan Krisztus istenségében, de nem 
ugyanazt az isteni lényeget tulajdonította neki, mint az Atyának. El-
mosódó formulákkal és kompromisszumokkal igyekezett magán segíteni 
s főleg az udvarnál nagy befolyása volt. Az ősi Egyház hagyományát a 
kevésszámú nyugatiak, az egyiptomiak és a keletiek egy része képviselték. 
Vezetőik voltak a zsinati elnökök, főleg azonban Sándor alexandriai 
püspök és lelkes, bátor hitvalló diákonusa, a későbbi püspök és egyház-
tanító, szent Athanasius. Kívülük felszólaltak még más hírneves püspökök 
is, mindannyian a tudományban és életszentségben kiválók, így myrai 
szent Miklós (akit gyermekkorunk emlékeiből jól ismerünk), a keleti 
Egyházban ma is nagy tekintélynek örvendő cyprusi szent Spiridion 
püspök, továbbá Krisztus állhatatos hitvallója, az egyiptomi Felsőthebais-
bél származó Paphnutius, kinek szemüregét (az üldözés idején kivájták 
fél szemét, egyik térdét pedig levágták) Konstantin császár újra meg 
újra megcsókolta. Arius maga is többször felszólalt. Erősen bízott. 
A középpárt fölött való győzelmét biztosra vette. De a Szentlélek őrkö-
dött egyháza fölött. A szavazás meglepő eredményt hozott. A nikomédiai 
Eusebius-féle a-iánus hitvallást csakhamar elejtették, a caesariai Eusebius 
közvetítő, de kettős értelmű kifejezéseit, mint a minők: „az akaratból 
származó visszfény", „a teremtett képmás", „a második Isten", hasonló-
képen elvetették és egyes-egyedül Krisztus istenségének szabad, nyilt és 
határozott megvallását fogadta el az atyák többsége, úgy ahogy azt még 
ma is mondjuk a szent mise Credo-jában, amiről e fejtegetésem végén 



fogok szólani : Hiszünk az egy Úr Jézus Krisztusban, Isten fiában, az 
Atyának egyszülöttében, azaz abban, aki az Atya lényegéből való, aki 
Isten az Istenből, Világosság a Világosságból, igaz Isten az igaz Isten-
ből, aki született, nem teremtetett, homousios to patri, az Atyával egy-
lényegü. A súlypont tehát ezen az egy szón nyugszik: homousios (egy-
lényegű), megkülönböztetésül az ellenfél homo/usios-ától, ami hasonló 
lényegűséget fejez ki. Azt mondhatnók tehát, az egész akkori keresztény-
ség egy igénytelen „i" betű miatt állt harcban egymás ellen. Ez igaz 
ugyan, de csak gondoljuk meg, minő jelentősége lehet egyetlen egy 
betűnek valamely szó jelentésében. Nem mindegy, vájjon azt mondom-e: 
katholikus, vagy ûkatholikus. Hasonlóképen azon az „i"-vitán az egész 
kereszténység fundamentuma fordult kockán. Harnack, a nagy német 
tudós, aki sajnos, már maga sem hisz Krisztus istenségében, erre vonat-
kozólag így í r : „Vájjon az Istenség, mely a földön megjelent és a mely 
az embert az Istennel egyesítette, azonos-e a legfőbb Istenséggel, mely 
az eget és földet kormányozza, vagy talán csak Félistenség? Ez volt 
az Arius-féle vitának tengelye." (Klein, Dogm. Gesch. 5. Aufl. im Theol. 
Grde. 202, 203.) 

E döntő szót: homousios (egylényegű) már Dionysius pápa hasz-
nálta az alexandriai Dionysius püspökhöz (f 268) intézett iratában, 
még pedig ugyanazon értelemben, ahogy azt később a nicaeai zsinat 
fogalmazta. (Közben meg kell említenem, hogy ugyanezt a szót a 268. 
évi antiochiai provinciális zsinat elvetette, de a samosatai Pál-féle értel-
mezésében, aki azt akarta vele kifejezni, hogy Atya és Fiú egymással 
csak egy hypostasis, vagyis egy személy; ép ezért jogtalan Harnack 
azon vádja, hogy Nicaeában a keleti Egyháznak szégyenkezve kellett 
megvallania, hogy Antiochiában tévedett.) Hosius püspök, aki a pápa 
nevében vezette a zsinatot, valamint Sándor, az alexandriai Dionysius 
püspök utóda, felelősségének teljes tudatában a „homousios"-t, mint 
egyedüli helyeset minden mást kizáró határozottsággal terjesztette elő. 
Nagyon valószínű, hogy a római követek ezt a szót mint kész jelszót 
hozták magukkal. Annyi azonban bizonyos, hogy Krisztus ebben a 
kritikus pillanatban, miként megígérte, az egyedüli igazat sugallta Egyhá-
zának. Ezt a jelenséget annál feltűnőbbé teszi az a körülmény, hogy 
ugyanez a Hosius évek multán, amikor már nem volt a kereszténység 
legfőbb tanítójának helyettese, mindenfajta zaklatások súlya alatt mint 
százéves ősz pap aláírt egy árián formulát. Halála előtt azonban vissza-
vonta. 



III. 
A Nicaeából kiáradó fényes korra szomorú, viharos napok és évek 

következtek. Konstantin császár, akinek a zsinaton nem is annyira a 
dogmatikus tisztánlátás feküdt a szivén, mint inkább a birodalom ere-
jének támaszául szolgáló egysége a széthúzó Egyháznak, időközönként 
az ariánusok felé hajlott és a nagy szent Athanáznak mint békebontónak 
Trierbe való száműzésére is rá engedte magát birni. Csak halálos ágyán 
(amikor felvette a keresztséget) sikerült remete szent Antalnak rábeszélni 
őt arra, hogy a szent hitvallót száműzetéséből visszahívja. Athanáz részére 
azonban még korántsem telt meg a szenvedések pohara. Öt kormány és 
ötféle száműzetés (Trieren kivül még Róma, az egyiptomi sivatag, 
Thebais és egy vidéki birtok, ahol atyja síremlékében rejtőzködött) meg-
próbáltatásai között még ötven éven át a küzdőtéren kellett maradnia 
ennek a hajlíthatatlan, dicső hitvallónak. Ez a hősi állhatatosság már 
önmagában is meggyőző bizonyítéka Jézus Krisztus isteni erejének, mert 
ime híveit sziklaszilárdakká erősíti kegyelmével. A római breviárium élete 
végét ezekkel az egyszerű, de sokat mondó szavakkal jellemzi : „Alexan-
driae mortuus est in suo lectulo, sub Valente. Alexandriában (püspöki 
székhelyén) halt meg saját ágyában Valens császár uralkodása idején 
(373. máj. 2.)" Nagy Konstantin fiai a nicaeai hitvallás hiveit erősen 
zaklatták, még az apostoli szentszéket is. A szüntelen agyarkodásnak 
és diplomáciai fondorlásoknak végre is az lett az eredménye, hogy 400 
püspök helybenhagyott Riminiben egy valójában árián (ma azt monda 
nók: „modernista") formulát. Csak kevés püspök, köztük Liberius pápa, 
vetette azt vissza. Ezekről a szomorú napokról irta szent Jeromos : 
„Ingemuit totus orbis et Arianum se esse miratus est. Felnyögött az 
egész földkerekség és csodálkozva látta, hogy ariánussá lett." (Did. adv. 
Lucif. n. 19.) Időközben az egykori római birodalom örökébe lépő ger-
mán népek nagyobbrészt az ariánizmus karjába dőltek ; igy a nyugati 
gótok, a keleti gótok, a vandálok, a burgundok, a longobárdok. Kicsiny-
hitűek szemében hosszú időre minden elveszettnek tűnt fel. A hü lelkeket 
azonban azok a nagy szent férfiak erősítették hitükben, kiket az Úr 
ezekben a válságos időkben egyházának küldött. Ilyenek voltak elsősor-
ban a három nagy kappadóciai : a caesariai nagy szent Vazul, nazianzi 
Gergely és nyssai Gergely, továbbá a nyugaton milánói szent Ambrosius 
és a sokáig nem eléggé becsült s csak a legújabb időkben az egyház-
tanító jól megérdemelt címével megtisztelt poitiersi szent Hilarius. Valens 
császár halála után (378) az ariánizmus csakhamar lehanyatlott. Nagy 
Theodosius császárnak trónra lépése és az első konstantinápolyi zsinat 
(381), az egyetemes egyházi zsinatok sorában a második, végleges dia-



dalára juttatta a nicaeai hitvallást. Ez utóbbi zsinat még kiegészítette a 
nicaeai hitvallást, mely azóta a Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum 
nevet viseli. Az árián germán népek egyrésze eltűnt a történet szín-
padáról, másrészük pedig a katholikus vallásra tért, igy a nyugati gótok 
szent Hermenegild vértanú halála után testvére Reccared király alatt, a 
burgundok Sigismund király alatt, a longobárdok Theodelinda királyné 
buzgólkodása által. A hatalmas frank birodalomnak a katholikus Egy-
házhoz való csatlakozásával az arianizmus bukása teljessé lett. Arra a 
sorsra jutott, amelyre szerencsétlen alapítója, Arius, aki 335-ben Kon-
stantinápolyban ünnepélyesen újra vissza akart férni a katholikus Egy-
házba. Az ünnepi szertartás előestéjén azonban utóiérte az Úr büntető 
keze. Júdás halálával mult ki, kiről szent Péter a szent Mátyás válasz-
tásával kapcsolatban azt írja (Acs. 1, 18.): „Teste ketté szakadt és belei 
kihullottak." 

gy irányítja az Isten az egyes ember, a népek és egyházak törté-
netét. Csakhogy mindez nem történik máról holnapra, ahogy mi ezt türel-
metlenségünkben sokszor szeretnők. Az az arianizmus, amely egykor 
majdnem az egész világ felett uralkodott, nincs többé. Nincs egyetlen-
egy árián hivő a földön — legalább is nem hivatalosan. 

IV. 
Hát vannak még nem hivatalos ar iánusok? Sajnos nagyon sokan: 

vannak ariánusok hitvallásuk szerint, akik nem ismerik el Krisztust 
Istennek. Ilyenek a nem katholikus keresztények nagy része, főleg 
Amerikában és Északnémetországban (például Harnack liberális iskolája); 
ilyenek a tévútra vezetett munkások, kiknek szeme elé a szociáldemok-
rácia Krisztust csak mint a názáreti bölcset állítja; és ilyen végre — 
sajnos, nagyon sajnos — a katholikus Egyháznak is számos tagja. 
Sokan közülünk még élénken visszaemlékeznek arra a felzúdulásra, 
amely akkor támadt, midőn X. Pius pápa elitélte a modernistákat. Ezek 
magukba szívták Kant és Schleiermacher tetsző tévedéseit és a hitet az 
érzelmek világába száműzték. Ennek az volt a következménye, hogy 
különbséget kellett felállítaniok a történelem Krisztusa, aki (felfogásuk 
szerint) J ó z s e f és M á r i a testszerinti fia volt, és a hit Krisztusa 
között. Ennek értelmében a történelem Krisztusa többé nem, miként azt 
az egyház tanítja, Istennek egylényegű fia, aki csodás módon öltött 
magára emberi testet egy földi anya méhében, és így a modernisták 
tulajdonképen már nem is keresztények, még kevésbbé katholikusok. 
De mindezeknél még nagyobb azoknak a száma, akik életmódjuk szerint 
ariánusok, akik cselekedetükben nem Krisztus tanításait juttatják kifeje-



zésre. Számuk óriási, nem csupán a keiesztény felekezetek körében, 
sajnos a katholikus Egyház tagjainak soraiban is. Még szomorúbb a 
helyzet az államok életében. Ha manap még „keresztény" államokról 
beszélünk, a földkerekség egyetlen jelentős állama sem érdemli meg ezt 
a jelzőt és ép azért tulajdonképen egészen helytelen azt állítani, hogy 
ime a kereszténység és az Egyház szánalmas kudarcot vallott, különben 
megakadályozhatták volna a világháború embertelen testvérgyilkolásait. 
Ha az államok élete az igazi kereszténység alapelvén nyugodott volna, 
akkor bizonyára nem fejlődhetett volna ilyen végzetessé a népek gyűlö-
lete. Nem a kereszténység volt előidéző oka azoknak a szörnyű bajoknak, 
hanem épen a kereszténység hiánya. Különben ez a nagy megpróbáltatás 
a keresztény hősiességnek, a keresztény áldozatrakészségnek, a keresz-
tény tűrésnek és szeretetnek számos példáját mutatta. Sötét háttérben 
jobban előtűnik az arany ragyogása. 

Ha tehát hitvallásuk és életmódjuk szerint még oly sok ariánus 
van a földön, akkor a nicaeai zsinat történelmi jelentőségének meggon-
dolása nagyon időszerű s müveitek és műveletlenek számára egyaránt 
tanulságos. Szentegyházunk legfőbb vezetősége teljes tudatában van 
ennek. A pápai nyilatkozatok és a különböző egyházi ünnepségek, a 
szentév és az egész Egyházra kiterjesztett jubileumi búcsú első tekin-
tetre talán igazi összefüggés nélküli tarkaságnak tűnik fel előttünk. 
Azonban nem így áll a dolog. Minden ennek az egy célnak érdekében 
történik: „Instaurare omnia in Christo. Krisztusban mindent megújítani", 
ahogy ezt a jelszót a szentéletű X. Pius pápa kiáltotta a világba, vagy 
„Mindent Krisztus alatt, mint egy fő uralma alatt egyesíteni", miként az 
efezusiakhoz írt levél (1, 10), melyből ez a pápai szózat való, görög 
eredeti szövege szerint fordítható. Ezt a gondolatot sugallta a jubileumi 
év, ezt az eszmét fejezi ki a jelen kegyelmi év is. Ezt a magasztos célt 
szolgálja egyúttal a Mindenszenteket megelőző utolsó vasárnapra ren-
delt új ünnep is. „Jézus Krisztus királyságának ünnepe", ahogy ezt az 
új ünnepet nevezzük, siettesse az Egyháznak azt az óhaját, hogy Jézus 
Krisztus királysága újra megvalósuljon, hogy az egyes ember, a család, 
a népek és államok, amelyek feltámadtak ellene vagy hűtlenül elhagyták 
őt, újra szelid igája alá hajtsák fejüket. Valóban merész terv. XI. Pius 
pápa, a Vatikán foglya, kivonul, hogy meghódítsa a világot, hadsereg és 
fegyver nélkül, csupán a szellem fegyverével. Ki ad neki ehhez erőt és 
bátorságot? Nem más, mint az, aki szenvedése előtt búcsúzva így szólt 
tanítványaihoz: „Bizakodjatok, én legyőztem a világot." (Ján. 16,33). És 
miért beszélhet ez az Egy így telve bizalommal? Mivel ember és Isten 
is egyúttal; és épen ezt jelentette ki ünnepélyesen a nicaeai zsinat. És 



visszapillanthatunk még további múltba is. Ez a Krisztus-hit végigvezet 
minket az Egyház ősi történetén kérésziül egészen a Golgotháig és a 
feltámadásig. És ha magunk elé tekintünk a távoli jövőbe, ott látjuk 
Krisztus országát a pokol minden ádáz tusája ellenére is fenn,állani az 
Antikrisztus napjain túl egészen az idők végezetéig, amikor majd „Krisztus 
átadja országát Istennek és az Atyának . . ., hogy Isten minden legyen 
mindenben" (Kor. I. 15, 24 és 28). Akkor, miként Atzberger oly szépen 
írja Keresztény Eschatologiájában (1890, 382. 1.), „új Consummatum est 
fog fel hangzani az égen, ahogy egykor a keresztfáról hangzott felénk. 
A megváltás müve befejezést nyert, a hatalom teljessége visszaszáll az 
Atya kezébe, az emberiség élén, mint annak feje és királya, és a vele 
való legbensőbb szerető egyességben megadja Krisztus az Atyának azt 
a tiszteletet és dicsőséget, mely Öt kezdet óta megillette. így a három-
személyü Isten minden lesz mindenben. És hódolat, dicséret, hála és 
örömujjongás fog kiáramlani Krisztus országából, a főből és tagokból a 
háromszemélyü egy Isten trónja felé és viszont a háromszemélyü Isten-
ből ki fog áradni az üdvösség folyama Krisztus országába s mindent a 
boldogsággal fog elárasztani, a főt és a tagokat egyaránt . . . " 

V. 
Azonban még nem jutottunk el odáig. Krisztus érdekében hadba 

kell vonulnunk, küzdenünk és szenvednünk kell érte. Krisztus hadi- és 
győzelmi jele a kereszt. „E jelben győzzél!" Ez az ige nemcsak Konstan-
tinnak szól, hanem nekünk is. Csak ne csináljunk magunknak óriási 
terveket. Mint Krisztus igazi katonái, csak arra törekedjünk, hogy meg-
álljuk a küzdőtéren azt a helyet, melyet számunkra a legfőbb hadvezér 
kitűzött, és hogy véghezvigyük azt, amit parancsol. Az a derék katona, 
aki megállja őrhelyét és az, aki türelmesen kitart a lövészárokban, a 
maga nemében ugyanannyit tett, mint a hadvezér, aki haditervet készít. 
Fordítsuk tehát figyelmünket mindennap apró dolgainkra. Használjuk fel 
ezt a kegyelmi évet arra, hogy rendet teremtsünk bensőnkben, éljünk át 
magán- és családi életünkben, ha talán még mindezideig hiányzott volna, 
igazi keresztény napirendet, valósítsuk meg a közös esti imát, a heti 
negyedórás közös olvasást az újszövetségi szentírásból, és honosítsuk 
meg a vasárnapi templomlátogatást! Ne legyünk túlságos ritka vendégek 
az Úr asztalánál és adjuk meg újra életünkben az Isten igéjének azt a 
helyet, mely azt megilleti. Neveljük gyermekeinket Krisztus szellemében, 
vagyis az engedelmesség és szerelet szellemében ; főleg pedig ne tűrjük, 
hogy hivatásunk életébe keresztényellenes eszmék hatoljanak. Ne legyen 
kettős könyvvezetésünk, kettős lelkiismeretünk ! Az egész embernek 



kereszténynek kell lennie! A házasság szentségében is Krisztus ural-
kodjék, hiszen a házasság Krisztusnak az Egyházzal való szövetségének 
eleven képmása. Ha Krisztus éi a lelkünkben, akkor majd ki is visszük 
őt a minket környező életbe példaadásunk, barátságos szavunk és a 
nyilvános életben való férfias megvallás által, amikor mint felelős pol-
gárai az államnak igyekszünk előmozdítani a keresztény vallás szabad-
ságát, a keresztény iskola fennmaradását és azon vagyunk, hogy az 
egész nyilvános életet a keresztény hit eszméi járják át. Ne csüggedjünk 1 
Vezérünk Isten és ember egy személyben. Kegyelmi erejével bizton 
elhalmoz minket, ha sokszor, nagyon sokszor igaz bensőséggel kérjük 
őt és ha életünket szent akarata szerint irányítjuk. Foglaljuk bele gyenge 
imádságunkba — ez a szent atyának kifejezett óhaja — azokat is, akik 
Krisztust egyáltalában nem, vagy nein jól ismerik és tudatosan vagy 
öntudatosan utána kívánkoznak, elszakadt testvéreinket, Istennek egy-
kori választott népét, az iszlám követőit és a'pogányok millióit. Harci jel-
szónk, vigaszunk és győzelmi szavunk az legyen, ami a római Szent 
Péter-téren álló, Krisztus keresztjével díszített Obelisken olvasható és 
más a Karolingok idejéből származó, ujabban a beuroni bencésektől 
újra megbecsült „Laudes Hincmari"-ban is felcsendül: „Christus vincit, 
Christus régnât, Christus imperat. Krisztus győz, Krisztus uralkodik, 
Krisztus kormányoz." 

A régi keresztény művészet szerette Krisztust királyként ábrázolni. 
Ugyanezt a gondolatot fejezi ki a tanulmányunk elején említett Acheropita 
kép is. Ezt a vonást tükrözik vissza a keleti Krisztusképek, ezt az eszmét 
megőrizte a román építészeti stilus is, főleg aranykoronával díszített feszü-
leteiben. Talán felkarolja a modern keresztény művészet is újra ezt a 
gondolatot, hogy a müncheni szent Anna-templom portáléja felett álló 
Krisztust ábrázoló remek lovas szobor, melynek motívuma szent János 
Titkos jelenéseiből (6, 2) van véve, ne álljon e nemben egyedül. 

Legyen Krisztus a mi királyunk is. Újra hűséget ígérünk neki, 
valahányszor figyelmesen imádkozzuk a Credo magasztos szavait és 
valahányszor az ünnepi szentmisében énekeljük. Ugyanazon szavak ezek, 
mint amelyek a nicaeai és az 1. konstantinápolyi zsinat atyáit lelkesí-
tették, amelyeket szent Henrik császár kérelmére az egész nyugati Egy-
házban belefoglaltak a szentmise imádságaiba (a keleti Egyház már 
jóval előbb belefoglalta), és amelyek az egyetemes Egyház hitvallása 
maradnak az idők végezetéig. 



A magyar állameszme fejlődése 1526-ig.1 

Irta: Dr. Lovas Elemér (Győr). 

I. 

Az á l l a m . 
B e v e z e t é s . 1. Arról a kérdésről, hogyan jött létre az első állam, 

többféle elmélet ismeretes. Az elméletek felállítói világnézetüknek alapján 
állva és meghatározott célokra törekedve bizonyítani is tudják elméleteiket 
s legfelebb csak ott sántikál kissé az elmélet, ahol a céljaiknak és elgondo-
lásuknak ellenmondó adatokat elhallgatják. Az egyik az atyai hatalomból 
és családi kötelékből származtatja az államot és eljut az abszolutisztikus 
monarchia megalakulásához. Mások a természettől szabad egyének szer-
ződéses szövetségét látják az államban és aszerint, hogy egy embert 
ruháznak-e fel jogátruházással a hatalommal, vagy pedig többet, a 
monarchia vagy köztársaság létrejöttét fejtik meg. Akikegy erősebb em-
bercsoportnak kizsákmányolás céljából a legyőzőitekre erőszakolt uial-
mát látják az államban, az eszközt összetévesztik a céllal és alapjában 
már tévesen Ítélik meg a társadalmi, illetve állami jelenségeket. 

Kétségtelen, hogy a boldogságra való vágy és az ennek elérését 
szolgáló törekvés határozza meg egész életünket. A magára hagyott 
ember ezt nehezen tudja megvalósítani, ezért társakat keres. E társ-
keresésre egyébként természetének közismert társas ösztöne is öntudat-
lanul készteti s így létrejön az első társulás, melynek rugója tehát a 
boldogságra való vágy és a társas ösztön. A boldogság kettős. Egyik 
közvetlenül, az ennek elérésére végzett cselekvéssel gyorsabban vagy 
lassabban elérhető, u. n. földi boldogság. A másikat a hit tárja elénk és 
elérését a földi élet megszűnése után igéri. Az ember mindkét cél eléré-
sét társulással biztosítja. Az élet után következő boldogságot munkáló 
társulást Egyháznak, a földi boldogságra törekvőt államnak nevezzük. 
Maga a földi boldogság pedig az ember testének és lelkének megfele-
lően nem más, mint „az embernek, mint önelhatározással és egyéni 

1 E dolgozat módszerére vonatkozóan előre bocsátom, hogy a jogászok által 
megállapított elveket csak kölcsönözöm s ezen alapokra építem fel értekezésemet 
Remélem, hogy nem egyszerű ismétlések sorozata lesz tanulmányom, mert a magyar 
történelem adatait kísérlem meg egy jogi tervrajz szerint épületbe rakni. Az áll;:m-
elméletl könyvek u. i. vagy általában irnak az államról, vagy, hu a különböző 
államtipusokat és fejlődésüket tárgyalják is, a primitiv népek államairól is többet 
olvasunk műveikben, mint a magyar államról. 

Forrásaimat általánosságban sem tartom megemlítendóknek, mert minden 
jogtörténeti és politika-történeti kézikönyvben megtalálhatók adataim. Ha mégis 
kevésbé ismert adatot említek, megmondom, honnan vettem és idézem a töi vényeket 
is. Külön csak Haudek Ágoston: Egyháztársadalmi alapjogtan. Győr, 1884.; és P. 
Janet-Lőrincz B. : A politikai tudomány története az erkölcstanhoz való viszonyában. 
Budapest, M. T. Akadémia 1891. c. munkáit említem, mint olyanokat, ahonnan az 
általános meghatározásokat és államelméleti felfogásokról írt soraimat merítettem 



céllal bíró lénynek szabad élete és szellemi, valamint anyagi szükség-
leteinek kielégítése." A teljes boldogság, az örök boldogság és földi bol-
dogság lélektől követelt összhangja, kizárja az örök, az élet után várt 
boldogság veszélyével járó cselekvést. 

A társulás tényéig és céljáig eljutottunk, de ez még nem állam. 
Az állam állandó tekintély vezérlete alatt, meghatározott területen egye-
sült emberek társasága azon céllal, hogy az ember földi boldogságát, 
mint közös jót, egyesült erővel elérhessék. 

A cél elérésére az államban csoportosulóknak kettős működést 
kell végezniök: 1) a személyi jogok szabad gyakorlását gátló akadályo-
kat el kell hárítaniok ; 2) a szellemi és anyagi szükséglet eszközeit 
együttes működés által biztosítaniok kell. E kettős működés véghezvite-
lére hatalom szükséges és valaki, aki e hatalmat gyakorolja. Ez a valaki 
az állandó tekintély, egyúttal a működés egységének is biztosítója. 
A hatalom neve pedig felségjog. 

Az állam fennmaradásának feltétele, hogy a tekintély birtokosának 
parancsoló hatalma legyen s az állam tagjai neki engedelmességgel tar-
tozzanak. Ezek nélkül u. i. az egyesülést a szétvonás megbuktatja és 
létét megszünteti. 

Általában hármas hatalom illeti meg a tekintély birtokosát: 1) az 
állam céljának elérésére szükséges tevékenységet, amennyiben a cél az 
ő cselekvése nélkül el nem érhető, megparancsolhatja, illetve végezheti, 
de mást nem; 2) parancsainak végrehajtását ellenőrizheti; 3) az azok 
teljesítésétől vonakodókat, másokat is akadályozókat parancsainak tel-
jesítésére kényszerítheti, sőt fenyítheti. Korlátot a tekintély parancsoló 
hatalma elé csak az állam célja és az ésszerűség szab. 

Az állam ezen jogait az ész követelményeinek kell tekintenünk. Van-
nak azonban természetéből folyó jogai is. így követelheti az államon 
kivül állóktól létének, cselekvési szabadságának, függetlenségének és 
jogegyenlőségének, valamint a léte fenntartására és célja elérésére szük-
séges anyagi eszközök felett való szabad rendelkezési jogának elismeré-
sét. Követelheti ezek alapján, hogy létében és célja munkálásában rajta 
kivül állók ne gátolják: az ellene intézett támadásokat visszaverheti. 
Mégis az esetleges érdekösszeütközések megelőzésére vagy kiegyenlíté-
sére, illetve kölcsönös támogatás céljából másokkal, az államon kivül 
állókkal szerződéseket köthet. 

Mint mondottuk, mindezen jogokat felségjogoknak nevezhetjük és 
úgy lehetne őket meghatározni, hogy a felségjog azon hatalom és képes-
ség, melynél fogva az állam saját területén létének és cselekvőségének 
feltételeit és eszközeit, mindenkitől mástól függetlenül, önmagában bírja 
és gyakorolja. Hangsúlyoznunk kell, hogy a felségjogok gyakorlása nem 
lehet az állam célja, csak a cél, a földi boldogság megvalósításának szük-
séges eszköze. Általában a következő neveken közismertek : 

1. törvényalkotás felségjoga; 
2. törvény végrehajtás felségjoga : 

a) közigazgatási, 
b) igazságszolgáltatási, 



c) tisztviselökinevezési és 
d) pénzügyi felségjog; 

3. hadfelségjog. 
Mint láttuk, mind e jogok forrása az ész, illetve a természetjog. 
A felségjogok legfőbbjének, a többit is magában foglalónak, a rég-

múlt idők jogi írói a törvényhozó felségjogot tekintették. Gyakorlásának 
legfőbb eredménye a törvény, azon ésszerű szabály, mely az állam végső 
céljára vonatkozó összes cselekedeteket rendezi; ezt az állam tagjaira kö-
telező módon az alkotja, kiben az állam hatalma összpontosul. A törvény-
nek több kellékkel keli rendelkeznie. Tárgyára nézve legyen: a) ész-
szerű (nem lehetetlen, nem igazságtalan, nem erkölcstelen); b) szük-
ségszerűen szolgálja valóban az állam céljának elérését. — Alakjára 
nézve legyen: a) kötelező formában alkotott (szentesített); b) kellőképen 
kihirdetett. Forrására nézve: az arra jogosított alkossa. 

A törvények alkotására, illetve a felségjogok gyakorlására jogosított 
lehet egy személy, lehet maga a nemzet (pl. országgyűlésen), vagy lehet 
a jogok gyakorlása megosztott az állam feje és a nemzet, esetleg mások 
közt is. A felségjogok birtokosának általában a nemzetet és az uralko-
dót tekinthetjük ; a többiek csak részesednek a felségjogokban. 

Általános felfogás, hogy a törvény kötelező ereje szempontjából 
az észjog nem kívánja az alattvalók beleegyezését. Ezt u. i. különösen 
feltételezhetőnek kell tartanunk ott, ahol a nép akár közvetlenül, akár 
közvetve képviselői által részt vesz a törvények alkotásában. Nehezebb 
a kérdés, ha egy ember kezében van a törvényalkotás joga. A középkori 
magyar jogelv megkívánja a nép hozzájárulását ; de viszont a néptől 
alkotott törvényhez is a király hozzájárulását.1 

Már volt róla szó, hogy az állam, illetve monarcha törvényhozó 
hatalma nem korlátlan. Ésszerű korlátokat szabnak a hatalom körül : az 
erkölcsi törvények, az igazságosság és a lehetetlent kizáró ésszerűség. 
Az alattvalók feltétlen engedelmessége is csak az így korlátozott hatalom 
iránt követelhető. De vannak az államhatalomnak tételes törvényektől 
állított korlátai is. S megvan annak a lehetősége, hogy a felségjogokat 
gyakorló tekintély tűlteszi magát a törvényeken. 

Ezen a fokon merül fel a kérdés, kit illet meg a hatalom gyakorló-
jának ellenőrzési joga. A középkor folyamán az Egyház követelte a maga 
számára az ellenőrzés jogát2 s az Egyház és államok közt folyó harcok 
a középkorban nagyrészben ezen jog gyakorlása körül folytak. A csele-
kedetek, még a politikai cselekedetek erkölcsi megítélése is csakugyan 
az Egyház működése körébe esik. Az igazságosság és ésszerűség szem-
pontjából való ellenőrzés kérdése már nehezebb kérdés. Az Egyház azon-
ban ezen szempontból is magának követeli az ítélkezés jogát azon elv 
alapján, hogy az állami egységet kifejező főhatalom Istentől származik 
s az alattvalók is csak annyiban hódolnak az állami tekintélynek, ameny-
nyiben annak megszemélyesítőjében látják az ésszerű, igazságos, feltét— 

1 H. K. II. r. 3. c. 



lenül jó isteni akaratot ; ezen körülmények közt pedig egyedül az Egy-
ház mondhat Ítéletet isten akaratának megvalósításáról.1 

Legnehezebb azonban az ellenőrzés kérdése a tételes törvényekkel 
megszabott korlátok ellenőrzésében, itt a nép vagy annak külön meg-
bízott szerve (pl. országgyűlés) követeli az ellenőrzés jogát. S ha az 
állam nem ismeri el hatalma, felségjogai forrásának Isten akaratát, kény-
telen tűrni a nép ellenőrzését, vagy zsarnokká kell lennie. 

2. Az eddigiekben általában az állam belső életét irányító felség-
jogokról szóltunk. Az államoknak külső, más államokhoz és az Egyház-
hoz való viszonyában a jogászok három esetet vesznek fel : a béke, 
a jogösszeütközés és jogkétség eseteit. És szabályokat alkottak a külön-
féle esetek irányító elveiül. Szabályaik egyenlőrangú társaságok részéről 
egymás szabadságának és jogainak kölcsönös tiszteletben tartását, nem 
egyenlő rangúak közt a felebbvaló döntési jogát s az alárendeltebb 
engedelmességét követelik. Ha a társaságok egyenlő rangúak, de céljuk 
szempontjából nem egyenlő rendűek (Egyház és állam), a magasabb-
rendű jóért munkálkodót (Egyház) illeti meg a döntés joga, illetve az 
érdekelsőség. Egymástól független és egyenlőrangú társaságok azonban 
egyezkedéssel kiegyenlíthetik ellentétes érdekeiket; de ha ez valamelyik 
társaság létének veszélye nélkül nem történhetik meg, beáll a fegyveres 
elintézés joga. 

Az Egyház és állam egyenrangúsága vitán felül áll. A cél szempont-
jából azonban az Egyház magasabbrendű. mint az állam, amint az örök 
boldogság is felsőbbrendű az ideiglenes földi boldogságnál. Ennyiben, 
a természetfeletti rendben az állam alá van rendelve az Egyháznak. 
A célok ésszerűen nem ellenkezhetnek egymással s ennyiben az Egyház 
és állam közt ésszerű ellentét nem is támadhat. A történet folyamán 
támadt ellentétek egyesek hatalmi törekvéseinek túlkapásából származtak. 
Mert szabály, hogy tisztán polgári természetű ügyekben az Egyház 
semminemű hatalmat nem gyakorolhat az állam fölött; viszont a tisz-
tán egyházi ügyekben az állam nem követelhet intézkedési jogot; ter-
mészetüknél fogva vagy kölcsönös engedékenységgel közössé tett ügyek-
ben a megegyezés szabályai érvényesek. 

Természetesen könnyű a szabályokat felállítani, de nehéz a való 
élet minden kérdését ezek szerint elintézni. Az a körülmény, hogy az 
emberek politikai tettei is kötelesek az erkölcsi szabályokhoz alkalmaz-
kodni, továbbá, .hogy az Egyház tagjai az államnak is polgárai s az 
Egyház élete az államtól függetlenül nem folyt, végül az emberi uralom-
vágy szinte minden időben termett összeütközéseket. 

Legtöbb összeütközést idézett elő az egyházi méltóságok betöltésé-
nek kérdése. Az Egyház ezt tisztán egyházi ügynek tekintette, viszont 

* A hatalom isteni származásának értelmezéséről hátrább bővebben lesz szó. 
Suarez és mások a hatalom gyökeres birtokosának a népet tekintik. A nép 

nemcsak az uralkodó személyét jelöli ki szerintük, hanem át is adja a hatalmat 
neki. Szerk. 



az államra sem lehetett közömbös kérdés, ki e méltóság viselője, mert 
épen a középkorban az egyházi méltóságokkai a vagyoni hatalmon kivül 
politikai szereplés is kapcso.atos volt. Az Egyház a maga álláspontján 
még az elévülést sem ismerte el az állam részére e téren hatalmat 
biztosító forrásnak, legfelebb kath. fejedelmeknek kiváltságként adomá-
nyozta a föpapkinevezés jogát. De azáltal, hogy időnként és szemé-
lyenként megadta e kiváltságot, vegyes ügyet teremtett a főpapi székek 
betöltéséből. Fenntartotta u. n. saját jogát, de elismerte a kiváltságos 
személy jogait is. 

Ezért hagytuk ki a felségjogok közül a főkegyúri jogot, pedig ezt 
Magyarországon felségjognak szokás tekinteni. 

A főkegyúri jogon kivül vannak más vegyes ügyek is, pl. a házas-
ság, nevelés-oktatás stb., bár ezek a legújabb korban váltak vegyesekké 
a gyakorlatban. Vegyes voltuk alapja az, hogy ugyanazon személyek 
tagjai az Egyháznak is, államnak is és mindkettőt érdekli az alattvalók 
enemü tevékenysége. Ilyen vegyes ügyekben mindkét fél köteles tisztelet-
ben tartani a másik jogigényét. Jogkétség esetében a magasabb rendű 
cél cimén azonban az Egyházat illeti meg a döntés joga, de mindig az 
állam érdekeinek is köteles figyelembevételével. Egyébként az Egyház 
itt is vallja, hogy valódi jogösszeütközés nem fordulhat elő ; az esetle-
gesen mégis előforduló összeütközésekben maga az igazságérzet és az 
erkölcsi felelősség megfontolása kell, hogy tisztázza a helyzetet. 

Az eddig tárgyalt általános elvekben adtuk a jelen értekezés váz-
latát is. Szólunk a magyar államról, felségjogairól és azok forrásáról; 
szóba kerülnek a felségjogok birtokosai és részesei, valamint a felség-
jogok korlátjai. A korlátozások az ellenőrzés tényezőit s a felelősség 
kérdését vonják maguk után s itt áttekintjük a nemzet és királya közt 
felmerült összeütközéseket. A magyar államnak más államokhoz való 
viszonyát a szuverenitás védelmében vívott harcokban látjuk. Végül igyek-
szünk megrajzolni nagyobb királyaink uralkodói egyéniségét s vele kap-
csolatban az ideális király képét 

II. 

A magyar állam, felségjogai és azok forrása. 
1. A magyar állam meghatározására használhatjuk a bevezetésben 

adott meghatározást. Ha mégis keressük, hogy a vizsgálatunk körébe 
vont időben, esetleg más szavakkal, találunk-e egykorú meghatározást, 
kutatásunk eredménye negatív. Werbőczi sem hozza a magyar állam 
meghatározását, hiszen az ő kora nem ismerte még a mai modern állam 
fogalmát, sőt még ma is több meghatározás ismeretes aszerint, ki mit 
lát az államban lényegnek. De az ő általa megrögzített kifejezésekből 
tán nem merészség az ő gondolata szerint való magyar állam meg-
határozásának megkísérlése. Ez körülbelül így hangzanék : 

A magyar állam a szent koronának egész teste (totum corpus 
sacrae regni coronae), v. i. a király tekintélye és uralma alatt egyesült 
birtokos nemesek egyeteme, mely a királlyal együtt a sz. korona terű-



létén a sz korona jogait (iura s. regni coronae) gyakorolva munkálja a 
magyar nemzet öncélját. 

A sz. korona jogai nem mások, mint a felségjogok. Ezek elseje s 
s a középkor felfogása szerint legfőbb köztük a törvényhozó felségjog. 
Minthogy pedig a törvényeket azért alkotják, hogy végre is hajtsák 
azokat, a törvényhozónak hatalmának is kell lennie azok végrehajtására. 
E végrehajtó felségjog ágai a közigazgatás, bíráskodás, tisztviselőkine-
vezés felségjoga. Fontos felségjog a kormányzás eszközeinek biztosítását 
célzó pénzügyi felségjog az adószedés jogával együtt. Ez utóbbiakon 
alapúinak, de már nem felségjogok, hanem királyi jogok: a vámszedés, 
vásártartás, bányamüvelés, királyi megszállás, üresedésben levő egyházi 
javadalom jövedelmének lefoglalási joga és a főpapi örökségben való 
részesedés joga. Fontos jog a sz. koronának az egész ország területére 
kiterjedő birtokjoga s a királynak belőle fakadó adományozó joga, illetve 
a kihalt családok birtokának öröklő joga. Ez utóbbit háramlás jogának, 
bizonyos esetekben szoros értelemben vett királyi jognak (ius regium) 
nevezik. Végül felségjog ismét a hadfelségjog. 

Amint láttuk, a főkegyúri jog az Egyház felfogása szerint jogosan 
sohasem volt felségjognak tekinthető; nálunk mégis azt látjuk, hogy a 
XV. század eleje óta királyaink és a nemzet felségjogként kezelte oly 
mértékben, hogy a nemzet a többi felségjoggal együtt ruházta rá a 
fejedelemre koronázásakor a főkegyúri jogot. E szokás a későbbi száza-
dokban is érvényben volt. 

Láttuk azt is, hogy a felségjogok forrásaként az észt és a termé-
szetet kell tekintenünk, amennyiben az államot az ember boldogságra 
törekvő és társas természetéből származtattuk és a fennmaradásához szük-
séges eszközöket az ész, mint szükségszerűeket ismerte fel. Talán mon-
danunk sem kell, hogy a középkori állam-elméletírók s a magyar jog-
tudat nem tisztán ezen forrásokból származtatták a felségjogokat. Végső 
forrásként ugyanis Isten akaratát nevezik meg, másodsorban az Isten 
akarata szerint érvényesülő természetet. A középkori írók azonban ezen 
alapon állva harmadiknak, egymásból fakadó forrásként, a természet 
szava szerint állammá társult nép akaratát is megnevezik. Mikor tehát 
végső fokon Istent, másodfokon az ő akaratán alapuló természetet, har-
madfokon a természet szava szerint társúlt nép akaratát nevezik a 
felségjogok forrásának, egyrészt, a kor felfogása szerint vallási meggyő-
ződésük is szóhoz jut, másrészt egy megfoghatóbb s az újkorban is 
sokszor erősen kifejezett forrás ismeretére is eljutnak s e kérdésben alig 
van köztük különbség. Csak arról vitatkoznak hogy a nép ezen akaratát 
milyen mértékben érvényesítheti, v. i. megmaradt-e a jogok gyakorlatá-
ban, átruházta-e másra s ha igen, az átruházással megfosztotta-e magát 
a felségjogok gyakorlatától, vagy nem. Sevillai Isidorus, Sz. Tamás, 
Padovai Marsilius azt tanítják, hogy a nép átruházza ugyan jogait, de 
vele nem fosztotta meg önmagát sem a felségjog-forrás jellegétől, sem 
azok gyakorlatától, sőt a király vagy tisztviselőválasztásoknál mindig 
kifejezésre jut, hogy ő adja a megbízottnak a hatalmat. A királyi abszo-
lutizmust védő középkori legisták azt hiídetik, hogy a nép a hatalom 
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átruházásakor önmagát teljesen megfosztotta a természettől őt megillető 
jogoktól, azokban többé semmi része nincs. De valamennyien a nép 
akaratát mondják mégis forrásnak, csak szerintük a nép akarata folytán 
a király lesz a felségjogok birtokosa, ha nem is forrása. 

Meglepő VII. Gergely felfogása. Ö azt irja egy, talán csak neki 
tulajdonított levélben, hogy 
a fejedelmek hatalma Isten-
től elfordult emberek mester-
kedéséből származik s ezen 
emberek gőgje, rablása, hit-
szegése, gyilkosságai és min-
den bűne révén, szinte az 
ördög sugallatára jutottak 
a világ fejedelmei embertár-
saik, a hozzájuk hasonlók 
fölé. Ö bizonyára nem az 
elvet fejtegeti, hanem a 
gyakran megismétlődő ese-
ményeket írja le, mikor 
fenti megállapítását teszi. 
Mert meg kell említenünk, 
hogy minden jogi vagy elvi 
hivatkozás nélkül a törté-
nelem számos példát mutat 
arra, hogy egy uralomra 
vágyó, céltudatos és erős 
akaratú ember, híveire vagy 
lekötelezettjeire támaszkod-
va, saját erejével szerez 
látszólagos jogot az uralomra 
s így jogai, hatalma forrá-
sának saját akaratát és erejét 
kell tekintenünk, ha nem is 
jogos ez a forrás. Az ural-
kodásnak ezt a forrását 
Macchiavelli igyekezett kodi-
fikálni és a tények vizsgála-
tával, ha nem is jogosnak, 
de okosnak és célra veze-
tőnek feltüntetni. Csak a 
gyengeséget veti a fejede-
lem szemére, nem az erő-
szakot. 

Elvi alapon áll a francia Szép Fülöp felfogása 12C0 körül. Ö királyi 
hatalma forrásának közvetlenül s egyedül Istent tartja. S ebből arra 
következtet, hogy hatalma szempontjából egyedül annak forrásától, Istentől 
függ. Az emberek s az Egyház nem szólhatnak hatalma gyakorlásába, 
amint nem volt szüksége ahhoz ezek jóváhagyására vagy beleegyezésére 

1. Mátyás-kehely 1482-ből. 



sem. Az elmélete ellen támadó egyháziak azonban kifejtették vele szem-
ben, hogyha a király hatalma Istentől származik, csak addig érvényesül-
het, míg az csakugyan Istentől és akarata szerint van. De épen azért, 
mert Istentől van, hatalmának közvetítője a koronázással Isten földi hely-
tartója Sőt ő nemcsak a hatalom megadásában és elismerésében köz-
vetíti és juttatja kifejezésre Isten akaratát, hanem ellenőrzője is a hatalom 
gyakorlásának. Ezen minőségben a királyt meg is foszthatja hatalmától, ha 
nem Isten akarata szerint, vagy talán épen annak ellenére gyakorolja azt. 

Hogy a felségjogok milyen kormányforma mellett gyakorolhatók 
legjobban az állam javára, arról már megoszlanak a vélemények. Aristo-
teles nyomán, aki minden kormányformában talált jót és rosszat, Szent 
Tamás mégis a választó királyság mellett foglalt állást s kívánja, hogy 
a kormányhatalomban mindenki részesüljön. Felfogása csak annak logikus 
következménye, hogy az Istentől természetjogon származó társulásban 
a népakarat a felségjogok forrása. A legisták az absolut királyi hatalom 
elveit hirdetik a római császárok hatalma mintájára és ugyanerre az 
eredményre jut a renaissance rómaiakat utánzó iránya, legtöbb sikerrel 
az olasz köztársaságokból alakult zsarnokságokban és Franciaországban. 

Összefoglalva az eddigieket látjuk, hogy az elméleti tanítás a felség-
jogok forrásaiként leszármazási rendben Istent, a természetet és a nép 
akaratát nevezi meg. A közvetlenül érvényesülő isteni akarat, az egyedüli 
forrásként felfogott népakarat vagy egyéni akarat és erő hirdetése elszige-
teltebb és inkább egyéni törekvések igazolására kifejtett gondolat. Kor-
mányforma tekintetében a középkori elmélet a választott, alkotmányos 
királyság elvét hirdette, a gyakorlat ismeri a köztársasági és absolut 
királyi uralmat is és ez utóbbi elméletét irja meg Macchiavelli. 

2. Mikor a magyarság a fejedelem választással egységes nemzetté 
tömörült és a haza elfoglalásával megalkotta a magyar államot, az erősen 
korlátolt monarchia mellett döntött. A felségjogok forrásának Istent és 
önmagát, a népakaratot tartotta és ezekre való hivatkozással gyakorolta 
is. Ezt fejezi ki a krónikában olvasható, következő, nemzetgyűlést össze-
hívó formula: Isten és a magyar nép szava, hogy mindenki ezen és 
ezen a napon, ezen és ezen a helyen fegyveresen megjelenjék a község 
tanácsának és parancsának meghallgatására. 

Nem merjük teljesen kétségbevonni, hogy a formulába Isten nevét 
a papirendü krónikairó a valóságnak, vagy legalább is a köztudatnak 
megfelelően vette be. Nagyon valószínű, hogy a XII. sz. köztudatában 
már így volt ismeretes a formula. Minthogy az összesség, a „magyar 
nép" szava, tekintélye alapján parancsolnak és követelik az engedelmes-
séget Isten szava mellett, a forrás Isten és a magyar nép akarata. — 
Ennek megfelelően ismerünk a nemzet akaratával intézett történelmi 
eseményeket is. 

A fejedelemválasztás és a vérszerződés, hol a törzsfőnökök, mint a 
törzsek főtisztviselői, a népakaratot képviselik. 

Megtaláljuk továbbá a nemzet parancsolási jogában rejlő felségjog-
gyakorlatot a háború ügyét feltétlenül tárgyaló fegyveres gyűléseken, 
különösen a fejedelemválasztás után. A választott fejedelem u. i. hadi 
tekintetben is szenved korlátozást, míg csak a harc meg nem kezdődik, 



mert akkor fővezéri hatalma szinte korlátlan. A nemzetgyűlés feladata 
volt a háborús közös szerzemény felosztása és ilyen tevékenységnek kell 
tekintenünk a szeri gyűlésen végbement országosztást. Erre különben 
hivatkozik a vérszerződés második pontja.1 

A nemzet életében elkerülhetetlen jogkétségek és jogösszeütközések 
eseteiben — akár egyesek, akár a törzsek közt merültek fel — szükséges 
volt a bíráskodás is. Krónikáink említik, hogy a bíráskodás felségjogát 
a nemzettől választott nemzet-birák a nemzet nevében gyakorolták, de 
a nemzetgyűlés közvetlenül is bíráskodik a nemzet-bírák ítéletétől hozzá 
felebbezett perekben. Ilyen, a nemzettől végzett bírói tevékenységet tételez 
fel a vérszerződés negyedik és ötödik pontja : a hűtlen vagy meghason-
lást szító alattvaló ellen és a nemzet jogait sértő fejedelem ellen. 

Az egész nemzet életét szabályozó rendelkezések joga, a törvény-
hozói felségjog szintén érvényesült, ha tételes törvényalkotásban ritkáb-
ban is, annál inkább törvényt pótló szokások alkotásában. A tételes 
rendelkezések bizonyítéka maga a vérszerződés és a szeri országosztás. 

Hasonlóképen gyakorolta a nemzet a tisztviselőválasztás felségjogát 
a fejedelemválasztáskor, a törzsfők és nemzetbírák választásakor. Mikor 
a parancsolás hatalmát megadják tisztviselőiknek, csak a nemzet akarata 
lehet a hatalom forrása s ennyiben érzik magukat engedelmességre 
kötelezve az általuk átruházott hatalmat gyakorló tisztviselővel szemben. 

Ebben a fejedelem-kori államszervezetben kijelölt hatalmi kör azon-
ban nem elégíthetett ki egy személyes uralomra vágyó, erősebb akaratú 
fejedelmet, amilyen Géza volt. Hatalma teljesebbé tételét nem kérhette 
a nemzettől, mert épen a nemzetnek minden fontos ügyben való döntési 
ioga s így a céltudatos, egységesebb nemzeti élet hiánya sok veszélyt 
rejtett magában, épen az államra nézve. Géza felismerte a veszélyt, mely 
különösen a kalandozások erőpazarlásaiban és a keresztény Nyugat-
Európa ezidőbeli szervezkedésében fenyegette Magyarországot. Ehhez a 
megismeréshez a mentés elhatározásán kivül az uralomra való vágyódás, 
kellő akaraterő és akaratát érvényesíteni is tudó hatalom járult. Géza 
tehát nem is kérte hatalma, intézkedő joga teljesebbé tételét, hanem 
erejében bízva kezébe kerítette a nemzetgyűlés felségjogait. Egyszerűen 
nem hívta össze a nemzetgyűlést. Pogány népével szemben nem hivat-
kozhatott isteni felhatalmazásra sem, mint jogai forrására. S akik nem 
voltak hajlandók elismerni intézkedő jogát, azokkal ereje ismertette azt 
el. Igy lett Géza önmaga törvénye. 

Sz. István ugyanezen forrásból, önmagából meríti jogait uralma első 
négy évében. Neki is el kell ismertetnie jogai forrását s ő is fegyverrel végzi 
e munkát. De ő már önmagán kívül álló forrást is keres hatalma számára 

1 E helyen nem bocsátkozunk annak vitatásába, hogy a törzsszervezetre, főként 
a vérszerződésre vonatkozó tudósításaink a valóságnak megfelelően közlik-e az 
eseményeket. Ennek vitatása helyett fontosabbnak tartjuk annak megállapítását, hogy 
a krónikák koruk köztudatát rögzítik meg, még ha nem felel is meg a köztudat a 
valóságnak. E köztudat fenntartását és alkotmányos életünk fejlődésére gyakorolt 
hatását krónikáink minden esetre biztosították, E hatást mutatja az a tény, hogy 
Werbőczi hivatkozik a fejedelmek korára épen a törvényhozó hatalom fejtegetésénél. 
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s ezt a forrást kora keresztény felfogása alapján választja ki. Mindenek-
előtt népét a keresztény hitre téríti, hogy újra hivatkozhassék Istenre, mint 
a hatalom forrására ; aztán koronát kér Isten földi helytartójától s az 
Egyház által királlyá koronáztatja magát. Így reméli, hogy a keresztény 
hitre térített nemzet majd nem az önerejével úrrá lett zsarnokot látja 
benne, hanem isteni rendelésen nyugvónak ismeri el hatalmát. Isten 
kegyelmét tekinti hatalma forrásának, egyedül csak ezt, amint a pannon-
halmi alapítólevél (1001) bevezető szavaiban ki is fejezi: „Stefanus 
superna providente clementia ungrorum rex. Ö is, utódai is két századon 
át Dei gratia rex ként, korlátolt abszolutizmussal, Isten akaratából szár-
maztatott hatalommal uralkodtak. Ebben a minőségben és ilyen hata-
lommal felruházott királyokként a XVI. sz. óta Habsburgi királyaink 
akartak uralkodni. 

A nemzet, míg nem hatotta át a keresztény lelkület, míg a még 
pogányként nevelt első és a pogánysággal érintkező második nemzedék 
ki nem halt, nem tudott belenyugodni a keresztény Isten kegyelmén 
nyugvó királyi hatalom gyakorlásába. Nem ismerheti és nem is ismeri 
el forrásnak. 1046-ban a kereszténységet s vele a királyságot megsemmi-
síteni akarja annyival is inkább, mert a tudatában élő nemzeti akaratról, 
mint felségjogforrásról lemondani nem akar. Pedig Sz. István korlátlan, 
a felségjogokban senkit sem részeltető hatalmat gyakorol. A régi, a 
nemzetgyűlés kezén levő felségjogokon kívül hatalmát teljesebbé leszi 
a pénzverés felségjoga, a főpapkinevezés pápától nyert joga és az a 
tény, hogy az ország senkitől meg nem szállt területeit a király számára 
birtokba veszi. Egyéni, szinte magánbirtoknak tekinti az országot, kor-
mányoztatja kinevezett tisztviselőivel saját akarata-szabta rendelkezések 
alapján. Nem kérde/i meg a nemzetet semmiféle királyi ténykedésben, 
legfelebb néhány tanácsosát, mert a bölcseség ezt így kivánja. Azonban 
még tanácsosaitól is csak a bölcseség határain belül engedi magát be-
folyásoltatni. 

Ez az alaki szempontból korlátlan hatalom II. István uralkodásáig 
emelkedett s alatta szinte tűrhetetlen zsarnoksággá lett. De II. István 
uralkodása után, a XII. század közepe óta, már megkezdődik ezen abszo-
lút hatalom bomlása. Bomlasztják, csökkentik a királyok birtok- és kivált-
ság-adományai és a nemzet lassú fejlődése, törekvése a fejedelenikori 
állapotok, jogrészesség felé, a felségjogok kettős forrásának: Isten aka-
ratának és a nemzet akaratának érvényesítése felé. Eleinte öntudatlanul 
ható erőként működik a múlt emléke, de 12C0 körül, majd 1280 körül, 
mikor Anonymus és Kézai Simon krónikája öntudatosítja a nemzeti aka-
rat régi szerepét, öntudatosan. Az aranybulla 1222. évi, 1231. és 1267. 
évi változatai már a nemzeti akarat megnyilvánulásai és III. András 
országgyűlésein a nemzet már úgy szerepel, mint akinek akarata a fel-
ségjogoknak, — Isten akarata mellett, — forrása. 

Isten akaratát, mint a hatalom forrását, a nemzet önmaga számára 
elképzelhetővé iparkodott tenni. Ezt azáltal érte el, hogy a Sz. Koronát 
nem tekintette egyszerű királyi disznek, hanem titokzatos erőt tulajdoní-
tott neki és csakis a Sz. Koronának. Ez az erő akkora és annyira ön-
magában élő, hogy bár az Egyház adta eredeti tekintélyét, ettől a hatal-



mat adó erőtől többé az Egyház nem tudta megfosztani. A nemzet viszont 
azt az öntudatos elméletet is felállítja, hogy a titokzatos erőt a nemzet 
akarata adta meg a Sz. Koronának, de a nemzet sem tudja tőle meg-
fosztani s ugyanazt az erőt más Koronára átruházni. Az Egyház és a 
nemzet minden akaratmegnyilvánulása tehetetlenül áll a Sz. Korona titkos 
erejébe vetett, szinte babonás hittel szemben. A nemzeti köztudatnak 
olyan erős ezen hite, hogy királyának csak azt tekinti, akit a Sz. Koro-
nával azzá koronáztak. Senkit mást nem ismer el királyának. 

A nemzet ezen erős hitével szemben a hivatalos felfogás két ízben 
tett kísérletet arra, hogy a Sz. Korona titokzatos erejét megszüntesse, 
illetve más koronára ruházza. A hivatalos felfogás azon alapult, hogy a 
Sz. Korona titkos, hatalmat adó erejét a nemzet akarata adta s akkor 
ugyanazon akarat azt el is veheti a Sz. Koronától és másik koronára 
viheti át. Ilyen határozatra a kényszerhelyzet kényszerítette a nemzetet. 
A XIV. század elején u. i. a Sz. Korona illetéktelen, nem a nemzettől, 
csak néhány oligarchától trónra emelt király fejére került. A nemzet 
védelmet keresett hasonló esetek megismétlődésével szemben. Ezért fejti 
ki a nemzeti akarat elméletét, de az elmélet csak elmélet maradt, a nem-
zet hitét megingatni nem tudta. Hiába kísérletezett ezzel 130 évvel 
később is. 

Az első eset Károly Hubert trónra-emelésekor történt. A Sz. Korona 
Vencel és Ottó párt-királysága után László vajda kezébe került. Félő 
volt, hogy újra nem a nemzettől óhajtott király koronázására használják 
fel, illetve a nemzettől óhajtott király azzal nem lesz megkoronázható 
és így nem száll rá a Sz. Korona hatalmat adó ereje. Erre 1309. május 
8-án Gentilis pápai követ a főpapok és főurak budai gyűlésében kimon-
dotta, hogy, ha Sz. István koronája az ezen gyűlésen meghatározott 
gyűlésig László vajdától nem kerül vissza az illetékes kezekbe, ezen 
végzés erejével tilalmasnak, szentetlennek, elvetettnek tekintendő mind-
addig, míg a maga helyére: a király kezéhez vagy a székesfehérvári 
káptalanhoz vissza nem kerül. Kimondta a gyűlés, hogy a Sz. Korona 
pótlására más koronát kell készíteni, azt a pápai követ megáldja és az 
Egyház nevében a királynak és az országnak ajándékozza, hogy vele 
Károlyt és utódait megkoronázhassák. Vállalják, hogy a főurak, nemesek 
és az egész nép ezt fogják valódi, törvényes koronának tekinteni. 

Minden a végzés szerint történt, csak a Sz. Korona erejébe vetett 
hitnek megszüntetése nem sikerült, bár az Egyház is hozzájárul a hatá-
rozathoz és az Egyház adja az új koronát is a nemzetnek. Ezáltal nyil-
vánvaló lett, hogy a Sz. Korona titkos erejét a köztudat nem az Egyház 
akaratából, de nem is a nemzet akaratából származtatta. Valami, ezek tő 
függetlennek képzelt, de erősen hitt és tisztelt titkos erő volt a hatalom 
forrása. Gentilis is, Károly is látta a kisérlet eredménytelenségét s addig 
nem is nyugodtak, míg a Sz. Koronát vissza nem szerezték és a már 
többször megkoronázott királyt a Sz. Koronával is meg nem koronázták. 

A második eset 1440-ben történt. Albert király halála után a nemzet 
Ulászló lengyel királyt választotta magyar királlyá. Eleinte az özvegy 
királyné is beleegyezett a választásba, de később beleegyezését vissza-
vonta és utószülött fiát, Lászlót akarta trónra emelni. Hogy ezt sikerrel 



megtehesse, Kottanerné Hindy Ilonával ellopatta a Visegrádon őrzött Sz. 
Koronát és az ezzel történt koronázás érvényességében bízva kis fiát 
csakugyan királlyá koronáztatta még Ulászlónak az országba-jövése előtt, 
országgyűlés nélkül. 

A nemzet egyrészt nem akarta érvényesnek elismerni a jogos 
örökös megkoronázását, másrészt nem koronázhatta meg választott kirá-
lyát a Sz. Koronával, minthogy az Erzsébet királyné kezében volt. A szük-
ségszerű helyzet tisztázására tehát egy deklarációban érvénytelenítette 
V. László koronázását, illetve a Sz. Koronát megfosztotta titkos erejétől 
és egy másik koronára ruházta azt át. 

Az érvénytelenségre több okot hoztak fel. Ezek, a deklaráció szerint, 
a minden koronázás érvényességéhez szükséges feltételek hiánya voltak. 
Felhozták okul, hogy nem országgyűlésen, tehát nem a nemzet akaratá-
ból történt a koronázás. Felhozták, hogy a többi koronázási jelvény : a 
királyi kereszt, pálca, az országalma és Sz. István követi keresztje is 
hiányzott a koronázásnál. Ezen tényekkel szemben kijelentik, hogy a 
királyok koronázásának érvénye a nemzet akaratától függ.1 Igaz ugyan, 
hogy a koronázás helyének (Székesfehérvár) és a koronázó személyé-
nek (esztergomi érsek) a XIII. század óta pápai döntéssel megállapított 
feltételét megtartották, de a nemzet egyelőre elzárkózott ezek elismerése 
elől. Ehelyett kijelentette, hogy a Korona ereje a nemzet akaratán alap-
szik, a nemzet közakarata Ulászlót koronázza királlyá, még pedig, mint-
hogy a Sz. Korona nincs birtokában, a Sz. István ereklyetartó mell-
szobrán levő koronával. Minthogy pedig a Sz. Korona ereje a nemzet 
akaratában gyökerezik, akarja, hogy ez a koronázás ugyanolyan érvényű 
legyen, mintha a Sz. Koronát tették volna a király fejére. A Sz. Korona 
minden ereje a nemzet akaratából az új koronára szálljon, a Sz. Korona 
ereje pedig megszűntnek tekintendő.2 

Azonban a nemzet ezen határozata is csak ideig-óráig érvényesül-
hetett, a közfelfogást, a Sz. Korona titkos erejébe vetett hitet nemcsak 
megszüntetni, de csökkenteni sem tudta. Később Ulászló halála után, 
V. László koronázásának érvényességét, épen a Sz. Koronával történt 
koronázás alapján, annyival is inkább elismerte, mert Székesfehérvárott 

1 Regina . . . infantem vix adhuc trimestrem praeter omnium nostrum volnn-
tatem ad hoc concurrere debenfium atque consuefudinem hucusque in simili reten-
tam, absentibus etiam omnibus apparamentis sacris, nec non gladio, sceptro, pomo 
et cruce legationis sanctissiml Stephani primi regis nostri coronari fecit et pro-
curavlt . . . regum coronatio a regnicolarum voluntale dependet ac efficacia et virtus 
coronae in ipsorum approbatione consistit . . . 

2 . . . decernentes, pronuntiantes et déclarantes per haec scripta, ipsam moder-
nam coronam et coronationem, omnem illam virlutem et efficaciam illudque robur 
per omnia habere et habiluram, ac si praetacta prior corona capiti dicti D. nostri 
regis fuisset imposita . . . ipsa priori corona absente et si eadem recuperari non 
poterit, omnis deest efficacia, ac quodlibet signaculum, mysterium et robur eiusdem 
In hanc modernam coronam intelligantur et harum serie, de omnium nostrum, 
quorum coronae mérita discutere probareque et impiobare interest, voluntate cogno-
scantur esse t r a n s f u s a , . . (Katona: Hist. Crit. XU!. 91 — 100. 1.) 



és az arra egyedül jogosított esztergomi érsek ténykedésével történt. 
Az egész deklarációnak csak annyi hatása volt, hogy a nemzeti akarat 
megnyilvánulásának fontosságát is hangsúlyozta és ezen alapon az 
1447 : 30. tc. az országgyűlésen való koronázást, a nemesség rész-
vételét s benne a nemzeti akarat megnyilvánulását kötelezőnek mondta 
ki. Viszont Ulászló birtokadományait érvényteleneknek nyilvánították. 

A meghalt király jogos örökösét 1440-ben érő sérelmet I. Mátyás 
az 1485: 1—3. t.-c.-ben reparálta, mikor megállapította, hogy a szabad 
királyválasztás csak a király fiútlan halála esetén illeti meg a nemzetet. 
E törvényével egyúttal itélelet is mond az 1440. évi deklarációról. 

Egyébként már Károly Hubert abszolutisztikus királyi hatalomra 
való törekvésében igyekezett hatalma forrásait másutt keresni, mint a 
Sz. Koronában vagy a nemzet akaratában. Mint minden abszolutista 
király, Istenen kívül önmagát tartotta hatalma forrásának és „ex pleni-
tudine regiae potestatis" adja ki a nemzetet kötelező rendeleteit és 
kivánja az irántuk való engedelmességet. Törekvései azonban csak úgy 
nem jártak eredménnyel, mint a XVI. században a Habsburgiak öntuda-
tos „Dei gratia rex" elméletére alapított, hasonló törekvései sem. Ez 
utóbbiak tervei,, megbuktak a Werbőczitől írásba foglalt nemzeti köztudat 
szilárdságán. Ő fejtette ki, hogy Magyarország a Sz. Korona teste, a 
közjogok a Sz. Korona jogai. A nemesek, mint a Sz. Korona testének 
birtokosai, tagjai a Sz. Koronának s a király annak a feje. A Sz. Korona 
jogait a király a nemzet akaratából gyakorolja, de nem olyan értelem-
ben, mintha a Sz. Korona ereje, hatalma, a nemzet akaratától függne, 
csak olyan értelemben, hogy a nemzet akarata jelöli, hogy kire száll 
ezen erő, a felségjogok gyakorlásának hatalma. Ezt a koronázáson részt-
vevő nép is kifejezi, mikor a nádor háromszoros kérdésére : Magyarok, 
akarjátok-e, hogy a jelenlevő N. N. a Sz. Koronával az ország királyává 
koronáztassék? — a nép háromszoros: Akarjuk, éljen a király! fel-
kiáltása a nemzeti akarat szertartásszerű megnyilvánulása. 

Láttuk tehát, hogy a törzsszervezeti és honfoglaló magyarság Istent 
és önmagát tekintette a felségjogok forrásának. Ezt adataink is így 
nevezik meg. s a nemzet élete is bizonyság a mellett, hogy ezen tudatuk 
szerint gyakorolják közvetlenül, vagy átruházott jogkörrel tisztviselőik 
útján a felségjogokat. Géza fejedelem hatalma forrásául saját akaratát 
és erejét tekinti s e forrást Sz. István vitte vissza a középkori keresztény 
alapra : Isten akaratára, kegyelmére. Kétszáz év telt el Sz. István óta 
s a nemzet újra elismertetni törekszik akarata forrásjellegét. Ez azonban 
csak részben sikerül, mert szinte kiirthatatlanul meggyökerezik a köz-
tudatban az a felfogás, hogy a felségjogok forrása a Sz. Koronában 
rejlő mysterium. A nemzeti akarat kifejezésének és megnyilvánulásának 
szükségét 1447-ben állapítják meg. így lesz a nemzeti akarat s a Sz. 
Korona erejében érzett isteni akarat harmonikus felségjogforrássá oly 
egyensúlyban, hogy a mindenesetre kifejezettebben működő nemzeti akarat 
minden erőlködése mellett sem tudja egyedül önmagát elismertetni a 
felségjogok forrásának. 

(Folyt, köv.) 



Kereszténység és emberi művelődés. 
Irta : Dr. Mázy Engelbert ( P a n n o n h a l m a ) . 

II. 
Jézus Krisztusnak neve is tájékoztat abban, hogy még mi újat 

hozott a kereszténység az emberi művelődés javára. Jézus annyit jelent, 
mint Megváltó. E minőségében tekintve, a kereszténység a Megváltóban 
a nevelés fogalmának korrektivumát, helyesebben e fogalom tartalmának 
legértékesebb jegyét, sőt a nevelés lényegi meghatározását hozta az em-
beri művelődés javára. S ha a nevelést és művelést, a neveltséget és 
műveltséget egyenlő értékű fogalmaknak tekintjük, azt is mondhatjuk, 
hogy a müvelés fogalmát érteti :neg egyszersmindenkorra az emberiséggel. 

Jézus Megváltót, szabadítót jelent. „Az ő nevét Jézusnak hivod, 
mert ő szabadítja meg népét bűneitől' (Luk. 1, 31. Mát. 1,21.). A bűntől 
való megszabadulás pedig minden nevelhetőségnek előfeltétele. Egyesek 
és nemzetek művelődésének foka a bűntől való megszabadulás fokától 
függ. A bűn ugyanis szöges ellentétben áll a tiszta erkölccsel, mely 
népeknek, nemzeteknek, az egész emberiségnek támasza és talpköve. 
A bűn elválaszt Krisztustól, megfosztja az embert a kegyelemtől és 
szentségtől, az Isten barátságától, az örök élettől és boldogságtól. A bűn 
elhomályosítja az ember értelmét és oka a balfogalmaknak, a tévedések-
nek és hazugságoknak. Aki bűnnek rabja, elői.élet, praesuppositio nél-
küli tudományos kutatásra képtelen. Csak a bűntől tiszta embernek 
egyedüli praesuppositioja az igazság és semmi más. A bűn az akarat 
működését rendetlen hajlamokkal zav rja és megbontja egyesek és népek 
életében a szeretet rendjét. Megbontja az igazságosság rendjét is. A bűn 
úrrá teszi a testet a lélek fö'ött. A bűn akadálya az oktatásnak, az 
erkölcsi és testi nevelésnek. Megrontja a családi életet, a 'áássa az állami 
alapokat, elidegenít az Egyháztól, megfoszt a becsülettől, az egészségtől, 
visszatart a kötelességíeljesítéstől. Hellas és Róma nagy volt, mig az 
őskinyilatkoztatásból hozott maradék erényei éltették; azután mindkettő 
megdőlt és rabigába görnyedt. A népvándorlás népei között azok lettek 
államalkotók, amelyek Jézus Krisztushoz tértek, a többiek a bűntől 
elgyengültek és felszívódtak. Európa népeit a bűn sodorta bele a világ-
háborúba, és a bűn miatt nem tudnak békére térni. 

A bűnt tehát le kell győzni. Enélkül nincs maradandó művelődés. 
Legyőzni pedig és belőle megigazulni csak a Jézus Krisztusban való 
hit által lehet (Rőm. 3. 22.) Ennek megértése céljából Jézus másik nevét: 
a Krisztus nevet kell értelmeznünk. Krisztus annyit jelent, mint felkent. 
Krisztus az emberiség felkent főpapja, felkent tanítója és felkent királya. 
Azok, akik Krisztusról, mint az emberi művelődés új eszményéről irnak, 
többnyire csak a tanítómestert látják meg benne. Néha még a vezető, 
nevelő királyt is. Pedig szinte legfontosabb benne az emberi művelődés 
tekintetéből a főpipi mivolta. Főpapi minőségében és ténykedésével győzte 
le a bűnt, mely elvadulás, enyészet és halál, és lett az élet, a tudomány, 
az erkölcs forrásává, a művelődés szegletkövévé és adott korrektivumot 
a nevelés fogalmának. A nevelés első sorban átalakítása az eszes em-



beri természetnek s csak azután kialakítása a benne rejlő erőknek. 
A nevelés újonnan születés vizből és Szentlélekből, megigazulás a Jézus 
Krisztusban való hit által, átvitel a bűn állapotából a kegyelem és isten-
gyermekség állapotába. És ez az átalakítás, ez az újonnan születés, ez 
a megigazulás és átvitel csakis főpapunknuk a keresztfán bemutatott 
áldozatával vált lehetségessé, mert amint „Mózes felmagasztalta a kigyót 
a pusztában, úgy keli felmagasztaltatnia az emberfiának, hogy minden, 
aki őbenne hiszen, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Ján. 3, 
1—16.) Krisztus keresztáldozata, amelynel: megújítása a szentmiseáldo-
zat, a Krisztustól szerzett szentségek, amelyek Krisztusból, az áldozat-
ból büntörlő és megigazulást szerző kegyelmet árasztanak a hivő embe-
rekre, a művelődésnek nélkülözhetetlen eszközei. Amint a vas, ha tűzbe 
teszik, megtüzesedik és a tűz tulajdonságait ölti magára; úgy kriszíuso-
sodnak a szentségek útján Krisztussal érintkező emberek és öltik ma-
gukra Krisztust és lesznek tökéletesek, mint a mennyei Atya tökéletes. 
A misehallgatók, a szentségekhez járulók, az imádkozók számáruk örven-
detes növekedése a rekrisztianizálódásnak megnyugtató bizonyítéka. 
Ennek nyomán, során átalakulnak majd nemcsak egyesek, hanem csalá-
dok is, iskolák is, tömegek és társadalmak is, erősödik az Isten országa 
s vele az emberi művelődés is. 

A kegyelem, amelyet Krisztus papi mivoltából kiáraszt, előfeltétele 
a sikeres oktatásnak és nevelésnek i s : az oktatásban győzelemre segíti 
az igazságot, a nevelésben elrendezi a szeretetet, jézus Krisztus úgy 
tanított és nevelt, mint akinek hatalma vagyon (Márk 1 ,2 . Luk. 4, 32. 
Mát. 7, 28 — 29. Márk 1, 27. Ján. 5, 14. — 8, 11.). Ez a hatalom ra 
tanítását és nevelését kisérő, a hallgatóságra kiáradó kegyelem volt. És 
ezt a hatalmat az Üdvözítő tanítványaira is átruházta. Azért biztatja 
őket: „Mikor pedig átadnak titeket, ne gondolkodjatok, miképen és mit 
szóljatok, mert megadatik nektek azon órában, mit szóljatok Mert nem 
ti vagytok, akik szolotok, hanem Atyátok Lelke az, ki nektek szól" (Mát. 
10, 19—20.). Ez alapon mondja az apostol: „Az én beszédem és taní-
tásom nem az emberi bölcseség hitető igéiben, hanem a léleknek és 
erőnek megmutatásában állott" (I. kor. 2, 4.). Való igaz, hogy Jézus 
Krisztus maga sem lehetett volna tanítója és nevelője az emberiségnek 
merőben tanítói és Királyi méltósága alapján, ha nem lett volna egybpn 
az emberiség főpapja; annál kévéévé mások. Ez az igazságra oktatás 
és szeretetre nevelés a művelődés, a nevelés fogalmát a megigazulással 
együtt teljessé teszik. 

Krisztus prófétai vagy tanítói méltóságát tekintve, a kereszténység 
négy nagy értékeit hozott az emberi művelődés javára: nélkülözhetetlen 
igazságokat, új tananyagot, a tanító eljárásnak örökértékü mintáját és 
hivatásos tanító osztályt. 

„A malaszt és igazság Jézus Krisztus által lett" (Ján. 1, 17 ) : a 
malaszt, a kegyelem Jézus által, az emberiség főpapja által, az igazság 
Krisztus által, az emberiség tanítója által. Légió azon szentírási helyek 
száma, amelyek bizonyítják, hozy Krisztus az igazság (Ján. 14, 6.), hogy 
telve van igazsággal (Ján. 1, 14.), hogy tanítása igazság (Gal. 2, 5.) 
stb. Az igazság Jézus Krisztus által lett. Igazságok, amelyek az emberi 



élet égető kérdéseire határozott, kielégítő és a szivet megryugtató fele-
letet adnak. Megtudjuk, hogy Isten van s hogy milyen az Isten magában 
tekintve és milyen a teremtett világhoz és az emberhez való viszonyában. 
Tájékoztat a világ és az emberi élet eredetéről, az ember mivoltáról, 
életének terjedelméről, az embernek Istenhez, embertársaihoz a teremtett 
világhoz való viszonyáról, az életben és a világban jelentkező rossznak 
eredetéről, legyőzhetőségének módjáról és eszközeiről stb. Oly igazságok, 
amelyek egyesek és népek boldogulásához feltétlenül szükségesek s 
azért nem várhatunk rájuk, mig a tudományos kutatás megtalálja őket. 
ha ugyan egyáltalán egész teljességükben megtalálhatná. Piaion feltmel-
kedett a jóság ideájanak szemléletéig és benne az istenséget sejtelte ; 
de sem a magaslaton nem látott világosan és eleget, sem a mélységben 
körülötte folyó élet rendjét nem ismeite fel kellően, különben nem irta 
volna meg Állam c. müvét oly tartalommal, amilyennel megirta. Gon-
dolom, szívesen becserélte volna összes müveit az elemi katekizmusért. 
S ha végigtekintünk a filozófiai gondolkodás történetén, nemcsak azt 
kell megállapítanunk, hogy egymásnak ellentmondó vélemények merül-
nek fel, hanem azt is, hogy az igazság, melyet Krisztus tanított, az 
emberi élet legfontosabb kérdéseire irányuló tudományos vizsgálódás-
nak is javára van. Mert „az igazság felszabadít" (Ján. 8, 32.) az előíté-
letektől, az elfogultságtól, a balfogalmaktól, a rendetlen hajlamoktól, 
az érzékiségtől és egyben megóv a tévedésektől. A tudománynak csak 
egyetlenegy előfeltételezettsége lehet: az igazság, és egyetlen értékmérője: 
az igazság. Krisztus nélkül, az igazság nélkül szüntelenül csak tanulunk, 
kutatunk, vizsgálódunk ; de az igazság megismeréséhez el nem jutunk 
(II. Tim. 3, 7.), hanem eljutunk a tudomány csődjéhez, az ignoramus 
et ignorabimus lesújtó jelszavához. 

Az igazság, melyet Krisztus tanított, továbbá új tananyagként 
illeszkedett bele az emberi művelődésbe, új tantárgyként az oktatás kere-
tébe, még pedig úgy, hogy központi helyet kapott a tantárgyak szerve-
zetében, a tantervben. A görög és római művelődés tárgyai közt vallás-
tant hiába keresünk. Tanításuk és nevelésük nem volt vallástalan ; 
ellenkezőleg a vallástalan embert, legalább a művelődés régibb kor-
szakaiban, megvetették. Vallástanuk azonban alig is lehetett. A görög 
és római vallásnak az istenség megismerésére vonatkozó része hiányos, 
tartalmatlan, határozatlan, sőt az istenség fogalmához méltatlan volt. 
Platon nem ok nélkül zárta ki a múzsái tanulmány köréből az istenek-
kel kapcsolatos meséket. Vallásuk erkölcstani része a természetes erkölcsi 
törvény és az állami törvények kereteiben mozgott és a különféle filo-
zófiai iskolák ethikájából táplálkozott. Fejlett és rendszerezett igazában 
csak az istenek szolgálatára irányuló rész volt: az istentisztelet; cselek-
mények, főleg az áldozatok, az istentiszteleti személyek, helyek és sze-
relvények Érthető tehát, hogy szorosan vett vallástani tantárgy meg-
alkotására senki sem vállalkozott. Ezzel szemben Jézus Krisztus az örök 
élet előfeltételeként hirdette az Isten megismerésének szükségességét 
(Ján. 17 3.), a lehetőségét pedig megadta az evangéliumban, amelyen 
az egész isteni kinyilatkoztatást kell érteni. Hirdette továbbá, hogy a 
mennyeknek országába csak azok mennek be, akik megtartják a paran-



csolatokat; a legfőbb parancsolat pedig : „Szeressed a te Uradat Istene-
det teljes szivedből . . . szeressed felebarátodat, mint tennenmagadat" 
(Mát. 22, 37.). Végre hirdette: „Egyedül Uradat Istenedet imádjad és 
csak neki szolgálj" (Mát. 4, 16.) és a szentségek szerzésével megjelölte 
az imádás és szolgálat legkiválóbb módját. Ez alapon lassankint kiala-
kult az új tananyag és a keresztény művelődés szervezetében központi 
helyet nyert. Szent Ágoston De doctrina Christiana c. művében meg-
jelölte a görög és római művelődésből joggal átvett artes liberales viszo-
nyát a keresztény tananyaghoz, s a tőle megállapított elv és viszony 
érvényesült az egész középkoron át. Kezdetben a Szentirás és a S/ent-
atyák irásai alapján tanították az új tananyagot, az újkor elején, kate-
kizmus formájában tantárgyként illeszkedett be az oktatás keretébe. 
Arról pedig, hogy iskoláinkban külön tantárgyként taníttassék és hogy 
a tantárgyak szervezetében a tantervben centralis helye legyen, ma sem 
mondhatunk le. A rekrisztiánizálódás jelszava : vallásoktatás és vallásos 
oktatás. 

Közismert és elismert dolog, hogy Krisztus tanító eljárásával, okta-
tási módjával a sikeres, nevelő oktatásra példákat, útmutatásokat adott. 
„Soha ember így nem szólott, mint ez az embei" (Ján. 7 , 4 6 ) , mondák 
mentségükre az elfogatására kiküldött poroszlók, mikor dolguk ví'gzése 
nélkül a farizeusokhoz visszatértek. Tanításában alkalmazkodott hallga-
tóinak felfogó képességéhez és fogékonyságához (Nikodemus, a sza mariai 
asszony, apostolai, a hegyi beszéd hallgatósága, M á r t j a stb.) és a szük-
ség szerint párbeszédes, előadó, magyarázó, fejtegető alakban közölte 
velők az örökélet igéit. Sokszor indult ki ismereteiből, főleg az ó-szövet-
ségi szentírásból, és ehhez kapcsolta a még ismeretlent. A szemléltető 
oktatás példái a természetből, az emberi életből vett példái, életképei 
és parábolái, amelyekkel elvont igazságokra tanított. Számolt a hallga-
tók öntevékenységével, midőn példabeszédeit többnyire nem magyarázta 
meg, hanem a megfejtést a hallgatókra bízta. Idetartoznak velős mon-
dásokban való tanításai, amelyek mélységes értelmükkel gondolkodásra 
ösztönöztek és azonfelül szabatos rövidségükkel alkalmasak voltak az 
emlékezetben való megőrzésre. A farizeusról és vámosról, a dúsgazdagról 
és a szegény Lázárról szóló példabeszédek például szolgálhatnak arra, 
hogy az ellentét kiemelése az ellentétek szembeállítására mennyire hasz-
nos az igazság elmélyítésére. Sűrűen alkalmazza a kérdező alakot, hogy 
hallgatóit az igazság megismerésére, önismeretre, önmaguk megítélésére 
vezesse. Fontos igazságokat és kötelességeket megismétléssel törekszik 
szívbe vésni stb. 

De Jézus Krisztus nemcsak a maga személyében az emberiség 
tanítója, tanítókról is gondoskodott. A kereszténység tanító osztályt, 
tanító rendet hozott az emberi művelődés javára. Krisztus az apostolok-
nak adott utasításával: „Elmenvén, tanítsatok minden nemzeteket" (Mát. 
28, 19), tanító rendet szervezett, amelynek tagjai kötelességből tanítanak, 
akiknek hivatásuk a tanítás (I. Kor. 1, 17.—9, 16.), akik tanításra való 
kötelezettségükben, mint a történelem igazolja, nem szorítkoznak az ige-
hirdetésre, hanem az igehirdetés érdekében profán ismeretekre is taníta-
nak. így volt és van ez nemcsak az európai népek művelődésében, 



hinem igy van ma is a missió-területeken, ahol nemcsak elemi és közép-
fokú iskolákban, hanem egyetemeken is tanítanak a hithirdetők. Taní-
tásra való kötelesség támadhat és támadt bér cimén is, ameiyet család, 
társadalom, állam fizet azoknak, kik megélhetésükért tanításra vállalkoz-
nak. Ezek tanító renddé is szerveződhetnek anyagi érdekeik biztosítá-
sára. Annak a tanító osztálynak kötelezettsége, amelyet a kereszténység 
állított bs, Isten tekintélyén alapszik, annak az Istennek tekintélyén, ki 
minden embert üdvözíteni akar (I. Tim. 2, 4.) s aki az adott talentu-
mok felhasználására, kamatoztatására kötelezi szolgáit (Mát. 25, 14—30.), 
azaz művelődésüket akarja. Ez alapon azt is mondhatni, hogy a tanítás 
kötelessége a művelődés szükségességében gyökeredzik, nemcsak azoké, 
kiket az Üdvözítő a nemzetekhez tanítani küldött, hanem a soraikat 
kiegészítő világi tanítóké is. Ezek tanítói hivatásuk nemeslevelét a Krisz-
tu ; tói szervezett tanító osztálytól kölcsönözték, és ezzel még az a közös-
ségük van, hogy a növendékek újonnan születése és a kegyelmi élet 
gondozása dolgában állandóan rászorulnak. 

Végre királyi méltóságában és minőségében tekintve, Krisztus az 
erkölcsi nevelés alapjait és útjait rakta le és állapította meg az emberi 
művelődés javára. Utasításával, hogy nemcsak tanítani kell a nemzeteket, 
hanem egyúttal megkeresztelni az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek 
nevében (Mát. 28, 19.), az erkölcsi nevelés lehetőségének alapfeltételét 
jelölte meg; a szentségek szerzésével és azon intelmével, hogy a taní-
tásnak az ige megtartására kell irányulni, az erkölcsi nevelés nélkülöz-
hetetlen eszközeit ismertette meg. Kiegészítette az eszközöket a maga 
példájára való utalással, amely Bethlehemtől a Golgotháig és azontúl 
az emberi élet legváltozatosabb és legválságosabb helyzeteiben tanulsá-
gos és hatékony. Jutalom és büntetés, szoktatás és gyakorlás és az er-
kölcsi nevelés egyéb alakjai nevelő eljárásában, amellyel apostolait és 
környezetét nevelte, bőségesen szemlélhetők. S mivel szabadság nélkül 
az emberi cselekvésnek nincs erkölcsi jellege, tekintély nélkül pedig nincs 
erkölcsi minősége, mint Megváltó és Szabadító felszabadítja az embert 
a bűn, a tévedések, a rendetlen hajlamok és a testiség túlzásainak szolga-
ságából (Mát. 8, 32—36. Róm. 7. fej.) és lehetővé teszi Isten akaratának, 
a mennyei Atya parancsolatainak teljesítését. Ennek az isteni akaratnak, 
mint a szabadakarati, vagyis erkölcsi cselekvés zsinórmértékének meg-
nyilatkozási formáit mindenkitől felismerhető módon világosan megjelölte. 
A legfőbb parancs a szeretet két főtörvénye. De a tízparancsolatot s.*m 
jött felbontani, hanem inkább beteljesíteni (Mát. 5, 17.). Kiegészítésül 
az Egyház törvényhozó hatalmát rendelte (Luk. 10, 16. — Mát. 18, 17.) 
és tanította, hogy az államnak is meg kell adni a magáét (Mát. 22, 21.). 
A mi végre az erkölcsi nevelés útjait, az erényeket illeti, ezek mind 
belőle indulnak ki és hozzá térnek vissza. Ő maga az út (Ján. 14, 6.), 
amelyen járnunk kell. Tőle kell tanulni szelídséget és alázatosságot (Mát. 
11, 29. és egyéb erényeket. Úgy kell egymást szeretnünk, ahogy ő sze-
retett minket (Ján. 15, 12.). 

És mi mindennek a célja? Mi célja a művelődés keresztény jel-
legének, folytonosságának és egyetemességének? Mire való a művelődés 
eszménye, a megigazulás, az oktatás és nevelés? Mi célja az igazság-



nak, a tananyagnak és tanító rendnek ? Egy célja van : az, hogy az 
embereknek életök legyen. Isten tartalmas, gazdag, örök életre teremtene 
az embert és nem ő szerzette a halált és nem is örül az élők vesze-
delmén (Bölcs. 1, 13—14). „Ember által jött be e világra a bün, és a 
bűn által a halál" (Róm. 5, 12.). És a megváltásnak cé ' ja : a halál 
legyőzése és az élet restaurálása Azért mordja az Üdvözíiö : „Én azért 
jöttem, hogy életök legyen, és bővebben legyen11 (Ján. 10, 10.). Az élet 
visszaszerzése az emberi munka tekintetéből közreműködés a megszen-
te lés ben: küzdelem az életért. Küzdelem a bűn ellen és viaskodás az 
élet kegyelmeért; küzdelem az elfogultság, a balfogalmak, a tévedések 
és hazugságok ellen, és viaskodás az igazságért; küzdelem a rendetlen 
hajlamok ellen és viaskodás a szeretet rendjeért, az erényért és a tiszta 
erkölcsért; küzdelem a testiség, az érzékis:g ellen és viaskodás a lelki-
ségért. És ez a küzdelem, amelynek gyümölcstermése a művelődés, 
lehetővé válik Krisztus által, akinek élete vagyon önmagában (Ján. 5, 26.): 

A kereszténység Jézus Krisztusban az élet teljességét és igazi értel-
mét hozta az emberi művelődés javára. A pogány görögök és rómaiak 
is ismerték az életet, de csak egy részét : a földi életet. A másvilági életről 
csak hiányos, zavaros, torz ismeretük volt. A választott nép többet 
tudott ugyan a teljes életről, de épen csak annyit, hogy nyugodtan vár-
hassa a teljes megismerést a megígért Megváltó eljövetele által. Még 
így is eltévedt az élet helyes értelmezésében, mert Megváltó-várásában 
földi életének felmagasztosulását várta, hatalmas földi » irályt várt, ki 
népének világuralmát biztosítja. Ezzel szemben Jézus Krisztus az örök 
élet fogalmával ismertette meg az emberiséget: öröknek kell lennie a 
földi életnek is, öröknek értékben, mert az örök Isten örök mértékével 
kell mérni az örökkévalóság tekintetéből. E földi életben is az Isten 
országát kell keresni és az ő igazságát (Mát. 6, 33.); fö'di vándorlá-
sunkban is az örök élet felé kell tartanunk (Zsid. 13, 14'): azért „akik-
nek feleségök vagyon, úgy legyenek, mintha nem volna, és akik sírnak, 
mintha nem simának, és akik örülnek, mintha nem örülnének, és akik 
vesznek, mintha nem bírnának, és akik élnek e világgal, mintha nem 
élnének" (I. Kor. 7, 29—31.). Életen mindig örök életet kell érteni és az 
élet teljességének az örök mértékekhez igazodó földi élet integráns része. 
Ez értelemben mondja az Üdvözítő: „Szoros a kapu és keskeny az út, 
mely az életre viszen" (Mát. 7, 14), és : „Ha az életre be akarsz menni, 
tartsd meg a parancsolatokat" (Mát. 19, 17.). 

A pogány világnézet súlypontja a földi élet körébe esik. Mivel az 
élet fogalmát, a földi élet értelmét, az élet teljességét, az örök életet 
nem ismerték és nem ismerik, érthető, hogy a földi lét ölén akartak és 
akarnak boldogulni. Érthető, hogy az egészséget, a vagyonosságot, az 
érzéki élvezeteket, az előkelő társadalmi helyzetet, a nemességet, a 
hatalmat, a hírnevet, a tudományt, a művészetet, egyszóval a gond és 
fáradalmak nélküli, kényelmes földi berendezkedést szinte abszolút érté-
keknek tekintik; érthető, hogy némely foglalkozást szabad emberhez 
méltatlannak, szolgainak minősítettek, melynek elvégzésére a rabszolgák 
vannak ; érthető, hogy a földi életet ki akarták élvezni és féltek a halál-
tól. Ezzel szemben a keresztény világnézet súlypontja a másvilág körébe 



esik. Ehhez képest a keresztény ember földi életében úgy rendezkedik 
be, mint akinek nincs a földön maradandó lakása, hanem örök életet 
keres (Zsid. 13, 14 ). Természetes, hogy földi életét előkészületnek tekinti 
a másvilági életre és az örökkévalóság mértékével méri, s hogy e mér-
tékkel mérve, földi életének a. n. értékeit csak relativ értékeknek minő-
síti. Sőt értékeknek tekinti az értéktelenségeket is : a betegséget, a sze-
génységet, az igazságért szenvedett gyalázatot, üldöztetést, a silány fog-
lalkoztatásokat. a szolgai munkaköröket, mert ezek is eszközül szolgál-
hatnak az örök életre. A keresztény ember nem tekint mindent, amit 
magában talál, erőnek, tehetségnek, értéknek, hanem csak azt, ami 
istentől van benne, ami az örök élet javára kamatoztatható ; ellenben 
azt nem, ami tőle magától van benne, s aminek érvényesítése, kifejtése 
az örök életre káros. így aztán művelődésében nem összes tehetségeinek, 
hanem csak összes értékes talentumainak harmonikus kifejlesztése törek-
véseinek célja ; míg az értéktelen, a bűnben gyökeredző tehetségeit : 
magát a bűnt, a rendetlen hajlamokat megigazulással, u jonran szüle-
téssel kiöli, illetőleg erények kialakításával szabályozza. 

Testét is csak a lelkiség (I. K< r. 15, 44) és az örök élet (Hiszem 
a testnek föltámadását) nézőpontjából becsüli ; de így nagyon is meg-
becsüli; tudom, hogy az Ige, Jézus Krisztus is testet öltött (Ján. 1, 14.), 
és hogy testének tagjai a Szentlélek temploma, amelyet nem szabad 
megfertőztetni (I. Kor. 6, 19.—3, 17.). Azért egyrészt testét megfeszíti 
(Gal 6, 2 4 ) és sanyargatja (Kolossz. 3, 5.), hogy az örök életre káros 
cselekedeteit: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a bujaságot, az ellen-
ségeskedést, a gyilkosságot, a részegeskedést stb. ne cselekedje (Gal. 5, 
19—21.); másrészt kiárasztja reá a lélek gyümölcseit: a szeretetet, az 
örömöt, a békességet, a türelmet, a szelídséget, a szerénységet, a meg-
tartóztatást, a tisztaságot stb. (Gal. 5, 22—23 ). Test dolgában ez a 
keresztény jelszó: „Lélek szerint járjatok" (Gal. 5, 16.) és „Dicsőítsétek 
és hordozzátok Istent testetekben" (I. Kor. 6 , 2 0 ). E jelszóval a testnek 
és tagjainak egyesítése a művelődés szolgálatára és a műveltség áldásai-
nak kiárasztása a testre szépen összefér. 

Ugyancsak relativ értéke van a keresztény ember szemében az 
értelemnek, sőt az akaratnak is, mert sem az egyikben, sem a másik-
ban nem gyökeredzik igazában az ember tökéletessége, igazsága, jósága, 
műveltsége, hanem a vízből és Szentlélekből való, újonnan születés 
(Ján 3. f.) kegyelmes állapotában: a bűnből való megtisztultságban és 
az istengyermekségben. Mindazonáltal a megigazulás e folyamatában 
és a megigazultságon fölépülő keresztény életben és művelődésben nagy 
érték: az igazságot elhivő, az igazságot kereső, kutató, az igazságnak 
meghódoló elme munkája. Az Isten megismerése valósággal előfeltétele 
az örök életnek (Ján. 17, 3.), még pedig Istennek nemcsak magában, 
mint önmagától való, örökkévaló, mindenütt jelenlevő, mindenttudó, 
mindenható, végtelenül bölcs,, szent, jó, igazságos, irgalmas valóságnak 
megismerése, hanem Istennek a mindenséghez való viszonyában, mint 
teremtő, megváltó és megszentelő Istennek megismerése is. Ez a szüksé-
ges ismeret ugyan tudományos kutatás nélkül is elérhető: hittel mindenki 
számára, a szegény, tanulatlan ember számára is hozzáférhető, és első 





sorban hittel szerzendő. De tárgya lehet a tudományos kutatásnak is, 
sőt sokakra valóságos kötelesség lehet a tudományos vizsgálódással 
való megismerés. A tudományok útjai, amelyeken az emberi érteiem 
az igazsagért viaskodik, Istenhez vezető útak. mert Isten nemcsak maga 
az Igazság, hanem egyben forrása minden a föld méhében és ölében, 
minden a világűrben taiálhitó igazságnak. Vannak e tudományos ismeret-
szerzésnek mindenesetre határai, amelyeken túl épen az Isten végtelen-
sége miatt csak az isteni kinyilatkoztatásban való hittel boldogulunk; 
de e határ jkon innen a kutató ember követheti az eszményt : legyetek 
tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes, és tudásban megköze-
lítheti a mindentudó Istent, vagy Jézus Kriszlust, akiről apostolai meg-
állapították, hogy mindent tud (Ján. 16, 30.). Az értelemnél még nagyobb 
értéke van az akaratnak, mert a kereszténység inkább voluntarisztikus, 
mintsem intellektualisztikus. „Tanítván őket megtartani" (Mát. 28, 20.), 
mondja az üdvözítő apostolainak; a megtartás pedig az akarat dolga. 
Az akarat világában csak „az ötletekés kívánságok akarata" (Efez. 2, 3.) 
ériéktelen, mert megzavarja a szeretet rendjét. Ellenben a jóságnak hódoló 
kegyelmes akarat, amelynek működése rendezett, fölötte értékes; Isten 
maga a Jóság és forrása minden teremtett jóságnak. A jóságra irányuló, 
nevelő emberi akaratnak hatékony, alkotó, gyarapító törekvéseiben te hát 
végtelen nagy a területe, és a mindenható, szeretetével mindent átfogó 
isteni akarat az eszménye. A jócselekedeteknek végtelen Sora jár nyo-
mában, és jócselekedet nemcsak az éhezők táplálása, a mezítelenek ruhá-
zása, a tudatlanok tanítása, a szomorúak vigasztalása, hanem a felfede-
zések s találmányok is, az igazságot kereső kutatás is, továbbá a paran-
csolatok és törvények megtartása, a kötelességek teljesítése stb. Az emberi 
tökéletesség tekintetéből az is számba jön, hogy a nevelő akarat jósá-
gokra való törekvésében érintkezésbe kerül a különféle erényekkel, eze-
ket, mint a folyam a mellékvizeket, magába felveszi s igaz erény-értéket 
kölcsönöz nekik. 

Relativ értékek az emberi közösségek is. így például a család, az 
állam, az iskola. S mégis — ez ma tapasztalható valóság — a keresz-
ténység az egység, szentség és fölbonthatatlanság követelményével 
egyedüli biztos alapja a családnak, biztosítéka az államokat fenntartó, 
növelő termékenységnek. A kereszténység az államot, az Egyház és állam 
közt: jogviszony kifejlődése érdekében szükséges emberi küzdelmek elle-
nére is, isteni intézménynek, tökéletes társaságnak tekinti, amely a maga 
rendjében a legfőbb társaság. Az iskolát pedig, már csak a történeti 
fejlődés jogán is, édes gyermekének tekinti és az u. n. állami oktatás 
idején is osztozkodni akar az állammal az iskolát érintő jogokban és 
kötelességekben. 

Az életnek ily világnézet keretében való értékelése kiegészíti a 
művelődésnek már fenntebb megállapított személyi egyetemességét a 
hivatások és munkakörök dologi egyetemességével. A kereszténység a 
hivatásnak új és maradandó értékkel biró értelmezést adott. Itt nem az 
számít, hogy ez vagy az a hivatás, munkakör szabad emberhez méltó, 
egy másik pedig, mert bérért folyó munkával jár, szolgai és megvetett, 
mint a görög és római művelődésben. A kereszténység kivétel nélkül 



minden hivatást, minden munkakört, ha mégannyi keletkezik is a művelő-
déssel járó munkafelosztás nyomán, az örökélet mértékével mér és ez 
alapon a hivatások és munkakörök egyenértékűségét állapítja meg. 
A földmivelő az eke szarva mellett, az iparos a műhelyben kötelességei-
nek lelkiismeretes teljesítésével épúgy kiérdemelheti magának az örök 
életet, mint a tudós az íróasztalnál, a művész a műtermében, a pap az 
oltárnál. Sőt „sokkal jobb az alázatos munkás, ki Istennek szolgál, mint 
a kevély tudós, aki magáról elfeledkezve, az ég forgásán töri a fejét" 
^Kr[sz. Köv. I. 2.). Ez alapon nincs az emberi művelődésnek oly munka-
tere, amelyen termelés és a termelt javak elosztása nem folyhatna, még 
pedig „nem kényszerűségből, hanem szabad akaratból Isten szerint" 
(I. Pét. 5, 2.). Ezzel az egyetemességgel a keresztény művelődésnek 
még egy más universaliíása is összefügg: a keresztény gondolat a 
művelődés egész anyagát felölelő, átható, éltető, megszentelő és szer-
vező gondolat. Hit és tudomány, liturgia és művészet, egyháztörténet és 
világtörténelem, missió és természettudomány stb. nem pusztán érint-
kező és néha ellentétbe is kerülő területek! A keresztényileg müveit 
emberről nemcsak az első századokban, hanem ma is elmondható, hogy 
szorgalmas munkás, jó családapa, hű állampolgár, önfeláldozó katona, 
lelkiismeretes politikus, ideális, inspirált művész, igazságért hevülő 
tudós stb. 

Mindenekfölött pedig elmondható róla, hogy bensőséges, befelé 
eszmélő, gyermekded lélek. Anyagi és érzéki javaktól lelkileg független, 
megelégedett. Szelid és alázatos: figyelmes, előzékeny, udvarias, jósá-
gos, türelmes, megbocsátó. A bajokon s a bajok okán : a bűnön sírni 
tudó és részvéttel irgalmas. Szomjúhozza az igazságot és a szívtisztaságot 
nagyrabetsüli . Békességesés az élet küzdelmeiben helytálló. Világossága 
a sötétségben levőknek, sava az erkölcsi romlásnak. Törvénytartó, még 
pedig nem betű szerint, nem legalitással, hanem moralitással. Jót tesz 
ellenségeivel, hogy gyermeke lehessen annak, ki Napját felkelti nemcsak 
az igazakra, hanem a gonoszakra1^, Ami jót jobb keze teszen, balkeze 
nem tudja. Maradandó javakra törekszik, melyeket a moly meg nem 
emészt és a tolvaj el nem emel. Istenre támaszkodik és hiszi, hogy 
táplálja és ruházza őt, mint az égi madarakat és a mező liliomait. Min-
denben Isten országát keresi. Mást meg nem itél és nem keresi fele-
barátja szemében a szálkát. Türelemmel jár a szűk és meredek uton, 
hogy tökéletes lehessen, mint a mennyei Atya tökéletes s kialakítsa 
magában Krisztust, ki a keresztény műveltségnek ezt a szinvonalát ön-
magában szemléltette es a hegyi beszédben számára kifejezte. 

De nem feladatom, hogy annak az újnak, amit a kereszténység 
az emberi művelődés javára hozott, művelő hatásait rajzoljam. Művelő 
hatásai biztosítva vannak Krisztusban és Krisztus által. Az új, amit a 
kereszténység hozott az emberi művelődésnek, keresztény gondolatok 
fogl lata, megs emélyesítője. A keresztény gondolatok pedig isteni gon-
dolatok : Istentől az emberiség javára kinyilatkoztatott gondolatok. E gon-
dolatok művelő hatásáról már az ó-szövetségi Szentírás megállapítja, hogy 
más gondolatok, mint az emberi gondolatok, nem meddő, tünékeny, hanem 
okvetetlenül hatékony, maradandó gondolatok. „Az én gondolataim nem 



a ti gondolataitok, sem utaim utaitok, úgymond az Úr. Mert mint az 
egek felülhaladják a földet, úgyr az én utaim felülhaladják utaitokat, és 
gondolataim gondolataitokat. És mint leszáll az eső és hó az égből 
és oda többé nem tér vissza, hanem megitatja a földet és megöntözi és 
termővé teszi, és magot ad a vetőnek és kenyeret az evőnek: úgy leszen 
az én igém, mely számból kimegy en; nem tér vissza hozzám üresen, 
hanem véghezviszi mind, amit akartam, és foganatos lesz azokban, mikre 
küldöttem" (Izai. 55, 8—11.). Az újszövetségi Szentírásban pedig az 
Isten szájából kimenő ige, az Isten Igéje, Jézus Krisztus, mikor a kereszt-
áldozatot bemutatni és a földről az Atyához visszamenni készül, főpapi 
imádságában mintegy beszámol arról, hogy valóban véghezvitt mindent, 
amire küldetett. „Aíyám! hatalmat adtál (Fiadnak) minden test fölött, 
hogy mindennek, akit neki adtál, örök életet adjon. Ez pedig az örök 
élet, hogy megismerjenek téged, egyedül igaz Istent, és akit küldöttéi, 
Jézus Krisztust. A munkát elvégeztem, melyet rám bíztál, hogy meg-
cselekedjem. Az igéket, melyeket nekem adtál, közöltem velük." S mi 
mindennek cé l ja? Örök, maradandó, nevelő érték az emberiség számára: 
megóvás a gonosztól, megszentelés az igazságban, részesedés az Isten 
szeretetében, egység Krisztuson át a Szentháromsággal (Ján. 17. f.) 

Az európai népek önző gyarmatpolitikája, a hitszakadás és a 
nyomában felburjánzott vallási közömbösség, a XVIII. század raciona-
lizmusa és független morálja, a francia és más népek forradalmai, a 
liberalizmus túlzásai, a természettudományok fellendülésével kapcsola-
tos materializmus, a szociáldemokrácia, a kommunizmus és az osztály-
harc, a világháború és a hiányzó világbéke, az elvilágiasodott kultjjra 
ingásai és recsegései nem a keresztény művelődés eszményeinek gyü-
mölcsei. De Krisztus éi ! S mi az Istenre való rátámasztottságunk hité-
ben e bűnökről el merjük mondani a nagyszombati angyali ének 
merész állítását „Ádámnak szinte szükséges bűnéről." Mindezek az elté-
vedések szinte szükségesek arra, hogy az emberiség az erkölcsi sza-
badság magaslatára felemelkedjék és e magaslaton a szabadság és 
tekintély összhangját kialakítsa — Krisztusban és Krisztus által, ezen 
oly nagy Megváltó által. A rekrisztianizálódás megindult, nem tegnap, 
nem a keresztény kurzussal, hanem a trienti zsinattal. Gyümölcsei már 
mutatkoznak. S mentül teljesebben tér vissza az emberiség ahhoz az új-
hoz, amit a kereszténység Krisztusban az emberi művelődés javára 
hozott, annál biztosabban terelődik vissza rendes medrébe a népeket 
fenntartó keresztény művelődés. 



Az ő sember paradicsomi sorsa — és az össze-
hasonlító vallástörténelem. 
Irta: Dr. Radó Polikárp (Pannonhalma). 

1. A vallástörténet és a kinyilatkoztatás. 
A mult században kezdték már az összehasonlító vallástörténelmet 

tudományosan művelni. Igazán azonban a XX. század volt hivatva arra, 
hogy ezen a téren nagyot alkosson. Az összehasonlító vallástörténelem 
egyaránt foglalkozik az egyes népek hitregéivel, vallási tanításaival, 
liturgiáival ; ezeket összehasonlítja, hogy az esetleges függést egy még 
régebbi ősvallástól felfedezze, a közös lélektani rugókat, amelyek mindezt 
létrehozták, feltárja. Ez a tudomány is, mint akárhány más újonnan 
keletkezett, vagy új felfedezésekkel gyarapított tudományág, eleinte igen 
sok művelője kezében arra szolgált, hogy fegyver legyen a kinyilatkoz-
tatott, hitében meg nem ingó vallás ellen. Nyomába lépett ezzel a tény-
nyel a természettudományoknak: az őslénytan, leszármazástan is, mint 
újonnan felfedezett tudományág, támadó célzattal lépett fel akárhányszor 
egyes művelői akaratából ; követte az újabb történettudományt, mikor 
annak egyes képviselői a mult században új keleti felfedezésekből és 
prehisztorikus leletekből fegyvereket kovácsoltak, különösen az ószövet-
ségi szent könyvek történeti hitelessége és így közvetve az inspiráció és 
a kinyilatkoztatás ellen ; kísérőjéül szegődött az evolucionizmus hamis 
alkalmazása miatt sokáig téves nyomokon járó etnológiának. Bizonyos 
az, hogy mindeme tudományoknál egy kis idő múlva kitűnt, mily elfo-
gultság volt ezeket csatársorba felvonultatni a kinyilatkoztatt vallás igaz-
ságai, a szentírás tekintélye ellen. Az elfogulatlan szemlélet mihamar 
ismét igazolta a régi igazságot : a kinyilatkoztatás biztos tételei nem 
lehetnek ellenmondásban semmiféle tudomány biztos megállapításaival, 
sőt akárhányszor ezek a megállapítások igaznak tüntették fel az ő szem-
pontjukból is a más, természetfölötti úton szerzett igazságokat. 

Jelen tanulmányunk célja az, hogy az emberiség őstörténetét vizs-
gálja abból a szempontból, találhatók-e a szentírási leíráshoz hasonló 
elemek más népek vallásaiban. Új megállapításokat nem fogunk adn i : 
járt csapásokon haladva tájékoztató legyen ez a cikk arra vonatkozóan, 
hogy ezek a földrajzilag, korban és műveltségben annyira távol álló 
népek m?gis az őstörténet megőrzésében néha-néha feltűnően megegyez-
nek és így a val'ástörténelem részéről beszédesen bizonyítják a közös, 
az emberiség ködös őskorába visszanyúló tradiciót az emberiség őstör-
ténetéről. 

Az emberiség őstörténetének történeti forrása — készakarva irjuk 
így, hiszen nem tarthatjuk mondának — a Genesis könyvének 1, î —11, 
26. terjedő része. A Genesis könyve a Kr. e. XV. századból, Mózes korá-
ból származik. A protestáns forráskritikát, amely a könyvet darabokra 
szedi, Mózes szerzőségét tagadja és az egyes különböző szerzőktől meg-
,rt részleteket jóval Mózes ideje után, a IX.—VII. században keletkezet-



teknek véli, tudományos, feltétlenül elfogadandó érvek nem támogatják. 
Ezért megmaradunk a XVIII. századig hagyományos felfogás mellett, 
mely a könyvet Mózes művének tekinti. Az emberiség őstörténetétől az 
első emberek boldog állapotát és bűnbeesését (Gen. 2, 8—3, 24) tesz-
szük jelen cikkünkben vizsgálódásunk tárgyává. 

II. A paradicsomi ősállapot a Genesisben. 
Az első kiemelkedő mozzanat az első emberek életében az, hogy 

boldogabb életük volt, de saját hibájukból elvesztették. Ennek a boldog 
életnek a helyét a magyar „paradicsomkert" néven ismeri. Ez a szó a 
héber szentírásnak Kr. u. IV. századi fordításából: a kath. Egyházban 
most is használt Vulgatából ered (paradisus voluptatis). A paradisus 
szó maga pedig a perzsa (avestikus) pairi-daêza szóból származik, amely 
szó kertet jelent. Ebben a kertben élt az első emberpár. A kertnek leírása 
ez az eredeti héber szöveg szerint (2, 8—15): 

„Jahve Isten ekkor egy kertet készített Édenben, Keleten és abban elhelyezte 
az embert, akit teremtett. Jahve Isten sokféle fát növesztett a feleiből, — ezek tekin-
tetre szépek voltak, gyümölcsük édes — a kert közepén az élet fáját és a jó és 
gonosz tudásának fáját növesztette. És Édenből kiindul egy folyó, hogy a kertet 
öntözze és onnan szétágazik és négy folyónak forrásfejévé válik. Az egyiknek a 
neve: Pi§jn, ez az, amely Chavilah földjén keresztülfolyik, ahol arany található. 
Ennek az országnak aranya kitűnő, ott terem a bedolach1 és a soham-kő2. A máso-
dik folyó neve Gihon, ez az, amely egész KijS földjén folyik keresztül. A haimadik 
folyó neve Chlddeqel,3 ez az, amely Assurtól keletre folyik, és a negyedik folyó az 
a PheraM Jahve Isten az embert ebben a kertben helyezte el, hogy azt megművelje 
és őrizze." 

Ismeretes azután, hogy az ősszülők hogyan éltek ebben a kertben 
a Genesis szerint: boldogan, szenvedéstől, haláltól mentesen, érzékisé-
gük fölött teljesen uralkodva (2, 17. 25). Ismeretes továbbá a Genesis 
további elbeszélése, hogy a próbát nem állották ki, kevélységükben Isten-
hez akartak hasonlók lenni : a tiltott fának gyümölcsét megízlelték, ezért 
Isten kegyelmét elveszítették, a kertből el kellett távozniok, alá lettek 
vetve a halál és a vele együtt járó szenvedés törvényének, érzékhégük 
pedig nem állt többé teljesen hatalmuk alatt (2, i 6 ; 3 , 5 . 6 . 2 3 . 1 6 . 7 . ) 

Lássuk már most, hogy a Genesis ezen elbeszélése az emberek bol-
dog ősállapotáról milyen formákban található meg a különböző népek 
vallásaiban ! 

1 Valószínűleg az Arnyris Agallochum illatos gyantája. 
2 Valamilyen, most már meg nem állapítható drágakő. 
3 Asszírul Chidlqlat, ebből származott a görög Tigris elnevezés, A Tigris 

Asszíriától nyugatra folyik a történeti időben, az ősidőben keletre folyt valóban, 
mert Assziria kezdetét Assur városától veszi, amelytől kelet felé esik. Ez az adat 
tehát mutatja, mily régi korból származik Gen. 2, 8—15. 

4 = Eufrates. 



III. Az emberiség ősállapota a keleti népek hagyományaiban. 
Tegyük vizsgálatunk tárgyává az asszir-babiloni kultúrkörzet val-

lásos hagyományait. — Az irodalomban és a képírásban elszórt adatok-
ban a történetről való emlékezés némi visszhangját találhatjuk. Babiloni 
tulajdonnevekben szerepel pl. edinu, amely „steppe, puszta" jelentéssel 
bír, és mint tájnév is előfordul. Lehetséges, hogy a Genesis „Eden" 
kifejezése összefügg vele.1 Babilon hivatalos neve a Tell-el-amarnai 
korszakban Kar-dunias volt, az ősi sumir nyelven: „Dunia§ isten kertje" ; 
„Jahve kertjének" nevezi Gen 13, 10 a paradicsomot.2 Nagyon érdekes 
adat az, amelyet a Kr. e. 3000 körül élt sumir papkirálynak, Gudeának 
feliratain találtak.3 A távol Keleten, az ég bejáratánál két fa áll : az 
egyik a gis-zi-da, az „igazság fája", a másik a gis ti, az „életnek fája". 
Gudea király város-istenének is Nin-gis-zi-da a neve, azaz „az élet 
fájának ura." Az ősi sumir mitológiának érdekes egyezése ez a Genesis-
sel. — Van egy későbbi korból származó babiloni hengerpecsét, amelyen 
sokan a bűnbeesés történetet vélték felfedezni. A kép4 egy stilizált fát 
ábrázol, jobbra és balra két hosszú ruhába öltözött alak ül, az egyik-
nek fején szarvak vannak, a másiknak háta mögött egy kigyó látható. 
Mindkettő kezét nyújtja ki a fa legalsó ágán függő gyümölcs felé. Mások 
kétségbe vonják, hogy a kép a bibliai bűnbeesést ábrázolja.5 

Ezen és más hasonló elszórt adatokon kívül a babiloni irodalom-
ban összefüggő részleteket is találunk az ősi boldog állapotról és arról, 
hogyan vesztették azt az emberek el. 

Ilyen reminiszcencia található az Adapa-mitoszban, amely legrégibb 
ismert alakjában körülbelül egykorú a Genesissel.6 Az Adapa-mitosz 
feletetet ad arra a kérdésre: hogyan lehetett volna Adapa, aki „az embe-
riség vetőmagva" nevet kapja, halhatatlan és hogy mégsem lett az. 
A mítosz egyébként nem hasonlít semmit a Genesis elbeszéléséhez. 
Adapa egyszer a tengeren halászik, és mikor őt a déliszél: Zu vihar-
madár megtámadja, egy bűvös igével kettétöri Zunak a szárnyát. Ezért 
számot kell neki adni, de kimenti magát Anu főisten előtt. Anu ekkor 
halhatatlanná akarja tenni; ám hiába rakták Adapa elé „az élet ételét" 

1 J. Feldmann, Paradies und Sündenfall, Münster i. W. 1913, 250—4. 
2 J. Nike/, Genesis und Keilschriftforschung Freiburg i. Br. 1903, 137—8. 
3 Revue biblique, N. S. IV. (1907) 2 7 1 - 4 . 
4 H. Gressmann, Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testament, 

Tübingen 1909, II. 107. 
5 J. Nikel, Genesis etc. 126—8; J. Nikel, Das Alte Testament im Lichte 

der altorientalischen Forschungen I. Die bibl. Urgeschichte (B Zfr II, 3) Münster 
i. W. 1909, 28—29; A. Jeremias, Das Alte Testament im Lichte des alten Orients, 
Leipzig 1904. 1 0 4 - 5 . 

e H. Gressmann, 1,34—38. J. Feldmann, 190—199; J. Nikel, Genesis 
128—131, Bibl. Urgeschichte 29—30; F. X. Kugler, Im Bannkreis Babels, Münster 
1. W. 1910, 75—81; W. Schmidt, Die Uroffenbarung als Anfang der Offen-
barungen Gottes: Esser-Mausbach, Religion, Chiistentum und Kirche I, Kempten 
1921, 5 9 5 - 8 . -, • : ' 



és „az élet italát" : nem nyúlt hozzájuk és így megmaradt halandónak 
és így tért vissza a földre. A paradicsomi boldog életnek valamivel hatá-
rozottabb emléke dereng föl a Gilgames-eposzban.1 Az eposzt a Kr. e. 
VII. században is olvasták, és ebből a korból maradt fenn számunkra, 
de már a III.—II. évezredből származó töredékeket is találtak belőle. 
Ebből, valamint a benne szereplő főhősök sumir nevéből látható, hogy 
az eposz magva a sumir korszakba nyúlik vissza. 1915-ben Stephen 
Langdon közölt sumir nyelvű töredékeket az őstörténetből, amelyek még 
közelebb állottak a Genesishez egyes vonásaikban. A babiloni mitológia 
őstörténete tehát sumir hagyományokon alapszik.2 Az eposznak 1. táb-
láján olvasható az Engidu (Eabani) epizód. Engidu Anu főisten képére 
agyagból származik, az erdőben él, békességben együtt van az állatok-
kal. Ruhát nem visel, mert szőrözete védi őt az időjárás viszontagságai 
ellen. A nagyerejü hős gyümölcsökkel táplálkozik. A boldog paradicsomi 
kornak kétségtelenül nyomát találhatjuk Engidu életében, de látjuk azt 
is, hogy ezen párhuzam felfedezője, M. Jastrow,3 mennyire elveti a suly-
kot, ha azt hiszi, hogy ebből a részletből merített a Genesis 2. fejeze-
tének írója is. 

A babiloni kulturától forduljunk az ókori Kelet másik nagy kultúr-
népéhez: az egiptomihoz. Az egiptomi mitológia összekapcsolja, amint 
az más népnél is megtörténik, a kosinogoniát, theogoniát, az emberek 
boldog őskorát, bűnbeesését és a vízözönt. Ezt az összezavart, de mégis 
a régi, közös hagyományra visszamutató mitoszt a „Mennyei tehén 
könyvében" olvashatjuk.4 Ez a mű ismert formájában a Kr. e. XIV. 
századból származik.5 Elmondja azt, hogy az első emberek kezdetben 
együtt éltek az istenekkel, Re volt közös atyjuk: 

„Fénylett az isten, aki önmagát hozta létre. Miután hosszú ideig uralkodott 
isteneken és embereken egyaránt, az emberek összeesküdtek ellene. Őfelsége öreg 
lett: csontjai ezüstből voltak, tagjai aranyból, haja valódi lapislazuliból.* 
Re erre elhivatja az isteneket és tanácsot tart velük. Haragvó szemét 
az emberek felé fordítja, mire azok megrettenve menekülnek a pusztába. 
Hathor istennőt utánuk küldi, aki nagyrészüket megöli. Mikor ezt Re 
megtudja, megbánja elhatározását. Hétezer kancsó sört vörösre festet 
és azzal a földet elárasztja, úgy hogy Hathor embervérnek nézi, iszik 
belőle, lerészegedik és az emberek maradványai így megmenekülhetnek. 
De ezentúl külön élnek az istenektől; Re leányának: a mennyei tehén-
nek ( = az égbolt) hátára ül és így ott hagyja a földet. Tagadhatatlan, 
hogy a boldog őskornak a nyoma itt inkább megtalálható, mint az 

1 A. Ungnad—H. Gressmann, Das Oilgameschepo^, Qöttlngen 1911, H. 
Gressmann, Texte 1, 39—41. 

2 S . Landersdorfer, Die sumerische Frage (B Zfr VIII, 12) Münster i. W. 
1917, 28—32. 

3 Die Religion Babyloniens und Assyriens II, Glessen 1912, 957, 6). 
a A. Erman, Die ägyptische Religion2 , Berlin 1909, 36—38; H. Gressmann, 

Texte, I, 1 8 2 - 1 8 4 . 
5 A. Erman, Ägyptische Chrestomathie, Berlin 1904, 32*—33*. 



Osiris-mondában, amelyben sokan látni vélik;1 megtalálható benne az 
a motívum a Genesis elbeszéléséből, hogy az emberiség lázadása, a 
bűn, vetett ezen állapotnak véget ; fellelhető végül benne a vízözönre 
való halvány visszaemlékezés: a legtöbb ember elpusztult a bűn miatt 
— ámbár az áradás más okból keletkezett, mint a legtöbb vízözön-
mondában. Megjegyzendő még, hogy Mózes, akit a fáraó udvarában 
neveltek, ezt vagy hasonló mondát bizonyosan ismert. Ennek dacára 
igazán senkinek sem juthat eszébe, hogy a Genesis elbeszélését függőbe 
hozza ettől az egiptomi mondától, annyira szemmelláthatólag más. 

Az „édenkertnek egy késői sugára" van meg az egiptomi mitológiá-
ban szereplő „boldogok szigetei",2 „béke mezei" fogalmában. Ezeken 
a szigeteken, különösen az Earu vagy Aalu (a babiloniaknál Arallu vagy 
Ajallu, a görögöknél Elysion) nevű virányokon éltek a halottak lelkei,3 

akik bűn nélkül haltak meg és ezért a vizek fölött isteni madarak, avagy 
egy révész elszállította őket a szigetekig. Ottan boldogan élnek, nem 
éheznek, szomjaznak többé, az istenekkel együtt élnek. Egy piramis-
szöveg szer nt ott is van Nilus folyó, amely négy ágra szakadva öntözi 
a boldog mezőket, amelyeknek keleti tájékán „egy magas sikomor-fa 
áll, amelyen az istenek ülnek, az élet fája, amelyről élnek." — Az egip-
tomi mitológia tehát ismeri az emberiség boldog ősállapotát, valamityen 
végzetes bűnnek emléke is él benne. A boldog paradicsom reminisz-
cenciája van meg a másvilági élet képeiben is. 

A keleti népek közöl megemlítendők még a régi pogány arabok-
nak hagyományai, amelyek mitológiájukban itt-ott felcsillannak. Tekin-
tetbe jönnek itt a délarábiai népek, amelyek már a Kr. e. II. évezred 
derekán kultúréletet éltek és emlékeket is hagytak hátra.4 Megtalálható 
még a VIII. sz.-ban náluk a négy szent folyó emléke : Istenfolyé, angyal-
folyó, kötélfolyó, aszfaltfolyó; a négy szent folyó a babiloni mitológiá-
ban is megvan különben.5 Hőmmel ezeket meg is akarja találni és így 
a paradicsom helyzetét meg akarja határozni; ez ugyan alig sikerül 
neki, mindazonáltal annyi legalább is következik, hogy a négy para-
dicsomi folyó emléke tovább élt.6 — Talán a kígyó képében megjelenő 
csábító ördög reminiszcenciája található meg abban a délarábiai fel-
fogásban, hogy a kígyókban dzsinnek, sze.lemek laknak. Délarábiai 
feliratok és ábrázolások a démon fogalmát gyakran a kígyó, vagy a 
sárkány képével szemléltetik.7 

1 J. Ni kel, Urgeschichte 27 ; J. Feldmann, 300. 
2 F. Hőmmel, Die Insel der Seligen, München 1901, 21. A babiloniaknál 

is megvan ez a fogalom. 
3 A. Er man, Äg. Religions, 103—110. 
* S. Landersdorfer, Die Bibel und die südarabische Altertumsforschung 

(B Zfr III, 5—6) Münster i. W. 1910, 1 5 - 1 8 . 
5 F. Hőmmel, Orundriss der Geographie und Geschichte des Alten Orients,2 

München 1904, 271—276. 
6 S. Landesdorfer, 47—50. 
7 J, Feldmann, 138 — 142. 



Megemlíthetjük még a keleti népek közöl a föniciaii. Mivel tulaj-
donképeni föníciai irodalom nem maradt fenn, mitológiájukat sem ismer-
jük első forrásokból. A kosmogoniát a Byblosból származó Philo írta 
le görög nyelven, aki 60 —140 Kr. u. élt;1 mindazonáltal valódi föníciai, 
sémi mitológiának látszik, amit nyújt. Philo megemlíti ebben, hogy 
egy emberpártól (Aion és Protogonos) származik az emberiség. „Aion 
padig a fákról szerzett táplálékot . . . Utódaik születtek, akiknek nagy-
sága és magassága hatalmasabb volt . . . " Egy utóduk pedig a tőle 
elejtett állatok bőrét használta fel, hogy testét azzal betakarja. Láthat-
juk, hogy ez a nagyerejű, ruhátlan, gyümölccsel táplálkozó ősemberség 
egy kit vonás a Genesis festette paradicsomképből. 

IV. Az indoeurópai népek hagyományai az emberiség 
ősállapotáról. 

Az ó-perzsa mitológiában2 találhatók egyes vonások, amelyek a 
legrégibb hindu irodalommal való egyezésük miatt az ó-árja korra 
mutatnak vissza, arra az időre, mikor az iráni és hindu még egy népet 
alkotott. A Zarathustra-vallás szent könyvében: az Avestában3 (VIII.— 
IV. sz. Kr. e,) találunk adatokat, amelyek az emberiségnek boldog ős-
koráról szólnak. Yima, az első király uralma alatt boldogan éltek az 
emberek : 

„Uralma alatt az emberek és állatok halhatatlanok voltak, a víz és p fák nem 
száradtak ki, az ehető táplálék soha nem fogyott el. Yima tágas birodalmában nem 
volt hideg, nem volt forróság, nem volt aggkor, nem volt halál, nem volt a daeváktól 
teremtett irigység, Atya és fiú egymás mellett lépdelt, tizenöt évesnek látszottak, 
amíg a jó uralomra jutott Yima, Vivanghat fia u r a l k o d o t t 1 " 4 

Ez a boldog élet hosszú ideig tartott, ám Yima egy bűnt : „hazug-
ságot" követett el,5 és akkor a boldog életnek vége szakadt : szenvedé-
sek, a betegségek és a halál bevonultak az emberiségbe.6 Hogy mi volt 
közelebbről ez a „hazugság," azt az Avestából nem tudjuk meg. 

A perzsa irodalom egy másik alkotása, a Bundehes,7 a világkor-
szakokról számol be, amelyek közöl az első háromezer évben Ormuzd, 
a világosság istene az égben tisztára szellemi lényeket teremtett. A má-
sodik háromezer évben Ormuzd maga uralkodott még zavartalanul ; 

1 Müve elveszett, a kosmogoniáról szóló részt fenntartotta számunkra az V. 
sz.-ban élt Eusebios, Caesarea p ü s p ö k e ; Euangelikes proparaskeues logoi I, 10. 

3 J. Feldmann, 314—26; E. L. Fischer, Heidenthum und Offenbarung, 
Mainz 1878, 1 3 3 - 1 4 0 . 

3 Fr. Spiegel, Avesta, die heiligen Schriften der Parsen, 1—III. Leipzig, 
1 8 5 2 - 6 3 . 

4 Yasna IX, 15—21. Ugyanígy beszél a Vendidád II, 16; 21 ; 42. 
5 Vendidád I, 28. 
e Vendidád XXII, 6 ; 1, 7. 
7 „Óseredeti teremtés" : a Kr. u. IX—X. sz.-ből való ugyan, de régi hagyo-

mányokon alapszik és elveszett avestikus részeket is tartalmaz. 



akkor teremtette a látható világot és az ősembert. Az ősember az isten-
hegyen élt, amelyen a világ fája állott. A hegyből négy nagy folyam 
indult ki. A harmadik háromezer évben Ahriman, a gonosz princípiuma, 

3. XVI. századi dalmatika. 

fellép. Ebben a korban vész el az eredeti boldogság: Ahriman meg-
teremti a telet, a hideget, a természet minden csapását és az emberi 
lélek minden bűnét. Az ősembertől származó emberpárt, amely ezen 
korszak elején még Ormuzddal jó viszonyban élt, hazugságra csábítja 
és attól kezdve elvesztik boldogságukat, állati táplálékkal élnek, (addig 
csak gyümölcsöt ettek), állatbőrökbe öltöznek, (addig tehát ruhátlanok 



* 

voltak), és egymással is veszekesznek, A negyedik háromezer év az 
utolsó korszakot jelenti: feiIép Zarathustra és az igaz vallásra tanítja az 
embereket. Meg kellett ugyan neki is halnia, de a korszak végén meg 
fog jelenni a Zarathustra magvából származó Saosyant és az ősi bol-
dogságot visszaállítja. 

A perzsa mitológiának vonásai lelhetők fel a legrégibb hindu iro-
dalomban : a Védákban. A Védák legősibb része a Rig-Veda,1 1028 
himnusz gyűjteménye, amely legkésőbb a Kr. e. 1500—.000 években 
keletkezett, és nyelvileg is közel áll még az Avesta legrégibb részeihez.2 

Összefüggő mitológiát bennük ugyan nem találunk; de mint első ember 
Yama szerepel = az avestikus Yima. Yama bűnéről is szó esik: nővéte 
Yarni vérfertőzésre csábítja, mert Yama „az egyetlen földi férfi (X, 10, 
3 ). A Rigvédáknak az a helye, amely ezt tárgyalja,3 ugyan azzal vég-
ződik, hogy Yama nővére kérését elutasítja. Azonban, amint Fischer 
kimutatta,4 az eredeti mitosz szerint vétkezett, mert a Rig-Veda más 
dalai Yama bűnéről szólnak.5 Ez a Yama később a szép, terebélyes 
fában él, együtt iszik az istenekkel.6 Az ó-perzsa mitológiának megfele-
lően a hindu mitológia is ismeri a négy világkorszakot (juga) ; az első-
ben egyetértésben éltek az istenek és az emberek, az igazságosság és 
az erény diadalmaskodott. A negyedik korszakban: a bűn k^rszakabtn 
a bűn és a vétkes vágyak uralkodnak; míg a mostani világ elégéfe 
után egy új világ nem keletkezik.7 A perzsa hagyomány „istenhegye" 
a szanszkrit-irodalom későbbi hindu mitológiájában szintén szerepel, 
még pedig a nagy époszban: a Mahabharatában, amely az V. sz.-ban 
Kr. e. megvolt már.8 Ez a szép, magas hegy a „Meru": a (Föld) közepe, 
nevet viseli, szép fák, csobogó patakok, madárdal ékesítik. Az istenek 
laknak rajta: örök ifjuságukat egy fának (Kalpavriska) gyümölcse és a 
halhatatlanság forrása adja meg nekik.9 

Az indogermán népek közöl a görögöknél találjuk még az őskor-
ról szóló hagyomány bő nyomait. A görög mitológia emlőjén nevelkedett 
a római, úgyhogy külön nem foglalkozunk a rómaival, mert az autochton 
itáliai mítoszok úgyis elvesztek; a meglevő római mitológia pedig csupán 
romanizált formája a görögnek. A Kr. e. X. sz. közepén találjuk meg a 
boldog őskorról szóló hagyomány nyomát először: az Odysseia elbeszé-
lésében az Elysion pedionról, a boldog elysiumi mezőkről : 

1 A. Ludwig, Der Rigveda oder die heiligen Hymnen der Brahmana 1.—VI. 
Prag, 1876—1888. 

2 A. Thumb, Handbuch des Sanskrit. I. Heidelberg 1905, 2 0 - 2 3 . 
a X, 10, 1 — 14. 

^ 87—92. 

s I, 38, 5; X, 97, 16. 
6 X, 135, 1. 
7 J. Feld mann, 3 3 5 - 6 . 
8 A. Ihumb, 24. 

9 J . Feldmann, 3 3 6 - 7 . 



,Êlsz a világ végén, szent Elysion mezejében, 
Mert oda szánt isten téged, hoi a szög Rhadamanthys, 
Hol csak öröm, csupa boldogság is az emberi élet. 
Nincs ott hó, zivatar se dühöng, zápor se patakzik, 
Csak suhogó Zephyros szele száll lebegő fuvalommal, 
Okeanos mellől, hogy az emberi nem felüdüljön. 

Az Elysion pedion fogalma valószínűleg a sémi, keleti mitológiá-
ból ered. Kiszínezése : a hó, zivatar hiánya árja hagyománynak látszik, 
mert az Avestában is megvannak ezek a vonások (Yasna IX, 15—21), 
amint láttuk. — Az Odysseiának talán egy másik helyére is hatással 
volt a paradicsom-hagyomány: Kalypso nimfa szigetének leírására:2 

„Tiszta, fehér vízzel négy forrás lejt vala sorban, 
Jó közel egymáshoz, de utóbb kanyarulva, kígyózva, 
Vadzeller s ibolyás rétség zöldéit kerülöttük 
Lágy, puha pázsittal; láttán örök isteneinknek 
Szíve is eltelt vón' gyönyörűséggel, csoda-kéjjel." 

A négy folyót a perzsáknál és hinduknál is láttuk. 
A IX. sz.-ban Kr. e. már a görög mitológiának bővebb megnyil-

vánulását találjuk Hesiodosnál. A görög hagyomány iránt naiv tisztelettel 
viseltető költő említi meg először az emberiség korszakait. Öt kor sze-
repel nála; az aranykor, az ezüstkor, az érckor, a héroszok kora, a 
vaskor.3 A héroszok kora az eredeti hagyomány szerint aligha volt külön 
kor, mivel érc-elnevezése nincsen, hanem valamelyik korhoz tartozott és 
Hesiod s külön korként énekli meg.4 Igy ez a korszakokról szóló hagyo-
mány, különösen, ha tényleg csak négy korról van szó, valódi árja 
örökség. Ovidiusnál is négy kor szerepel; egyébként teljesen a görög 
nyomokon halad (Metamorph. I, 89—162.) Az aranykor leírása a boldog 
paradicsomi életnek reminiszcenciája:5 

,Kronos alatt éldegéltek — az volt a menny ura — 
Csak úgy, mint a halhatatlanok, gondtalan lélekkel, 
Messze bútól, vesződségtől. Őnekik az aggkor 
Nem volt rémes . . . 
Megvolt részök minden jóban, tápotadó mező 
Önkényt termett eleséget búsásan, bőviben ; 
Jókedvűen, csöndben éltek, csupa boldogság közt." 

Ugyancsak Hesiodos beszél először a „boldogok szigetéről" — nesoi 

1 Od. IV, 5 6 3 - 8 , Kemenes (Kempf) József fordításában (Budapest 1905). 
A hagyomány fantasztikusan kifestve megvan Vergiliusnál: Aeneis VI, 637—Ç65. 

2 Od. V, 70—74, Kemenes fordításában. 
3 Erga kai hemerai 1 0 8 - 2 0 2 . 
* J. Feldmann, 343. 
5 Erga 110-118 , Radó Antal fordításában (Görög költők, Budapest 1886, 100) 



makarôn — amelyet a keleti (babiloni, egiptomi) hagyományra kell 
visszavezetni.1 A héroszok élnek most ezen a helyen : 

„ . . . legszélin a földnek. 
Ezek hát most ott tanyáznak gondtalan lélekkel 
Üdvözültek szigetein, mély oczeán mellett. 
Boldog hősök I Számukra a termőföld évente 
Háromszor is megtermi a mézízü gyümölcsöt 

Hesiodos a bűnbeesésről is hoz fel mitológiai hagyományt és ez 
a Prometheus-monda. Kezdetben az emberek boldogan éltek, betegség 
és szenvedés ismeretlen volt előttük, egy nap alatt megszerezhették az 
egész évre szükségeseket. De mert Piometheus csalása Zeust elkeserí-
tette, azért következett el az emberiségre a szenvedés korszaka. Pro-
metheus ugyanis ellopta Zeustól a tüzet. Büntetésből Zeus elkészítteti 
földből és vizből az első nőt, Pandorát és egy szelencét ad vele. El-
küldi Prometheus testvéréhez, akit a nő bájai meghódítanak és magá-
hoz fogadja. Pandora kinyitja a szelencét és az abba bezárt szenve-
dések mind kiröppennek a világba. Prometheus! pedig egy sziklához 
láncolja és máját egy saskeselyű marcangolja.3 — Látnivaló, hogy a 
mondában világosan megvannak a visszaemlékezés nyomai : boldogan 
élnek az emberek, de egynek a bűne rontja el ezt a boldogságot. A nő 
felelőssége a büntetésért is megvan a Prometheus-mondában. 

A VI.—V. sz.-ban további nyomát találjuk a régi hagyománynak. 
A „boldogok szigeteit" említi a nagy dalköltő, Pindaros, mikor ezt 
énekli : 

Ahol Kronosnak tornya van (tyrsis) 
A boldogok szigetje itt terül 
Lágy vízi szellő leng a part körül 
S a fákon, fényes ágakon 
S az áron, lágy hullámokon 
Aranyvirág ragyog. 

Valamivel később Aristoteles a „boldogok szigetét" már lokalizálja, 
még pedig Szardínia szigetére.5 

A Prometheus-mondával foglalkozott Aischylos nagy trilógiája, 
amelyből csak a „Leláncolt Promotheus" maradt meg. Aischylos még 
hivő lélekkel állott a mitológia hagyományaival szemben, de a VI.—V. 
században már változást szenvedett az eredetileg egyszerű mítosz, és 

1 Ez az igazi eredete az Elysion pedion és a nesoi makaron fogalmaknak — 
és amellett a közös árja hagyomány. Nem hozhatók összefüggésbe elképzelt, de a 
görögök mitológiájában nem létező „szellemfalvakkal", mint Málly Ferenc teszi 
(Egy. Phil. Közi. 49 [1925], 9 6 ) . 

2 Erga 169 — 173, Kemenes fordítása. 
3 Theogonia 507—616; Erga 34—103. 
4 Olympiai dalok Ii, 77—82, Radó Antal fordításában (1. m. 127.) Hasonló-

kat mond Pindaros még Threnoi I.-ben. 
r 5 phys. I V, 11. 



úgylátszik a költő is máskép fogta fel az alapgondolatot. Prometheus 
előtt ugyanis az emberek egyáltalában nem boldogságban élnek, hanem 
inkább szegényes, állati sorban, amelyből ő emelte ki az embereket: 

,A föld alatt lakoztak nyüzsgő hangyaként. 
Sötét barlang zugában, napsugártalan. 
Hogy tél közéig, biztos jelekből nem tudák, 
Nem, kogy virágos szép tavasz, gyümölcsös ősz; 
Mindent belátás nélkül, értelmetlenül 
Intéztek, amig meg nem értetém velük, 
Mint kelnek égre s tűnnek el a csillagok".1 

Hasonlóképen egy szó sincs már abból a gondolatból meg, hogy 
az emberiség szenvedéseit ez az első bűn okozta. Aischylos példa 'ehet 
arra, hogyan változik meg a mitológiának egy gondolata nagy költő ke-
zében : bár esetleg a külalak egészen megmarad, más tartalommal tölti 
azt meg. 

A paradicsomi boldogságnak emlékezete hozta-e létre a Hesperi-
sek kertjének mondáját és a hyperboraiosok földje boldogságáról szóló 
mondát, nem lehet eldönteni. A Hesperisek kertjében egy fa van, ame-
lyen aranyalmák nőnek: az istenek ezek élvezetéből nyerik a halhatat-
lanságot. Ezt a fát rabolja meg Herakles.2 A hyperboraiosok északon 
laknak örök fényben, békében es boldogságban, úgyhogy Aischylos a 
nagy boldogságot is róla nevezi el : 

„ . . . ez jobb lenne aranynál 
S mesebéli (hyperboraiosi) gyönyörnél boldogítóbb."3 

A Hesperisek kertjének fája mindenesetre árja hagyománynak látszik: 
mert hasonló fa, amely halhatatlanságot ad, szerepel a hindu mitológiá-
ban is (I. fönt 144. 1.). A kert maga az Atlas-hegyén fekszik, amely lehet, 
hogy a hindu Meru-világhegynek mása. 

Az indo-európai népek közöl a germánoknál a régi árja hagyo-
mánynak még némi nyomait fel lehet ugyan találni, de már elmosó-
dottan. A germán mitológiában is szerepel az istenek hegye, Asgardh, 
amelyen az észak-germán Edda-dalok szerint az istenek az aranykort 
élték. Idhun istennő ott őrzi az almákat, amelyek a halhatatlanságot 
adják meg az isteneknek 4 Mint párhuzam a szent fákhoz felemlítendőnek 
latszik első pillanatra Yggdrasil, a világ kőrisfája,5 de a paradicsomi 
szent fákkal semmi közös vonást nem mutat fel. A halhatatlanság almái-
nak fáját nem lehet a görög Hesperis-monda hatásától származtatni, 
mert azt más indo-európai népeknél is megtaláltuk. (Folyt, köv.) 

1 468—474, Csengeri János fordításában (Aischylos tragédiái, Budapest, 
1903, 192.) 

2 P e e z Vilmos, Ókori Lexikon I, Budapest 1902, 271—2, 8 8 6 - 8 9 3 . 
3 Choëphorol 371—2. 
4 H. Paul, Qrundriss der germanischen Philologie I, Strassburg 1891, 1111. 
5 Voluspá 17, 18. 



FIGYELŐ. 
Emlékezés Gyulai Pálra. 

Régen volt, még a mult század nyolcvanas éveinek elején, hogy 
mint magyarszakos egyetemi polgár többi közt Gyulai Pál előadásait 
hallgattam. 

Nem célom itt Gyulait mint előadó tanárt méltatni, még kevésbé 
tartozik rám Gyulainak mint írónak tudományos érdemeit taglalni, csak 
néhány, személyes élményen alapuló vonással akarom egyéniségének 
szeretreméltóságát vázolni Mert a szigorú kritikus és a szókimondó 
igazság rettenthetetlen bajnoka nemcsak hódolatos tiszteletet gerjesztett 
maga iránt az egyetemi padokon ülő ifjak szívében is, hanem egy-
szersmind ragaszkodó, bensőséges szeretetet tudott kelteni, főleg azok 
részéről, akiknek módjukban volt a nagy tudóst az egyetemi aulán 
kívül is közelebbről megismerni. 

Nekem — tolakodás nélkül — szerencsém volt ismételten és hosz-
szabb ideig hozzá férkőznöm, részint az ő Sándor utcai lakásán, részint 
pedig a Magyar Tudományos Akadémia osztálytitkári helyiségében. 

Gyulai Pál születésének századik évfordulója alkalmával szabadjon 
őszinte kegyelettel nekem is elmondanom egy-két, a nagy emberre — 
úgy gondolom — jellemző apróságot. Mivel pedig a Szent Benedek-
rendre is némi vonatkozásokat lartalmaz kis közleményem, illő, hogy a 
Pannonhalmi Szemlében lásson napvilágot. 

Legelőször magán jellegű tisztelgő látogatás módján úgy kerültem 
Gyulaihoz, hogy egykori főapátunk, a nagy Kruesz Krizosztom, meg-
bízást adott, hogy keressem föl Gyulait. Kruesz ugyanis egy ízben a 
fővárosban tartózkodva, a Duna-parthoz közel eső régi, ú. n. Hal-téren 
levő bencés kis telepünkön meglátogatott bennünket, egy elüljáró fel-
ügyelete alatt az egyetemre járó fiatal tanárjelölteket, s az én kis szo-
bámba is eljött és atyai szeretettel kérdezősködött körülményeim felől. 
Én egyebek közt elmondtam, hogy mely egyetemi tanárokhoz járok 
előadásokra és eldicsekedve említettem, hogy különösen Gyulai már jól 
fölismert mint egyik szorgalmas hallgatóját s egy colloquium alkalmá-
val még meg is dicsért feleletemért. 

Főapátunk ez alkalommal előzetesen látogatást végzett már több 
egyetemi tanárnál, de az időből kifogyva, Gyulaihoz nem tudott eljutni 
s ezért engem bízott meg, hogy menjek el hozzá és hívjam meg szép 
szóval Pannonhalmára a főapát nevében. Örültem a megbízásnak s el 
is jártam benne hűségesen. Sándor-utcai lakásának küszöbét nem minden 
elfogódás nélkül léptem át, de alighogy közelébe jutottam, észrevettem, 
hogy fölismer. Magyar pipából bodor füstfellegeket eregetve, a leg-
barátságosabb hangon fogadott és szabadkozásom ellenére leültetett. 
Egyszerre fölmelegedve, illő módon előadom főapátunk megbízását. 
„No, köszönöm a meghívást s mondja meg főapátuknak és magának 
is kijelentem, hogy addig nem akarok meghalni, míg azt a magyar 



Siont meg nem látom. Mert ne gondolja ám, tisztelendő úr, hogy én 
semmit sem tudok Pannonhalmaról. Hiszen elgondolhatja, hogy ha 
másunnan nem, hát Kazinczy Pannonhalmi Albumjából ismerem én a 
maguk történelmileg is nevezetes legfőbb kolostorát." Jól emlékszem, 
ezek voltak Oyulai szavai. Megbízatásom végeztével hamarosan távozni 
készültem, nehogy elraboljam a nagy ember drága idejét. „Drágább a 
vendég" — mondja jóságos mosolygással Gyulai s nem eresztett el 
egyszerre, hanem rendkívül kedves módon érdeklődve kérdezősködött 
rendi viszonyaink és saját apró-cseprő dolgaim iránt. Repeső örömmel 
tértem haza s mindjárt megírtam főapátunknak Gyulai nyilatkozatát. 
Sajnos azonban, Gyulai ígérete — bizonyára óhaja ellenére — csak 
ígéret maradt 

Mellesleg említve így történt utóbb Riedl Frigyessel is. Vele is 
gyakrabban érintkezve s egy ízben, 1909-ben, O Tátrafüreden hosszabb 
időt együtt töltve, váltig ígérgette látogatását Pannonhalmán. Ne gon-
doljam őt — úgymond — olyannak, aki magyarán szólva csak „anzá-
gol", de biz' ő sem jött el a szent hegyre. 

Gyulai lakásán, egy más alkalommal ismét szóba került Pannon-
halma s ekkor Kazinczy pannonhalmi látogatásának révén kegyeletesen 
emlegette Gyulai Guzmics Izidort. „Nagy emberük volt maguknak az a 
széplelkü Guzmics. Bizony megérdemelné, hogy egyszer már megírnák 
a hozzá méltó életrajzát." Ezek a szavak már akkor mélyen belevésőd-
tek a lelkemre. De egyelőre nem mertem arra gondolni, hogy kimerítő 
életrajzot éppen én írjak Guzmicsról. Ezidén elsősorban arra irányult 
legfőbb törekvésem, hogy mentől előbb átessem a tanári vizsgálaton, 
még pedig a szakvizsgálat letételén. 

Abban az időben, az 1883 iki törvény előtt, a tanári vizsgálat tudva-
tevőleg csak két fokozatból állott: az alap- és szakvizsgálatból. Az elób-
bin már szerencsésen átestem, most azonban sok gondot adott a szak-
vizsgálati írásbeli dolgozatok elkészítése. Az egyiket, a nyelvészetit, egész 
nyugodtan megírtam. A Nádor-kódex nyelve címen meg is jelent az 
akkor Budenz szerkesztette Nyelvtudományi Közlemények ben. Az iro-
dalomtörténeti dolgozat megírása azonban nem csekély lelki vívódást 
okozott. Már régebben motoszkált fejemben az a vélemény, hogy Katona 
József Bánk bánjának tragikuma nem oly mintaszerűen teljes és tiszta, 
mint ahogy Gyulai az ő nevezetes tanulmányában föltüntette. Sokat évőd-
tem ezen a thémán már hónapokkal előbb s egy tüzetes kidolgozás 
terve is megfogant elmémben. Izgatott a théma érdekessége. Igen ám, 
de hogyan gondolhassak arra, hogy én, a törpe tanítvány, éppen Gyulai 
ellen írjak, akit különben is annyira tiszteltem és szerettem. Kereskedtem 
más thémák után, iparkodva kiverni fejemből a Bánk bánt. De nem sike-
rült megszabadulnom a vissza visszajáró, bár veszedelmesnek és ildom-
talannak tartott terv képzetétől. Egyszer azután, Gyulai lakásán, éppen 
mikor legkedvesebben beszélgetett velem, szinte öntudatos akarati elha-
tározásom ellenére kipattant belőlem a vakmerő terv. Nem részleteztem 
semmit, csak szinte remegve vártam a meggondolatlan nyilatkozat után, 
hogy Gyulai egy fölényes gesztussal és gúnyos mosollyal leint még a 
gondolatától is a merész terv megvalósításának. Ellenkező történt. Gyulai, 



emlékezetem szerint így nyilatkozott: „Egész bátran hozzáfoghat, tisz-
telendő úr, a Bánk bánról tervezett dolgozata megírásához. Most ne is 
beszéljen nekem semmiféle részletet. Csak írja meg. Biztosítom, hogy 
figyelemmel fogom dolgozatát elolvasni. Majd meglássuk: tud-e valami 
okosat mondani." 

Most már belekerültem a csávába. Megfutamodást avagy kitérést 
nem tartottam volna férfias dolognak. Nem volt más hátra, mint bele-
merülni a thémába és megírni a dolgozatot. Mikor elkészültem vele, még 
mindig szorongó érzéssel nyújtottam be hivatalosan a kis írásmüvet. 
Sok sok nap multával egyre aggodalmasabban tekintettem a kathedrán 
ülő Gyulaira és szerettem volna lopakodva ellesni arcáról tanulmányom 
hatását, jobban mondva szakvizsgálati írásbeli dolgozatom sorsának eldől-
tél. Mert jól elgondolva, magam is furcsának és szokatlannak tartottam, 
bogy egy vizsgálat előtt álló fiatalember saját vizsgáló tanára ellen ír jon! 
Nem tartott nagyon sokáig lelki feszültségem s a vele. kapcsolatos nyo-
masztó hangulat. Egyik előadó órája végén magához intett Gyulai s a 
tanári szobában tudtomra adta, hogy elfogadja szakvizsgálati írásbeliként 
a dolgozatot. „Nincs igaza, tisztelendő úr, de látom, hogy okoskodik s 
azért beválik dolgozata." Képzelhetni, mekkora kő esett le a lelkemről. 
A szóbeli vizsgálat már vígan ment, mint a karikacsapás. (Néhány év 
múlva Katona Bánk bánjáról szóló dolgozatom kibővítve nyomtatásban 
is napvilágot látott.) 

A szakvizsgálat után Pannonhalmára kerültem tanári oklevél birto-
kában, de áldozópappá csak utóbb lettem s a szent hegyen folytatóla-
gosan doktorátusi szigorlatok letételére készültem. Az ehhez szükséges 
értekezés (dissertatio) helyett egy nagyobb kötet megírását terveztem. 
Ez ügyben most már Pannonhalmáról levélben fordultam Gyulaihoz, s 
megemlékezvén egykori beszélgetésünkről, Guzmics életének megírásá-
hoz kértem beleegyezését. A mü elkészült. Gyulainak külön is küldtem 
egy példányt, s ma is kegyelettel őrzöm egy levelét, amelyben Guzmics 
életrajzának megírásáért megdicsért. 

Ezután már nagyon rilkán s egyre gyérebben találkoztam Gyulai-
val, mert nem akartam háborgatni látogatásommal. Sok apróságot mond-
hatnék még el arra nézve, hogy milyen szeretetet tanúsított irányomban 
Gyulai, de ízléstelenség lenne ezt részletezni, annál inkább, mert hiszen 
magam is tapasztaltam, hogy Gyulai más szorgalmas hallgatóit is ked-
velte. Mégsem hallgathatom el annak az állításnak megerősítését, s azt 
a tényt, amelyet Nyitrai Dénes az Élet c folyóirat egyik újabb számá-
ban (XVII. évf. 5. sz. 1926. márc. 7. — 89. I.). Kozma Andorral való 
beszélgetésére hivatkozva következőképen említ: „Rendkívül kedvelte 
(Gyulai) a szerzetesrendeket. Ki nem fogyott az oktató szerzetesrendek 
és a szerzetesi tanítási mód dicséretéből. Az egyetemen is kiválogatta a 
papi iskolát végzett fiúkat, hogy külön is foglalkozzék velük." 

Valóban, így volt. Gyulai, habár szerzetesi iskolákban aligha for-
dult meg gyakrabban, nagyon tudta értékelni a magyar szerzetes tanító-
rendek működését. Ebben is éles ítélete volt. Hálával gondolhatunk 
reá. Áldott legyen emléke ! D r . zoltvány írén 

bakonybéll apát. 



Francia győzelem — francia végzet. 
A szociális problémák közül egyre nagyobb érdeklődés kíséri a 

népesedés problémáját. Természetes ez az érdeklődés, hiszen a nemze-
tek sorsa ma nagy részben népességük tömegétől függ. Mindenütt 
aggódva nézik a születések csökkenését, keresik a baj okát és orvos-
ságait. Ezt a mozgalmat mindenkinek figyelemmel kell kísérnie. Érdeke 
ez az államoknak és a társadalomnak, mert létük és boldogulásuk forog 
kockán, de érdeke az egyházaknak is, mert ha őszinték akarunk lenni, 
meg kell vallanunk, hogy a baj nemcsak a nehéz gazdasági viszonyok-
ban gyökerezik, hanem elsősorban a vallásos hiten alapuló erkölcsi 
érzék pusztulása az oka. 

Az elnéptelenedés legijesztőbb módon Franciaországban mutat-
kozik. Itt már több mint hatvan éves múltja van és sok szomorú tapasz-
talat szerzésére adott alkalmat. A győzelmi mámorban úszó ország 
megdöbbenve vette észre, hogy a világháború után is csak folytatódik 
a pusztulás. Az a gondolat, hogy népességének csökkenése miatt hama-
rosan másodrendű állammá sülyed Franciaország, nagyarányú propa-
gandának lett a megindítója társadalmi és irodalmi téren egyaránt. A moz-
galomnak egyik legérdekesebb alkotása egy brosúra,1 mely méltán kapott 
50000 francs jutalmat, mert megdöbbentő erővel tárja fel az elnéptele-
nedés veszedelmét és kíméletlen őszinteséggel mutat a tenni valókra. 
Megérdemli, hogy mi is megismerjük. 

XIV. Lajos korában Európa legnépesebb állama volt Franciaország, 
ma pedig a nagyhatalmak között a legkisebb. Az utolsó hatvan évben 
népessége csak 2 millióval gyarapodott, míg Németországé 24 millióval. 
És a helyzet egyre rosszabbodik. Évről-évre csökken a születések és 
házasságok száma s a házasságok termékenysége is egyre apad. 1830 ban 
még négy gyermek esett egy házasságra, ma már csak 1 66. Ha így 
folytatódik a pusztulás, 1927 ben csak 498.000, 1940 ben pedig már 
csak 265.000 születés lesz Franciaországban. Egy nagy nemzet siet a 
halál felé. Az ország 86 megyéje közül 66 ban már 1911-ben nagyobb 
volt a halálozások, mint a születések száma. 

És mik e tragikus pusztulás következményei? Hanyatlik az egész 
gazdasági élet. Pusztul a mezőgazdaság, értéktelenedik a föld, mert 
fogynak a munkáskezek. Pangani kezd az ipar és kereskedelem, mert 
egyre kisebb a piac. Ezen a bajon a gyarmatok sem segítenek, mert 
fogy a gyarmatosok száma is. Bekövetkezik majd a franciák legnagyobb 
veszedelme, olyan hadseregük lesz, melynek nincsen katonája. Hogy 
milyen lesz a gyermeknélküli társadalom sorsa, azt képen is bemutatja 
a könyvecske. Egy menhely előtt roskadozó öregek, haldokló betegek 
várakoznak, de hiába. A kapun egy tábla lóg: zárva, mert kiapadtak a 
fenntartó források. A szomorú kép aláírása ez: „A gyermektelenek sorsa 
a gyermeknélküli Franciaországban." 

Az orvosszerek között első helyre a vallásos hit fellendítése került. 

1 Paul Haury : La vie ou la mort de la France. Paris. 1923. 



Lám, a vallással és Egyházzal oly mostohán bánó franciák is látják, 
mire vezetett a szabadkőműves gondolkodás! Ók maguk hirdetik már, 
hogy csak a vallásos hit adhatja meg az igazi családi élethez szükséges 
áldozat erejét, hogy ez az alapja a kötelességérzetnek s a gyermekek 
szeretetének, amit bele kell nevelni a francia ifjúságba. E nagy munká-
ban együtt kell dolgoznia a vallásnak, iskolának és sajtónak. A köz-
tudatba bele kell vinni azt a meggyőződést, hogy a család a nemzetek 
boldogulásának alapja és az államnak legelső kötelessége törődni a 
családdal. 

Az államot nagyon sok bűn terheli a családdal való mostoha 
bánásmód miatt. Nem alkalmazzák a törvény szigorát a magzaUlhaj-
tókkal szemben, nem törődnek eléggé a gyermekhalandóság csökkenté-
sével Jutalmak kitűzésével, államsegéllyel, nagyobb munkabérek biztosi 
tásával intézményesen ke'lene előmozdítani a házasságok termékenységét. 
De nemcsak ez nem történik meg. hanem az állam sok törvénye egye-
nesen a kevés gyermekű családoknak, sőt a gyermekteleneknek kedvez. 
Igazságtalanság, hogy a családtalan kevesebb adót fizet, mint a családos 
ember. Miféle egyenlőség az, hogy egy agglegény a választásoknál ugyan-
annyit számít, mint egy hat-nyolc tagú család feje? Franciaország lakos-
ságának jelentékeny részét a még meglévő népes családok alkotják és 
a szavazati jog kétharmad része a gyermektelenek és egy-két gyerme-
kes családok birtokában van. Ez igazságtalanság. Így nem csoda, hogy 
a képviselők és a szenátorok legnagyobb része gyermektelen és nem 
tudják elszánni magukat Franciaország igazi megmentésére. 

Szomorú tények és komoly igazságok ezek. Ha mi magyarok még 
nem is jutottunk ennyire, a veszedelem már fenyeget bennünket is. Ha, 
amint maguk a franciák megállapítják, Európa többi országával együtt 
negyven évvel hátrább vagyunk is a bajban, ne legyünk ugyanannyival 
hátrább a baj orvoslásában. Nálunk is kell már a gyógyító propaganda. 
Ezt tanuljuk meg a vergődő Franciaországtól! 

Dr. Macher Emmánuel. 

Cserkészeink Pannonhalmán 
május 22 — 25 

Piros pünkösd napjain vidám cserkésznóta veri fel Pannonhalma 
csendjét. Rendi tanintézeteink (Budapest, Esztergom, Győr, Kőszeg, 
Pápa, Sopron) cserkészcsapatai parancsnokaik vezetése alatt az eszter-
gomi és győri cserkész fúvózenekar csengő hangjai mellett felvonulnak, 
a monostor tövében négy napos közös nagytábort ütnek és egymás 
közt nemes versenyre kelnek. 

De kérdem, minek mindez? Mire ez a nagy hűhó, a tanulóifjú-
ságnak könyveitől való elvonása, a nagy költség? Vájjon nem céltalan 
vagy legalább is szükségtelen játék mindez, a komoly életfaladatok 
mellőzésével járó szemfényvesztés, csupán a modernség rövid életű 
divata? Mit is erőlködnek a mozgalom vezetői a külföldről importált 



cserkészettel?! Nincs rá nálunk szükség! A gyermekifjú megkap min-
dent a családban és iskolában, amire szüksége van. Vallásos és hazafias 
nevelését elvégzi tervszerűen az iskola a hittan, a magyar és a történe-
lem tanóráin ; a test nevelésére úntig elégségesek a torna órái, a játék-
délutánok, a kirándulások. Minek még külön nemzetközi egyenruhába 
bujtatni a tanulókat! A nagy karimájú cserkészkalappal és szöges bot-
tal ugyan nem lesz jobb nevelésű az ifjúság ! 

Igaz. A cserkészetnek azonban nem is az a célja, hogy eggyel 
megtoldja a heti tornaórák számát, még az sem, hogy csak kiegészítse 
az iskola vallásos és hazafias irányú nevelését. A cserkészet nem csupán 
megnemesítése a testnevelésnek, nem is csupán hatványozott jellem-
nevelés. A cserkészet mindezeknél több : egy a modern életbe beállított 

, új fiú-tipus nevelő rendszere. Korunkat joggal nevezhetjük a gyermek 
századának. Az eddiginél fokozottabb érdeklődéssel tekint a fejlődő 
gyermekre ismerek egy festményt, amely London legforgalmasabb utcá-
ját ábrázolja. A házsorok mellett vivő gyalogjárón nagy emberáradat 
mozog, mindenki dolga után siet. Az utca közepén a kocsiúton szabá-
lyos rendben robognak a kocsik, autók, szekerek. A forgatag közép-
pontjában egy fényes sisakú rendőr magas alakja látható. Magasra 
emeli jobb kezét és e jeladásra mint varázsütésre megáll a kocsik hosz-
szú sora, az emberek is megállnak, — miért? — azért, mivel az utcán 
egy kis gyermek lépked, át akar menni az egyik gyalogjáróról a másikra. 
E kis emberke kedvéért, hogy a nagy tolongásban baja ne essék, meg-
áll egy pillanatra az embereknek és járóműveknek nagy sürgés forgása. 
Egy pillanatra megáll az utca forgalmas élete, mert egy gyámoltalan, 
önmagán segíteni nem tudó s ép azért könnyen szerencsétlenül járó 
kis gyermek megy át az utcán. Korunk képe ez. Modern életünk sok-
féle ferde tünete mellett nagy vívmányaként vetette felszínre a gyer-
mekproblémát oly formában, melyben azelőtt nem foglalkoztatta úgy a 
társadalmat. Helytelen volna tehát közömbösen haladni el a cserkészet 
mellett vagy érthetetlen elfogultsággal elfordulni tőle, mert tudnunk kell, 
hogy a cserkészet vállalta magára korunk gyermekproblémájának meg-
oldását. 

Mi tehát a cserkészet? A gyermekifjú életének új célok szerint és 
új nevelő tényezők felhasználásával való rendezése. Ez a remélt életren-
d>zés többféle tényezőnek ügyes együtthatásából állhat elő a gyermek-
ifjúban. Sikerének titka mindenekelőtt abban rejlik, hogy kiszakítva a 
gyermeket a felnőttek társadalmából utat nyit cselekvési vágyának, módot 
nyújt az ifjúnak arra, hogy legnemesebb erői zavartalanul érvényesül-
hessenek. A napi jótett kötelező parancsa a gyermeklélek tenniakarásá-
nak egészséges ösztönéből fakad. A cserkészetben a legteljesebben érvé-
nyesülhet a nevelő közvetlen egyéni ráhatása, hiszen a cserkészetben a 
gyermek önként adja át magát a pedagógus vezetésének. Szabad lélek-
kel vállalja magára a fegyelmet és törvényt, mivel azt élete természetes 
formájának érzi. A cserkészet vonzó és megvalósítható ideált állít a gyer-
mekifjú lelke elé. Törvényeiben megrajzolja annak a férfi ideálnak alak-
ját, kinek becsületében bízni kell, mert egyeneslelkü és feltétlenül igazat 
m o n d ; aki híven teljesíti kötelességeit Isten, haza és embertársai iránt; 

* * 



aki hasznos tagja igyekszik lenni a társadalomnak, mert ahol tud, segít 
szellemi képességeivel, erkölcsi fölényével és sok mindenre kiterjedő kéz-
ügyességével egyaránt; aki átérezve a nemes célok összeforrasztó ere-
jét, minden cserkészt testvérének tekint és ez által egyengeti az embe-
rek közt a kölcsönös szociális megértés útját; aki igaz lovagként felül-
emelkedik az emberi természet zavaros hajlamain és mások iránt gyen-
géd, Önmagával szemben azonban sz igo rú ; aki megbecsüli és szereti a 
szabad természetet, mint Istennek nagyszerű templomát ; aki tiszteli a 
tekintélyt és a parancsnak vidáman, ellenkezés nélkül engede lmeskedik ; 
aki felveszi a küzdelmet a derült lélek legalantasabb ellenségével, a pil-
lanatnyi szeszéllyel és a hangulatok zsarnokságával szemben s mindig 
megőrzi lelkének vidám józanságát ; aki a lelki szabadság és anyagi füg-
getlenség jellemőrző erejét ismerve józanul takarékos; akinek minden 
gondolata, beszéde és cselekedete tiszta. A cserkésztörvényben meg-
rajzolt férfiideál nem elvont fogalomként áll a gyermekifjú1 lelke előtt, 
nemcsak hall róla a parancsnok ajkáról, hanem élő valósággá lehet és 
lesz is a cserkész tevékeny életében, főleg a tábor legsajátosabb lég-
körében. A cserkészetnek módjában van minden nemes erkölcsi elvet 
élővé tenni a gyakorlás által. E tekintetben messze felülmúlja az iskolát ; 
valóban a legnemesebb alapokon rendezi a gyermekifjú életét. A cser-
készet azután bőven nyújtja a fej lődő gyermek számára az egészséges 
életmód feltételeit. Nemcsak azáltal, hogy elvonja a szervezetére káros 
hatású élvezetektől (szesz, dohány), melyekről nem a lilalom miatt, hanem 
jobb belátásától vezérelve a mindennapi jótett jegyében önként lemond, 
hanem mindennél jobban, célszerűbben edzi testét, ellenállóvá teszi a 
betegségekkel szemben és felruházza erővel a fáradalmak és nélkülözé-
sek elviselésére. 

Vájjon nern igazi életrendezés e mindez? Nem több e a cserkészet, 
mint amennyit az iskola tud és akar nyújtani? Nem kell-e tehát meg-
becsülnünk azoknak a pedagógusoknak önfeláldozó törekvését, akik ily 
célok szolgálatában, ily nemes eszközökkel fáradoznak a szükséges ú j 
fiú- és férfi-tipus felnevelésére? És végre mennyit nyerhet még a cser-
készet nevelő értéke, ha felemeljük a vallás természetfeletti légkörébe és 
igazi lelkiséggel itatjuk átl — Hogy hogyan fogja fel a magyar if júság 
a cserkészet hivatását, ennek jellemzésére hadd álljon itt néhány sor 
egy nagytáborba készülődő cserkész naplójából : „Mindenható Úristen 1 
Nagy do logba kezdünk, azért Hozzád folyamodunk. Táborba szállunk, 
de nem az ellenséggel vivandó véres harcra, hanem legjobb barátunk, 
a szép nagy természet lágy ölén keressük a tiszta szívnek Tőled meg-
ígért boldogí tó örömét Adj nekünk fogékony szivet a szépnek, nemes-
nek és jónak tettrekész szeretetére, hogy szeretni, becsülni és követni 
tudjuk a cserkésztörvényünkben megrajzolt cserkészeszményünket és 
erős fogadásunk szerint valóban hasznos férfiai lehessünk a magyar 
jövőnek Adj egyúttal megértő szeretetet parancsnokunk iránt, hogy szó-
fogadásunkban, a kicsiben megnyilvánuló hűségünkben, hozzá való 
ragaszkodásunkban, egész cserkészjellemünkön irántunk való szereteté-
nek és fáradozásának jutalmát láthassa. Küldd el Szentlelkedet, hogy a 
mi táborhelyünkön megújul jon a föld színe, miként minden cserkész-



törekvésünknek az a célja, hogy a Te akaratod szerint kialakuló jobb» 
nemesebb, szentebb férfijellemünkkel egykor megújuljon a romlott föld 
színe is. Ugy legyen !" 

* 

Köszöntjük hát a bencés iskolák első jamboree-ját Pannonhalmán ! 
Jöjjön az új honfoglaló sereg a hármas halmon erőt meríteni nemes 
cé l j a i r a ! Kádár Titusz. 

Szent Benedek Európa sok népének szellemi atyja, keresztény kul-
túrájuk megalapozója. Hogy hatását egész terjedelemben szemléltethes-
sük, le kell írni Nyugat népeinek történetét a hetedik századtól a késő 
középkorig. Sebastian Oer. 

Szent Benedek Regulája foglalata a kereszténységnek, kivonata az 
evangélium egész tanításának, a szentatyák összes tanainak. Megvan 
benne különösen a bölcsesség és az egyszerűség, továbbá az alázatosság 
és a bátorság, a szigorúság és a kedvesség, a szabadság és a függés. 

Bossuet. 

Ki tudná feltárni rendkívüli embereknek szivét, amely keményebb 
a gyémántnál és gyengédebb a virágnál is ? 

Ha nagy megrázkódtatás éri: minden teremtmény eredeti nagyságát 
veszi fel. 

Aki nem ismeri magát igaz valóságában: a rossznak minő fajtá-
ját nem követi el, ez a tolvaj, ki önmagát ellopja. 

Hindu közmondások. 



KÖNYVEK. 
Bölcselet. 

Horváth Sándor O. P. : Ismere-
teink egyneműsége és a hittételek 
(A Sz. István Akadémia 1. oszt. fel-
olvasásai. 1. 6.) Bpest 1925. 

Horváth Sándor ma a kath. böl 
cseletnek a külföldön is jól ismert | 
nagytudású és rendkívüli elmélyedő 
éllel megáldott müvelője. Távol áll1 

a népszerűsítő, tárcarovat bölcselettől. 
A problémákat legmélyebb vonatko 
zásaikban ragadja meg és a szín-
tiszta, jól átgondolt tomista rend 
szernek a legmodernebb kérdések-1 

ben való eligazító, döntő jelentőségét 
nálánál kevesen tuaják jobban ki-
mutatni. A cimben jelzett értekezése 
a hittudományoknak ismerettani kér-
déseit bogozza nagy eredetiséggel 
és meglepő súllyal. A hivő világ 
nézet két ismeretkörből táplálkozik: 
a természetes ismeretkörből (tudo 
mány, bölcselet) és a hitből. Horváth 
problémája ez : hogyan lehetséges a 
különböző ismeretelemek egynemű 
összegezése egységes világkép for 
májában? — Ismeretes, hogy ezen 
a problémán csúsztak el az emberi 
gondolkodás egyes irányai : az 
agnoszticizmus — mert a természet-
fölöttit eleve kizárja az ismeretből ; 
a naturalizmus és a racionalizmus, 
mert a két ismeret egyneműségét a 
természetfölötti lerontásával akarja el 
érni ; a kettős igazság t?na (Brabanti 
Siger), mert a két ismíretkör anyagi 
megegyezését is tagadja; a Kant-féle 
irány, — mert lényegében szintén 
agnosztikus. 

Horváth fejtegetései tehát a leg 
aktuálisabb kérdések megoldását kí-
sérlik meg. Alapkérdése magába zárja 

a dogmafejlődés lehetőségének és 
mikénijének problémáját is. 

A megoldáshoz Horváthot általá-
nos fogalmaink burkolt (implicitum) 
tartalmának szokatlanul finom elem-
zése segíti. Pontosan megkülönböz-
teti a metafizikailag általános fogal-
mat a logikai általános fogalomtól. 
Ismeretgyarapodás szerinte csak a 
metafizikailag általános fogalmak bur-
kolt tartalmának kifejtéséből várható. 
Ezzel Horváth analitikus Ítéleteinket 
helyezi új megvilágításba és kivédi 
azt a támadást, melyet Descartes és 
Kant óta unos untalan intéznek a 
deductio ismeretgyarapító értéke el-
len. Elveit a dogma burkolt tartal-
mára alkalmazva megnyeri a dogma-
fejlődés problémájának megoldását is. 

Horváth kitűnő dolgozata meg-
érdemelné, hogy a magyar nyelv-
határból messze kilépjen. Nehéz stí-
lusa, problémáinak a bölcselet és a 
hittudomány kezdőinek értelmét meg-
haladó fogalmazása azonban, sajnos, 
a magyar olvasók jórészét is vissza-
tartja e nagyértékü tanulmány olva-
sásától és megértéséiől 

Dr. Kiihár Flóris. 

Kühár Flóris dr : Bevezetés a 
vallás lé lektanába. Sz. István Köny-
vek 41 sz. Budapest Sz. István Tár-
sulat. 1926. 

Az az általános és egyre fokozódó 
érdeklődés a lelki élet jelenségei iránt, 
amely közel egy század óta már oly 
hatalmas méreteket öltött és a lélek 
vizsgálatának különféle irányait ki-
fejlesztette, nem hagyhatta sokáig 
figyelmen kívül a legmélyebb s leg-
gazdagabb lélekmegnyilatkozás terű-



letét: a vallást sem. A vallással, mint 
tudatélménnyel kezdenek foglalkozni, 
ráalkalmazzák a pszichológia sajátos 
módszereit és kialakul csakhamar egy 
új, önálló lélektani tudományág: a 
valláspszichologia. Igazában csak alig 
néhány évtizedes múltra tekinthet 
vissza ez a folyton fejlődő tudomány, 
amiben talán nem kis része van an 
nak is, hogy a vallást sokáig gene-
tice, vagyis primitiv, kezdetleges és 
fejletlen stádiumának — most már 
bátran állíthatjuk — sokszor csak el 
fajulásainak feltárásával akarták ma-
gyarázni. 

Ma már a vallásos élmények mód 
szeres vizsgálata külföldön, főképen 
Stanley Hall iskolája óta, hatalmas 
irodalmat teremtett, ezzel szemben a 
magyar irodalomban, leszámítva azt 
a folyóiratokban megjelent néhány, 
inkább csak részletkérdéseket felölelő 
elmefuttatást, alig jelent meg valamely 
ezirányú elmetermék. 

Annál örvendetesebb tehát, hogy 
a Szent István Könyvek sorozatában 
a fentebbi címen egy olyan müvet 
találunk, amelynek szerzője nagy sza 
kavatottsággal, az idevágó irodalom 
alapos ismeretével, széles theologiai 
és bölcseleli körültekintéssel vállal 
kőzik arra, hogy tájékoztasson ben 
niinket a vallásos psziché sokszor 
misztikus, sejtelmes világában. — 
A ti/, fejezetből álló, jól átgondolt 
szisztémájú könyvnek első fejezetei 
után, amelyek fogalmi elhatárolások-
kal, a valláspszich. történetével, for 
rásaival, módszerével foglalkoznak, 
igen értékes lapjai azok, amelyeken 
szerzőnk a vallásos élmények közül 
a legkiemelkedőbb négynek: a hit-
nek, imádságnak, áldozatnak s lelki 
ismeretnek finom analízisét n>újtja 
Itt is, akárcsak a következő fejeze-
tekben, bizonyos óvatos álláspontot 
foglal el, mint aki tudatában van an-
nak, hogy oly régiókban mozog, 

ahol az öntudatos és öntudatalatti 
természet csavargó ösvényeit min-
denfelől átmetszik a kegyelemjarás 
útjai. — A szentek lélektanában, amely 
az aszketikus élet vizsgálója számára 
annyi értékes szempontot ad, a téves 
felfogásokkal szemben az olvasó elé 
úgy állítja az életszentséget, mint a 
legmagasabb egyéniség értéket, mely 
az istenszeretet irányvonalaban a tu-
datfunkciok legmagasabb fokát jelzi. 
— Valamennyi fejezete közül azon-
ban a legnagyobb szeretettel foglal-
kozott a misztikus élményekkel, amely 
kétségtelenül a valláspszich.-nak is 
egyik legnehezebb vizsgálódási terü-
lete. Szóba kerül itt nemcsak a misz-
tikus alapélmény: a szemlélődés és 
ennek fokai, nemcsak ezen misztikus 
élmények tudatra és testszervezetre 
való hatása, hanem olyan rendkívüli 
jelenségek is, minők a látomások, 
hallások, stigmatizáció stb. s mind-
ezen tudatélmények lehetőség sze-
rinti magyarázata. A misztika tárgy-
körébe vágó valamennyi kérdés szóba 
kerül itten. Szerzőnk felfogása sze-
rint a misztikus alapélmény, a kon-
temptáció nem egyes kiválasztottak 
kiváltsága, hanem erre, mint a nor 
mális lelki élet egy felső fokára, 
hivatott minden keresztény. — A val-
lásos élet kifejlődése az egyénben 
című fejezetnek pedagogusok veszik 
kitűnő hasznát, mint amely a vallá-
sos élmény első jelentkezésétől kezdve 
az egész ifjúkoron át végigkíséri a 
vallásos élet kialakulási fázisait — 
A vallás mivoltának és eredetének 
kérdésével foglalkozik aztán lélektani 
és történeti szempontból és végül 
a függelékben összefoglalását adja 
a reneiellenes vallásos élményeknek, 
valamint a valláslélektan irodalmának. 

Egy igen tanulságos és értékes 
munka áll előttünk a Szent István 
Könyvnek 41. kötetében, amelynek 
legfőbb érdeme abban jelölhető meg, 



hogy a legújabb eredmények gondos 
áttanulmányozásával egységes és 
összefüggő képet rajzol a látszólag 
összefüggéstelen és szétszórt vallás-
pszichologiai részletkutatások tömegé-
ben ; oly magaslatra vezeti az olvasót, 
ahonnan a részletkutatások rengeteg 
tömegét összefüggően átpillanthatja. 
Nehéz területen kalauzol a szerző s 
nem mindig tűnnek elénk szilárd 
eredmények, hanem inkább csak 
vajúdó problémák körvonalai, de 
ilyenkor jut eszünkbe Aristoteles intő 
szava: A legnehezebb dolgok közé 
tartozik a lélekre vonatkozóan meg 
bízható eredményhez eljutni 

Ezt a gondos tanulmányozású, 
világos fogalmuzású, gazdag könyvet 
örömmel fogják olvasni mindazok, 
akik csak érdeklődnek a vallásos lélek 
nek újabban annyira fölkarolt világa 
iránt. K. G. 

Bölcselettörténet. 
A XIX. század első felének roman-

tikus iránya az érdeklődést a múltra 
irányította és fokozatosan kialakult 
történelemszemléletével fölfedezte a 
kereszténység életalakító és történel-
met irányító jelentőségét. Ehhez ha-
sonló a mai szellemi élet érdeklő-
dési köre. Míg Spengler a nyugati 
kultura bukásáról jósolgat, mások a 
nyugati kultura gyökérzetét vizsgál-
ják, hogy ezáltal éreztessék a mai 
nemzedékkel — a kereszténység 
örökkévalóságát. — Ebben a beállí-
tásban a philosophia perennis új meg-
világítást, új értékelést nyer. Törté-
neti múltját nagyszabású munkák 
világítják meg. 

1. Hans Eibl: Augustin und die 
Patristik. (Geschichte der Philoso-
phie in Einzeldarstellungen. Bd. 10/11 
Reinhardt. München.) 1923. 

Eibl wien-i egyet, tanár voltaké-
pen az egész patrisztikus kor szel-

lemtörténetét adja — az evangélium-
tól— Sevillai Sz. Izidorig és Damas-
kusi Sz. Jánosig. A patrisztikának 
ez az elhatárolása újabban eléggé 
elfogadott. Eibl müvének célkitűzé-
sét nem tartjuk szerencsésnek. Az ő 
szemlélődésében összeolvad a dog-
matörténet, a theologiatörténet és a 
bölcselettörténet. Ez az összeolvasz-
tás a fogalmak elkeveredésére, a dog-
máknak bölcseleti fogalmakkal való 
Összetévesztésére, a kinyilatkoztatás 
eredeti, visszavezethetetlen értékei-
nek elmosódására vezet. Fölfogásán 
sok helyütt érzik Harnack nem épen 
előnyös hatása. Viszont el kell is-
merni Éibl müvéről, hogy a forrá-
sokkal állandó kapcsolatban marad 
és a szellemtörténet részelemeinek 
szerencsés összekapcsolásával a pat-
risztika gondolatvilágát az intenzív 
beleélés segítségével néha meglepő 
finomsággal állítja helyre. Eredmé-
nyei még tökéletesebbek volnának, ha 
a patrisztikába nem a mai kor fo-
galmi készletével hatolna bele, hanem 
a beleérző rekonstrukciót — az evan-
gélium oldaláról kísérelné meg. Igy 
sokszor nem veszi észre a szent-
atyák szellemi életének legmélyebb 
hatóerejét : a hitet. 

Eibl müve részleteiben is na-
gyon gazdag. Harnack, Bardenhewer, 
Baumgartner után is tud még érde-
keset és újat mondani, vagy a régi 
gondolatoknak új összefüggéseire rá-
mutatni. Igazi érdeme azonban Eibl 
müvének abban áll, hogy a szent-
atyákbölcseletének örök értékeit ipar-
kodik kibányászni az egyetemes böl-
cselettörténet számára. 

A patrisztika főproblémája Eibl 
beállításában : a Logos-tan. Eibl látja 
a Logos-tan gyökereit a herakleitoszi 
és a stoikus bölcseletben, ép úgy, 
mint Platónál. Látja összefüggéseit 
az ujplatonikusok Nous (Ész) fogal-
mával. De viszont nem becsüli le azt 



a pozitív újat sem, amit a régihez 
Sz. János evangéliuma hozzáadott: a 
személyiséget, az isteni lényeget, a 
megtestesülést. A Logos-tan a szent-
atyák bölcseletében nemcsak a theo-
gonia, a szentháromság bölcseleti ki-
fejtésének égető problémája, mely a 
keresztény gondolatot sokszor a he-
rezis siklóira vezeti ; hanem a törté 
nelembölcselet alapvető pontja. A 
világteremtés, a világfejlődés, a világ-
megváltás — és Egyház a Lógós-
nak műve. A christocentricus törté-
nelemszemlélet magvai a Logostan-
ban vannak; Justinus, Alexandriai 
Kelemen, Origenes munkája alapján 
a világirodalom páratlan történelem-
szemléletét ebből alakította ki Szent 
Ágoston. 

A szentatyák bölcseletébe kezdet-
től fogva beleszövődnek a hellén 
gondolkozás eszméi. 

Míg szorosan bölcseleti téren a 
patrisztikát elég meddőnek szokták 
ítélni és jelentőségét inkább a dogma-
történetben látták eddig nagynak, 
Eibl a bölcseleti téren is méltányolja 
a patrisztikus szintézis érdemeit — 
az apologétáknál, az alexandriaiak-
nál (Origenes). 

Nem méltányolja eléggé Nyssai 
Sz. Gergelyt. Annál inkább rámutat 
Sz. Ágoston bölcseletének két hal-
hatatlan értékű eredményére: a tudat 
és az idő problémájának meglátására 
és ma is elfogadható fogalmazására. 

Eibl műve — a szentatyák gon-
dolatvilágának értékét sok új szem-
pontból világítja meg. 

A középkor bölcseletével foglal-
koznak : 

2. Mart. Grabmann: Geschichte 
der Phi losophie . III. Die Philo-
sophie des Mittelalters. Sammlung 
Göschen, 826. 

3. J. M. Verweyen : Die Philo-
sophie d e s Mittelalters. Berlin, 
Walter de Gruyter 2 1926. 

Illő volt, hogy a Göschen-Samm-
lung kitűnő összefoglalásai közt a kö-
zépkori bölcselettörténetet oly szak-
ember világítsa meg, mint M. Grab-
matin. Grabmann e kis müvéről el-
mondhatjuk, hogy minden fontosabb 
tudnivalót felölel a középkori böl-
cseletről. Adatkészlete ép oly bő, 
mint amily gondos az anyag beosz-
tása és előadása. A skolastika esz-
méit kitűnően csoportosítja. Leg-
szebb (és legbővebb) Sz. Tamásról 
szóló fejezete. A 122 oldalas kis mű 
szerzőjének átfogó tudását dicséri és 
a középkori gondolkozás ismeretét 
jelentősen előmozdítja. 

A középkor gondolatvilágának nagy 
gazdaságát Wulf és Baumgartner mü-
vei fejtik ki legjobban. Ök azonban 
a feldolgozásban a régi bölcselet-
történet életrajzi és eszmeleiró mód-
szerét követik. A középkori gondol-
kozás eredetiségét, nagyvonalúságát, 
jobban érezteti a problématörténeti 
módszer, melyet Verweyen alkalmaz 
Windelband szellemében a közép-
korra. Igaz, hogy a problématörténet 
rendszerint sok fontos mozzanatot 
is kénytelen átugorni ; hogy az esz-
méknek másirányú kapcsolatait kény-
telen figyelmen kivül hagyni; hogy 
a bölcselő egyéniségek háttérbe szo-
rulnak benne — mindez Verweyen 
müvén is meglátszik, — de más-
részt a problématörténet alkalmas a 
felmerült megoldások összehasonlí-
tására, értékelésére és így a rend-
szeres tudást is előmozdítja. 

Kár, hogy Verweyen nem hatá-
rolja el pontosan a skolasztika fo-
galmát. Nála ez a fogalom egyjelen-
tésü a középkori bölcselet egészé-
vel, — hisz beszél zsidó és arab 
skolasztikáról is. Ezt az elhatárolást 
nem fogadhatjuk el. A keresztény 
népek középkori bölcseletében is 
van skolasztika és antiskolasztika. 
Ez utóbbihoz tartozik pl. Scotus 



Eriugena, Benei Amalrik, Brabanti 
Siger, Jandun-i János, Autrecourt-i 
Miklós. A nem-keresztény középkori 
bölcseletet annál kevésbbé lehet sko-
lasztikusnak nevezni. A skolasztikát 
nemcsak a kor, nem is pusztán a 
módszer, hanem lényeges tartalmá-
nak rokonsága határozza meg.. 

Verweyen a skolasztika probléma-
körét három főcsoportra osztja : az 
ismerettan, a metafizika és az etika 
problémáira. Az első csoportban tár-
gyalja a hit és tudás viszonyát, az 
ismeret eredetének kérdését, a no-
minalismus és realismus ellentétét. 
Feltűnő, hogy a hit és tudás viszo-
nyában Abaelardot a racionalisták 
közé sorozza, bár maga is látja, hogy 
Abaelard elvileg nem racionalista. 
Sabundei Rajmundot sem sorolnék 
a racionalisták közé ; még kevésbé 
az annyira félreismert Eckhart mes-
tert, akinek orthodoxiáját legutóbb 
O. Karrer védi meggyőzően (Hoch-
land 1926. márc.). Szerencsétlen Szent 
Anzelm, Sz. Tamás irányának semi-
íationalismus néven való jelölése. 

A középkor metafizikai problémái 
közül a substantia-forma kérdést, az 
Istenbizonyítékokat, az Isten és vi-
lág viszonyát tárgyalja Verweyen. Ez 
a beállítás bizony szegényes ; a kö-
zépkori metafizika sokkal gazdagabb 
problémakört tárgyalt és oldott meg. 
Az etikai problémák közt a szabad-
ság kérdését, az erkölcsi törvényt, 
az Egyház és az állam viszonyát 
próbálja Verweyen megvilágítani. 

Verweyen tehát kénytelen a közép-
kori gondolatvilágot leegyszerűsíteni. 
Mellékesen emlékezik meg csak pl. 
a skolasztika nagy lélektani problé-
máiról, nagyon hiányos az istentan 
tárgyalása, aztán a tudományelmélet, 
tudományfelosztás ; a középkori tör-
tenelemszemlélet f is több figyelmet 
érdemelt volna. Általában lelkesedik 
tárgyáért; néha örömmel állapítja 

meg, mennyi modern gondolat van 
a középkori bölcseletben ; máskor 
azonban kritikája nagyon is meg-
kérdőjelezhető előfeltevésekből tá-
madja a középkor eszméit. 

Utolsó fejezete az újkori bölcse-
letnek a skolasztikával való össze-
függésére mutat rá. — Ez az össze-
függés mindig lazul — Kantig. A 
XIX. század első fele — az üres 
edény illatából akart megélni ; a 
szerző rámutat a~okra a törekvésekre, 
melyek újra meg akarják tölteni 'az 
európai szellem edényeit a kczépkor 
nagy eszméivel. 

4. Max Ettlinger: Geschichte 
der Philosohhie von der Roman-
tik bis zur Gegenwart . — A Kösel-
féle Philosophische Handbibliothek 
VIII. kötete. Kösel, München. 1924. 

A Kösel-féle nagy értékű Hand-
bibliothek Összefoglaló ismertetésére 
még visszatérünk. Eddig két böl-
cselettörténeti kötete van ; Meyer 
kötete az ókori bölcseletről és Ett-
lingernek a címben jelzett kiváló 
müve. 

A XIX. század bölcselettörténeté-
nek megírása áttekinthető és mégis 
a lényegest felölelő formában nagy 
nehézségek elé állítja a vállalkozót. 
Ettlinger több monográfiában mu-
tatta meg, hogy a legújabb kor irá-
nyait közvetlen szemléletből ismeri. 
Ezért hálás lehet a tudomány, hogy 
kiváló rendszerező készséggel, nagy 
precizitással és világossággal meg-
írta e művet. Ettlinger főleg a német 
bölcselőkről tárgyal ; ezt nem vesz-
szük zokon tőle, bár feltűnő, hogy 
pl. egyetlen magyar filozofust sem 
tárgyal müvében(PalágyinakBolzano-
ról szóló müvét említi), pedig kér-
kedés nélkül állíthatjuk, hogy pl. 
Pauler Ákos sokakat felülmúl azok 
közül, akiknek Ettlinger ugyancsak 
bőven juttat a figyelemből. 

Ettlinger a keresztény bölcselet 



szemszögéből itéli meg az egyes böl-
cseleti rendszerek értékét ; azonban 
a bírálat rendszerint a benső ellen-
mondások kimutatásával is célhoz ér 
már. Elismerésre méltó a gond, mely-
lyel a XIX.—XX. század keresztény 
bölcselőit kidomborítja. 

Anyagát elég ügyesen négy feje-
zetre oszt ja : 1. A romantika. 2. Az 
epigonok. 3. Módszeres új tájékozó-
dás. 4. A metafizika feltámadása 
(1900-tól.) Ez utóbbi fejezetet bízvást 
korábban lehetne kezdeni, a meta-
fizika feltámadása Trendelenburg, 
Brentano stb. működése alapján ko-
rábbi 1900-nál. 

Kitűnő könyvészeti összefoglalások 
ajánlják ezt a nagyértékü, felvilágo-
sítást nyújtó müvet. Dr. Kühár Flóris. 

Nevelés, lelkipásztorkodás. 
Dr. Tóth Tihamér: Levelek 

diákjaimhoz. A müveit ifjú. A jel-
lemes ifjú. A tiszta férfiúság. (5. ki-
adás.) Ne igyál ! (4. kiadás.) Dohány-
zol? (4. kiadás.). 

Dr. Tóth Tihamér az ifjúság láng-
lelkü atyja. Neve ismeretes minden 
nevelő előtt. Sokat foglalkozott diá-
kokkal és felismerte, — mint mondja 
— hogy „minden egyes fiúnak lelke 
felmérhetetlen kincs, gyémántbánya," 
amit nem szabad parlagon hagyni. 
A legfontosabb kérdések foglalkoz-
tatják : hogyan lehet az embernek 
nagyot alkotnia? Hogyan lehet ezen 
elkorcsosodás közepette új, erőben 
teljes ifjúságot teremteni? A felele-
tet megadja a „Jellemes ifjú" cimü 
könyvében. Az akaratot kell fejlesz-
teni. Ha a katholikus világnézethez 
hozzájárul az erős akarat, akkor nagy 
reményekkel nézhetünk egy boldog 
jövő felé. 

A másik könyve : A müveit if jú 
hasonlóképen általános szabályokat 
ad. Kiterjed figyelme a jó modorra, 

I mely oly sok tennivalót kíván a mai 
ifjúságban. A forradalom s a modern 
kor tekintélyrombolása minden téren: 
a vallásos, politikai és társadalmi 
életben rányomta bélyegét az ifjú-
ságra, s a milieu hatása alól nem 
tudott szabadulni. Mily hasznos tehát 
a mai ifjúnak egy pár szó az udva-
riasságról, előzékenységről, társal-
gásról, olvasmányairól! Nagyon érté-
kes a könyv harmadik fejezete, mely 
a pályaválasztásról, az egyetemeken 
s az internátusokban való elhelyez-
kedésről világosítja fel az olvasót. 

A többi három könyv részleges 
tételt tüz maga elé, de a legnagyobb 
bajok ellen küzd, melyek a mai ifjú-
ság testét-lelkét, sőt a nemzetet is 
tönkreteszik: a dohány füstje, a bor, 
a többi alkohol mérge, s a tisztáta-
lanság fertője ellen. Nem áll rendel-
kezésünkre hely, hogy e könyveket 
is bővebben ismertessük. Nem is 
szükséges, hisz a cím maga is ajánló-
levél mellettük. 

Tóth Tihamér könyvei tartalmuk 
miatt nagy szolgálatot tesznek ha-
zánknak. Megható példái, változatos 
és találó hasonlatai és idézetei, me-
lyeket a szentírásból, nagy költök, 
nagy emberek nyilatkozataiból merít, 
még a felnőttekre is maradandó ha-
tással vannak. Érthető, hogy pl. a r 
Tiszta férfiuság már 5 kiadást is ért, 
s le van fordítva német, .holland és 
dán nyelvre. Ha ehhez hozzávesszük 
választékos stílusát, mely az ifjúság 
stílusának fejlődésére is jó hatással 
lehet, megállapíthatjuk, hogy minden 
magyar kath. ifjú kezében ott kellene 
műveinek lennie! Mindazon szülők, 
akiknek egyetlen gondjuk, hogy gyer-
mekük megőrizze ártatlanságát, gon-
doskodjanak is róla, hogy ott legyen. 

— Havasi Lucius. 
Tóth Tihamér dr.: Az intelli-

genc ia lelki gondozása . 1. Az ifjú-
ság lelki gondozása. 2. kiadás, Buda-



pest 1925. II. A felnőttek lelki gon-
dozása. Budapest 1923. 

A kitűnő tollú ifjúsági iró, aki 
Foerster módszerét az Egyház szel-
lemével tölti meg, a címben jelzett 
kétkötetes müvében a gyakorlati lélek-
nevelés és vezetés legégetőbb kér-
déseit tárgyalja rendszeres össze-
foglalásban. Tóth Tihamér jótulaj-
donságai formaiak és tartalmiak. 
Eleven, könnyed előadó, aki nehéz 
kérdéseket is nagy világossággal tud 
elárasztani. Jól ismeri a legújabb 
pasztorális irodalmat és ezt nagyon 
ügyesen használja fel. A mai em-
bert érdeklő kérdéseket tárgyalja ; 
gyakorlati érzéke a megfelelő meg-
oldásokat nyújtja számára. Könyve 
ezért — mondhatni — nélkülözhe-
tétlen segédeszköz a hitoktató, hit-
tanár, a mai művelt osztályok lelki 
gondozásával foglalkozó lelkipásztor 
számára. Mihályfi kiváló Igehirde-
tése mellett is megtartja értékét. Sok 
impulzív erő van benne, bár helyen-
kint hiányzik a tudományos elmé-
lyítettség, fogalmi szabatosság. A má-
sodik kötet előszavát — az adott 
enyhítéssel sem tartjuk alkalmasnak. 
A kitűnő szerző nagyon jól tudja, 
hogy ép a legnagyobb harc idején 
szorul rá a papság legjobban arra 
az időre, mely alatt kertjében ró-
zsákat is nyesegethet. Ezek a békés 
órák a felüdüléssel erőt adnak az 
amúgy is túlterhelt városi papság-
nak a harcra. Végre is — a fronton 
állók számára — néha a leváltást is 
biztosítani kell, másként elveszetjük 
a harcot. — Az a pap, .^ki Tóth 
könyvét tanulmányozza, ennek a harc-
nak a taktikáját ismeri meg és erős 
lendületet, a győzelem reményét me-
ríti belőle. (— rf —) 

Nagy Szent Gertrud Lelki Gyakor-
latai. Fordítottn és bevezetéssel ellátta 
Dr. Kühár Flóris O. S. B. Bpest, 192ő. 

Ritka kedves könyvvel gazdagította a 
húsvéti könyvpiacot Szemlénk szerkesztője, 
amellyel bizonyára sok örömöt szerzett az 
igazi misztika barátjainak, különösen pedig 
a bencés hagyományokon nyugvó lelki 
élet kedvelőinek. Mint folyóiratunk mult 
számában közölt könyvismertetésekből is 
látjúk, Dr. Kühár Flórist most különösen 
érdekli a keresztény misztika. Ily irányú 
foglalkozása közben érlelődött meg benne 
a gondolat, hogy a magyar közönségnek is 
hozzáférhetővé teszi a középkori német 
misztika egyik kiváló gyöngyét: Nagy Szent 
Gertrud Lelki Gyakorlatait. A fordítást 
megelőzi a szentnek kedvesen, látszik, 
hogy szeretettel és kegyelettel megírt élet-
rajza és a Lelki gyakorlatok gyakoilati 
magyarázata, amely ezeket közelebb hozza 
és sikerrel használhatókká teszi azoknak is, 
akik még kevésbé járatosak az egyházi 
liturgiában vagy távolabb élnek a szerze-
tesi imaformáktól. 

A Lelki Gyakorlitok nem elméleti ok-
tatást adnak a lelkiéletről, hanem az Istent 
szerető, magát Istennek átadó léleknek 
szeretetvallomásai, társalgásai a léiek isteni 
Jegyesével Nem tanítanak, hanem nemes 
szárnyalással magukkal ragadnak az isteni 
szeretet boldogító magasságaiba. És ezt oly 
nemes egyszerűséggel, oly természetesnek 
latszó közvetlenséggel teszik, hogy minden 
jóakaratú lélek bátran emelkedhetik fel 
ezeken a szárnyakon Isten közelébe, nem 
kell félnie Ikarusz-eséstől. Nem hamis szár-
nyak ezek nem tévesztik meg a lelket 
Épen ezért bátran ajanljuk minden keresz-
tény hivőnek, de különösen Rendünk ba-
rátjainak. 

A fordítás nem szolgai, de gondos és 
jólesően magyaros. Elismerés illeti a for-
dítót, hogy amiben nem érzi magát elég 
erősnek, nem átall mások segítségére tá-
maszkodni, mint bevezető sorainak végén 
irja, csak hogy minél tökéletesebbet adjon. 
A könyv kedves külső alakja nem hoz szé-
gyent a kiadó Szent István Társulatra 

Dr. Horváth Ádám. 



Dr. S z u n y o g h Xav. Ferenc 0 . S. B. 
Miért j ö t t é l ? (Elmélkedések Sz. Benedek 
szelleméről). Pannonhalma 1926. 

E könyvet átolvasása után azzal a jól-
eső érzéssel ajánlhatjuk mindenkinek, aki 
Sz. Benedek szellemét szereti, hogy végre 
van egy magyar útmutató a benediktinus 
lélek világába, mely méltán sorakozik a 
nagyszámú külföldi hasonló tárgyú itás-
müvek közé. Szunyogh Sz. Benedek Regu-
lájának lelkét eleveníti meg: hét elmélke-
dése áttekinthető rendben csoportosítja a 
bencés eszmény alkotó elemeit; jó forrá-
sokra támaszkodva, tudományos szempont-
ból is helyiáHó megállapításokra jut és 
mondanivalóját élvezetes formába öltözteti, 
úgy, hogy müve olvasmánynak is, elmél-
kedésnek, Imádságnak is jó anyagot ád. 

Ha valamit kifogásolunk benne, akkor 
elsősorban a szerzetes eszmény más, újabb 
formáival való összehasonlítást kell hibáz-
tatnunk. Sz. Ignác elmélkedési módszerét 
kipróbálták a századok, az Egyház pedig 
sokszor helyeselte. A bencésnek nem kell 
a saját kincseit lebecsülnie, hiszen — a 
Regulából másfél évezred táplálkozott ; de 
nincs szüksége arra sem, hogy a Lélek 
új hajtásaival szemben bizalmatlankodjék. 
Erre igazán áll : Alius sic, alius vero sic 
Sőt a bencés szellem eredeti egyetemes-
sége a legalkalmasabb arra, hogy a rendi 
kereteken kiviil álló értékeket magába 
olvassza. A könyv kiállítása csinos, a 
sajtóhibák azonban némi foltokat vetnek 
rája. — A kritika végső szava : a kifogá-
sok mellett is — öröm a mtí megjelené-
sén és őszinte ajánlás. Dr. Kühár Flóris. 

Dr. S z u n y o g h Xav. Ferenc 
O. S. B. Az igazi katholikus élet 
forrásánál . Pannonhalma. 1926. 
194 lap. 

Szerző ezen a címen 1916—1924. 
között megjelent és a liturgiáról szóló 
beszédeit, cikkeit és könyvismerteté-
seit foglalta össze egy kötetté és 
jelentette meg, mint a „Lelkiélet köny-
vei" sorozat nyolcadik kötetét. A cik-

kek három csoportba oszthatók. Az 
első csoportot jobbára azon liturgikus 
tárgyú beszédek alkotják, melyeket 
szerző 1924-ben, Budapesten, a pa-
pok számára rendezett liturgikus hé-
ten elmondott és amelyek foglalkoz-
nak a liturgia és liturgikus apostol-
ság fogalmával, a liturgikus világ-
nézettel, liturgikus neveléssel, a mise-
könyv és breviárium szerepével a 
lelki életben. Külön cikkben megadja 
szerző a liturgikus apostolság belga 
mintára készült, jól átgondolt és min-
denkitől megszivlelendő programm-
ját. A második csoportba a szent-
mise liturgiájának körébe vágó cik-
kek és beszédek tartoznak. Ugyanitt 
van egy beszéd Szűz Mária tisztele-
téről a liturgiában. A harmadik cso-
port 4 liturgikus könyv ismertetése. 
Valamennyi cikket a francia és né-
met liturgikus irodalom ismerete és 
a liturgia meleg szeretete jellemzi. 
A látszólag heterogén cikkeket egy-
ségbe foglalja X. Pius pápának egy 
mondása, melyet szerző könyve jeli-
géjének választott: „Az igazi katho-
likus élet első és nélkülözhetetlen 
forrása a liturgiában való tevékeny 
részvétel." De igazolja a cikkeknek 
könyvalakban való megjelentetését 
az a körülmény is, hogy így mintegy 
megkapjuk a liturgikus mozgalom 
eddigi magyarországi történetét. En-
nek a mozgalomnak hazánkban szerző 
a leglelkesebb és legmunkásabb apos-
tola. A cikkek közül kiemelem azt, 
amely a keresztség liturgiájáról szól 
a lelkiélet szempontjából. Ez a cikk, 
a budapesti Szent Gertrud-Kör szá-
mára 1918-ban tervezett liturgikus 
lelkigyakorlat bevezető előadása, egy 
igazi gyöngyszem és mintája lehet 
liturgikus témájú lelkigyakorlatnak. 
Kár, hogy torzó maradt és jó volna, 
ha szerző a tervezett beszédsoroza-
tot kidolgozná. Ez a beszéd egy-
szersmind a legegyénibb, szerző leg-



jobban rátalált benne önmagára, míg 
többi cikkeiben és beszédeiben inkább 
belga és német rendtársaink gondo-
latainak magyar szócsöve akar lenni. 
Dr. Janota Cirill 

Szépirodalom. 
Kozma Andor : Honfoglalás. 

Történelmi rege Budapest, 1925. 
(Pantheon). N. 8-r. 2631. 

Mint magyar bencés csak hálás 
megilletődéssel közeledhetem e mű-
höz, melynek befejező énekében egy 
jó magyar ember és Istentől meg-
áldott költő soha el nem porló em-
léket állít Rendünknek. Kozma fel-
fogásában a honfoglalás csak a ke-
reszténység felvételével fejeződött 
be : ez teremtette meg a maradandó 
nemzeti élet belső feltételeit. Az első 
határozott lépést erre Géza fejedelem 
tette meg s 

Hovatovább a fejedelem várát 
Nemcsak a harczok hősei járják, 
Mások is, jámbor egyszerű hősök, 
Akik a hitben csoda erősök ; 
Darócz csuhájuk nagyon kopottas, 
Fegyverük vézna zarándok-bot csak, 
De kíntól, haláltól sohase' félnek, 
Mert hitük az, hogy a holtak is élnek, — 
Hivei e hősök a fejedelemnek 
S várában szabadon járnak és kelnek. 

Egy napon néhány e fajta jámbor 
Jó hirt hozott a déli határról: 
Rómából híres főpapok jönnek. 
Szent áldást hoznak a fejedelemnek. 
A fejdelmi várban nagy a boldogság: 
Nem tanya, nem szállás, — már ország az 

[ország ! 
Az áldáshozókat az országon végig 
A fejdelmi hadnak hősei kisérik 
S elérnek sok szép földet bejárva, 
Pannon Szent Márton kies halmára. 

Itt örvendeztek a szent jövevények, 
Magyarok hivő fejedelmének, 
Ki mellett buzgó szivvel megáldott 

Életepárja s egy fia állott; 
Körülök tündöklő díszben ragyogtak 
Ezrei daliás hü magyaroknak, 
Az aranykeresztes templomtornyára 
Szikrázva özönlött a nap sugára — 
S ihletett szolgái szent Benedeknek 
Túláradt szivvel áldást rebegtek. 

Ott Adalbeit püspök, a magasztos lélek, 
A fejdelmi hitespárt keresztelé meg; 
Asztrik előtt hullt ifjú Vajk térdre 
S méltó lett vértanú István nevére. 
S még sok magyar térd hajlott meg aznap 
Kútja előtt az örök Igaznak, 
Ki minden népnek szabott ki pályát, 
De hitlen népek meg nem találják. — 
Emlék a magyarság e dicső napjára! 
A halmon a hitnek s tudásnak vára. 

Az életnek napja volt tehát a cso-
dás nap, s e „lelki honfoglalás" 
beteljesítője az elsőnek, melynek ké-
pei az Etelközből való kiindulástól 
kezdve oly gazdag változatosságban 
vonulnak el előttünk a könyv olva-
sása közben. Költő és tudós dolgoz-
tak e művön. A történet igaz adatai, 
krónikák mondái, képzelet kitalálásai 
szövődnek egybe benne. A valóság-
ból és hagyományból nyúlik fel a 
fantázia világába a honfoglalásnak 
ez a költői rekonstrukciója, mely épen 
ezért sokszor újszinü, de mégsem 
szokatlan: „epikai hitel " r e talál. Lát-
szik Kozmán Arany János iskolája. 
Ha százéve elődeink szivébe vigasz-
talást, reményt sugároztak az ősi 
dicsőségnek a Zalán futása-tói fel-
idézett képei, reánk nézve is hazafias 
élmény a Honfoglalás. Kozma úgy 
látja, a történet folyamán lényegében 
nem igen változott a magyarság alap-
természete. Valamikép a mai nemze-
dék lelkületét vetíti vissza a múltba. 
Tükörben látjuk hibáinkat bűneinket, 
de a nagy válságok idején ösztönös 
nagy hatalommal előtörő erényeinket 
is. De más gyökere is van Kozma 
bizalmának: hivő keresztény törhe-



teilen hittél az isteni örök igazságban 
s a Teremtőtől kijelölte úton haladó 
nemzet boldogulásában A mű szel 
lemén át Kozma lelkébe is esik pil-
lantásunk Megszeretjük és mély tisz-
telet kél bennünk iránta. Nemes ma-
gyar egyéniség Hite mellett szivének 
minden érzésével csüng hazáján, 
faján. Éppen ezért megértő. Erős 
refo; mátus, de meglátja a katholiciz-
mus nagy értékeit és érdemeit. Nyíl-
tan hitet tesz az Ur Jézus mellett és 
ennek a protestantizmusnál még fel-
tűnő vonatkozásban is levonja követ-
kezményeit s éppen ezért a kalholiku-
sok Mária tisztelete, — a Patrona 
Hungáriáé kultusz nemcsak költői 
motívumként szerepel nála. Lehe-
tetlen nem idéznem a rege invoká-
cióját: 

Szűz, kit magasztal mind a Mennyország, 
S Patronául esd szegény Magyarország, 
Engedd, hogy lantom Hozzád emelvén, 
Erőm épüljön Fiad kegyelmén, 
Hogy méltón zengjem világ viharjat, 
Kelet nyugatra vívó magyarját: 
Mint lel hűn bátyja vesztett nyomára, 
Hűn örökségben maga honára 
S hódító hősül diadalt érve, 
Mint ösmer Isten dicsőségére. 

A szemelvények Kozma formai mű 
vészetét is bemutatják. Nem a lassú 
folyású nyugodalmas tizenkettőset 
alkalmazza Kozma, hanem a harcok 
világához jobban illő, gyorsan per-
dülő, eleven tizszótagú sorokban irta 
meg regéjét. Szebb magyar verseket 
senki sem ír ma nála. De nyelvének 
tősgyökeres magyaros költőiségé-
ben sem múlja fel őt senki sem 

Dr. Kocsis Lénárd. 

Werner Gyula : A pipacssz inü dol-
mány. Történelmi regény. A Pantheon 
kiadása. 1926, 376 1. 

Az abszolutizmus utolsó éveibe vezet 
bennünket Werner Gyula regénye, amely 

Bécsben, majd Magyarországon látszódik 
le. E két helyen telik le Gyulafy István-
nak, a Bécsbe került magyar testőrnek 
élete. Az ő életébe kapcsolódnak az ab-
szolutizmus utolsó szakának izgalmas feje-
zetei : a forradalom kitörése, Metternich 
bukása, I. Ferenc Józseí trónralépése, a 
magyar szabadságharc. Az események min-
dig kiemelik Gyulafynak. a fajiságához 
ragaszkodó, zárkózott magyarnak nemes 
alakját, amely tulajdonságok végre is meg-
hódítják Cibbini grófnőt, a büszke udvar-
hölgyet, úgyhogy ez otthagyva az udvart, 
elkíséri Gyulafyt, aki a szabadságharcban 
megsebesül. A grófnő a sebesült ápolásá-
val jut el annak szivéig, míg végül is 
egymáséi lesznek. 

A regény jelességei a koitörténeti ada-
tok gazdagsága, a korhűségre vaió törek-
vés, az alakok pompás, találó jellemzése 
és néha talán a megkívántnál korszerűbb 
lélektana. E jó tulajdonságok feledtetik azt 
a néhány kis hiányt, amit egyébként csak 
a kritikus szeme vesz észre, hogy pl. több 
apró eseményre bontja a főeseményt; hogy 
a régi világ alakjai szembetűnőbben van-
nak megrajzolva, mint az új irány képvi-
selői. Aki a sivár jelenben valami vigaszt 
akar szerezni, olvassa el a Pipacsszinü 
dolmányt és elismeréssel fog adózni Író-
jának, rr. 

Wad Nyugat veszé lyben. Az ifjúság 
számára irta Mátrai Guido. Pallas. 

Ez a könyv már két éve megjelent. 
S most is foglalkoznunk kell vele azért, 
mert esemény a diákvilág számára. Nem 
használja ki a diákszív verését elállító 
helyzeteket. De mindezek ellenére ez a 
könyv esemény. Végre a Wacht am Rhein 
sem Goethe műve. 

A Wad Nyugat veszélyben értelme: ve-
szélyben a haza. Ez a regény az Elnémult 
harangok diákvariánsa. Ez a regény a há-
zunk tetejére kapaszkodó lángoknak riasztó 
vészjele. A vészjelet lehet hamisan „le-
adni", azonban rá nem hallgatni őrület. 
De a mi írónk nem is fog hamisat. Az 



esemény, mit elbeszél, izgalmasan érdekes. 
Ha a hang, melyen szól, nem is metsz ve-
lőnkbe, érzi. .tudja az iró, hogyan kell 
fonni, szőni, megakasztani, újra fölvenni 
az eseményeket. Siet a kifejlődésre, nem 
bajlódik fölösleges epizódokkal. Tud er-
kölcstelenség, diákszerelmek nélkül is ér-
dekfeszítőt nyújtani. N o és a tárgy válasz-
tása, célkitűzése egyenesen elragad nemes, 
fájdalmas honfi-bújával. Vannak g y e n g é i : 
Stilusa nem elég gazdag, jellemzése nem 
ad fejlődő lelki életet, de gyengéi mellett is 
elmondhatjuk: időszerűbb könyvet nem 
írtak magyar fiúk számára. írója fényesítse 
meg a tollát, mert missziót végez a nem-
zetnevelés terén ! Kelemen Krizcsztom. 

Zaymus Gyula regényei, elbe-
szélései és drámái. 

Zaymus Gyula, akit Capo di Monte 
címen összegyűjtött verseiből ismert 
meg a közönség, azóta rövid idő 
alatt négy regényt (Camillo, lesz még 
tavaszunk? Behavazott nyomokon, 
Ná-zvirúg, Éjféli vendég), egy kötet 
elbeszélést, (Amadeusz, a koldus 
barát) és két egyfelvonásos drámát 
(A boldog végű tévedés, Anatómus) 
bocsátott közre. Ez a szokatlan 1er 
mékenység egymagában is felhívja 
a figyelmet a fiatal íróra, akit müvei-
ből rendkívül rokonszenves egyéni-
ségnek ismerünk meg. 

Aki tudja róla, hogy a lelkipásztor-
kodás nehéz hivatásának él, még 
pedig a fővárosban, ahol a társadalmi 
osztálykülönbségek éles fény és 
árnyékellentéte, a szociális és világ-
nézeti nyomorúság megdöbbentő 
esetei tűnnek szemébe lépten nyo 
mon, az csodálkozással látja, hogy 
írónk — romantikus. Talán épen 
azért, mivel az ember a magány és 
pihenés óráiban szeret legalább lélek-
ben kiröppenni abból a környezet-
ből, amelyben fárasztó gondok és 
nehézségek veszik körül. Zaymus 
Gyula művein érezzük, hogy nemes, 

költői léleknek a magányba mene-
külés ihletett hangulatában készült 
alkotásai. 

Főhősei fiatal, ábrándos lelkek, 
akiknek tiszta, eszményi szereimét 
valami társadalmi balítélet, félreértés 
vagy az emberi gonoszság gátolja. 
Mindegyik regényében ez az alap-
probléma, nem új feladat, de írónk 
ért az érdeklődés felkeltéséhez. Ügyes 
meseszövő; a fordulatos, mozgalmas 
cselekményt érdekesen bonyolítja és 
mindig kibékítően oldja meg. Jellemei 
inkább típusok, mint élesen elhatá-
rolt egyéniségek ; lélekrajzában ap-
róbb nagyobb következetlenségek és 
valószinütlenségek fordulnak elő. 
Tipusábrázoló hajlamának következ-
ménye, hogy alakjai, különösen a 
női szereplők, majdnem minden re-
gényében ugyanazok, csak a nevük 
és környezetük más. Az a társadalom, 
amelyben ezek a regényhősök élnek, 
bár a szerző a jelenbe helyezi tör-
téneteit, felfogásában, szokásaiban, 
problémáiban kevésbé tükrözteti a 
mai életet; inkább a mult századét. 
Motívumokban, különösen a külső-
ségekben sokat átvesz a régi roman-
tikusok kelléktárából; pedig írói te-
hetsége sokkal erősebb, semhogy 
rászorulna elavult díszletezésekre. 

Képzelete újabb írásaiban egyre 
erősebben ösztönzi a meglepő, izgató, 
különös, sőt néha exotikus, borzal-
mas és fantasztikus keresésére. Ezek 
a vonások különösen kisebb elbeszé-
léseiben (Halott lovas, A koponya, 
A karperec), Nászvirág című regé-
nyében, és grandgignolnak nevezett, 
és valóban idegeinkre ható egyfelvo-
násos drámájában, az Anatómusban 
éleződnek ki. Ingoványos terület, de 
az író nem egyszer meglepő elhitető 
erővel ragadja meg képzeletünket. 

Ki kell emelnünk a regényeiben 
gyakran előforduló, hangulatos ter-
mészeti képeket, tájfestéseket, világ-



nézetének emelkedettségét, erkölcsi 
légkörének egészséges tisztaságát 
írásait nyugodt lélekkel adhatjuk fiatal 
lányok kezébe is; ezt a dicséretet 
pedig kevés modern írónk müveiről 
mondhatjuk el. Dr. Bánheg) i Job. 

Irodalomtörténet. 
Pintér Jenő Magyar irodalom-

története a müveit közönség szá-
mára. Második kiadás. Budapest. 
1926. Franklin-Társulat. 

Évtizedes irodalomtörténeti kuta-
tásainak, rendszerezésének eredmé-
nyeit foglalja össze ebben a könyv-
ben irodalmi multunk egyik legkivá-
lóbb búvára. Anyagának kiválasztásá-
ban gondosan ügyel arra, hogy egy-
részt semmi olyan adatot, vagy jelen-
séget ne mellőzzön, aminek abszolút 
esztékai vagy fontom fejlődéstörténeti 
értéke van, másrészt elhagyja mind-
azt, ami pusztán a filuiógus érdek-
lődésére számíthat. Arányos beosz-
tása, világos előadása, kellemes stí-
lusa szintén hathatósan támogatja 
azt a célt, amelynek sikerét külön-
ben bizonyítja a rövid idő alatt meg-
jelent második kiadás : hogy a mü-
veit közönségnek mentül széle-
sebb köreiben elterjedjen ez a min-
den izébentudományos, értékeléseiben 
lelkiismeretes és megbízható magyar 
irodalomtörténet. 

Valóságos meglepetés a könyv má-
sodik fele. Míg az első rész azt az 
anyagot dolgozza fel, amely már tel-
jesen a múlté, és csak általánosan 
jelzi irodalmunk legújabb fejlődésé-
nek irányait, addig a közöttünk ma 
is élő irókat és szemünk láttára hul-
lámzó jelen irodalmi életet külön 
tárgyalja több mint száz lapon ke-
resztül, még pedig nem lexikon mód-
jára, hanem rendszeres felosztás kere-
tein belül. A szerző szerényen csak 
útjelző anyaggyűjtésnek nevezi ezt a 

részt és hangoztatja, hogy „az egy-
korú ítélkezés sohasem lehet el súiyos 
tévedések nélkül ;" de el kell ismer-
nünk, hogy az a megértés, amellyel 
a modern irodalom szereplőit és al-
kotásaikat jellemzi, nem teszi elfo-
gulttá; higgadtan, józanul, tárgyila-
gosan ítélkezik, bár láthatóan szíve-
sebben látja meg az érdemet, mint a 
gáncsolni valót. A teljesség kedvéért 
olyan nevek is kerülnek ugyan köny-
vébe, amelyek hihetően rövidesen a 
feledés jótékony homályába merülnek, 
de ezeket is megfelelő kritikában ré-
szesíti. Nincs a mai magyar iroda-
lomnak olyan törekvése, amely ell e-
rülné Pintér Jenő figyelmét. A cio-
nista, szocialista, futurista költészet-
ről írt vázlatai, az ifjúsági irodalom 
munkásainak méltatása egészen ere-
deti érdekessége annak a szines 
mozaikképnek, amelyet a szerző a 
modern magyar irodalomról elénk 
vetít. Az elszakított országrészeken 
szükségszerűen kibontakozott kezde-
ményezésekről, az amerikai magyar-
ság sajátos jellegű irodalmáról szin-
tén tájékoztat bennünket e munka, 
amely ilyenformán bizonyos tekintet-
ben a legteljesebb magyar irodalom-
történet. Bővebb tárgyalását szeret-
tük volna látni a katholikus jellegű 
költészetnek, erősebb kidomborítását 
mindannak, ami korunk irodalmában 
szervesebb kapcsolatot mutat a nem-
zeti hagyománnyal és mintegy a 
magyar lélek irodalmi jogfolytonos-
ságát és a nemzetietlen elem hát-
térbe szorítását képviseli. 

„Bár sokan ellene fognak mon-
dani állításunknak — írja a szerző 
munkája végén — egy bizonyosnak 
látszik s ez az, hogy nincs alapunk 
kortársaink eredményeit gáncsolni. 
A legutóbbi harminc esztendő olyan 
virágzó volt írói tehetségekben és 
művészi értékekben, hogy csak a 
szabadságharc kora vethető vele ösz-



sze, amikor az 1840-es években együtt 
munkálkodott Vörösmarty Mihály, 
Petőfi Sándor, Arany János, Eötvös 
József, Kemény Zsigmond és Jókai 
Mór." Mi úgy látjuk, s erről épen 
Pintér Jenő kitűnő munkája is meg-
győzi az olvasót, hogy mostani iro-
dalmunk tárgyköre, eszmevilága gaz-
dagabb, változatosabb, színesebb, 
többoldalú, mint a nagy magyar 
klasszikusok korában volt. Formai, 
esztétikai tekintetben is összehason-
lítható vele; de etikai értékben — 
tiszteletre méltó kivételeket nem szá-
mítva — feltétlenül Arany Jánosék 
mögött marad. Dr. Bánhegyi Jób. 

Horváth János: Herczeg Fe-
renc;— Császár Elemér: A ma 
gyar hún-mondák kérdésének 
mai ál lása. Budapest, 1925. 28 ill. 
32 I. (Pallas). Ára: 0.80 pengő 
( 1 0 . 0 0 0 1<). 

A Pázmány-Egyetem két profesz-
szorának egy-egy tanulmányával in 
dul útjára Császár Elemér nagyra 
hivatott új vállalkozásának, az Iroda-
lomtörténeti Füzetek I., ill. Il füzete. 
Horváth dolgozata lényegében azon 
javaslat, melyet magyar részről Her-
czeg Ferenc érdekében nyújtottak 
be a Nobel-díj kiadásáról dönteni 
hivatott bizottsághoz. A Nobel ala-
pítvány szabályzatai szerint ugyanis 
— mint a füzetek szerkesztőjének 
pár soros tájékoztatása mondja — 
az egyetemek irodalomtörténet és 
esztétika-tanárainak, valamint az aka-
démiák nyelv- és széptudományi osz-
tálybeli tagjainak joguk van jelöltet 
állítani az évenkint kiadásra kerülő 
Nobel-díjra. Négyesy László, Csá-
szár Elemér, Horváth János, Papp 
Ferenc és Toln ti Vilmos a múlt év 
elején a jelölési jogukkal élni kíván-
ván, Herczeg Ferencnek Az élet ka-
puja c. nagyobb történelmi elbeszé-
lését ajánlották jutalomra. Javaslatu-

kat a M. Tud. Akadémia magáévá 
tette, lefordításáról gondoskodott s 
a megkívánt mellékletekkel fölsze-
relve idejében eljuttatta Stockholmba, 
az illetékes tényezőkhöz. Horváth 
természetesen nemcsak az említett 
regényt elemzi, hanem Herczegnek 
egész működését, fejlődését is vá-
zolja mintegy hátterül és támasztékul 
dolgozata főrésze számára. Herczeg 
pályájának érett korszaka az 1900 
utáni évekre esik. Művészi kialaku-
lása idejének főtárgyköre a gentry 
világa, melyet csak bemutat, de nem 
bírál. Mutat irodalmi hatásokat, de 
egyénisége már akkor is határozot-
tan megnyilvánul, és a későbbi el-
mélyülésnek jelei is mutatkoznak. 
Pályája második szakában is kedvelt 
témája marad a magyar gentry Vál-
ságának problémája, de már állást 
is foglal vele szemben s megjelöli a 
váltság eszközét is a munkában. Ha-
sonló megkomolyodást állapít meg 
Horváth azon társadalmi regényekben 
is, melyekben Herczeg a férfi és nő 
viszonyával, a házasélettel s általában 
a női léleknek kérdésével foglalko-
zik. E kapcsolatban Horváth abban 
látja Herczeg irodalomtörténeti je-
lentőségét a magyar irodalomtörté-
netben, hogy „oly időben, mikor a 
naturalista regény szélsőségei szá-
mára nálunk is megnyílt az úl s meg 
volt a haj lam; másfelől pedig oly 
ábrázoló tehetséggel, mely élethűség-
ben párját ritkítja: az ő kiváló el-
beszélő művészetével egy tisztább, 
nemesebb és költőibb irány hűségé-
ben tudta megtartani s megóvni a 
magyar olvasóközönséget." Az el-
mélyedés vezette Herczeget a törté-
neti regény és szinmü területére is; 
itt a műfajokat szinte új életre kel-
tette. Főleg magyar tárgyakat választ, 
de a magyar sors egyes változásai-
ban egyetemes jelentőséget tud meg-
láttatni. Hü a korhoz, de minden 



idevágó alkotásának megvan azért 
a sajátos és természetes magyar idő-
szerűsége. Művészete e területen az 
Élet kapujában tetőződik. Tanulsá-
gos és élvezetes Horváth dolgozata. 
Mély, tömör és mégis világos Jól 
látja herczeg nagy értékeit, de — 
legyen szabad őszintén kimondanunk 
— nem ment egy kis egyoldalúság-
tól. A Nobel-díj statutumai szerint 
oly mű tarthat számot a jutalomra, 
mely egyebeken kivül „az idealiz-
mus tekintetében a legfigyelemre-
méltóbD." Csak természetes, ha Hor 
váth feladata sajátosságának meg 
felelve főleg azon tulajdonságait hang-
súlyozza Herczegnek, melyek a kö-
vetelmények irányába esnek. Senki 
nálunk jobban nem méltányolja Her-
czeg nagy irói kiválóságát, de éppen 
azért sajnáljuk, hogy több alkotásá-
nak szelleme, erkölcsi világa nem 
egyezik a mi keresztény életfelfogá-
sunkkal 

CSÍÍSZÖ/- professzor mélyen szántó 
tanulmánya voltakép Hóman Bálint 
müvéhez (A magyar hún hagyomány 
és liúnmonda, Budapest, 1925.) fű-
ződik, mely nagy lépéssel viszi a 
kérdéses problémát a megoldás felé 
Hóman eredményeinek megbeszélése 
azonban alkalmat ad neki arra is. 
hogy világos képet rajzoljon az ide 
vágó kutatások egészéről s kritikai 
megjegyzések keretében a további 
búvárlat irányát is megjelölje. Szinte 
a legközelebbi évekig a magyar szak-
irodalom határozottan tagadta u. n. 
húnmondáinlc ős eredetét Voltak, kik 
teljes radikalizmussal helyezkedtek 
szembe a Toldy Ferenc féle roman 
tikus dogmatizmussal és tudákos ba-
rátok tákolmányának, idegenből való 
átvételnek bizonyítgatták (Hunfalvy 
Pál, Riedl Frigyes. Király György) a 
krónikák fönntartotta mondai anyagot. 
Mások észrevették egy-két rétegecs-
kének népies eredetét és az úgy- j 
nevezett közvetítő elméletet dolgoz-1 

ták ki tudományos rendszerré. Ezen 
felfogás legelterjedtebb árnyalatának 
képviselői szerint (Heinrich Gusztáv, 
Petz Gedeon, Bleyer Jakab) a hún-
utódok itt rekedt töredékei mondái-
kat átszármaztatták a hódító germá-
nokra, kiknek szintén voltak hagyo-
mányaik Attiláról s kiktől viszont az 
őket felváltó szlávok vették át a 
mondákat, hogy átadják a honfog-
laló magyarságnak. Nem csoda, ha 
későbbi krónikásaink már a külföldi 
krónikák hézagainak kitöltésénél itt-
ott a magyar nép mondaköltésére is 
támaszkodhattak. Ezen elméletnek is 
az a meggyőződés volt az alapja,hogy 
a finn-ugor nyelvű magyar és a török-
tatár hún nép közt semmi közelebbi 
faji kapcsolat nem volt, s így az 
esetleg Ázsiába visszaáramló húnság 
nem adhatta át Attila emlékezetét a 
magyarságnak. A nyelvészek voltak 
a leghevesebb harcosai e felfogás-
nak, és érdekes, hogy éppen egy 
nyelvtudós, Gombocz Zoltán (A bol-
gár kérdés és a magyar húnmonda, 
M. Nyelv. 1921.) ingatja meg először. 
Régi, honfoglalás előtti török eredetű 
jövevényszavaink alapján Gombocz 
azt a már régebben is fölmerült véle-
ményt erősíti meg, hogy a magyar 
finn ugor eredetű ugyan, de ez kisebb 
számú, azonban egy műveltebb, vité-
zebb, szervezettebb türk, bolgár 
(onogur) törzs hatalma alá került. 
Ez beleolvadt ugyan a finn-ugor 
többségbe, de viszont r a maga ké-
pére alakította át. Az Árpádok csa-
ládja is türk s az ő törzsük adott 
nevet is az új népnek, mely így 
voltakép két faj összeolvadásából 
keletkezett. Ezen nézet fontossága 
világos a mi problémánk szempont-
jából. Beszélhetünk tehát ősi hún-
mondák lehetőségéről, hisz a húnok 
is bolgárok v agy hozzájuk nagyon 
közel álló türk nép voltak, s a ma-
gyarok is részét alkották Attila óriási 
birodalmának. A két nép még Keleten 

* * 



közvetlenül érintkezhetett egymással 
s a magyarság ősi hazájából hoz-
hatta az újba á~ hún hagyományt. 
Gombocz gondolatát tovább fejlesz-
tette Hóman és, — hogy Császár 
szavaival éljünk — „módszeres kuta 
tással igazolta és ellenmondást nem 
tűrő okfejtéssel hatalmas, történelmi-
leg megalapozott elméletté fejlesz 
tette." Szűkre szabott terünk nem 
engedi, hogy nyomon kisérjük Hó-
man gondolatmenetét; csak eredmé-
nyeit jelezhetjük Hóman is szkep 
tikus még. Igazi húnmondák létezé-
sét ő sem fogadja el, de kihüvelyezí 
a magyarság ősi eredetmondáját (a 
nőrablás!) s ezzel kapcsolatban meg-
állapítja a húnhagyomány létezését 
a honfoglaló magyarságban, őse ink 
magukkal hozták keletről a hún-
magyar azonosságtudatát ; vallották, 
hogy az Árpád-nemzetség egyenes 
ágon Magyartól, s messzebbről Atti-
lától származik, hisz az Attilát adó 
Dulo bolgár dinasztiával már régeb-
ben rokoni kapcsolatba került a ma-
gyar fejedelmi család. Császár elfo-
gadja Hómannak igazán alapvető 
eredményeit, de finom elemzéssel 
oly következményeket von le belő-
lük, melyek Hóman túlságos kri-
ticizmusával ellentétben a tőle meg 
állapított hún hagyomány keretein 
túlmenő mondák létezését is lehet 
ségésnek tüntetik fel. Nemcsak a 
szaktudósok tartoznak köszönettel 
Császárnak, hanem tanulmányát a 
nagyközönség azon része is élvezet-
tel olvashatja, mely híven őrzi érzé-
két ősi hagyományaink iránt. 

Dr. Kocsis Lénárd. 

Történelem. 
Emlékkönyv dr. gróf Klebels-

berg Kunó negyedszázados kul-
túrpolitikai működésének emlé-

kére születésének ötvenedik év-
fordulóján. Budapest. 1925. 641. 1. 

A szellemtörténeti tudományok öt-
ven kiváló képviselője, egyetemi ta-
nárok, levéltáraink, könyvtáraink s 
múzeumaink legfőbb igazgatói, aka-
démikusok hódolnak ebben a nagy-
arányú emlékkönyvben a magyar kul-
túra és tudomány európai művelt-
ségű vezére előtt. Nemzetünknek 
ebben a megtépett, meggyötört tria-
noni korszakában a magyar tudós 
világ ötven tanulmánnyal ünnepli a 
kommunizmus utáni tudományos éle-
tünk gondviselésszerű talpraállítóját 
és újjászervezőjét, igazi szellemi 
gyönyörűség olvasni ezt az ötven 
tanulmányt. Egész sor probléma 
oldódik meg bennük. Egész sor új 
probléma merül fel bennük s meg-
kapja az olvasó a kulcsot is meg-
oldásukhoz. 

Időszerűségének erejével legjob-
ban megragadott Szekfü Gyula cikke. 
Szellemes fejtegetések útján jut el a 
magyar historikusok és a magyar 
közönség közös programmjához. Fel 
kell kutatniok és meg kell ismer-
niök a bennünket körülvevő két nagy 
kultúrkört, a velünk ezer és ezer 
szállal összefüződő, a sorsunkra vég-
zetes hatást gyakorolt nyugati és 
keleti kultúrköröket. S itt felmerül 
előtte egész sereg probléma, amit 
kutatni, felderíteni, tanítani, hirdetni 
kell multunk ismerete, jelen és jövő 
tájékozódásunk érdekében : a német-
birodalom politikai változása, Miksa 
császár és a maínzi érsek alkot-
mányreformjától kezdve a bismarcki 
és wilhelminus, sőt post-wilhelmintis, 
köztársasági Németországig, a német 
és ausztriai protestantizmus, a né-
met és ausztriai ellenreformáció, az 
osztrák örökös tartományok politikai 
berendezése, társadalmi, kulturális fej-
lődése, a jobbágyság, polgárság, 

I nagybirtok, nagytőke kérdése, Bécs 



központi gazdasági problémája,Olasz-
ország, mindennek ismerete szüksé-
ges úgy a magyar történet megírá-
sához, mint a mai bonyolult gazda-
sági és politikai problémák közt való 
eligazodáshoz. Fontos a keleti kul-
túrkör ismerete is, a mi örökös nyug-
talan szomszédaink kifejlődése, akik 
mögött ott áll az északi kolosszus, 
a nagy orosz nép ; nem tudjuk, mely 
pillanatban lesz a szomszédunk s 
ezzel sorsunknak éppoly hatalmas 
irányítója, amilyen volt, a közvetlen 
határok mellett, Németország, Török-
ország vagy a pápaság. 

Pintér Jenő érdekes hadtörténeti 
problémákat vet fel s a magyar ka-
tonai géniusz nevelésére nagyfon-
tontosságúnak taríja hadügyünk múlt-
jának tárgyilagos felderítését. Mahler 
Ede a nagy port felvert Tutankha-
men korát, helyesebben az Ei-Amar-
na-i korszakot tárgyalja. Hornyánszky 
Gyula a görög, Heinlein István, Láng 
Nándor a római történelemből hoz 
érdekes részleteket. Alföldi András a 
keleti gótoknak Pannoniába való be-
településéről ír. Buday Árpád a dáko-
román kontinuitás elméletét cáfolja 
meg, Melich János kimutatja, hogy 
az elcsatolt moson—sopronmegyei 
részek helynevei túlnyomóan ma-
gyar eredetűek s hogy e magyar 
nevek a mellett szólnak, hogy itt a 
X—XIII. sz.-ban túlnyomóan ma-
gyarnyelvű lakosság lakik. Jakubovich 
Emil Anonymust nagy valószínűség-
gel Péter óbudai prépost személyé-
ben véli feltalálni. Szentpétery Imre 
a IV. Béla királyi cimei körüli zava-
rokat oszlatja el. Erdélyi László a 
magyar lovagkor bajtársi egyesüle-
teit világítja meg. Áldásy Antal a 
német zsidóság koronázási adójáról 
ír II Albert idejében. Iványi Béla 
néhány oklevél elmosódó R betűjéből 
középkori regisztratura könyveket fe-
dez fel. Holub József a nők fiúsítá-

sáról, erről a régi vagyonjogi kü-
lönlegességről ír. Hekler Ántal ta-
nulmánya Michelangeloban az em-
bert még nagyobbnak látja, mint a 
művészt. Élete nem tragikus és le-
verő, hiszen 89 évnek utolsó állo-
mása a minden fájdalmon és szen-
vedésen győzedelmeskedő hit. Hek-
lernek Phidiásokat és Michelangelói 
kat rajzoló tolla őt magát';is a nagy 
alkotó művészek sorába iktatja. An-
gyal Dávid az ;1615-i bécsi török 
békének titkos pontjait tárgyalja a 
nála megszokott tárgyilagossággal s 
az összes irodalmi adatok össze-
vetésével. Fináczy Ernő Apáczai Csere 
Jánosról emlékezik meg Gragger Ró-
bert a magyar művelődés és szel-
lemi élet történetének híres 18. sz.-i 
kutatóját, Rotarides Mihályt, Hóman 
Bálint pedig a magyar történeti for-
ráskutatás első szervezőjét, kishevesi 
Hevenesi Gábort méltatja. Gerevich 
Tibor Mohács utáni művészetünkről 
ad összefoglaló képet s ennek ke-
retében Antonio Abondio cs. k. ud-
vari szobrász, festő és éremkészítő 
működését ismerteti. Eckhart Ferenc 
Mária Terézia és a parasztkérdés 
címén mesteri, módszeres szellem-
történeti tanulmányt ír gazdaságtör-
téneti tárgyról. Domanovszky Sán-
dor a nagyeszű Űrményi József, a 
Ratio educationis alkotója kegyvesz-
tésének okait Izdenczy ármánykodá-
saira viszi vissza. Császár Elemér a 
százéves Zalán futását ünnepeli. Kor-
nis Gyula a reformkorszak iskola-
politikájában megnyilatkozó realisz-
tikus törekvéseket ismerteti. Károlyi 
Árpád az 1848: III. törvénycikk tör-
ténetéből ad egy rendkívül tanulsá-
gos fejezetet. Sajnos, helyszűke miatt 
még cime szerint se említhetjük meg 
a többi kiváló tanulmányt. Á súlyos 
tartalmú Emlékkönyv szerkesztésének 
érdeme Lukinics Imréé. 



Mikor e sok tudós ilyen értékes 
müvei tisztelte meg vezérét, önmagá-
nak is maradandó emléket állított. 

Dr. Mihályi Ernő. 

Dr. Mihalovits János : A négyszáz-
harmincéves magyar bányatársládai 
intézmény eredete és fejlődésének irott 
emlékei 1854-ig. Sopron. 1925. 

Mihalovits főiskolai tanár érdekes mü-
vét főleg a társadalomtörténet munkásai 
használhatják fel. A kitűnő történelmi adat-
készlettel dolgozó szerző igazolja, hogy a 
munkásjóléti és munkásbiztositó-intézmé-
nyek a hazai bányászat terén öt évszado-
sak már; sőt a középkorban is feltalálha-
tók, ha nem is szervezett formában. 

Drittes Jahresbericht der Bayerischen 
Benediktiner-Akademie. 1924. 

A bajor bencés akadémia harmadik évi 
jelentése több értékes hagiografiai és rend-
történeti adalékot közöl. P. Zimmermann 
Sz. Korbiniánról, a bajor missióspüspökről, 
a freisingi egyházmegye megalapítójáról 
emlékezik meg. P. W. Fink sz. Pirminius 
legrégibb vitájával foglalkozik. P. A. Ulrik 
a monosiorok házitörténetének módszereit 
tárgyalja. A kiadvány a bajor bencések 
tudományos fölkészültségét dicséri. (kJ.) 

Dr. Schermann Egyed: A kath. Házas-
ságjog kézikönyve harmadik, bővített és 
a legújabb rendeletek szerint átdolgozott 
kiadásban megjelent. Ara a szerzőnél ren-
delve 85,000 K. (Pannonhalma); könyv-
kereskedésekben drágább. A kitűnő, lelki-
pásztori gyakorlatban nélkülözhetetlen mun-
kát melegen ajánljuk. Ismertetni a követ-
kező számban fogjuk. 

Michael Gatterer S. J. : Kate-
chetik 3 Innsbruck (F. Rauch) 1924 
VII és 656 1. 8-r. 1350 M. 

Az ősz, ismert nevü szerző, aki 
az innsbrucki egyetem tanára, hit-
elemzéstanát h a r m a d i k kiadásban 
adta ki. A mü teljesen át van dol-
gozva és a katekétikai kutatás leg-
újabb megállapításai helyet nyertek 
benne. Az első rész a hitelemzéstan 
történetét tárgyalja (15—57), világos, 
áttekinthető formában. A második 
rész a katekézis anyagával f glalko-
zik (60 — 148): a bibliai történetek-
kel, katekizmussal, szertartástannal, 
valamint a tanmenettel. A harmadik, 
legnagyobb rész a katekézis mód-
szertanát közli (148—440). Sz. Ágos-
ton katekétikai alapelvéből kiindulva 
szól többek között a szemléltetés 
eszközeiről, a nyelvről, a kérdésről, 
a hitelemzés módszeres felépítéséről ; 
majd beszél a hit, remény, szeretet 
erényeire való nevelésről. — Gatterer 
könyvét jellemzi a mély bensőség, 
amellyel témáját kezeli : távol áll tőle 
minden tudományosnak látszó unal-
mas szárazság, amellett, hogy a ka-
tekétikai iiodalom alapos ismerője 
és felhasználója. — Irányára nézve 
szembeötlő az erősen pasztorális 
szempont, amelyből a hitelemzéstan 
kérdéseit tárgyalja ; számára nagyon 
helyesen a hittanítás elsősorban a 
hit szerinti életre való nevelés. 

Dr. Radó Polikárp. 
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BENED1CT1NA. 
( S Z E N T B E N E D E K R E N D I É B Ő L . ) 

Subiaeo és Montecassino. 
(Szentév i emlékek . ) 

A szentév folyamán Rómában jártam. Az örök város varázsa hatal-
mába kerítette az én lelkemet is. Mint annyi ezrek a világ minden 
részéből, meghatottan térdeltem az apostoifejedelem sírjánál, szentmisém 
a katakombákban egy névtelen vértanú sirja felett, a Szentatya ünnepi 
szentmiséje pünkösd napján, mind felejthetetlen emlék lelkemben. Róma 
utcáit járva boldog voltam, hogy én is katholikus vagyok. — Meg-
csodáltam az antik Róma emlékeit is. Gyönyörködtem a múzeumok 
kincseiben, az emberi zsenialitás hatalmas alkotásaiban, abban a sok-
sok szépségben, melyet a pápák bőkezűsége és műpártolása ajándékozott 
Rómának és benne az egész világnak. 

De más lelki élményeim is voltak. Az ősi bazilikák látogatásakor, 
a Palatínus császári palotáinak romjai között járva visszaszállottak gon-
dolataim másfél évezreddel a múltba, a félig keresztény, félig még 
pogány Rómába. Akkor még nem voltak romok, és itt járt közöttük egy 
tizennégy éves ifjú tele tudományszomjjal, de ínég jobban tele Isten 
szeretetével. Szinte magam előtt láttam, amint betér a templomokba, 
hogy ott az Isten közelségében érlelje meg szive szándékát, nagy elha-
tározását. Az a kis ház ott a Tiberis partján, melyben lakott, ma templom. 
Hirdeti a világnak, hogy innen indult útjára nursiai Benedek, hogy 
elszakadva a világtól a subiacoi barlang és a cassinoi hegytető magá-
nyában beleírja nevét a világtörténelembe. 

Már hazulról azzal a szándékkal indultam útra, hogy végigjárom 
a helyeket, melyeket Szent Benedek Atyánk életével megszentelt. Hiszen 
ez hozzátartozott az én szentévemhez! Rómában csak erősödött bennem 
a vágy és még jobban előkészült lelkem a zarándokúira. 

* * * 

Verőfényes májusvégi reggelen indulunk rendtársammal Dr. Radó 
Polikárppal Subiaeo felé. A Roma-Sulmona vonalon közlekedő gyors-
vonatra szállunk. A Campagna síkságát hamarosan felváltják a dombok, 
hegyek. Az Anio folyócska mellé érünk. Valamikor Szent Benedek is 
ennek völgyében tette meg útját. Feltűnik az Anio vagy vízesése, a hires 
Tivoli városkában vagyunk. Később a Szent Benedek életében rossz 
emlékezetű Vicovaro mellett haladunk el. Ott akarták megmérgezni a 
fegyelmet nem tűrő szerzetesek. Mandelában átszállunk a kis viciná-
lisra, amely Subiacoba visz bennünket. Utunk itt is folyton az Anio 
völgyében vezet Egyre nagyobb hegyek váltogatják a termékeny völgye-
ket, a vidék egyre szebb, vadregényesebb. Végre célhoz érünk. A kis 
városkán végig körülbelül háromnegyed órán át kell gyalogolnunk, inig 



végre az Anio nagyot kanyarodik s egy meredek öszvérút alján meg-
találjuk a jelzőtáblát, mely eligazít bennünket. Pár perc múlva nagy 
épülettömb előtt állunk, a S. Scolastica kolostor előtt. 

Az alant elterülő völgyben Szent Benedek tizenkét kis kolostort 
alapított. Itt kezdődött a bencés élet. Ezek már nincsenek meg, de ma is 
hirdeti Atyánk emlékét két ősrégi kolostor. A magasabban fekvő, mely 
szent Benedek barlangja fölé épült, a Sacro Speco, lejjebb pedig egy 
nagyobb kolostor, a szent atyánk nőtestvéréről elnevezett Santa Scolas-
tica. A két kolostor együvé tartozik és a S. Scolastica apátjának veze-
tése alatt állanak. 

Ezen alsó kolostor ajtaján kopogtatunk be. Egy laikus testvér a 
társalgóba vezetett bennünket, majd ajánló levelünkre a vendégeket 
gondozó páter vesz pártfogásába. A kolostor mai formájában is már a 
X. századból való, de magán viseli azóta minden század építkezésének 
emlékét. Három quadiatúrája is van, melyek közül az egyiket a Chiostro 
Cosmatescot ugyanolyan művészi oszlopocskák díszítik, mint a római 
Szent Pál templom melletti keresztfolyosót. Ugyanazon művész-család 
alkotása. A XIII-—XV. századi gótika is erősen képviselve van a kolos-
torban. Temploma mai formájában eléggé új, a XVÍII. század második 
felében készült nemes egyszerűséggel. Főoltárában Szent Benedek és 
Szent Skolasztika ereklyéi vannak. 

Az egész kolostor valami szomorú, lehangoló hatást tett ránk. 
Mintha egy fényes múlt romjai között járnánk. Az ősi kövek porladoz-
nak, a szép emlékek pusztulnak. De ez nem rendtársaink hibája! Az 
apát úrral beszélgetve szomorú szívvel halljuk, hogy ők csak lakók 
ősi kolostorukban. A szabadkőműves olasz állam nemcsak vagyonukat 
vette el, hanem még kolostorukat is, az „monumento nazionale", állami 
műemlék, az olasz állam tulajdona, nekik csak megengedték, hogy benne 
lakhassanak. Az apát úr a műemlék hivatalos őre és szerzeteseivel 
együtt az állam szűkös kegyelemkenyerén él. Ez látszik meg a kolosto-
ron. Igaz, hogy az 1915. évi földrengés után a kolostort úgy ahogy 
restaurálták, de az „állami műemlék" még sem kapta meg azt a gondo-
zást, amit másfélévezredes múltja megérdemelne. 

Szegénységükben is szeretettel hívnak meg bennünket ebédjükre. 
Ok a regula legszigorúbb szellemében élnek, húst nem esznek soha. 
Ebéd után a jobb jövő reményében búcsút mondunk testvéreinknek és 
megindultunk a felső kolostor felé. Meredek hegyoldalon, sziklák között 
visz útunk. Lenn a völgyben zúgva rohan az Anio patak, köröskörül 
csupa bozót, szikla minden. Távolabb kék hegyhátak a még kékebb 
olasz ég alatt. Igazán vadregényes szép vidék, igazi magány. Milyen 
lehetett még 1500 évvel ezelőtt! Itt valóban el lehetett rejtőzni az 
emberek elől. 

Tizenöt percnyi út után egy kis erdőszerü kertben a Sacro Speco 
kolostorhoz érünk. Hatalmas alapépítményeken nyugszik s valósággal 
hozzátapad a meredek sziklához. Csengetésünkre egy fiatal páter nyit 
ajtót, majd a kis kolostor priorja jön hozzánk és vezet végig bennünket 
a szent helyeken. A templom, melybe belépünk, nem nagyobb, mint 
egy tágasabb szoba. Pár lépcsőn lejjebb jutunk, csupa zegzugos sziklába 



vájt és hozzáépített kápolnába, melyeket megfakult, de nagyon értékes 
freskók díszítenek a IX—XVI. századig minden időből. Itt van Assisi 
Szent Ferenc XIII. századi élethű képe is. Még egy emelettel lejjebb 
a szent barlanghoz érünk. Örök mécsesek lobogása mutatja, hogy ez 
az a sötét barlang, mely életében rejtegette azt, ki most az égben tün-
döklik a szentek között. A barlangot, mely alig elég arra, hogy feküdni 
lehessen benne, Atyánknak fehér márvány szobra díszíti, Bernini tanít-
ványainak remek alkotása. A fiatal Benedek mennyei elragadtatásban 
szemléli a keresztet. Igen, ilyen volt élete három even át. Ez az idő 
tette őt Isten barátjává és Európa egyik legnagyobb jótevőjévé. — Még 
két emelettel lejjebb jutunk ki a kis rózsás kertbe, ahol egykor a tövis-
bokor állott, melybe kísértésekor belevetette magát Szent Benedek. Ezt 
csókolta meg 700 évvel később Assisi Szent Ferenc és csókjaira a 
hagyomány szerint rózsabokorrá változott. Ma is rózsák nyílnak ott, 
piros-fehér szirmaikkal hirdetik a lélek diada!át a test felett. 

Még egy-két kisebb jelentőségű látnivaló van. A szük kolostor-
udvaron ott áll Szent Benedek szobra, amint kezét felemelve mintegy" 
visszatartja a szinte levegőben lógó sziklát, hogy el ne temesse fiait. 
Szükség is van rá. — A kis kolostort valami régi, de mégis imádságos-
hangulat veszi körül. Szent Benedek Atyánk imádságos lelkének hangu-
lata, mely még szebbé teszi ezt a félreeső zugát a nagyvilágnak. Ezzel 
a hangulattal s egy felejthetetlen nap drága emlékével indulunk vissza 
Rómába. 

Szent Benedek nem sokáig maradhatott Subiacoban. Alig indult 
meg az Anio-völgyében, a szerzetesélet ellenségeinek áskálódása távo-
zásra kényszerítette. Régi hagyomány szerint angyal vezette új ál lomás-
helyére, Cassino hegyére. Itt irta meg reguláját, mellyel évezedekre meg-
vetette a szerzetesélet alapját. Itt történt csodáinak legnagyobb része,, 
innen szállt nagy lelke az égbe. Cassino hegyéről indult ki a bencések 
sora, hogy az imádság és munka fegyverével meghódítsák a barbár és-
pogány Európát. Amerre jártak, terjedt Krisztus hite és a bencés kolos-
torok körül megindult az erdőirtás, a földmívelés, az ipar minden ága. 
Benn a kolostorokban pedig iskolák nyíltak, könyvtárak keletkeztek. így 
lett Montecassino kolostora az új keresztény európai kultúra kiinduló-
pontja és Szent Benedek Európa egyik legnagyobb jótevője. 

Ezen szent hely felé igyekszünk pár nap múlva subiacoi lá togatá-
sunk után. Cassino városka s felette a montecassinoi kolostor a Róma— 
Nápolyi vasútvonal mentén kb. feleútján van. Lessük-várjuk, mikor tűnik 
már fel a szent hegy hatalmas kolostorával. Végre odaérünk. Alulról is 
impozáns látvány. Autóba ülünk s míg a gép a pompás szerpentin úton 
száguld felfelé, gyönyörködhetünk a vidék festői szépségében. Huszonöt 
perc alatt felérünk. Gyalog több mint három órás út volna, hiszen több 
mint ötszázméteres meredek hegy tetejére kell feljutni. Közelről még 
hata lmasabb az ősi kolostor. A kapuban olasz katona áll. Eszünkbe jut,, 
hogy ez a gyönyörű hely is monumento nazionale. De nem sokat elmél-
kedhetünk rajta, mert a kapu alól már kitárt karokkal siet felénk P. 
Raphael Azzopardi, a kolostor alperjele s meleg szeretettel, testvéri ölelés-



sel fogad bennünket. Jóleső melegség fut át szívemen, úgy érzem, haza 
érkeztem. 

Rögtön ebéddel kínálnak, majd egy egyszerű, de igen tiszta cellába 
vezet kalauzunk. Pihenni engednek, de nem tudunk pihenni. Cellám 
ablakából gyönyörködöm a felejthetetlen panorámában Köröskörül zöl-
delő, meg kopár hegyek, mind magasabbak, de mégis azt hiszem, ez 
van legközelebb az éghez. Lenn a völgyben kertek, szőlők, üde zöld 
szántóföldek. Minduntalan felhangzik a vonatdübörgés, autótülkölés, de 
ez nem zavar, úgy érzem a természet szépségébe itt nagyon is beleillik 
ez a modern kultúra, hiszen a kultúra egyik bölcsőjénél álmodozom. 

Álmodozásomból P. Raphael kopogása riaszt fel. Visz bennünket, 
hogy körülnézzünk a „hegyen épült városban." Legelőször a templomba 
megyünk. Természetes, hiszen itt pihen szent Benedek atyánk teste. 
Ahogy belépünk a székesegyházba, bámulva nézünk körül. Róma szebb-
nél-szebb templomai nagyon elkényeztették ízlésünket, de ezt a templo-
mot még Róma után is gyönyörűnek találjuk. Nemes olasz renaissance 
stílusban épült. Boltozatán, kupolájában gyönyörű freskók, fala pedig 
csupa márvány a legragyogóbb, legszebb színpompában. Oltárai, pillérei, 
falmezői mind márványberakás, művészi szép munka. Mennyi anyagi 
és szellemi energia kellett ennek megépítéséhez! Hatalmas kórusán a 
stallumok mind értékes faragott famunka. Méltó temploma ez a Szent 
Benedek-rend ősi kolostorának. 

A főoltár és kórus alatt van az alsó templom, Szent Benedek sirja. 
Ez is csupa művészet. A beuroni bencés művészek ékesítették fel tudá-
suk legjavával, igazi meleg szeretettel. Minden márvány, mozaik, relief. 
A főoltár alatti bemélyedésben nyugszik Szent Benedek és testvére Szent 
Skolasztika teste. Előtte oltár, rajta a két szent ülő szobra cédrusfából 
és elefántcsontból. Az egész környezeten méltóságos komolyság és szent 
áhítat ömlik el és ez úrrá lesz ott mindenkinek a lelkén. Belső kény-
szer sugallja, hogy ez a hely szent, itt térdre borulni és imádkozni kell. 

De az idő rövid, sok mindent kell még megnéznünk. A sekrestye 
is művészi szép. A káptalan terem gyönyörű képei, az ebédlők freskói 
mind Cassinohoz illők. Szép könyvtára is van a kolostornak, benne sok 
régi, értékes kézirat. Mindenütt rend és feltűnő tisztaság. A templom 
előcsarnoka, grandiózus lépcsőzete méltó keretül szolgálnak a templom-
hoz. A lépcsőzet és az ezt körülvevő oszlopcsarnok Bramante tervei sze-
rint készült. Méltán kapta a „Loggia del Paradiso" nevet, művészi szép 
és gyönyörű kilátás nyílik róla messze távolba. 

Az udvarokon át végre a kolostor délnyugati sarkába jutunk. Ez 
az 1400 éves ősi fészek legrégibb része. Benne még ma is épségben 
van az első, Szent Benedek építette kolostorrész, Atyánk lakóhelye. Ezt 
is a beuroni művészek díszítették. Falain ábrázolva van Szent Benedek 
egész élete. Egymásután lépünk be a szent helyekre. Itt van a torony-
szoba, ahol egész éjjeleken át imádkozott, itt van az ablak, melyen ki-
tekintve egy fénysugárban látta az egész világot, rendjének sorsát, innen 
látta testvérének lelkét égbe repülni. Odébb a régi szent Márton kápolna. 
Ebben vette magához utoljára az Oltáriszentséget, állva és imádkozva 



várta a halálát és igy lehelte ki fiai karján nemes lelkét. Itt minden kő, 
drága ereklye, csodáknak tanúja. 

E közben bealkonyodik. Vacsora után velünk sétálnak olasz testvé-
reink a loggia del Paradison. Gyönyörű, meleg holdvilágos este és ennek 
hangulatában oly jól esik hallani ott a messze idegenben a testvéri szót. 
Boldogan emlegetik, hogy Montecassino és Pannonhalma 900 éves ima-
szövetségben vannak. Érdeklődnek a magyar testvérek után, elkérdez-
getik, hogy hogyan vagyunk, mit szenvedtünk a kommunizmus idején. 
Elpanaszolják a maguk bajait is. Ők is csak lakók a maguk ősi kolos-
torában. Bíznak és imádkoznak. A karimádságra hívó csengetyüszó vet 
véget ennek a kedves, szeretettől áradó beszélgetésnek. 

Másnap Szent Benedek sirján misézünk. Szent Benedek fiának alig 
lehet felemelőbb érzése, mint Atyja sirján misézni. Ezzel lett teljessé 
számunkra a szentév kegyelme. Még egyszer végigjárjuk a drága helye-
ket, majd jön újra P. Raphael és fáradhatatlan buzgósággal mutogatja, 
amit még nem láttunk. Megnézzük a kis gimnáziumot és konviktust is, 
melyben száz egynéhány kedves gyermek tanul. Önkéntelenül Pannon-
halma jut eszünkbe, itt is — ott is főiskola, gimnázium. Kedves látvány, 
mikor Bramante loggiái alatt húsz-huszonöt olasz gyeimek vidám ének-
szóval, de fegyelmezetten végzi tornagyakorlatait. Bizonyára Szent Bene-
dek is boldogan néz le reájuk. 

A percek gyorsan peregnek, elérkezik a búcsúzás. Hálás szívvel 
köszönjük meg a meleg testvéri szeretet oly sok megnyilvánulását. S 
mikor vonatunk már Nápoly felé robog, egyre csak nézzük, nézzük a 
távol ködébe vesző szenthegyet. Mikor már semmit sem látok belőle, 
felmerül lelkemben Szent Benedek sírjának képe. A boltozat mozaikja 
egy fát ábrázol. A Szent Atya sírjából nő ki, beágazza az egész bolto-
zatot. A zöld levelek mellett fehér gyümölcsök, mindegyik gyümölcsön 
egy-egy név. Szent Benedek rendjének hajtásai. Valóban, Szent Benedek 
a törzse ennek a nagy terebélyes fának, az ő lelke, szelleme az éltető 
erő, mely sohasem apad ki. Érhetik rendjét megrázkódtatások, tördel-
hetik ágait, succisa virescit, minél jobban tépik, annál jobban virul. És 
Szent Gertrud látomása szerint virulni fog a világ végezetéig. Istennek 
legyen hála, hogy én is egy apró ága lehetek Szent Bendek fájának. 

Dr. Macher Emmánuel. 

À szentmiseáldozat. 
Még az ősszel levelet kaptam egy ismerősömtől, akit sorsa Zemplén-

megyének egyik protestáns falujába vetett. Sem ott, sem a közelben 
katholikus templom nincsen, így bizony vasárnap misét sem hallgathatott. 
Az egész levélből valami bánatos, epedő hanghullám csapkodott, amely 
végre e szavakban nyugodott meg : Most látom csak, most érzem, ebben 
a környezetben jutottam tudatára annak, mi nekünk katholikusoknak a 
szentmise és a szentáldozás ! 

Nálunk is már, de főleg a külföldön széles, hatalmas gyűrűket vet 
a liturgikus mozgalom, melynek az a célja, hogy ne csak a pap, hanem 



a szentmisét hallgató emberek is vegyenek részt a szeplőtelen áldozat 
bemutatásában. Ne mint passziv szereplők és jelenlevők a szentmisével 
össze nem függő imádságok mondásával kisérjék a szent cselekményt, 
hanem mint aktiv szereplők mondják a szentmise szövegét s a lelkükön 
szűrjék át meg át mindamaz érzéseket, melyeket ez a magasztos áldozat 
kelt életre bennök ! a hódolat, az engesztelés, a hála és könyörgés 
érzéseit! Ez pedig annál is inkább szükséges, mert valamikor ennek 
jelzéseképen maguk a hivek adták az áldozathoz szükséges anyagot : a 
kenyeret és a bort s ezek közöl a pap szemelte ki azokat, melyek aztán 
az átváltozáskor az igazi áldozat: Krisztus testévé és vérévé lettek. 

Az a nagy érdeklődés, mely e mozgalmat nyomon kiséri, az a 
lelkesedés, mellyel a társadalom minden rétegében felkarolják, hangos 
tanúbizonyság, hogy a lelkek szomjasak, vágyakoznak, epednek az emberi 
élet örök forrásainak éltető, friss itala után, mert megcsömörlöttek a cisz-
ternák poshadt, fertőzött vizétől. Kútfeje, ere pedig ennek a meleg, ben-
sőséges életnek a Krisztusban való hit. Krisztus ugyanis az életszentség 
eszményképe, az az idea*, amelyre erkölcsi elerőtlenedésében az emberi 
sziv vágyakozva rátekint, mint az életenergiától duzzadó valóságra. Ez a 
hit, ez a vallás azonban ne csak belső érzelmi mozgalmasságban jelent-
kezzék, hanem külső cselekedetekben váljék nyilvánvalóvá, mivelhogy a 
vallás nem csupán magánügy, hanem a közérdeknek is nagyon fon-
tos tárgya. 

Nem közömbös ugyanis, hogy az embere- csupán megszokásból, 
vagy a napirend kivánalmaképen, vagy az emberekre való tekintetből 
hallgatnak-e szentmisét s járulnak a szentségekhez — avagy belső meg-
győződésből, lelki szükségletképen. Hiszen Krisztus Urunk szentségei 
nemcsak az egyén tökéletesedését viszik előbbre, hanem a közérdekre, 
a társadalomra is nagy a kihatásuk. Régen nem volt oly kor- és idő-
szerű erre rámutatni, mint ép napjainkban, amikor az élet lépten-nyomon 
áldozatokat nem kér, hanem követel tőlünk; amikor a nagy világégés 
porrá hamvasztott sok oly pillért, melyeken az emberi boldogság tündér-
palotája nyugodott. 

És ezeket a pilléreket újra fel kell építeni. Még pedig nagy áldo-
zatokkal. De hiszen volt-e munka, nagy emberi vállalkozás valaha, amely 
áldozatot nem követelt ? Azóta, hogy az emberiség ismereteinek szó-
tárába bekerült a keresztút és a Kálvária, azóta minden nagy eszmének, 
fölséges tervnek megvalósítása csak a Golgotára vezető uton, áldozatok 
és szenvedés árán érhető el. Olvassátok csak a nagy emberek életének 
történetét: mennyi gyötrődés, mennyi lemondás, mennyi lelki kín, szó-
val szenvedés szól ki belőlük hozzánk ! És ne gondolja senki, hogy 
ennek, a régi vágányaiból kisiklott világnak visszazökkentése törpe 
munkát kiván ! Égi akarásokra, hősi erőfeszítésekre van most szükség. 
Mint akkor, amikor a bukott emberiséget Istennel kellett kibékíteni, az 
Isten Fiának kellett lejönnie a földre s életét hoznia áldozatul a kereszt-
fán, most is csak az Ö áldozatával, a Tőle kapott eszközökkel, Belőle 
merített energiákkal valósítható meg ez a nagy és magasztos feladat. 

Áldozat, valamely az élet fenntartására szükséges dolognak fel-
ajánlása, megsemmisítése az Istentől való függésnek elismerése jeléül, 



mindig volt az embereknél. A paradicsomból kiűzött ember erkölcs-
tanához, dogmatikájához szorosan hozzátartozik és majd tisztább, majd 
zavarosabb alakban mindenütt megtalálható. A jelenkor legtekintélyesebb 
etnográfusai szerint, akik az u. n. vad népek között élve szerezték 
tapasztalataikat, minden áldozatnak veleje : a legfőbb Létezőtől való föl-
tétlen függésnek megvallása; az 0 megbántásának megengesztelése az 
áldozati tárgynak megsemmisítése által, a Tőle kapott jókért való hála-
adás és az O segítségének kikönyörgése. 

És volt-e valaha e világon, aki oly teljes és tökéletes hódolatot 
mutatott ber Istennek, mint Krisztus? Minden gondolata, szava és csele-
kedete az Ő föltétlen uralmának elismerése. Újra meg újra megmondja, 
hogy azért jött e világra, hogy ennek a mennyei Atyának akaratát tel-
jesítse, hogy azt az engedelmességet gyakorolja, mely értekre nagyobb 
az áldozatnál. 

Ugyanezt a hódolatot mutatja be manap is a szentmiseáldozat-
ban. A Gloria, Praefatio s a saját dicsőséges életének titokzatos feláldo-
zása mi más, mint a legtökéletesebb hódolatnak szóban és lettben való 
megval lása? S ki nem látja át, hogy e hódolatnak átélésével a hívek 
nagy fokban járulnak hozzá a tekintély elvének megerősödéséhez, amely 
minden rendezett családi, társadalmi és állami életnek a lapja? Nos és 
nem szorul rá ez a mi, még mindig forradalmi eszmekörben leledző 
világunk ép ebben a tekintetben okulásra és példaadásra ? 

És ki engesztelte ki a megbántott Istent, ha nem Krisztus az ő 
keresztáldozatával? Egész élete folytonos rámutatás és készület volt 
erre a drága pillanatra, melyben élők s holtak előtt újra megnyilik az 
elvesztett mennyei paradicsom ajtaja. Ennek az engesztelésnek tisztító 
tüzében ismét a mennyei Atyának gyermekeivé, egymás között testvé-
rekké avatta az embereket, akik közt sem nemzeti, sem faji, sem osztály-
külömbség nincs s lennie nem is szabad. A szentmiseáldozat az engesz-
telés jellegének átérzése, meg átélése nem hoz-e minket közelebb az 
Istenhez és embertársainkhoz? Nem kell bővebben magyarázni, mit 
jelent ez ma, mikor mindenki látja s lépten-nyomon tapasztalhatja, mily 
ellenséges érzülettel néznek egymással farkasszemet a népek, fajok és 
osztályok, mintha nem is egy Atyának volnának gyermekei, nem is 
ugyanazon Megváltónak drága vérén szerzett közös örökségnek örökösei! 

A szentmisének imádságai, az oratiók: az elején levő, a secreta 
és a postcommunio — tele vannak részint kéréssel, részint hálaadással, 
melyek nemcsak lelki, hanem a mindennapi élet fenntartására vonat-
kozó és szükséges dolgokra irányulnak. Ez imádságok a szentséges 
áldozattal kapcsolatban s kíséretében szállnak fel az Égbe, megerősí-
tenek a hitben, meg a törhetetlen reménységben. S mikor volt minderre 
nagyobb szükség, mint most e gyászos időkben, amikor nap-nap után 
nő a kétségbeesettek szomorú csapata s az öngyilkosok borzasztó 
serege! 

És ebben az elerőtlenedésünkben arról is gondoskodott az Úr, 
hogy a szentmisében nyert eme malasztok és erők ne maradjanak meddő 
energiák, hanem az életet megtermékenyítő hatások, melyek az élet 
minden körülményei között, bármily nehézségek és megpróbáltatások 



esetén is érzelmekbjl győzedeimeskedő tettekké érleiődjenek. Áldozati 
lakomában részesít, a szentáldozásban saját dicsőséges testével táplál s 
beleojtja lelkünkbe, testünkbe a boldog feltámadás csiráit, melyek a 
halál után termik meg valódi gyümölcsüket. Föltételeit azonban már itt 
teremtik meg e földi életben, ama kegyelmek és erők birtokába juttatva 
bennünket, melyeknek segítségével a hódolatot, engesztelést, hálát és 
könyörgést mindenkor mint eleven erőt tarthassuk meg szivünkben. 

Így válik a szentmise kinek-kinek éltető forrásává s a minden-
napi életnek friss erőben való fenntartójává. Általa olvadunk bele az élő 
Krisztusba, mindegyikünk a legbensőbb kapcsolatba Ővele. jb. 

A jubiláló pannonhalmi székesegyház néhány 
érdekesebb műkincse. 

Pannonhalmának 900 éves múltja sok viszontagság közt telt el s 
mégis elmondhatjuk, hogy jubiláló templomunk felszereléséről a fenn-
maradt leírások nyomán elég hü képet alkothatunk minden korban. 
A XI. század kincsgyüjtő szelleme csapódik le a Szent László-féle 
összeírásban. A további középkori gyarapodás emlékeit őrzi az 151 S-i 
s a még szintén a Tolnai Máté főapát idejéből való keltezetlen Össze-
írás. Van leltárunk, hogy csak a fontosabbakat említsük, 1604-, 1615-, 
1625-, 1658-, 1699-, 1705-, 1708-, 1 7 3 5 - 3 6 - , 1753-ból és megvan a 
rend feloszlatásakor felvett 1786-i leltárnak 1804 bői való hü másolata. 
Rengeteg műkincs van felsorolva ezekben a leltárakban. Magyarország 
egész műtörténetén, a műtörténet minden ágán végig kellene mennünk, 
ha e műkincseket igazán értékelni akarnánk. 

Sorsuk szomorú ; olyan mint hazánké. A főmonostor mindig együtt 
örült, együtt vérzett a nemzettel. Mikor a nemzetet nagy veszedelem 
fenyegette, vagy gazdasági válság szorongatta, hozzá nyúlt az egyház 
műkincseihez is. Sok ötvösremek pusztult el II. Lajos 1526. jún. 17-i 
rendelete következtében vagy a porosz és a francia háboiúk alkalmával, 
katonák is ismételten végig dúlták Pannonhalmát. A jóakaratú kormányzó-
főapátok is jónéhányszor kiürítették kincstárunkat. Fejérkövy István 
püspök-kormányzó (1567—93) Pannonhalma műkincseit nagyobb bizton-
ság okáért a török elől Nyitrára vitte s többé vissza se kerültek. Igy 
juthatott a primási kincstárba hazánk egyetlen bizánci zománcos ereklye-
tartó táblája Kutassi János volt pannonhalmi kormányzó-főapát (1597— 
1601). később esztergomi érsek hagyatékából. 

Megbecsülhetetlen az a kár, amit II. József okozott az egyházi 
műkincsek elkótyavetyélésével. Sir a lelkünk, ha rágondolunk. Volt 
nekünk egy Árpád-kori elefántcsont oltárdíszünk. (Négy láb magas, egy 
öl széles.) A Megváltó életének főbb mozzanatai voltak rajta ábrázolva. 
Ezernél több alak szerepelt rajta, mind a legfinomabb bizánci művé-
szettel kidolgozva. Még az ereket, körmöket is jól rneg lehetett látni. 
Régebbi földrajziróink ezreket érőnek mondják, a becsüsök 20 forintra 
értékelték s a zsidó, aki megvette, ráadásul még egy törött elefántcsont-



feszületet is kapott. Vagy hová lettek a szent királyok korából való 
hires kazuláink ? Még az 1699-i leltárunk a szent királyok korából való, 
11 különböző szinü, részben gemmákkal ékesített, remek szövésű kazu-
láról beszél. 

Az 1708-i leltárnak készítője szerint két fehér szinü kazulát Szent 
István palástjából alakítottak át. Lehet, hogy csak szép hagyományt őriztek 
ezek a leltári adatok, de viszont az 1802-ben visszaállított rend első 
nagyműveltségű és müérzékü főpásztora, Nóvák Krizosztom is irja jegy-
zeteiben, hogy ő még saját szemével látta a hosszú, egész bokáig érő, 
Szent István-kori kb 9 kazulát, ami nagyon jellemző ezekre az ősrégi, 
szövetükben bizonyára ismételten megújított harangalakú kazulákra. Meg-
maradhatott ennyi, hiszen a Szent László-kori összeírás már 41 mise-
mondó ruháról tesz emlitést, amelyek közül 6 arannyal hímzett volt. 

Az 1804. évi leltármásolat a sok egyházi ruha közt szintén említi 
a Szent István korából való, 113 forintra becsült 9 kazulát, sőt Szent 
Imre palástjának a maradványát is. Ezek azonban a leltár szerint még 
az elárverezés előtt eltűntek a budai raktárból. Hová lettek, hol lappan-
ganak, nehéz elgondolni. 

A II. József-kori feloszlatás tiszta munkát csinált. Dobra ütött 
mindent. Néhány darabot vihetett csak magával a rokonaihoz költözködő 
főapát, Somogyi Dániel. A visszaállítást már nem érte ugyan meg, de 
a család mindent visszajuttatott a Rend kezébe. Ezeken kivül minden, 
ami csak van, ú j szerzemény. 

Képeink kincstárunk néhány érdekesebb darabját mutatják be. 
1. Mátyás-kehely 1482-ből. Aranyozott ezüst gótikus kehely, sod-

ronyzománcos díszítéssel. Súlya 93 dg. A sodronyzománc magyar zománc. 
Magyarországon a XV.—XVI. században az egyes színeket elválasztó 
fémlapocskák helyett sodronyokat használtak. Innen az elnevezés. A kehely 
felépítése, arányai nagyon finomak. Stílszerűen restaurált rózsalevél-
szerűen karajos talpa új ; Kruesz Krizosztom főapát csináltatta. Marko-
lata, pajzsain az 1482-es évszámmal s kupája régi. A sárgán izzó 
aranyfényben meggyszínű, sötétkék, rózsaszín és világoskék virágszirmok, 
zöld zománclevelek és fehér bibék ragyognak. Az új rész színárnyalata 
észrevehetően különbözik a régitől. Mennyive elevenebb, melegebb, ol-
vadékonyabb a régi, mennyire együtt él ott a zománc a sodronnyal, 
milyen opálos mélységüek a színek s milyen hideg, merev az új, milyen 
kemények a színei, a zománc és sodrony egészen külön életet élnek, 
mint a rossz házastársak. 

2—3. A kazula és dalmatika anyaga újabbkori selyemdamaszt, a 
mindkettőt díszítő domború aranyhimzés s a kazulán levő, szent Benede-
ket ábrázoló burgundi, vagy lazurhimzés, vagy árnyalt aranyhimzés XVI. 
századi. 

A virágos selyemdamaszt alapra a zöld sokféle árnyalatában bógáncs-
indák vannak hímezve, a bimbók aranyban, a virágok a fríztől a bor-
dóig többféle színben ragyognak. A virágok kelyhe ezüsttel van kihí-
mezve. 

A domború aranyhimzés úgy jött létre, hogy erős vászonból kivág-
ták a díszítőmintát s azt aranyszálakkal finoman behúzták, kihímezték. 
Ezt az aranyhimzést a jelen esetben vörös posztóvégekkel kitömték s 



vörös és aranyszalagokkal a selyemdamaszt alapra alkalmazták s monu-
mentális, csillogó-ragyogó hatást értek el vele. 

A kazula hátsó szárnyán, kettős, aranyhímzésű keretben szent Bene-
dek van ábrázolva a középkori himzömüvészet legérdekesebb techniká-
jával, az árnyalt aranyhímzéssel. Gobelinnek látszik. Pedig csak ki kell 
emelni keretéből s első pillanatra szembeötlik, hogy nem szövőkereten 
készült, hanem erős vászonalapra tűvel van hímezve. A vászonalapra 
vízszintesen aranyszálakat fekteitek sűrűn egymásmellé. Ezeket az arany-
szálakat üggőleges irányban haladó selyemszálakkal fogták le, még pedig 
gazdag szinváltozatú selyemszálakkal, hogy egyrészt a felhőkből elő-
törő mennyei fénynek a felhőkön való visszatükröződését az aranyba 
olvadó mindenféle árnyalatú kék,' piros, zöld színnel ábrázolják, más-
részt, hogy az ima közben mennyei megvilágításban részesülő szent-
nek elragadtatási hangulatát is kifejezésre jutassák. A felhőgomolyagok 
körvonatait néhány szál öltés alkotja. A Szent Atyánk feje felett levő 
mennyezetszerű disz s a barna színű ruháján elömlő aranyárnyékolások 
u. n. átszúrt aranyhímzéssel készültek, vagyis az aranyszálak szinte 
selyemfonál módjára át vannak varrva a vászonalapra. Míg ellenben az 
aranyhímzésű pásztorbot selyemszálakkal van a vászonalapon alkalmazva. 
Szent Benedek arcán és kezén valósággal tüfestésre emlékeztető sűrű-
séggel vannak felrakva a selyemszálak s az aranyszálak seholsem mu-
tatkoznak, másutt azonban a különféle színű selymek közül bájos incsel-
kedéssel ki-kicsillannak. Az aranyszálaknak ez a ki-kivillanása, a selyem-
szálak színgazdagsága, az átszúrt és domború aranyhimzések ereje lebilin-
cselően jeleníti meg szent Benedek mennyei elragadtatását. 

A bélés frézszinü selyemdamaszt hatalmas mákindákkal és mák-
virágokkal. 

4. XVII. századi házi oltár. Ez az ébenfából való, 0.75 m. magas, 
ezüstözött veretű szárnyas oltár a nagymunkásságú, fáradhatatlan kutató, 
tudós búvárnak, Sztachovics Remignek ( f 1884.) a hagyatékából való. 
A Krisztus születését, körülmetélfetését és a templomba való bemuta-
tását, továbbá a Dávid királyt és Izaiás prófétát ábrázoló képek, kom-
pozíciós érzék, a színezés élénksége s a meleg bárok érzelmesség dol-
gában erős olasz hatásra vallanak. A szárnyakon még a négy evangé-
listának jelvénye is látható, Szent Máté angyala, Szent Lukács bikája, 
Szent János sasa és Szent Márk oroszlánja. Szépek az oltárok áttört 
színű ezüstös veretei is. 

5. Sajghó főapát bárok szentségtartója 1738-ból. 63 cm. magas, 
2.80 kg. súlyú monumentális iparművészeti alkotás. Hatalmas felhő-
zetből bontakozik ki a teljes Szentháromság. A Szentlélek galambja ott 
lebeg az Atya Isten trónusa felett. Az Atya pedig szelíden hajlik le felhő-
trónusából a kenyér színe alatt rejtőzködő Fiúhoz. Felhőzsámolyon tér-
deplő két angyal állandó tömjénezéssel hódol az Oltáriszentségnek, két 
kis szárnyas puttó pedig játszó enyelgéssel tartja a félhold, a lunula 
keretét. A lángszerüen felcsapódó ezüstös akantuszlevelek, hajló indák, 
tekervényes roluták, a drágakövek színeiben ragyogó üveg-csüngők csak 

,fokozzák a hatást. Magát a lunulát öt igazi drágakő díszíti, egy smaragd, 
két rubin és két gyémánt. Szép kidolgozásúak a talp és markolat akan-



tuszos, volutás, angyalfejes díszei is. A II. József-féle árverésen Lovász 
András azon célból vette meg 2000 frt.-ért, hogy ugyanazon árban 
visszaadhassa a Rendnek. 

À salzburgi bencés egyetem és az egyetemi 
konviktus felavatása. 

Rendünk újabb történetének egyik legszebb fejezete a salzburgi 
bencés egyetem. Ezt az egyetemet 1622-ben alapították és majdnem két 
évszázados fennállása alatt (a XV11I. sz. végén szűnt meg a napoleoni 
szekularizáció miatt) a kath. tudományosságnak egyik első bástyája volt, 
Nagyhírű tanárok egész serege működött benne, akik főleg a hittudo-
mányok és a bölcselet terén a XVÍI—XVIII. sz. legkiválóbbjaihoz tar-
toztak. Itt tanított Koptik Odó, a későbbi dömölki apát, a kiscelli kegy-
hely alapítója. 

Ezen egyetem visszaállítása Klo'.z Péter, jelenleg salzburgi apát 
érdeme. A világot járt apát a régi hagyományt vette fel, amikor a salz-
burgi egyet, hittudományi fakultást fokozatosan átveszi a Rend számára 
és melléje bölcseleti fakultást és tanárképzőt szervez, 180 növendéket 
befogadó internátussal. 

Az egyetem és konviktus avatása hatalmas ünnepségek keretében 
folyt le ez év május 1—2. napjain. 33 apát vett részt ez ünnepen; a 
magyar bencés Rendet Jándi Bernardin apát és Dr. Strommer Viktorin 
perjel képviselték. Az avatást a prímás apát végezte. Az ünnep szónokai 
közt voltak: Seipel, volt osztrák kancellár, Ramek kancellár, Herwegen, 
laachi apát. A német és osztrák bencések fogják az egyetemet fönn-
tartani. 

À pekingi bencés egyetem. 
A katholikus hitterjesztés eszközei közé nemcsak a lelkipásztor-

kodás tartozik, hanem az egyes népek műveltségének általános emelése. 
A bencések középkori missziói ép azért voltak eredményesek, mert a 
népműveltség, népélet talajában tudtak mély gyökereket verni. 

A bencés hitterjesztés ezen ősi módszerét értették meg az amerikai 
bencések, midőn a pekingi kath. egyetem fölállítását és fönntartását el-
vállalták. 

Kínának nehezen fejlődő katholicizmusa nagyon rászorult már e 
főiskolára. A tanulnivágyó ifjúság vagy teljesen pogány, vagy amerikai 
pénzen fönntartott protestáns főiskolákra volt utalva. 

A kath. egyetem fölállításának gondolatát Kínában a benszülött 
Ying Vince vetette föl, aki egy Peking-melletti ipariskolának az igaz-
gatója és egyúttal lapszerkesztő. Hatásos cikkekben mutatott rá az egye-



tem felállításának a szükségességére és XV. Benedek pápának figyelmét 
is fölhívta a kínai katholicizmusnak ezen égető problémájára. 

XV. Benedek pápa megértette a kinaiak óhaját és maga vette 
kezébe az ügyet. Az észak-amerikai Sz. Vince főapátság fejének és más 
apátoknak figyelmébe ajánlotta a pekingi egyetem ügyét és a maga 
részéről anyagi és szellemi támogatást helyezett kilátásba. 

1923. augusztusában az amerikai bencések káptalanja a Sz. Vince 
főapátságot bízta meg a terv végrehajtásával. 

A következő évben a Sz. Vince főapátság három kiváló tagját 
küldte el az előkészítő munkákra. 

A Szentszék a nagy és nehéz vállalkozás fölött érzett hálája ki-
fejezéseképen különböző kiváltságokban részesítette az egyetemet. 

Az egyetem megszervezése még folyamatban van. Öt fakultása 
lesz: 1. bölcselet és hittudomány; 2. a kínai és európai nyelvek (lettres); 
3. természettudományok; 4. társadalmi és történettudományok; 5. tech-
nika. — Mint legutóbb értesülünk, sikerült nagy és jól berendezett 
épületet vásárolni az egyetem céljaira. 

Az egyetem így az ország tudományos és gazdasági életének lesz 
egyik föllendítője. 

A pekingi egyetem fölállítása eleven bizonyítéka annak, hogy Sz. 
Benedek ősi rendjében a régi nagy hagyományok szeretete ma is tud 
nagyot alkotni. 

À katholikus bencés-diákok egyesülete. 
Az alapszabályok szerint június havában lesz az egyesület rendes 

közgyűlése. A központi ügyvezető igazgatóhoz már jönnek a jelentések 
az egyes osztályok működéséről. Nem akarunk elébevágni a közgyűlés 
elé terjesztendő jelentésnek, de annyit már most megállapíthatunk, hogy 
elég szépen kezd nekilendülni a szövetség munkássága. Kettős célt 
szolgál. Az egyik inkább anyagi : a már állásban lévő és tehetősebb 
volt bencés diákok segítségével enyhíteni akarjuk a diáknyomort, az 
intézeteinkből kikerülő tehetséges, de anyagi bajokkal küzködő növen-
dékeinket iparkodunk istápolni s az elkallódástól, letöréstől megóvni. 
A keresztény intelligencia erősítésén dolgozunk, nemzeti nagy érdekeket 
is védelmezünk. Azonban közvetlenebb kapcsolatunk is van nagy 
erkölcsi, szellemi feladatokkal: az egyesület másik célja a tagok közt 
„ébrentartani kint az életben is a ragaszkodást egymás iránt; egyesült 
erővel valóra váltani a szivünkbe vésett vallásos és hazafias eszméket 
s evégből állandó kapcsolatot tartani fenn egymás és intézetünk között." 
A tagok tehát a lehetőség szerint résztvesznek az egyesület gyűlésein, 
volt intézetük ünnepélyein, alkalmi összejöveteleken, az egyesület kebe-
lében rendezett lelkigyakorlatokon, a volt tanárokért és növendékekért 
időközben tartani szokott gyászistentiszteleteken; a főiskolák helyén 
működő osztály az ugyanott megalakult főiskolások csoportja útján kap-
csolatot teremt a volt bencés tanítványokkal, az egyesület a tagsági 
dijakból, adományokból befolyó összegből számukra ösztön- és jutalom-



dijakat és idővel más segítő intézményeket (menzát, könyvtárt stb.) 
létesít. 

Mivel határozott világnézetet is képvisel, azért tagjai csak a bencés 
gimnáziumok kath. tanítványai lehetnek. Az alapító egyszer és minden-
korra legalább 20 ar. koronát fizet, a rendes pedig legalább 100 arany 
fillér évi hozzájárulásra kötelezi magát. Pártoló tag minden intézmény, 
jogi vagy magánszemély, aki egyszer és mindenkorra szóló bármely 
adománnyal vagy évi hozzájárulással előmozdítja az egyesület célját. 

Az egyesület központja Pannonhalmán van, de a fömunka termé-
szetesen az egyes rendi iskolák székhelyén működő osztályokban folyik. 

Az egyesület díszelnökei József kir. herceg, tábornagy úr Őfensége 
és Dr. Csernoch János bíboros, Magyarország hercegprímása; tisztelet-
beli tagjai pedig Fetser Antal győri püspök és nagy jótevőnk Dr. Vass 
József m. kir. miniszter. Elnök a mindenkori pannonhalmi főapát, kit 
szükség esetén a főmonostori perjel helyettesít; választott elnökök gróf 
Héderváry-Khuen Károly nagybirtokos és Dr. Térffy Dezső kir. ítélő-
táblai tanácselnök. 

Központi ügyvezető igazgató a pannonhalmi főiskola igazgatója, 
az egyes osztályok ügyvezető igazgatói az illető bencés iskolák igazgatói, 
élükön azonban választott elnökök állanak. Most a budapesti osztály 
elnöke Dr. Térffy Béla v. m. kir. miniszter, az esztergomié Dr. Gróh 
József ügyvéd, bankigazgató, a győrié Dr. Németh Károly udv. tanácsos, 
nemzetgyűlési képviselő, a kőszegié Dr. Jambrits Lajos polgármester, a 
pápaié Dr. Szeleczky Gyula ügyvéd, a pannonhalmié Dr. Lengerer István 
főszolgabíró, a sopronié Dr. Vitéz Simon Elemér főispán. 

E vezérkar irányítása mellett folyik a nemes munka, amelyben 
részvétre kérjük fel e helyről is intézetünk volt növendékeit. A jelent-
kezések a volt intézet igazgatóságához intézendök, de célszerűségi okok-
ból a lakóhelyéhez közelebb eső osztályhoz is csatlakozhatik a tag. 
A megszállt Komárom bencés gimnáziumának volt tanítványai számára 
a pannonhalmi osztály áll elsősorban rendelkezésre. 

Egy cserkészcsapat élete.1 

A tél dermesztő hidege még el sem mult s a fagyos takaró alól 
már kidugja fejét a fehér hóvirág. Hazánk még mindig a háború és 
forradalmak rettentő nyomora alatt nyög, de már megcsillan az uj élet 
jele : a magyarság új nemzedéke lép elő a romok alól. Minden cserkész-
csapat egy-egy életbokra az új tavaszt jelző fehér hóvirágnak. 

Az előttem fekvő kis füzet az 53. számú Jurisich-cserkészcsapat 
ötévi életébe enged bepillantást. Nyugatmagyarországnak ezen keletke-
zése sorrendjében első csapata 1918. szeptemberében kezdte meg műkö-
dését, de a közbejött forradalmak miatt csak 1920. junius 18-án tette 
le első fogadalmát és vált szervezett cserkészcsapattá. Az alapítás és 

1 Dr. Szunyogh Xav. Ferenc O, S. B. : Egy cserkészcsapat élete. (Az 53 sz. 
Jurisich-csapat története). Kőszeg, 1925. 64 lap. 



szervezés érdeme Kádár Titusz parancsnoké, kit négyévi munkásságá-
nak elismeréséül a Ny Cs. Sz. díszjelvényével tüntetett ki. Vezetése 
alatt bensőség és felszerelés tekintetében a végvári Jurisichok csapata 
az ország elismert első csapatai közé küzdötte fel magát és a Jurisich-
cserkészszellem a cserkészetben fogalommá vált. A Balaton partján, 
Nógrádverőcén és Répceszentgyörgyön töltött három nyári nagytábor 
két, összesen 48 tagú rajt nevelt, kik most már mint a csapat öreg-
cserkészei kiléptek az életbe. Ök sok hasonló lelkületű magyar ifjúval 
együtt számunkra egy jobb jövő reményei. A harmadik, negyedik és 
ötödik év cserkészmunkájának irányítója Dr. Szunyogh Xav. Ferenc 
parancsnok. A csapatot számban nagyobbítja, új rajt alakít és a régi 
Jurisich-szellem ébrentartásával arra törekszik, hogy cserkészeiből vezető 
egyéniségeket neveljen. Fiai elé hármas kérdést állít: milyen legyen az 
új magyar i f júság? milyen legyen ennek az ifjúságnak a hazaszeretete ? 
és milyen legyen a vallásos élet ? Az előző évek állótáborozásait mozgó-
táborok váltják fel : körüljárják a Balatont, bekalandozzák a még magyar-
nak megmaradt Felvidéket és elzarándokolnak a szentévben Rómába. 
Ezen zarándokútjukra magukkal viszik a csapat új selyemzászlaját szent 
György és assziszi szent Ferenc képével. A pápa megáldja az apostoli 
kettőskereszttel díszített zászlót és az előtte térdelő magyar cserkészeket. 
Zita királyné zászlóanya elküldötte meleg üdvözletét a Jurisich-cserké-
szeknek, mikor aranyhimzésü nemzetiszínű szalagját Cziráky Józsefné 
grófnő az ő nevében a zászlóra kötötte. És azóta tovább folyik a munka 
a cserkészotthonban és a cserkészszívekben. Szunyogh parancsnok a 
lelke a csapatnak, hirdeti a magyar nemzedék új erényeit: az igényte-
lenséget, a kitartást és a fegyelmezettséget . . . 

A kis füzet megemlékezik jótevőiről, köztük elsősorban gr. Mikes 
János püspökről, azután cserkésztisztjeiről, végre összes tagjairól. Öt 
esztendőnek gazdag története. Káté. 

A bajor b e n c é s akadémia. Hogy a bencés tudományos munkás-
ságot előmozdítsák, a bajor bencés kongregáció tagjai 1921-ben egy 
Tudományos Akadémiát szerveztek, melynek célja a tudományokkal fog-
lalkozó rendtagokat tömöríteni, a tanulmányokat előmozdítani és a kiad-
ványokat támogatni. Az akadémia elnöke az egyik apátja a kongregáció-
nak (jelenleg Wolfsteiner ettali apát) ; rendes tagjai a kongregáció tudo-
mányos munkával kiemelkedő bencés papjai. Ezek közt látjuk Glogger 
Piacid augsburgi apátot, Landersdorfer scheyerni apátot, a kiváló orien-
talistát. A rendkívüli és tiszteletbeli tagok közt Höpfl Hildebrand, Kuhn 
Albert bencések, továbbá Hartig, C. Weymann, Pfeilschifter egyet, taná-
rok (az utóbbiak nem bencések) tűnnek föl. — Az akadémia buzgón 
szolgálja kitűzött célját. Újabban a régi, érdemes rendi folyóiratot : a 
Stildien und Mitteilungen-t is átveszi a salzburgi bencésektől. 



Dom Germain Morin maredsous-i bencést, a jelenleg élő keresz-
tény őskor-kutatók legszerencsésebb kezű munkását, aki Sz. Jeromos és 
Sz. Ágoston eddig ismeretlen művei közül sokat felfedezett és kiadott, 
a freiburgi egyetem (Breisgau) díszdoktorává választotta. Őszentsége 
pedig a milanói Ambrosiana-könyvtár igazgatójává nevezte ki. Jellemző, 
hogy a kiváló kutató Sz. Gellért marosvári püspök Deliberatiojára is 
felhívta a tudós világ figyelmét. 

P. Des ider ius Lenz — él. Halálhírét egy francia bencés lapból 
vettük, azóta örömmel értesülünk, hogy a müvészpatriarka ezidén, márc. 
12-én fejezte be 94. életévét. 

Suitbert Birkle, seckau-i apát (Steyermark) 1926. febr. 27-én 
hirtelen elhunyt. Birkle apát sokáig volt a Sz. Anzelm-kollegium rektora 
és az egyházi zene reformja terén sok érdemet gyűjtött. 

Magyar bencések tudományos kitüntetései. Dr. Klemm Antal 
pannonhalmi főiskolai tanárt, a finn-ugor összehasonlító nyelvészet világ-
hírű művelőjét a helsinki-i Finn-ugor Társaság, — a finnek legelső 
tudományos társasága — tagjai közé választotta. — Dr. Màttyasovszky 
Kasszián, esztergomi főgimn. igazgató a Szent István Társulat igazgató-
választmányának lett a tagja. — Folyóiratunk felelős szerkesztőjét, 
Dr. Kühár Flóris pannonhalmi főiskolai tanárt a Szent István Aka-
démia, továbbá az Aquinoi sz. Tamás Társaság választotta ez év folya-
mán rendes tagjává. 

Új a p á t s á g és új apátok. A párisi S. Maria de Victoria perjel-
ség apátsággá alakult. Első apátja Dom Joseph Gabarra lett. — A prágai 
Emaus-apátság P. Vykoukal Ernőt választotta apátjává. Ez az apátság 
„Pax" címen havi folyóiratot indított cseh nyelven. 



5. Sujghó főapát bárok szentscgtajtója 1738-ból. 



OBLÁTUSOK. 
Az oblátusi lelkiélet. 

A bencés oblátus intézménynek célja, hogy a világban élő férfi-
és nőtagjait a lelkiéletre nevelje. Az oblátus mintaképe, ideálja a lelki-
élet terén Szent Benedek atyánk. Azért az oblátusnak jól meg kell ismer-
nie Szent Benedek életét, működését, lelkiéletét, szellemét, tanítását, 
egyéniségét, hatását a szerzetesi, vallási, erkölcsi és kulturális téien. 

Szent Benedek életét kell tanulmányoznia az oblátusnak. Alkalmas 
munkák erre : Der heilige Vater Benediktus von dr. Benediktus Sauter 
0 . S. B. ; Szent Benedek jellemrajza, irta német nyelven Herwegen Ilde-
fons O. S. B., magyarra fordította Szunyogh Xavér O. S. B. ; Szent 
Benedek élete, irta Szentimrei MártGii O. S. B. ; Gondolatok Szent Bene-
dek életéről, irta Nagy Balázs O S. B. A második és negyedik mű 
kapható Kőszegen az Emericanum könyvkereskedésben. Szent Benedek 
legendák, irta Balázs Benedikta Obi. S. B. Kapható Kecskeméten a 
Máriavárosi Kath. Népmissiónál, ára 21,000 K. — Szent Benedek tanulmá-
nyozása lelke elé varázsolja a Szent nemes alakját, hivatását, kiválasz-
tását, gondviselésszerű szereplését a nyugati szerzetesség kifejlődésében. 

Az előkelő, gazdag nemesi családból származott, gondosan nevelt 
ifjú Benedek megrémült Róma romlottságától, az ifjúság züllöttségétől, 
lelkét akarta menteni, üdvösségét biztosítani elment a zord hegyek közé 
remetének. Ezen remeteségben nevelte az Úr az imádság és elmélke-
dés emberévé. Ezen elrejtett magányában évek múlva megtalálták az 
emberek, fölismerték életszentségét, és akik a lelkiélet magaslataira vágy-
tak, hozzá zarándokoltak tanításért, sokan nála maradtak Kolostorokat 
volt kénytelen építeni. Az isteni Gondviselés elvitte később Monte-Cas-
sinóra. Itt új nagy kolostort épített, megírta Reguláját, mely a nyugati 
szerzetesség törvénykönyve, a lelkiélet irányítója lett évszázadokon át. Monte 
Cassinon fejezte be harmonikus, szent életét. Szent áldozás után tanít-
ványai keze között állva adta vissza bűntelen szent lelkét Teremtőjének. 

Az az oblátus vagy obláta, aki az előbb említett könyvek egyikét is 
áttanulmányozza, akkor e rövid pár sorba szorított élet gazdag, üde, 
virágos, gyümölcsös tája terül eléje és úgy jár, mint az az ember, aki 
fenséges, szépséges, termékeny tájakat szemlél, tájakat jár : eltelik erő-
vel, üdeséggel, örömmel és boldogsággal. 

Szent Benedek lelki életét a báj, a szépség, jóság, szeretet jel-
lemzi. Oly ártatlan ifjú lélekkel imádkozott már otthonában, és ez az 
imádságos szellem subiacói barlangjában és barlangja előtt a csillagos 
ég alatt kiszélesedett, elmélyült nagy, szent Isten-szemléletté. 

Úgy megtanulta és gyakorolta az Isten előtt, az Isten jelenlétében 
való járást a fiatal remete, hogy hosszú életén át nem szakasztotta el 
az Istentől sem a szenvedés, sem csalódás, sem a világ hiúsága, sem 
az emberek. Midőn szervezte a szerzetességet, a kolostori életet, legfőbb 
volt neki az Isten szolgálata, a kórus, a közös imádság. Vezető eszméje 
volt: imádkozzál és dolgozzál. Átszőtte az egész napot, sőt az éjjelt is 



a közös és magánimával. Az isteni Mestert követve, maga éjeket töltött 
elmélkedésben, imában. 

A bencés oblátust és oblátát is Szent Benedek atyánk imádságos 
szellemének kell áthatnia. A világban az anyagi és családi gondok között, 
bár sokat nem imádkozhatik, de kell, hogy azt a keveset jól végezze, 
hogy tudjon az Isten jelenlétében járni. Tudja a templomban az Istent, 
azt a végtelen, azt a jóságos személyes valóságot szemlélni, végtelen 
alázattal neki meghódolni. Rá keli nevelnie lelkét, hogy gyakran tudjon 
fohászimákat mondani, melyek folytonossá, öntudatossá teszik az Isten-
nel való kapcsolatát. Kinek ideje, módja van, hosszabb időt is szentel-
jen az imára. Mikor alkalma és ideje van, vegyen részt közös, nyilvános 
ájtatosságokon. Szent Benedek a közös imádságokra és a nyilvános 
istentiszteletre helyezte a fősúlyt, bár a privát imádságot is nagyon érté-
kelte, és módot igyekezett rá adni. 

Az oblátusnak és oblátának nagyon kell szeretnie a szentmisét ; 
azért amikor hétköznap teheti, hallgasson szentmisét. Ismernie kell a 
szentmise szertartásainak jelentőségét, a cselekmények jelképességét. 
Ebben segíti a szertartástannak a szentmiséről szóló része, vagy a szent-
misének anyanyelven való imádkozása, a papnak a kisérése. Erre nagyon 
jó könyv dr. Szunyogh F. szentmise fordítása. „A szentmise-áldozat" 
cimen kapható Kőszegen az Emericanumban. 

A szentmiséhez kapcsolódik a gyakori szent áldozás. Szt. Benedek 
az oltáriszentséggel szoros kapcsolatot sürgetett. Midőn az Egyházban 
elhanyatlott a gyakori szent áldozás, Szent Benedek kolostoraiban meg 
volt a heti áldozás. Nagy, szent emléke marad az Oltáriszentség iránti 
szeretetének, hogy szent áldozás után az oltár előtt halt meg. 

Az oblátusi lelkiélethez hozzá tartozik, hogy az Úr testét gyakran 
magához vegye, legalább havonként, ki teheti, hetenként, vagy gyak-
rabban. Aki eszi az én testemet, az énbennem van, és én őbenne! Ez 
a Krisztus testéből való élet a kegyelemben való gazdagodás. Némely 
lélek a szent áldozásban valami édességet, valami különös gyönyört, 
elolvadást keres és vár. Pedig nem ez a fő, nincs is meg legtöbbször. 
Az a tény fontos, hogy kegyelemmel erőt nyerünk a szent áldozásban, 
hogy birjuk az életet minden nehézségével, keresztjével együtt szentül 
elviselni. 

A kezdő gyakori áldozóknak az a gondolatuk, tévedésük okoz 
többször nehézséget, hogy azt hiszik, a gyónás és áldozás szorosan 
összefügg. Innen van, hogy egy szent gyónás után nem mernek úgy 
áldozni többször, hogy valamelyik nap kimarad. Pedig pl. egy szent 
gyónás után lehet áldozni több vasárnap, ha hétközben nem áldozott 
is. Föltétel csak az, hogy a megszentelő malaszt állapotában legyen, 
vagyis ne legyen az áldozáskor nagy bűne utolsó gyónásáíól fogva. 

Némely gyakori áldozóval meg a lelki szárazság hagyatja abba 
az áldozást. Fáj neki, hogy valaha hogy várta az áldozást, milyen üres 
volt a napja e nélkül és most oly szórakozott még az áldozás pillanatá-
ban is, nincs öröme, nem látja, hogy haladna a lelki életben, tehát 
elhagyja, mert még utóbb vétkezik. — Nagy tévedés ez, — hiszen nem-
csak az édességekért kell az Úrhoz mennünk, hanem mellette kell 



maradnunk, még ha ez nekünk terhes is, ha kálvária-uton visz is. 
A gyakori áldozás helyes felfogásához segíti az oblátust Schermann 
Egyed 0 . S. B. könyve : A gyakori szent áldozás. 

Szent Benedek szelleme az egyszerűség, egyenesség és alázatosság 
szelleme. Ezt tanította, de Nagy sz. Gergely szerint ezt is élte. Regu-
lájában hosszan fejtegeti az alázatosságot és hangoztatja, hogy ez a 
legfőbb erény. Dr. Mázy Engelbert 0 . S. B. irt erről : „Szt. Benedek 
tanítása az alázatosságról." Ez is kapható könnyen az Emericanumban. 
Nagy lelki haszonnal forgatható könyv. 

Az alázatosság első foka az Isten félelme. Az oblátusnak is alá-
zatosnak kell lennie a végtelen Istennel szemben, az emberekkel szem-
ben és önmagával szemben. Egész gondolat- és érzésvilágát, beszédét 
és viselkedését a nemes, nem szolgai alázatosságnak kell áthatnia. Ez 
teszi finommá, előzékennyé, jóságossá, türelmessé, elviselhetővé az 
emberekkel szemben. Ez zárja ki belőle a túlságos érzékenységet, köve-
telődzőséget. Ez ad viseletének szelid nyugalmat, kedvességet. Az alá-
zatosság növeli az oblátus bölcseségét, kedvességét az Isten és emberek 
előtt. Krisztus Urunk hangoztatja : tanuljatok tőlem, mert én szelid és 
alázatos szivü vagyok. Szt. Terézia azt mondja az alázatosságról, hogy 
azért oly kedves erény az alázatosság Isten előtt, mert az alázatosság 
igazság. Az Isten a kevélyeknek ellenáll, és az alázatosnak adja 
kegyelmét. 

A szent Szüzet az alázatosság tette oly kedvessé az Ur előtt, szent 
Benedeket és a többi nagy szentet az alázatosság tette az Isten kezé-
ben alkalmas eszközzé a megváltás müvében, az emberek megszentelé-
sében, az emberi nyomor enyhítésében. Az oblátust is a belső, öntuda-
tos alázatosság teszi alkalmassá arra, hogy az Isten feltudja őt használni 
a lelkek buzgóságának fölkeltésére, elmélyítésére, pedig ez az oblátusok 
és obláták egyik fontos hivatása. 

Szent Benedek a lelki fejlődés egyik nagy jelentőségű tényezőjének 
tartja a pater spiritualist, vagyis a lelkiatyát, lelki vezetőt. Hangsúlyozza 
a »teljes bizalmat. A lelki vezetőnek nemcsak a gyónás anyagát mondjuk 
el, hanem kísértéseink, aggodalmaink, vágyaink, terveink, egész egyéni 
életünk, nehézségeink, szenvedéseink, örömeink egész összességét. Ez a 
bizalom lesz az alapja annak, hogy a lelkivezető jól megismeri egyéni-
ségünket, képességeinket, ióhajlamainkat, főhibáinkat, tökéletlenségünk 
forrásait, körülményeinket. És mikor így tiszta, világos, határozott fogalma 
lesz rólunk, akkor tudja az utat, a módokat, erénygyakorlatokat megmu-
tatni, ekkor tud helyes orvosságot előírni lelkünk betegségére. Még a 
nagy szenteknek is voltak lelkivezetőik. Szerencsés lélek, ki jó lelki 
vezetőre talál ; Cirenei Simonja lesz neki a szenvedés útján. Szalézi szent 
Ferenc arra int bennünket, hogy sokat imádkozzunk jó lelki vezérért. 

Bencés jelszó a pax, a béke. Az oblátus lelki életét és egész életét, 
a családi, társadalmi életét a békének kell jellemeznie. Szent Benedek 
egyéniségéről is úgy lesugárzik a béke, a nyugodtság, megfontoltság, 
a szerető türelem. . . * • • 

Az oblátusnak kell a saját lelkében ápolnia a békét, ami az Isten-



nel való közös kapcsolatból, a büntelenségből és az isteni gondviselésre 
való hagyatkozásból fakad. 

De kell különösen az otthonában, a családjában, környezetében, 
munkakörében, hivatalában a saját részéről a békét ápolnia. Ezt külö-
nösen elősegíti, ha önmaga fegyelmezett, ha indulatosságán uralkodik, 
ha nem robbanik gyorsan, ha türelmes, ha nem keserű, ha nem tüskés. 
Olyan szép világ fejlődik körülötte, olyan csin, rend, pontosság követi 
annak az oblátusnak békesség kereső, ápoló lelkét. Olyan nemesen finom 
szellemiség hatja át egyéniségét, meleg szeretetet és boldogságot vált ki, 
mint a föltámadott Krisztus „pax"-a, békéje tanítványai körében. 

Sz. Benedek közös istentiszteleti imáival, a kórusi imával az egy-
házi évvel való együttélést fejlesztette ki tanítványaiban. Minden keresz-
ténynek kell tudnia az egyházi év folyamán az egyházzal együtt élni, 
de az oblátusnak, oblátának, mint Sz. Benedek gyermekének különösen. 

Az egyházi év ünnepköreinek, a karácsonyi és húsvéti magasztos 
ünnepkörnek eszméit, gondolatait, eseményeit kell átélni. — Imáink, 
elmélkedéseink, lelki olvasmányaink kapcsolódjanak bele ez ünnepkörbe. 
Prohászka Ottokár püspök úrnak az Evangéliumokról irt elméll edései 
nyújtanak ehhez nagyon sok, szép, fenséges, megragadó gondolatot. így 
az Egyházzal újra átéljük a megváltás eseményeit és lelkünk nagyon 
fogékony és alkalmas lesz a kegyelem befogadására, földolgozását a. 

Ha ezen néhány fölsorolt eszközt fölhasználjuk, már akkor is szé-
pen kezd kialakulni az oblátusi lelkiélet és leszünk Szent Benedek igazi 
gyermekei. 

Nagy Balázs. 

Az oblátusok, obláták lelkisége. 
Az oblátus, obláta-intézmény ugy áll előttem, mint egy élő szer-

vezet. Csontvázát alkotja a jogi alapszabályzat, ezen épül föl. Izomzatát, 
vérét, idegeit, szerveit, tagjait pedig alkotják az oblátusok és obláták, 
akik a vállalt munkarészt a szervezeti munkafölosztás alapján teljesítik. 
A lelke pedig ezen élő-szervezetnek az a lélek, amely tökéletes szép-
ségben Szent Benedek Regulájában él, megtestesülve pedig a Szent 
Rendben. 

Feladatom : megkeresni és rámutatni arra a kapcsolatra, amely 
Szent Benedek Regulája és minden egyes oblátus, obláta lelkivilága 
között kell, hogy a hivatás kegyelme és becsületesen befektetett munka 
árán kialakuljon, tovább fejlődjön, éljen és éltessen. 

A világon a legnehezebb, — épen azért valóságosan is a leg-
nagyobb művészet, — a lelkiség kialakítása. A lélek az az Istenből 
kiszakadt énünk, amely örök boldogságra, örök szépségre, örök tökéle-
tességre hivatott. A lélek egyszerű, mert maga az Isten, akiből való, 
abszolúte egyszerű. Oly egyszerű a lélek, hogy a térből ki, az Istenben ; 
s az időn fölül, az Örökkévalóságban képes élni. 



A lélek életének célja tehát: Isten és az örökkévalóság. 
Az ezen célra való állandó törekvés pedig: a lelkiség. 
Nekünk oblátáknak és oblátusoknak ezt a lelkiséget, az örök célra 

való állandó törekvést, bencés-stilüen kell önmagunkban kidolgoznunk. 
A stil forma. Tulajdonképen a szép tartalomnak szép formában való 
megjelenítése, — ez a stilus. Az Úristen stilje a tökéletesség. Azért ami 
az Isten kezéből kikerül, az mindig tökéletesen szép. Az álmodó gyer-
mek mosolyog. A könnyes-szemü édesanya imádsága haldokló fia ágyá-
nál. Ezek mind-mind tökéletesen szépek, a teremtő Isten remekei fű-
szálon, kertben, gyermekarcon, édesanyai szivben. 

Szent Benedek stilje : az Isten gondolatainak, terveinek az embe-
riségre vonatkozóan a megfelelő, tökéletesen szép formába való öntése. 
Szent Benedek stílusa az a mód, ahogyan ő élt s ahogyan maga körül 
a világot formálta. Ez az ősegyház leglelkéből virágzott ki s röviden 
összefoglalva : Isten szeretete, önmagunk szeretete, és az emberiség 
szeretete. Ezek az Isten gondolatai, mint tartalom. Formája, stilje pedig : 
a nyilvános isteni-tisztelet (liturgia), a mélységesen katholikus élet (kolos-
torok), végül munka az emberiségért, ami lelki, szellemi, egészségi, 
gazdasági javukra válik. 

Hogy az örök célunkhoz vezető hármas kötelességünket Isten, ön-
magunk és az emberek szeretete parancsát könnyebben megvalósíthas-
suk, Isten az obláták és oblátusok lelkiélete mesteréül Szent Bendeket 
adta. Ö a mi vezetőnk, „aki csillagot gyújt szemünkben", rózsáskertet 
ültet a lelkünk pusztaságába s fészket rak a boldogságunkat éneklő 
madárnak. Áldott, jóságos, bölcs vezető, akinek haja még harmatos „az 
éj harmatától" — s „lábai szépek", mert a békesség útját járják. Így 
vezet bennünket Szent Benedek az élet boldogtalansága sötétségéből a 
lelkiség hajnalába s a világ széles országútjárói a béke virágos ösvényére. 

Az első tehát amire szükségünk van lelkiségünk kidolgozásá-
hoz : Szent Benedek szeretete. 

Akit egy életen át változatlanul szeretni akarunk, azt előbb ismer-
nünk kell. A megismerés nélkül fakadt szeretet olyan mint a tiszavirág. 
Rövid életű, eltűnik nyomtalanul. A megismerés nélküli szeretetet is 
elmossa az élet rendes folyása, mert az ilyen szeretet csak hangulat és 
jövő-menő ábránd. Az élő szeretetnek az élő igazság az alapja s ez a 
megismerésből fakad. 

A történelmi Szent Benedeket megismerhetjük életrajzából. Leg-
régibb a Szent Gergely-féle legendás életrajz s egyike a legszebbeknek 
a már reális és egészen modern Herwegen-féle Szent Benedek jellemrajz. 



A mindig-élő, a mi lelkünkben is élni-akaró Szent Benedeket tel-
jességgel azonban a Regulájából és a Rendjéből ismerhetjük meg. 

A Regula tulajdonképen egy tökéletes életművészettel megírt rövid 
törvénykönyv, amely szerint élve, örök célunkat egészen biztosan elér-
hetjük. Ha ezt a törvénykönyvet először vesszük a kezünkbe, azt tapasz-
taljuk, hogy megdöbbentően egyszerű. Szinte csalódás fog el, az első 
időkben szinte nem is tudjuk, mit kezdjünk vele. Legalább 10 évig kell 
úgy forgatni, hogy mindennap olvasson belőle valamit az ember. Ha 
ezt következetesen meg tudjuk tenni, mégha még annyira unalmasnak 
találjuk is, akkor 10 év után egy nagyszerű fölfedezést teszünk. Meg-
találjuk a Regula egyszerűségében a tökéletesség magas fokát elért 
lélek egyszerűségét. Megtaláljuk szent Benedek lelkiéletét, megtaláljuk 
tökéletesen szép befejezettségét. Egy nagyszerű s az egész életünkre 
kiható bepillantást nyerünk Szent Benedek lelkébe. Meglátjuk a tökéle-
tes embert, ahogyan őt a végtelenül Szent Isten elgondolta. Meglátjuk 
a boldog embert, aminő boldoggá egyedül csak a boldog Isten tehet. 
Meglátjuk a teremtés pillanatában nyert s egy hosszú élet folytonos 
munkájával visszaszerzett egyszerűséget. A tökéletesen boldog lélek 
természetes állapota az egyszerűség. Amíg a lélek összetett, nem bol-
dog. Az összetettség tulajdonképen egy olyan betegségféle szerzeménye 
a léleknek, amelytől annálinkább iparkodik megszabadulni, minél inkább 
tökéletesedik. A szentek egytől-egyig mind egyszerűek. A teremtett lélek 
elérve a neki kiszabott tökéletesedés legmagasabb fokát, visszaragyogja 
a teremtő Isten abszolút egyszerűségének fényét. Ez a fénysugár a szen-
tek homlokán. 

Szent Benedek Regulája azért olyan egyszerű, mert szent írta a 
szentségre törekvőknek. Egy intézményt alkotott Szent Benedek, amely 
intézmény tagjai önként kötelezik magukat a Regula szerinti életre. 
Ezen intézmény a Szent-Rend és tagiai a fogadalmas szerzetesek. 

Azt, amit Szent Benedek önmagában megvalósított — a bencés 
élet teljességét —, ugyanazon bencés élet teljességének megvalósítására 
törekszenek a szerzetesek. Öbennük él a Rend tovább és akar meg-
szentelődni a Rend minden egyesben. Ezért könnyű Szent Benedeket 
megtalálni a Rendjében, néha könnyebb, mint magában a Regulában. 
Szent Benedek él az apátban, aki kormányoz. Az apát a kolostor atyja, 
az élő Regula. Egyszerűen csak utána kell menni. 

A Regulán és a Rendjén át megismerve Szent Benedeket, meg is 
szeretjük az egész életünkre kiható, minket boldogító és az örök célunk-
hoz segítő szeretettel. Aki pedig szeret, annak minden könnyű. Könnyű 
pedig addig, mig szeret. Mig Szent Benedeket, Reguláját és Rendjét 



szeretjük, addig könnyű oblátusnak, oblátának lenni. Az oblátus, obláta 
intézménynek épen az a szeretet adott életet, amely a bencések szivé-
ben megszentelődve, útat keresett a világban élők lelkéhez is. Hogy ami 
a bencéseknek boldogság, legyen az boldogsága mindazoknak, akik 
ugyan a világban világi foglalkozásban élnek, de mégis Szent Benedek 
útján szeretnék megtalálni örök üdvösségüket. Ezért iparkodnak arra a 
lelkiségre, amelyet Szent Benedek Regulája rövid 73 fejezetben foglal 
össze s amelynek elveiből, szelleméből a világban élve is megvalósít-
hat juk: Isten boldogító szeretetét, önmagunk helyes szeretetét és az 
emberiséget szolgáló, tevékeny szeretetet. 

Ezt tanítja nekünk Szent Benedek az ő Regulájában és az ő Szent 
Rendje által. Ez az a lelkiség, amelynek kidolgozása által betöltjük hiva-
tásunkat S boldogok leszünk mindenkor.1

 Balázs Benedicta 
o b i . s. B. 

A b u d a p e s t - j ó z s e f v á r o s i o b l á t u s s z ö v e t s é g 1926. márc. 25-én 
tartotta a bencés székház kápolnájában az első beöltöztetését. 74-en 
öltötték magukra Szent Benedek-ruháját, jelezve ezzel, hogy e ruhával 
Krisztust akarják magukra ölteni és a „béke" és „öröm" lelkét ma-
gukba fogadni. Az ünnep jelentőségét Dr. Kemenes Illés igazgató remek 
beszédben fejtette ki. A szövetség helyi igazgatója Dr. Dobrovich Ágoston, 
elnöke: Miskovits Ferenc főgim. tanár. 

1 Első számunk címlapján tévesen van Balázs Benedicta neve az utolsó cikk 
szerzőjeként feltüntetve. 



A p a n n o n h a l m i f ő a p á t s á g központi 
P I N C E G A Z D A S Á G A 

( p o s t a : G Y Ö R S Z E N T M Í R T O N , v a s ú t á l l o m á s : PANNONHALMA) 
a ján l j a e l s ő r e n d ű asztal i és f a j b o r a i t , m e l y e k m i n d e g y i k e 
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s tb a ranyozá ia . Keresz tú t i képek . 

T e m p l o m i l o b o g ó k és egyesüle t i 
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O l t á r o k , s z ó s z é k e k r e s t a u r á l á s a . 



A szent Benedek rendi obláátk Kőszegen elárusító 
helyet létesítettek, ahol megrendelhetők a következő 

bencés vagy liturgikus vonatkozású tárgyak: 
Béke és öröm. Az oblátusok vezérkönyve . . 2 pengő 
Oblátus röpiratok. Megjelent hét röpirat. Egynek-

egynek ára 10 fillér 
A szent Benedek rendi oblátusok. Történetük, 

szabályaik és szellemük . 1 pengő 
Oblátus skapuláré. Darabja 1 pengő 
Oblátus érmek. (Szent Benedek érem kék-fehér 
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Levélpapír blokk. Pax felírással vagy liturgikus 
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A szentmise szerei (12 lemezen, 48 képpel). 
A Szentháromság a katholikus kultuszban (72 képpel egyelőre 

szöveg nélkül). 
Misemagyarázatok. (Egy-egy mise 12 képpel és szöveggel). 

Készen vannak : 
Septuagesima vasárnap miséje (12 képpel). 
Mennybemenetel ünnepének miséje (12 képpel). 
A Pünkösd utáni 4. és 21. vasárnap miséje (12 —12 képpel). 

(A többi előkészületben). 
Szent Benedek élete (24 képpel). 
A magyarok szent hegye : Pannonhalma (24 képpel). (Elő-

készületben). 

Megrendelési cim : 

KATHOLIKUS APOSTOLSÁG 
S€ Cl S Z E G» Smerikánum-kön^fkereskedés. 
A megrendelésen kivül minden más ügyben a kőszegi obláták igazgatójához 
kell fordulni : dr. Szunyogh X. Ferenc O. 3. B. — Kőszeg. Bencések háza. 



ANNÉE- Revue de Pannonhalma. So 2- -'1926 

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

Directeur : D. Dr. V. Strommer, secrétaire de rédaction : D. Dr. Floriert Kühár. 
Parait le 15. févéier, mai, août, novembre de chaque année. Rédaction et ad-

ministration: Pannonhalma, Győr vm., Hongrie. Abonn. 6 p. par an. 
S O M M A I R E : 

ÉTUDES. Abbé Dr. Placide Glogger: Pensées sur te 1600-e centenaire du concile 
de Nicéa. — D. Dr. Vladimir Lovas: L'évolution de la notion de l'État hongrois jusqu'au 
1526. 1. — D. Dr. Engelbert Mázy: Le christianisme et la civilisation humaine II. — 
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COMPTES RENDUS. Philosophie. A. Horváth : L'homogcnéité des nos connaissances 
et les dogmes par D. Kühár. — D. Kühár: Introduction à la psychologie de la re-
ligion par K. G. — H. Eibl: Augustin und die Patristik; M. Grabmann: Die Philo-
sophie des Mittelalters; I. M. Verweyen: Die Philosophie des Mittelalters; M. 
Ettlinger: Von der Romantik bis zur Gegenwart par D. Kühár. — Pédagogie, pasto-
rale. Les oeuvres de Tóth Tihamér par D. Havasi et rf. — Les exercices spirituels 
de S. Gertrude, traduits par D. Kühár par D. A. Horváth. — D. Dr. F. X. Szunyogh: 
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hongroises par rf Jahresbericht der Bayr. Bened.-Akademie par kf. — BENEDICTINA. 
Bulletin d'histoire bénédictine. Oblats. 
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Bánhegyi. Horváth: Herczeg Ferenc; Császár: Die ungarisch-hunnische Mythologie 
von P. Kocsis, — Geschichte. Festgabe Klebelsberg von P. Mihályi. Mihalovics: Die 
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PANNON 
Évnegyedes folyóirat a magyar katholikus kultúra és a bencés szel lem szolgálatára. 
Főszerkesztő: Dr. STROMMER VIKTORIN. Felelős szerkesztő: Dr. KÜHÁR FLÓRIS. 

T A R T A L O M : 
Tanulmányok. Molnár Bertalan: Szent Benedek. 197 l, — Dr. Lovas Elemér: A magyar állameszme fejlődese 1525-ig. 11.210. I. — Dr. Radó 
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ság. 241. 1. 

Figyelő. Dr. Horváth Detre: A chicagói eucharisztikus kongresszus. 249.1. — Kühár Flóris: Scheler és Wittig. 257. 1. — —rf—: Katholicizmus 
és politikai forma, 260. 1. 
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das gesunde und kranke Geistesleben. 274. 1. — Liertz: Harmonien und 
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Bölcselettörtén et. Dr. Kálovics Adorján: A. Meyer: Geschichte 
der alten Philosophie. 275. 1. — Dr. Kühár: M. Grpbmann: Thomas v. 
Aquin. 276. 1. — Mausbach: Thomas v. Aquin als Meister christlicher 
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v. Aquin. 277. i. — Hittudomány. Dr. Schermann Egyed; Schee-
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Kramp: Eucharistia. 279. 1. — Dr. Radó: Bardenhewer: Der Römeibrief. 
279. 1. — Kádár Titusz: Krebs: Die Protestanten und wir. 279. 1. — 
Egyházjog. Dr. Kühár: Schermann: A házasságjog kézikönyve. 280. 1, 
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281.1. — Dr. Radó : Gatterer: Annus liturgicus. — Das l i turg i sche Tun. 
282 1. — Dr. Szunyogh X. Ferenc: Schachinger: Der Laienapostolat in 
der Schule des hl. Benedikt. 282 1. — Kádár: Vargha: Adoremus Domi-
num. 283. 1. — Történelem. Dr. Mihályi Ernő: Széllné: Emlékeim 
Deák Ferenc életéből. — Gondta: Tiirr Tábornok. 284.1. — Dr. Barcza 
Leander: Gábor: A kath Sopron. 285. 1. 

Benedictina. Dr. Mihályi Ernő : Egy év a bencésiskolák életéből. 286 1 
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A PANNONHALMI SZEMLE 
a pannonhalmi Szent Benedek-Rend kiadásában évnegyedenkint jelenik 
meg hatíves számokban. Főszerkesztő: Dr. Strommer Viktorin. A szer-
kesztő bizottság tagjai : Dr. Mázy Engelbert, Dr. Kocsis Lénárd, Dr. 
Klemm Antal, Dr. Sárközy Pál, Dr. Mihályi Ernő, Dr. Janota Cirill. 
A szerkesztésért felelős : Dr. Kühár Flóris. Felelős kiadó : Kuzmits Virgil. 

Előfizetési ára évenkint 6 pengő (75,000 K), mely egy összegben 
fizetendő. Könyvkereskedőnél rendelve 5 0 % felár. Egyes szám ára 2 
pengő (25.000 korona). A folyóirat szellemi részét érintő küldemények 
a szerkesztőséghez, anyagi részére vonatkozó küldemények pedig a kiadó-
hivatalhoz irányítandók. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pannonhalma, 
Győrmegye. 

A folyóirat cheque-számlája a Győri Első Takarékpénztárnál. 
Telefon : Győrszentmárton 5. 

Szerkesztőségünknek megküldött könyvek. 
F. Kühnel : Von der Enkelin Gottes. Freiburg, Herder 1926. 2—3. 128. 1. 
I. K r a m p S. J.: Eucharistia. Freiburg, Herder 1926. 178 1. 3 60 M. 
M. Huber: Die Nachahmung der Heiligen. Freiburg, Herder. 4 — 5. 1926. 

620 1. 8 M. 
A. W i n i e r s i g : Liturgie i 'nd Frauenseele, Herder. 3—5. 160 1. 1926. 

2-80 M. 
Chr. Pesch S. J. Compendium theclogiae dogmaticae. I. kt. Herder3. 

311 1. 1926. 9 M. 
Car. Frank: Philosophia naturalis. Herder. 1926. 365 1. 7 20 M. 
J. Geyser : Auf dem Kampfelde der Logik. Herder 1926. 7 CO M. 
J. Gredt: Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae I. Herder, 

1926. 14 M. 
M. Grabmann: Thomas v. Aquin. Kösel.5 Kempter. 2. 
G o n d a : Türr Tábornok. Bpest. Pfeiffer. 1925, 124 1. 
H a v a s s : Fényben. M. Adria-Egylet Bpest. 1924. 100 1. 
Otto Schi l l ing: Die christlichen Soziallehren. Oratorium. München. 

(Kösel.) 1926. 200 1. 4 50 M. 
G. Rauschen: Grundriss der Patrologie. Herder. 3—9. 1926. 10 M. 
Eisenhofer : Grundriss der Kath. Liturgik. 1926. Herbert 2—3. 4-80 M. 
Hounder : Zu Füssen des Meisters. IL Bd. Herder. 429. 1. 5*40 M. 
M. E. del le Graz ie : Unsichtbare Strasse. Freiburg, Herder. 1926. 

426 1. 6-40 M. 
L. B o p p : Das Jugendalter und sein Sinn. Freiburg, Herder. 1920. 340 

1. 7-50 M. 
E. P r z y w a r a : Gott. (Kath. Gedanke. XVII.) Oratorium. München. 1926. 

(Kösel) 4 50 M. 
Dem hl. Hieronymus. Beuron. Kunstverlag 1020. P 5 0 M . 
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MERCUR NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, GYÓR. 



TANULMÁNYOK. 
Szent Benedek. 

I r t a : Molnár Bertalan ( P a n n o n h a l m a ) . 

I. 
Talán soha kor nem volt annyira fontos és sorsdöntő az emberiség 

művelődésének történetében, mint a Kr. u. V—VI. század. A történelem 
a nagy római birodalom hanyatló korának nevezi azt a bonyodalmas 
időt, amikor Észak-Európa, Ázsia barbár népei megindulnak, megdöntik 
Róma világraszóló uralmát s elpusztítással fenyegetik azt a gazdag kul-
túrát, melyen utóbb Európa minden népe nevelődik. Ám a „Roma invicta" 
ezen veszedelemből is győzelmesen kerül ki. Politikailag ugyan elbukik, 
de amikor a régi római kard éle eltompul, az evangélium tekintélyével 
terjeszti halhatatlan szellemi uralmát. Lealáztatásából épen az a tényező 
emeli föl, melyet hatalmának tudatában egykor agyon akart tiporni. Az 
egyház elhelyezkedve az antik kultúra nemesveretü keretébe, nemcsak 
megóvta azt az elpusztulástól, hanem drága örökségkép magával is vitte 
mindenüvé s közös kincsévé tette az evangélium édes igájába hajtott 
népeknek. Az a férfiú, akinek nevéhez fűződik az ősrómai műveltség 
átmentése az utókorba, akinek lelkifiai elismerten legtöbbet dolgoztak a 
barbarizmus megtörésén, az evangélium fényével átjárt klasszikus pol-
gárosultság elterjesztésén, Sz. Benedek, a nyugati szerzetesség megala-
pítója, maga is klasszikus földön született az italiai Nursiában 480-ban, 
mint régi római nemesi család sarja. Jelentőségét emeli, hogy két kor-



szak határmesgyéjére állította az isteni Gondivselés : a klasszikus Róma 
s a fejlődő, forrásnak induló barbár kultúra közé. Veszedelmes az ilyen 
idő gyenge, ki nem forrott egyéniségre nézve, sz. Benedek egyéniségét, 
a szigorú erkölcsű, szívós szabin nép fiáét azonban csak annál erősebbé 
és mélyebbé tette. Ennek a két kornak, helyesebben a két kor uralkodó 
embertípusának tulajdonságait egyesítette magában. Ezekből az össze-
tevőkből eredt az a jellem, melyet az isteni kegyelem úgy formált, csi-
szolt, hogy működése nemcsak korszerű volt, de, azt mondhatjuk, örök 
érvényűvé is vált. 

Miként a nagy embereknek általában közös sorsa, hogy nagyszerű 
eszméik, alkotásaik mellett sokszor a feledés homálya borul azok létre-
hozójára, sz. Benedek életéről is aránylag keveset tudunk. Életrajzírója, 
Nagy sz. Gergely pápa, maga is sz. Benedek rendjének tagja, alig néhány 
évtizeddel a nagy rendalapító halála után már megírta életrajzát Dialógus 
c. művében, de ő is a szent miatt megfeledkezett az emberről. Szüleit 
sem említi, csak egyetlen nőtestvérét, Skolasztikát, akivel együtt növe-
kedve szívta magába a vidéki nemességben legtovább fennmaradó, mint-
egy a hazai földbe gyökeresedő ősrómai nemes tulajdonságokat : a komoly-
ságot, a határozottságot, az előkelő gondolkozást s mivel a szabin föld 
akkor már keresztény volt, a mélyen megalapozott vallásosságot. Már 
gazdag lélekkel indult Rómába, hogy tovább képezze magát a kor szokása 
szerint az ékesszólásban és a jogtudományban. Most szerezte azt a finom 
jogi érzéket, melyről törvénykönyve, regulája tanúskodik. Külsőleg még 
a régi Róma képét látta nagy márványtemplomaival, oszlopcsarnokos 
piacaival, szobraival, diadalíveivel és hatalmas fürdőivel. De a politikai 
uralom ekkor már a barbár Theodoriké volt s maga a város jelentő-
ségét, tekintélyét már nem a Capitoliumtól kapta, hanem a sz. Péter 
bazilikájától. Kétségkívül nagy hatással volt az ifjú Benedek egyéniségére 
a pogány Róma, de egyéniségének erejét természetfölötti magasságra a 
vértanúk Rómája emelte. Alig másfél század választotta el őt az első 
keresztények katakombai életétől, a Colosseum porondján talán még 
láthatta a mártírok vérének nyomait. Minden, ami körülötte volt, mély-
séges hitről és szeretetről, bátor küzdelemről és szenvedésről, nagy 
győzelemről és diadalról beszélt neki. Hogyne illette volna meg a finom 
érzésű ifjút, akiben természetszerűleg felébredt a vágy, hogy ő is tegyen 
valami nagyot és dicsőt egyházáért, az Istenért. Tanulmányai közepette 
egyszerre otthagyja Rómát s miután Enfidében papi vezetés mellett 
elsajátította a szükséges egyházi tudományokat, főleg a Szentírás és a 
szent atyák ismeretét, kétségkívül azzal a szándékkál, hogy pappá szen-
telteti magát, hirtelen új, ellenállhatatlan vággyal szívében a Rómától 



nem messze húzódó szabin hegyek közé vonult vissza. Az Anio folyócska 
mellett fekvő Subiaco (Sublaqueum) zord barlangja volt a hely, ahová 
az isteni kegyelem hívó szava vezette. Itt, e sziklabarlangban kellett a 
régi embernek eltemetkeznie, hogy új, a kegyelem és igazság szerint 
való ember támadjon fel. Itt valósult meg az írás szava: „Amit elvetsz, 
nem éled fel, hacsak előbb meg nem hal" (I. Kor. 15, 36.). Ebből a 
barlangból léptek elő a szerzetesek légiói Európa szellemi meghódítására. 
Innen fakadt annyi önfeláldozásnak, vallási buzgóságnak, szent életnek, 
tudománynak és szeretetnek kiapadhatatlan forrása. Három évig élt itt 
az ifjú Benedek a legnagyobb elvonultságban, csak egy Romanus nevű 
szerzetes kereste fel időnkint némi élelmiszerrel. A lelki élet iskoláját 
járja itt, hogy megtanulja a legnagyobbat, a maga s mások vezetéséhez 
legszükségesebb tudományt, az önismeretet. Tanítója az isteni kegyelem ; 
tantárgyai a Szentírás, a szent atyák iratai s a nagy természet, ahonnan 
az Isten szava hangzik feléje. Ezekből és önmagából ismerte meg az 
örök embert. Eszközei ezen ismeretszerzésben az Istenben való teljes 
elmerülés, imádság, elmélkedés és bojt. Római faját jellemző szívósság-
gal nem hátrál meg a nehézségek elől, melyeket az elhagyatottság ter-
mészetszerű érzése, a barlang nyirkos levegője, a sziklaágy keménysége, 
az elhagyott úri kényelem hiánya oly sokszor elébe gördített. Ebben az 
imádságos, önmegtagadó, fegyelmezett életmódban acélosodott meg ereje, 
ebben az erős lelki munkában alakultak ki örökérvényű elvei, melyek 
őt, az isteni bölcseség tanulóját nemsokára az igazi életbölcseség tanító-
jává avatták. Tanítói rávalóságát azonban előbb erős tüzpróbában kellett 
bebizonyítania. Amikor egyszer a pusztaság halálos csendje nehezedett 
lelkére, felébredt benne a test és vér vágya, mely őt majdnem ellenáll-
hatatlanul a világba hívta vissza. Erős és félelmetes volt a harc, de 
még nagyobb lett a győzelem. A veszedelem láttára, mely hivatását 
fenyegette, erős elhatározással, melyre az évekig tartó önfegyelmezés 
megtanította, a barlang közelében burjánzó tüskés csipkebokorba vetette 
magát s addig forgott benne, míg ezer sebből nem vérzett. A testi szen-
vedés eloltja a testi vágyak tűzét, úgyannyira, hogy soha többé nem 
jelenkeznek nála. 

Az, aki a leghevesebb harc tüzében oly derekasan megállta helyét, 
alkalmas lett arra, hogy az élet küzdelmeiben küzködőknek élére álljon. 
Eljött ennek is az ideje nemsokára. A környékbeli pásztorok, akik vélet-
lenül találtak rá, voltak az elsők,, akik szívesen keresték föl, hallgatták 
tanítását s ügyes-bajos dolgaikban tanácsot és segítséget kértek tőle. 
Majd a közeli Vikováróban élő szerzetesekhez is eljutott a bölcs és 
szentéletű remetének híre, akit meghalt apátjuk helyébe meghívtak fejük- ^ 



nek. Benedek nehezen hagyta ott boldog magányát, de jövő hivatásának 
érzetében elfogadta a meghívást. Ám a durva, barbár korba illő, eddig 
fegyelmetlenségben, szervezetlenségben élő szerzeteseknek nem tetszett 
Benedek komoly, következetes aszkézise, azért erőszakkal akarták láb alól 
eltenni új apátjukat, aki csodás megmenekülése után — a méregpohár 
ugyanis áldására szétpattant — újabb tapasztalattal, bővebb emberisme-
rettel gazdagodva visszament a pusztaságba. De az Úr terve, melynek 
megvalósítására Benedeket hívta, ezzel nem hiúsult meg. Kemény, küz-
delmes utakon vezeti Isten azokat a lelkeket, akiket örök céljaira fel 
akar használni. Benedek átlátta, hogy szabály, törvény, jogi keret nélkül 
semmiféle szervezet fenn nem állhat. Látta, hogy épen az az intézmény, 
melynek hivatása, hogy a különben is vajúdó, durva társadalom jóra-
indító kovásza iegyen, maga is szervezetlensége miatt nagy hibában 
szenved s korára semmi jó átalakító hatása sincs. Tapasztalta, mint 
lehet torzalakká a legszebb eszme is. Észrevette azt a tátongó szaka-
dékot, mely a lelki élet terén az elmélet és a gyakorlat közt volt. Vissza-
vonult tehát ismét, hogy keserű tapasztalatait lelke feldolgozza a beteg 
társadalom, a hibás szerzetesi élet számára. S a munka folyik tovább, 
az önnevelés, a tökéletesedés munkája. De mihamar készen is áll a 
fönséges mü, az ércbe öntött jellem, nem azért, hogy bámuliák, hanem 
hogy mintája legyen ezreknek az Isten-keresés munkájában. A „magister 
virtutum" életszentségének s bölcseségének híre messze elterjedt Subiaco 
határán túl is. Abban a vallási, társadalmi s politikai nagy átalakulások 
korában igen sok lélek vágyott igazi békés élet után, aminő Benedeké 
volt. Sokan keresték föl még Rómából is, hogy életét utánozzák az alá-
zatosság, önmegtagadás, engedelmesség, munka s imádság útján. Rövid 
idő alatt 12 kolostort népesített be Benedek az Anio-völgyi „santa valle" 
remete-lakóiból s mindegyiknek élére egy-egy apátot állított, maga pedig 
a fiatalok nevelését vállalta magára. Hivatása ugyanis most már tisztán 
áll előtte: a sokféle kezdeményezés után a megindulás nehézségeivel 
küzködő, még teljesen bizonytalan alapon nyugvó szerzetesi intézményt 
neki kell egységes, szilárd szervezetté alakítania. Ismerte a szerzetesség 
eszméjében rejlő isteni gondolat nagyszerűségét s a kegyelemtől meg-
világosított lelke látta azt a fönséges szerepet, melyet ezen intézmény-
nek az emberiség, az egyház jövő életében be kell töltenie. Másrészt az 
a sok, még csírában szunnyadó erő, az a hatalmas, alapjában romlatlan 
életrevalóság, mely a népvándorlás barbáraiban lappangott, Benedek 
tisztán látó szeme előtt szintén nem maradhatott titokban. Tudta, hogy 
az az őserő, ha helyes irányban vezetik, óriási érték és hatalom a keresz-
ténység szolgálatában. Az átmeneti kor emberének finom ösztönével, 



mely benne nagy bölcseséggel, gazdag lelki tartalommal, nagy ember-
ismerettel párosult, megérzi, hogy oly katonákra van most szükség, akik 
az új népek romlatlan erejét krisztusi formába igázzák, szomjas lelküket 
krisztusi tartalommal és szépséggel telítik. 

Benedek, aki eddig éveken át elrejtve élt elhagyatott barlangjában, 
majd a vikovárói csalódás és keserű tapasztalat után ismét csak magá-
nyába vonult, hogy zavartalanul folytassa lelke kiművelésének munkáját, 
most az isteni Gondviselés hívó szavára bátran előlép rejtekéből s mint-
egy hivatásszerűleg foglalkozni kezd a körülötte megtelepülő remeték 
szervezésével. Kolostorokba tömöríti őket külön-külön vezető alatt, de 
az egyöntetű irányítást magának tartja fenn azon szabályok szerint, 
melyeknek mesteri egybefoglalását utóbb megírt regulájában találjuk. 
Ő maga, mint említettük, legszívesebben az új tagok, a noviciusok 
oktatásával foglalkozik, akik között mindjárt kezdetben már sok előkelő 
római ifjú is akadt, kiket szüleik örömmel biztak Benedek vezetésére, 
hogy Istennek nevelje őket. Két ilyen nemes ifjúnak nevét őrizte meg 
a történelem, akiknek életét sok kedves emlék fűzi össze Benedekével, 
az idősebb Maurusét és az ifjabb Piacidusét, akik még Benedek életé-
ben szétvitték mesterük eszméit, Maurus Franciaországba, Piacidus 
Siciliába. A később oly nagy elterjedettségnek örvendő bencés oblátus 
intézmény szálai tehát Benedek kezéből indulnak ki még Subiacóban. 

Két évtizeden át folyt már a bensőséges lelki munka a subiacói 
szerzetesi kolóniában, melynek tagjai Benedek bölcs, sokszor csodáktól 
kisért vezetése mellett boldog testvérekként éltek együtt. Mégis az isteni 
Gondviselés intézkedése szerint nem ez a hely lett a benedeki szerze-
tesség igazi kiindulója. A subiacói boldogságnak ugyanis sok irigye 
akadt, akiknek áskálódásai és fondorkodásai elől, mivel az ö személye 
volt akadálya a további békés munkának, kitér Benedek, s fájó szívvel 
bár, otthagyja Subiacót és a tőle délre fekvő 556 m. magas Monte 
Cassinón állapodik meg ifjú tanítványainak kíséretében. Ezen év 529. 
volt Kr. u. Maga a hely: magánosan álló magas hegy, de Itáliának 
egyik fő közlekedőútja mellett, alkalmas volt arra, hogy a rajta épülő 
kolostor, mint a tartóra helyezett gyertya, világosságot árasszon a világ 
minden tája felé. Itt alapította és állapította meg Benedek a szerzetes-
ségnek azt az alakját, mely ettől kezdve a nyugati kolostorok mintája 
lett. Itt irta meg hires törvénykönyvét, melyet eszményi formájában már 
a subiacói barlangban ő maga átélt, az anio-völgyi szerzetes gyarmat 
gyakorlati élete pedig igazolt s amely évszázadokon át egyetlen útmuta-
tója volt a szerzetes életnek. Benedek további montecassínói élettörté-
netének legbiztosabb forrása az ő regulája, mely valóságos vetülete 



nagy, nemes lelkének, hiszen, mint N. szt. Gergely is írja róla: „más-
ként nem is taníthatott, mint ahogyan maga élt." 

II. 
Szent Benedek regulája teljesen új korszakot nyit meg a szerzetes-

ség történetében. Nem minden új dolog, amit törvénykönyvében megír, 
hanem az új egészen, ahogyan megírja azt. Hiszen előtte is irtak már 
hasonló szabályokat szerzetesek számára, igy sz. Vazul, sz. Ágoston, sz. 
Kasszián, sz. Márton és mások, de mindezeknek a reguláknak csak 
helyi értékük és jelentőségük volt ; a szerzetesi életet általánosan és 
tartósan szervező életszabályokat először Benedek adott, aki e művével 
hivatott törvényhozónak, Istenbe merült, mély gondolkozónak bizonyult. 
Régi szerzetesi hagyományra vall a regulában az apát mellett a perjel, 
a noviciusmester, a házgondnok, a dékánok állásának megszervezése, 
de teljesen önálló felfogás szerint kidolgozva. Új elemei Benedek szer-
zetesi alkotmányának az apát kettős tanácsa, a fogadalom jogi tartalma, 
az állhatatosság fogadalma s a fogadalom írásbeli okmánya. Legfőbb 
érdeme pedig abban van, hogy a különben keleti eredetű, a remeteség-
ből fejlődő szerzetességet nyugatra átülteti, nyugat éghajlatának, embe-
reinek, vérmérsékletének megfelelően átalakítja s biztos gyakorlati alapra 
helyezi. Nem egyszerűen oktató könyvet akart írni a szerzetes-életről, 
hanem valóságos törvénykönyvet, nem elméletet, hanem a gyakorlati 
életre szóló parancsokat, melyek a szerzetesi élet minden terére kiter-
jednek, de legnagyobb változatosságuk mellett is egyetlen egységes gon-
dolatba süríthetők, mely egyúttal a benedeki nevelés célját is kifejezi 
s ez az „Istenkeresés" (58. f.) gondolata. 

Szerkezete szerint egy, a szerzetesi életre buzdító Előszó-ból (pro-
logus) és 73 fejezetből áll a kis munka, mely Benedek komoly római 
természetének, jogi tudásának és sok tapasztalaton alapuló lelki érett-
ségének hű leszűrődése. Mindenütt és mindenben meglátszik a törvény-
hozónak tiszta látása, nyugodt mérlegelése, éles elhatárolása és reális 
gondolkozása. A kemény, harcedzett római katonás fegyelem s egyenes 
jellem egy kései klasszikus mintáját látjuk a regula Írójában. Minden 
törvénye katonásan egyszerű, egyenes és következetes, mint a legioná-
riusok harci parancsa. Ezen törvény szerint kell katonáskodnia az apát-
nak, noviciusnak egyaránt. „íme a törvény, mely alatt katonáskodni 
akarsz; ha meg tudod tartani, lépj be, ha nem, szabadon távozzál", így 
szól a beöltözés előtt az ifjúnak, ki már egy ideig a törvénykönyv sza-
bályai szerint élt. (Ezen regula-nevelte' szerzetes mintegy annak a légio-
náriusnak utóda, aki elébeszabott kötelességéről nem feledkezik meg, 



helyét el nem hagyja sem a herculaneumi tűzesőben, sem az alpesi 
hóviharban ; puritán, erős, törhetlen, mint Soracte tölgyei. Cato becsü-
letét, Scaevola vasakaratát akarja belenevelni követőibe.) Természetesen 
nem merev katonai fegyelmet akar Benedek, mert a szerzetes katona 
ugyan, aki Krisztus vezetése alatt harcol, de apátja nem egyszerűen 
parancsolója, hanem atyja és tanítója. 

A szerzetesség egész alkotmányát a jogok gazdag bőségét jelentő 
római paternitas (patria potestas) fogalma szerint építi fel Benedek, de 
annak nem rideg, zsarnoki vonását veszi át, hanem a keresztény esz-
méktől megnemesített atyáét. Hiszen hivatása a lelkek vezetése, ehhez 
pedig a szívnek gyémántszilárdsága mellett a legnagyobb gyöngédség 
szükséges: igazi atyai szív, mely mindenkinek mindene tud lenni a 
családban. A kolostori nagy család, ,,domus Dei" atyja az apát, aki 
egyúttal, mint minden jól rendezett családban, az egész közösség irá-
nyítója s akinek kötelessége, hogy a család tagjai számára minden 
szükségesről gondoskodjék. Igy lesz békesség közöttük, melynek kedvé-
ért a megértés és méltányosság legvégső határáig elmegy Benedek, mert 
a zúgolódás, elégedetlenség a szeretet megbontója a társas együttlétben 
(34. f.). Viszont a szerzetesek az apátnak feltétlen engedelmességgel 
tartoznak (5. f.). A házi rendet írott családi szabály, a regula biztosítja, 
mely az apátra is kiterjed; nem intézhet mindent csak.sajá t felelőssé-
gére, hanem az összes testvéreket meg kell hívnia a családi tanácsba 
s még a Iegfiatalabbnak a véleményét is meg kell hallgatnia és csak 
azután szabad legjobb ítélete szerint eljárnia. Kisebb ügyekben csak az 
öregebbek tanácsát kell kikérnie (3. f.). 

De az apát nemcsak atyai gondozója, hanem egyúttal tanítója, 
szellemi irányítója, lelki vezetője is a reábizottaknak, akik az „Úr szol-
gálatának iskolájába" járnak. A regula nem rendszeres pedagógiai munka 
ugyan, de telve van általános értékű neveléstani elvekkel. A második 
fejezete az apátnak, mint tanítónak olyan utasításokat ad, melyeket 
minden nevelőnek meg kell szívlelnie. Megkívánja Benedek az apáttól» 
hogy mindenek előtt jó példával járjon elől ; ne legyen személyválogató, 
egyik tanítványát a másiknál ne szeresse jobban, legföllebb, akit jó-
cselekedetekben, vagy engedelmességben jobbnak talál ; ne nézze el a 
hibákat, de javításukban az idő és körülmények szerint majd a tanító 
szigorúságával, majd az atya szelídségével járjon el ; általában alkal-
mazkodjék a tanítványok nevelésében azok lelki képességeihez; csak a 
belső érték, a lélek tartalma, az egyéni derékség számítson előtte, nem 
pedig a származási előkelőség, vagy gazdagság; gyűlölje a bűnöket, de 
szeresse a tanítványokat (64. f.). A büntetések alkalmazásában az ó-
keresztény vezeklési fegyelmet tartja szem előtt Benedek. Meghagyja az 



apátnak, hogy a büntetések kiszabásában okos és igazságos legyen í 
vigyázzon, hogy az edényt, miközben a rozsdától meg akarja tisztítani, 
össze ne törje; okosan és szeretettel irtsa a hibákat s azon legyen, 
hogy inkább szeressék, sem mint féljenek tőle (64. f.). Első eszköz 
legyen a jó szó, a figyelmeztetés; egyszer-kétszer négyszemközt feddje 
meg a hibázót, majd pedig nyilvánosan s ha mindez nem használ, 
zárja ki egyidőre a testvéri közösségből (23. f.). De ne hagyja magára, 
hanem a „Jó pásztor" kegyeletes példáját követve, vagy ő maga, vagy 
valamelyik komoly testvér külön foglalkozzék vele, hogy az eltévedt juh 
mielőbb visszakerüljön a nyájba, mert egyet sem szabad elvesztenie a 
reábizottak közül (27. f.). A nevelésben legvégső eszköznek, mely után 
már csak a végleges elbocsátás következik, a keleti fegyelmező eszkö-
zökből átveszi a testi fenyítést is (28. f.). A népvándorlással kapcsola-
tos erkölcsi eldurvulás legalább is kivételes esetekben szükségessé tette 
a testi fenyítéket. Benedek is csak legvégső esetben a lelkileg érzéket-
lenekkel szemben akarja alkalmazni. 

A regula egész pedagógiáját a szeretet szelleme lengi át. Minden 
intézkedésében a jó pásztor, a szerető atya, a megértő nevelő képe 
tűnik elő. Benedek ismerte az emberi lelket, azért volt olyan méltányos 
és megbocsátó. Mindenkit boldognak akar látni s azért azon van, „hogy 
senki se szomorkodjék a kolostorban" (31. f.). Még a szigorúság is, 
melyet alkalmaz, védőbástyája akar lenni a szeretetnek, melyet minden-
kép biztosítani kell. Erő és gyöngédség, határozottság és megértés, 
törvény és szabadság a legtökéletesebb harmóniában egyesült Benedek 
nevelő eljárásában, melynek legszebb eredménye s egyúttal legnagyobb 
értéke a szivek mélyén ülő boldog béke, megelégedettség, mint a nevelő 
munkának leghatékonyabb biztosítéka. 

Jól tudja Benedek, hogy semmiféle munkánál sem fontos annyira 
az egyéni felelősség tudata, mint épen a nevelésben, melynek sikerét a 
nevelő lelkiismeretes, öntudatos munkája biztosítja. Azért lépten-nyomon 
figyelmezteti az apátot, mint tanítót felelős állására és arra, hogy egykor 
mindenről számot kell adnia, mert akire többet bízott az Úr, többet is 
kiván tőle (2. f.). Az apát felelős, hogyan nevelődnek tanítványai (36. f.). 
A nevelő első kötelessége a helyes önismeret megszerzése. Ezt a munkát 
Benedek a subiacói barlangban végezte el, de megkívánja az apáttól is, 
hogy gondoljon sokszor magára, saját gyarlóságaira, akkor majd meg-
értő lesz ; mindig az aranyközéputat járja, ezen kövessék tanítványai is, 
úgy hogy a gyengébbek se riadjanak vissza az úttól, viszont az erőseb-
bek többet is tehessenek (64. f.). Benedeknek a bölcs mérsékletét már 
első életírója, N. sz. Gergely is kiemeli. 



A tanítványoktól viszont el-
várja Benedek, hogy engedelmesek 
legyenek, figyelmesen hallgassák 
tanítójukat, mert „beszélni és ta-
nítani a mestert illeti, hallgatni és 
figyelni a tanítványra tartozik" 
(6. f.). Ragaszkodjanak tanítójuk-
hoz, legyenek bizalmasak és őszin-
ték vele szemben (46. f.), mindig 
a közös szabályok szerint igazod-
janak (3. f.). De egymással szem-
ben is figyelmesek, engedelmesek 
legyenek s tiszta szeretettel szeres-
sék egymást, mint testvérek (72. f.). 
A regula 63. fejezete valóságos ud-
variassági szabályokat ír elő a nö-
vendékeknek az egymással szem-
ben való érintkezésben, de nem 
külső, lélektelen illemtani szabá-
lyokat ad bennük Benedek, hanem 
az igazi szerénység, alázatosság^ 
önuralom, áldozatkészség, általá-
ban a felebaráti szeretet erényét 
akarja a lelkekbe belenevelni, ami-
kor megkívánja, hogy egymás testi 
s lelki fogyatkozásait kölcsönösen 
türelemmel viseljék, senki se azt ke-
resse, amitmagáranézve lát hasznos-
nak, hanem ami másnak az (72. f.). 

Ezen elvek szerint élnek 
együtt az apát, mint tanító s a 
szerzetesjelöltek, mint tanítványok 
S ez az élet elsősorban nem egyéb, 
mint „istenszolgálat", benső fog-
lalkozás, a lélek művelése, a lélek 

. . . . . , , , , • , , . I S/igfried apát siremiéke rejtett erőinek s tehetsegeinek ki- ö H 

fejlesztése, a tökéletes ember ki-
alakítása. Kifelé két irányban nyilatkozik meg ez az élet, az imádságban 
és munkában. Az egész regula tulajdonkép e kettős foglalkozás alapos 
kifejtése, úgy hogy szent Benedek rendje méltán használja hivatása szerint 
az „ora et labora" jelmondatot. 



Maga Benedek teljesen az Istennel, Istenben él ; hite nem elvont, 
hanem eleven valóság, mely öt Istenen át sokszor lelkekbelátóvá teszi; 
szavai, tettei, tanítása, lelki műveltsége, egész életszentsége Istenben 
találja forrását, aki gyakran csodával teszi nyilvánvalóvá szolgájának 
vele való együttélését. Világos, hogy regulájában is az első helyet az 
Isten közvetlen szolgálatának, az imádságnak adja, melynek bő ismer-
tetésére, módjának leírására 13 fejezetet szentel (8—20. f.) Az őskeresz-
ténység életének megfelelően a liturgikus imádságot teszi az istentisztelet 
legfőbb szervévé, aminthogy a regula egész szelleme más tekintetben is 
az első keresztények életébe veti gyökereit, amikor „mindnyájan, akik 
hívének, együtt valának és közös vala mindenük . . . És mindennap egy 
akarattal a templomban valának, dicsérni az Istent . . . Egy szívük, egy 
lelkük vala" (Ap. csel. 2, 45—47 ). Ennek a csalhatatlan evangéliumi 
szellemnek akart Benedek állandó otthont létesíteni regulájával a kolos-
torban és hogy maga is mennyire ebben az őskeresztény szellemben élt, 
legszebben mutatja egyebek közt a vendégekről, a szegényekről s a 
betegekről való, apostoli lelkületre valló intézkedése, akikben Krisztust 
látta s a róluk való gondoskodást valóságos isteni szolgálatnak minősí-
tette (36., 53. f.). Első sorban mégis a közös imádságot tette, napirendbe 
egész napra felosztva, a szerzetesi élet középpontjává, melynek liturgikus 
módját századokra megállapította s melynek elébe tenni semmit sem 
enged (43. f.). 

De nagyjelentőségű a benedeki nevelésben a munka is, még pedig 
a testi és szellemi munka egyaránt. Tétlenkedni senkinek sem szabad 
a kolostorban, mert a dologtalanság ellensége a léleknek s azért bizo-
nyos időben testi munkával, máskor szellemi munkával kellett a tanít-
ványoknak foglalkozniok (48. f.). Az akkori viszonyok miatt már a kolos-
tori közös együttélés is szükségessé tette a kézi munkát, nevezetesen a 
földmívelést és egyik-másik iparág űzését, hogy anyagilag biztosítva 
legyen a megélhetés; de aszketikus, lélekmüvelő értéke is volt ezen 
intézkedésnek, mert megkedveltette a munkát a szerzetesekkel, akiknek 
e téren ügyességüket, jövödelmüket nem a maguk, hanem a kolostor 
szolgálatára kellett fordítaniok. Szociális jelentősége pedig abban van 
Benedek rendelkezésének, hogy ama kor szabad embereiben is felébresz-
tette a munka szükségességének gondolatát. Annak a kornak ugyanis 
helytelen felfogása volt a testi munkáról ; ez szerinte csak rabszolgához-
illik, akit épen azért nem is tekintett igazi embernek. Benedek kolosto-
rában mindenkinek kellett dolgoznia, akár római, vagy barbár, akár 
nemes, vagy rabszolga származású volt is, mert mindnyáján egyenlők 
voltak, mint testvérek. 



A másik nagy szociális értékű intézkedése Benedeknek az volt, 
hogy a kolostorok a fölösleges termékeket másoknál jóval olcsóbban 
juttassák a szegény nép használatára (58! f.). Elgondolhatjuk, hogy az 
önzés, a hatalmaskodás, élvezetvágy és kényelemszeretet korára mekkora 
hatást gyakorolt szent Benedek szegény és lemondó szerzeteseinek hősies 
köztársasága! A munka megbecsülése ezzel megindult hódító útjára. 
A benedeki kolostorok már kezdetben valóságos művelődési központok 
voltak, körülöttük csakhamar városok, falvak keletkeztek. Majd mikor 
Benedek halála után rendje megkezdette igazi hivatását, Európa meg-
térítését s vele polgárosítását, mindig a munka megkedveltetése s esz-
közeinek megismertetése volt kiindulója a nagy lelki munkának, melynek 
élő példaképei maguk a szerzetesek voltak. A kolostori kézi munkából 
fejlődött ki a középkor egész gazdasági kultúrája. 

A testi munkánál, melynek inkább szociális és gyakorlati jelentő-
sége van, nagyobb szerepet juttat Benedek az önnevelés, a benső gyara-
podás terén a szellemi munkának. A napnak bizonyos részét, két-három 
órát naponkint, a vasárnapot pedig egészen az istentiszteleti időn kívül 
olvasásra, tanulásra szánja (48. f.). Hogy ezt a kitűzött időt a tanítvá-
nyok valóban szellemi művelődésre fordítsák, öregebb testvéreket rendel 
ki, hogy felügyeljenek a fiatalokra. Az olvasást mindenkitől megkívánta 
s így bizonyára taníttatta is azokat, akik nem tudtak olvasni. Előírta, 
hogy a kolostorban legyen könyvtár s a tagoknak rendelkezésére álljon, 
különösen a nagyböjt idején, amikor a napirend több olvasást, valóságos 
tanulmányozást írt elő (49. f.). Ez az intézkedés feltételezi, hogy kellett 
lenni a kolostorban írószobának is, ahol a könyveket írták és másolták. 
Étkezések alatt szintén olvasás volt valami könnyebb tartalmú könyvből 
(42. f.). Általában a nyilvános olvasás étkezések, vagy istentiszteletek 
alatt megtisztelő foglalkozás volt s erre a felolvasónak lelkiismeretesen 
kellett készülnie, ami nem is volt épen könnyű dolog az akkori nehéz 
írásmód, sok rövidítés miatt (38. f.). A még kiskorukban nevelésre fel-
vett gyermekek és noviciusok kétségkívül rendszeres tanításban részesül-
tek s e végből részükre külön enyhébb, de komoly felügyeletet és fegyel-
met rendel el Benedek (70. f.). 

Hogy pedig ezt a szellemi munkát biztosítsa a kolostorban, meg-
kívánja Benedek az apáttól, hogy járatos legyen az isteni törvényben, 
hogy tudja tanítványainak előadni „a régi és új igazságokat" (64. f.), 
Dékánok és más elüljárók is csak olyanok legyenek, akik életük érde-
mével és tudományukkal kitűntek (21. f.). Ilyen intézkedést csak az 
tehet, ilyen érzéket csak az mutathat, aki a szellemi munka értékét saját 
tapasztalatából ismerte meg. Valóban a regula nagy irodalmi ismeretre 



vall. Forrása nemcsak a Szentírás a maga teljességében, melynek majd-
nem minden könyvét idézi regulájában, de ismerte Benedek úgyszólván 
az összes egyházatyákat, sőt még a pogány írókat is, köztük Vergiliust, 
Sallustiust, Terentiust, akiknek müveiből több gondolatot felhasznált. Az 
a mód, ahogyan a tanultakat művében feldolgozza, az az önállóság, 
mellyel bő anyagát formába önti, nagyműveltségű embert állít elénk. 
Nyelve, bár nem a magas irodalmi nyelvet használta, hanem az akkori 
művelteknek népies elemekkel vegyes nyelvét, mégis komoly és kifejező, 
sőt klasszikusnak mondható, telve tősgyökeres latin szólásokkal; bár 
stílusában egyszerűségre törekedett — hiszen nemcsak müveitekhez akart 
szólni, hanem római parasztokhoz, barbár rabszolgákhoz is, akiket egy-
aránt fölvett kolostorába —, mégis nem hiányzik stílusában bizonyos 
ékesszólás és dallamosság sem. A mű felépítése logikus, a tételek kidol-
gozása rövid, de határozott, biztos és világos. Szókincse különösen jogászi 
kifejezésekben igan gazdag. 

Minden alap le volt tehát rakva Benedek regulájában, hogy azon 
a jövő művelődés, iskolázás felépülhetett. Meg is indult a munka már 
az első kolostorban Montecassinón, de teljes kifejlést attól az időtől 
fogva nyert, amikor Benedek halála után, mely 543. márc. 21-én követ-
kezett be, nem is egész ötven év múlva Nagy szent Gergely 30 bencés 
szerzetest küldött Anglia megtérítésére. A hithirdetők csak úgy tudták 
az evangéliumnak megnyerni a népeket, hogy tanítóikul szegődtek a föld-
mívelésben, erdőirtásban, kézművességben, tudományban, művészetben, 
általában a művelődés minden munkaterén. Ez a benedeki kolostori 
tanítás és szellemi foglalkozás volt megőrzője az antik műveltségnek, 
szülőanyja a középkori tudományosságnak s magja a mai kultúrának. 
Az egyetemek keletkezéséig a bencés kolostorok voltak a szellemi műve-
lődés középpontjai Európában. 

* 

E soroknak nem célja további nyomonkövetése szent Benedek 
hatásának, melyet a szerzetesség és a pedagógia története nagy értéke 
szerint kellően méltat és bőven tárgyal. E kis megemlékezés csak a fiú 
kegyeletes rágondolása arra a jó lelki Atyára, aki az isteni szeretettől 
s lelki jótevéstől telített, mindvégig harmonikus boldog életével s drága 
atyai hagyatékával, a regulával biztos utat jelölt ki gyermekeinek az 
Istenkeresés nagy útján s akinek irányításával fiai közül ezren és ezren 
jutottak fel a lelki tökéletességnek arra a fokára, melyet az egyház a 
szentség nevével jelez. Csak a hála és hódolat szavai e sorok azon 
nagy férfiúval szemben, akit méltán szoktak Európa nevelőjének nevezni. 
Ha nem is adott regulájában igazi pedagógiai elméletet, de nagy gya-



korlati nevelő volt, hiszen Európa térítői és nevelői az ő eszméin neve-
lődtek. Soha el nem múló érdeme szent Benedeknek, hogy a munka 
gondolatának döntő hatását észrevette a műveltség megszerzésében. 
Utódai az ő szellemében jártak el, amikor a népvándorlással felbukkanó 
különböző népfajokat megtanították a munka szeretetére s a munka 
révén beléjük nevelték az önbizalmat, helyhez kötötték őket s ezzel 
alkalmassá tették az evangéliumi mag befogadására s az európai kultúra 
kialakítására. A további munka, melyet szintén szent Benedek fiai végez-
tek, már könnyebb volt, de hatásában szintén jelentőséges : a klasszikus 
műveltség átmentése az utókorba. így hódította meg szent Benedek, mint 
a világ egykori urának, a hatalmas és nagyműveltségű római népnek 
méltó fia, aki fajának szép tulajdonságait oly remekül egyesítette magá-
ban, regulájának átfogó, magába olvasztó erejével újra a világot. Szentek, 
tudósok, pápák, püspökök, fejedelmek s a nevelők és más tanítványok 
szinte megszámlálhatatlan serege vallja őt mesterének s ma is sok 
ezren élnek szellemének közvetlen irányítása és hatása alatt. Jelentő-
ségét ugyanis ma sem vesztette el s a mai szociális eszméktől vajúdó 
világ megrendezésében is méltán kérhet közremunkáló szerepet szent 
Benedek szelleme és regulája. 

„Tudjátok meg, testvérek, hogy a test zarándoklása e világban 
rövid ideig tart. Krisztus Ígérete azonban nagy és csodálatraméltó." 

(Római sz. Kelemen.) 



À magyar állameszme fej lődése 1526-ig. 
Irta: Dr. Lovas Elemér (Győr). 

III. 

A felségjogok birtokosai és részesei. 
A címben megállapított téma annak kifejtését tartalmazza, hogy a 

felségjogokat kinek van joga gyakorolni: egyedül a királynak e, vagy 
egyedül a nemzetnek, illetve a kettőnek együtt e, mint olyanoknak, kik 
egyúttal a felségjogok forrásainak tekintik magukat. Lehetséges ugyanis, 
hogy a fejedelem, a király, önakaratát tartvan hatalma és felségjogai 
forrásának, abban senkit sem részeltet, legkevésbbé sem osztozik. Vagy 
előfordulhat, hogy a nemzet gyakorolja a főhatalmat, mint akarata folyo-
mányát, választott szervei, tisztviselői állal, szintén egyetlen birtokosként. 
Legtöbbször azonban a király és a nemzet megosztoztak a felségjogok 
birtokán; nem úgy, hogy ezt vagy azt a felségjogot az egyik vagy a 

: másik egymagában gyakorolta volna, hanem közös birtokként tekintették 
a felségjogokat. 

Már Aristoteles úgy nevezi meg az államot, mint egyenlők hatal-
mát egyenlők felett. Sz. Tamás is a felségjogok megosztását teszi a 
helyes kormányzás alapelvévé, mikor azt hirdeti, hogy a jó kormányzat 
mellett mindenkinek részesülnie kell a kormányhatalomban. Leghatáro-
zottabban csak az Újkorban Kálvin áll a népfölségjog alapjára, de a 
középkorban, leszámítva az olasz köztársaságokat, az államok sz. Tamás 
gondolatát valósítják meg több kevesebb tökéletességgel. A tökéleteseb-
bek közé tartozik Anglia és Magyarország. 

Mielőtt a magyar állapotokat szemügyre vennénk, a sok tekintetben 
összefonódott anyag könnyebb áttekintésére különbséget kell tennünk a 
felségjogok birtoklása, illetve a bennük való részesség különböző fokai 
közt. A felségjogok birtoklásának és gyakorlásának legmagasabb foka 
az, mikor az egész állam kormányzásában érvényesülő módon gyakorolják 
azokat. Mert bizonyos felségjogok az állam valamely része felett és annak 
lakói felett is gyakorolhatók birtokos vagy jogrészes minőségben. Ezeket 
helyhatósági felségjogoknak lehetne nevezni, mert az autonom testületek 
saját hatáskörükben az országos felségjogok taitalmával egyezően gya-
korolják őket. Végül kifejlődött átruházás útján egyes tisztviselők önálló 
felségjogi hatásköre, mint a felségjogokban részesek hatásköre. Tárgya-
lásunk ezen három minőség szerint szól először az egész ország kor-
mányzásában érvényesülő felségjogok birtokosairól, illetve részeseiről; 
másodszor az autonom helyi és testületi kormányzatban való felségjog-
szerű hatalomról; harmadszor a királyi és országos tisztviselők felségjog-
szerű hatalmáról. 

1. A fejedelmek korában Gézáig a nemzetgyűlés gyakorolta a nem-
zet létét és céljai elérését biztosító felségjogokat. A nemzetgyűlés ezen 
működésében választott, ténykedéssel megbízott tisztviselők által végzi 
teendőit. Ilyen maga a fejedelem is. Csak a háborúban van a fejedelem-
nek szinte korlátlan és önjogon gyakorolt hatalma, egyébként első tiszt-



viselője az államnak, az egység kifejezője, a tekintély képviselője és a 
nemzeti akarat végrehajtásában szükséges egység biztosítéka. Választott 
országos tisztviselők a gyula és a harka (rectores) a bírói teendők ellátá-
sára. De közvetlenül is részt vesz a nemzetgyűlés a felségjogok gyakor-
lásában : intézi az ország ügyeit, tisztviselőket választ, bíráskodik a nem-
zet biráitól hozzá felebbezett perekben s a tisztviselők felett, hadat űzen 
és békét köt. 

Géza fejedelem egy csapásra véget vet a nemzetgyűlés felségjog-
g/akorlatának. Lefoglalja erővel a felségjogokat, egyedül önmagát tekinti 
azok jogos birtokosának és nem osztozik senkivel e jogokon. Tetteiben 
nemcsak egyéni ambíció vezeti, hanem az a belátás, hogy a nemzeti aka-
rat mignyilvánulásában tapasztalható sokfejűség szétforgácsolja, .bénítja 
a nemzet erejét. Egyébként is alkalmatlan ezen, a hagyományokhoz 
mindig mikacsul ragaszkodó szervezet olyan reformokra, meglátásokra, 
melyek a nemzet léte érdekében feltétlenül szükségesek. A múlton ala-
puló harcias szellem nagy, fontos cél nélkül apró kalandokban forgácsolja 
szét és pazarolja a nemzet erejét, pedig a szomszédban megalakult új, 
német-római császárság megújult ereje és minden pogányság ellen hivatás-
szerűen fellépő keresztény szelleme komoly veszedelmet jelent a magyar-
ságra, ha tovább is hiányzik belőle a feltétlen egység és továbbra is 
pogány marad. 

És Géza fejedelem megteremti a szétforgácsoltságból az egy sze-
mélyen nyugvó, egy fejedelem teljes hatalmával kormányzott Magyar-
országot. A források egész sora bizonyítja, hogy vállalkozása sikerrel 
járt. E munkájában bizonyára voltak a személye iránt lekötelezetteken 
kívül olyan munkatársai is, kiket Gézáéhoz hasonló belátás bírt a feje-
delem vállalatának feltétlen támogatására. Nem is volt másra szükség, 
csak arra, hogy a nemzetgyűlést nem hívta össze. Akarata véghezvite-
lére talált hívei közt megbízható tisztviselőket, a makacskodók, ellen-
szegülők ellen pedig saját törzsének ereje bizonyára elegendő volt. 

Sz. István, az atyjától megkezdett úton járt. Neki a hatalma meg-
döntésére irányuló törekvések leverésén és a térítésen kívül a törzs-
szervezet atyjától még meghagyott kereteinek lebontására is kelleti erejét 
fordítania. A hadi hatalom már kezében volt a törzsek fölött is. Egyidejű 
rendelkezéseivel néhány bűnügyben kimondotta főbírói hatalmát is. Aztán 
birtokába vette az országnak törzsektől meg nem szállt területét. Azáltal 
pedig, hogy minden birtokost a kezén levő föld tulajdonosává tett1 és 
megadta a birtokkal való szabad rendelkezés jogát,2 a végső csapást 
mérte a törzsszervezetre. Mert a törzsek egyik legfontosabb belügye a 
közös szállásföld időnként való felosztása volt s most ez a munkakör 
is megszűnt. Koronázással és személyes hatalmával naggyá tett királyi 
tekintélye annyira hatott a magyarságra, hogy lassanként minden magyar 
kitüntetésnek vette, ha királya személyesen ítélt pöreiben és személyes 
vezetése alatt szállhatott hadba. így aztán önként vetette alá magát 
mindenki a magyar király hatóságának. 

1 S t . I I . 3 5 . 

2 S t . I I . 5 . 



A király feltétlenül engedelmeskedő, kinevezett tisztviselői által 
gyakorolta felségjogait, anélkül, hogy azokat velük megosztotta volna. 
Sz. István tehát megosztás nélkül birtokában tartotta a hadfelségjogot, 
a bíráskodást, a nemzet ügyeiben való intézkedés és a tisztviselőkinevezés 
felségjogát és az egész ország területét. Ez a földbirtokjog végső fokon 
még a magántulajdonban is őt illette meg, amint ez a hütlensegük miatt 
elítéltek földjeinek lefoglalásában kifejezésre jut.1 

A régi nemzetgyűléstől nem gyakorult, új felségjogként vezeti be 
a pénzverést, adószedést, megszállást, vámot, vásárt, bányajogot s való-
színűen a pecsét-jogot, egyházi téren az egyházrendezés és főpapkineve-
zés jogát Ezek az ő kezében még nem közhatalmi, hanem magánhatalmi 
jogok. Később lesz belőlük részint felségjog, részint ú. n. királyi jog. 

Igv elmondhatjuk, hogy a nemzet megszűnt a felségjogok birtokosa-
ként szerepelni és azok egyedüli birtokosa a király lett. 

Sz. István után két lehetőség előtt állott a magyar állam fejlődése. 
Vagy marad változatlanul a királyi osztatlan hatalom, vagy részt kapnak 
belőle újra mások: a nemzet, testületek s esetleg egyesek is. Ez utóbbi 
következett be, még pedig olyan mértékben, hogy a nemzet, illetve az 
őt képviselő országgyűlés újra megszerezte a felségjogok birtokát és a 
király mellett mint társbirtokos gyakorolta a jogokat. Sőt volt idő, amikor 
az országgyűlés a felségjogok egyedüli birtokosaként viselkedett. Mások, 
nevezetesen a nagybirtokos oligarchák ilyen irányú kísérletei nem sikeiül-
tek, a kezdet próbálkozásain túl nem jutottak. Amennyiben testületi, terü-
leti vagy egyesek kezén levő felségjogokról szólhatunk, ezek csak a 
részesedés határain belül tapasztalhatók. 

Sz. István abszolút királyi hatalmának bomlása, mely a felségjogo-
kat a nemzet kezére juttatta, hamar megkezdődött. Eleinte öntudatlan a 
fejlődés ilyen iránya. A XI. és XII. század pártharcai, amennyiben a király 
személyének megválasztása és elismerése körül folytak, szükségessé tették 
a nemzet állásfoglalását a trónkövetelők mellett vagy ellen s ez már a 
felségjogokkal határos cselekedet volt. De az alap, amelyre a nemzet 
a felségjogok megszerzésében állott, a székesfehérvári országos gyüle-
kezetek voltak. Ilyen gyülekezetről először I. Béla trónralépésekor hallunk. 
A Képes-Krónikában olvassuk: . . . misit rex per totam Hungáriám 
precones, minden faluból 2—2 öreg embert hív Fehérvárra a királyhoz 
tanácskozás céljából. De nemcsak a hivatalosak jelentek meg, hanem 
szinte mindenki, a szolgák és szabadparasztok is. Fellépésük azonban 
arra kényszeríti a királyt, hogy fegyverrel verje szét őket. 

E fehérvári gyűléseken az igazságszolgáltatáson kívül a királyi 
tisztviselők ellen felmerülő panaszok ís orvoslást nyertek és így politi-
kum is keveredett a tárgyalásokba. A nemzetnek e politikai irányú sze-
replését az 1200 körül írt Anonymus-féle krónika és Kézai 1280 körül 
írt krónikája a fejedelmek-korabeli a'.kotmány ismertetésével öntudato-
silia, sőt irányítja. Ezért látjuk, hogy a XIII. sz. elején e gyűléseket 
rendszeresíteni és rajtuk a megjelenés és tárgyalás jogát biztosítani akar-
ják. Az 1222. évi aranybulla csakugyan kötelességgé teszi a gyűlések 

i St. il . 35. 



évenként való megtartását, biztosítja az azokon .való megjelenés és panasz-
emelés jogát. Ezen utóbbi jogokból a fejlődés rövid idő alatt szinten köte-
lességet teremtett. 

Az 1222 : 1. t.-c. szerint még csak a király kötelei a fehérvári 
gyűlésen megjelenni, vagy helyette a nádor; a serviensek szabadon 
megjelenhetnek, ha akarnak. Az 1231 : 2. t.-c. már a főpapoknak is 
kötelességükké teszi a megjelenést. Az 1267 :8 . t.-c. minden vármegyé-
ből 2—3 nobilis megjelenését kívánja és a gyűlés céljának a bárki által 
okozott károk és a sérelmek orvoslását mondja. Végül az 1290: 25. t.-c. 
megparancsolja az egész nemesség megjelenését. 

így jut a király mellett a nemzet, mint szervezett tényező, újra 
szerephez. Már nemcsak az engedelmesség a köíelessége, hanem mint 
önjogú szervezet módot és jogot nyer saját sorsának intézésére. 

E gyűlések lettek a törvényhozó gyűlések alapjai és keretei. A XIII. 
század második felében ugyanis már a fehérvári és Sz. István napján 
tartott gyűlésektől függetlenül is taitanak g>üléseket. Ilyen Kun László 
1279. évi tétényi, egy. Ladomér érsek levelében említett, ismeretlen helyen 
tartott gyűlés és az 1289. évi fövenyi gyűlés. III. András is tart ország-
gyűléseket Székesfehérváron kívül Budán és Pesten. E gyűlések közül 
különösen az 1298. évi pesti gyűlésen szerepel a nemzet, mint a felség-
jogoknak a királlyal egyenrangó birtokosa. A főpapok, papok és nemesek 
a bárók kizárásával gyűléseznek és intézkednek országos fontosságú 
ügyekben. A király és a bárók utólagosan járulnak hozzá a határozatok-
hoz s ezzel elismerik a nemzet rendelkező jogát és határozataik érvé-
nyességét. Annyira tudatos volt itt a nemzet eljárása, hogy a következő 
évre hasonló gyűlés tartását határozták el. 

Kifejezésre és érvényre jutott tehát az a közjogi felfogás, hogy a 
törvényhozó hatalomnak — s a törvényhozás útján gyakorolt többi felség-
jognak is — a király mellett az országgyűlés, illetve a nemzet egyenlő 
rangú birtokosa. 

A XIV. szá7ad első tizedében a nemzetnek alkalma nyilik szerepe 
betöltésére. Károly Hubert a nemzet jogait elvben szintén elismeri : az 
1318. évi országgyűlésre fejenként hívja meg a nemességet s ezen kívül 
tart országgyűlést Székesfehérvárott és Temesvárott is. Főtörekvése azon-
ban mégis a ra irányul, hogy a felségjogokat újra egyedüli birtokosként, 
osztatlanul gyakorolja. O is, N. Lajos is kerülik az országgyűlések 
összehívását. 

Csak Mária királyné trónraléptekor jut az országgyűlés ismét teljes 
hatáskörrel a felségjogok birtokába. Ettől kezdve egyenként kifejleszti és 
elismerteti a felségjogok körül való jogait. Egy kérdés nincs teljesen 
rendezve ezen országgyűléseken: a nemesek megjelenési joga és köte-
lessége. Van idő, mikor személyesen jelennek meg, máskor megyénként 
küldenek követeket, de e követek mellett mások is tetszésük szerint meg-
jelenhetnek az országgyűlésen. E kettős képviselet: követi és személyes 
képviselet Mátyás 1462. évi rendeletével nyert szabályozást olyképen, 
hogy a személyenként való kötelező megjelenést kívánja. E kívánsága 
részben a nemzet törekvésével is egyezett. Csak mikor a sűrűen tartott 
országgyűlések terhessé váltak a nemességre, igyekeztek a követküldés 



intézményét állandósítani. Ezt annyival inkább nyugodtan tették, mert 
az országgyűlések jogkörét egyáltalán nem érintette az a kérdés, hogy 
minden nemes személyesen van-e jelen, vagy csak vármegyénként 2 - 3 
követe személyében; követeinek magatartására ugyanis állandóan befo-
lyást gyakorolhatott a megyegyülésekről. Ha azonban a szükség úgy 
kívánta, ha a király abszolutizmusa vagy a nagybirtokú főnemesség 
oligarchikus törekvései nem engedték érvényesülni az országgyűlés be-
folyását, — hogy a nemesség személyesen jelenjék meg az országgyűlé-
seken, ezt meg is tette, sőt bírság terhe alatt kötelességként megköve-
telte. Igy találjuk ezt a Jagellók idején. 

A nemzet törvényhozó hatalmának elvét a Tripartitum érvényes jog-
szabályként mondja ki. Eszerint a törvényhozó hatalomnak a király és a 
nemzet egymás mellett álló, egyenlő rangú birtokosa. Egyik sem alkothat 
a másik nélkül jogszerűen kötelező törvényt, csak együtt, közös akarattal.1 

Említettük, hogy a törvényhozó felségjogot az államelméletírók és 
a középkori joggyakorlat a felségjogok legfőbbjének, mintegy foglalatá-
nak tartották. Belőle folyt, illetve általa nyert alkalmazást a többi felség-
jog. Mikor tehát a magyar nemzetet képviselő országgyűlés elismertette 
birtokjogát a törvényhozó felségjogban, ezáltal a többi felségjogokban, 
sőt részben a királyi jogokban is részes lett. 

Vegyük például a hadfelség jogot. A fejedelmek korában ez a jog 
is a nemzetgyűlés kezében volt. Sz. István monarchiájában, mikor az 
ország összes lakosai fölé kiterjesztette joghatóságát, — részint a törzsek 
birtokain kívül eső területek lefoglalása, részint a törzsszervezet köz-
kötelékeinek felbomlasztása által, — a hadfelségjogból csak annyi maradt 
meg a nemzet kezén, hogy a nemzet nemes tagjai nem voltak kötelez-
hetők a határokon túl induló támadó hadjáratra. Ez azonban csak negativ 
jog és megsértése esetén juthatott volna kifejezésre, ha az arra hivatott 
szerv, a nemzetgyűlés, működhetett volna. De már Sz. István osztogatott 
hadi természetű jogokat, bár csak egyeseknek, katonatartás alakjában.2 

A tatárjárás után vártartás jogával is találkozunk magánosok kezén. 
A banderialis szervezet szintén hadfelségjogosztást jelentett, de még 
nem az országgyűlésen képviselt közjogi nemzet joga ez sem Ezzé csak 
akkor vált, mikor Zsigmond király a banderialis jogot és kötelességet 
törvénybe iktatta, mert ekkor már módja volt a nemzetnek e téren is 
érvényre juttatni akaratát. S a nemzet élt is e joggal. Beleszól a ban-
dériumok állításába. A nemzet határozza meg a banderiurr.állítás köte-
lességének címeit: ratione dignitatis, officiorum, bonorum vei iobagio-
num, decimarum, sőt a királyt is kötelezi banderiumtartásra. Azután az 
országgyűlés állapítja meg a bandériumok hadbaszálló kötelességét és 
sorrendjét védő háború esetén. Első sorban a király köteles védeni az 
országot, másodsorban kelnek fel az országos tisztviselők és főpapok 
bandériumai, harmadsorban a veszélyeztetett határ vidékén b'rtokos 
zászlósurak s csak ezek elégtelensége esetén szólítható hadba az ország 
minden bandériuma, illetve a személyes nemesi felkelés. 

1 H. K. II. r. 3. c. 
2 St, II. 21. 



Legtöbb hatalmat azonban a hadfelségjogban a hadiadó megszava-
zásának jogával nyert az országgyűlés, Az Árpád házi királyok pénz-
beváltásának rendezésével már gyakoroltak az országgyűlések pénzügyi 
befolyást, de sem ez, sem az ezen alkalmakkor szedett kamara-haszna 
pótlására szedett telekadó megszavazása Károly Hubert alatt még nem 
jelentett hadfelségjogi részességet, mert nem hadiadók voltak. Mikor 
azonoan Albert óta ( i 4 i 9 ) az ország védelmének kötelességét a királyra 
hárította a nemzet, a királynak zsoldos sereget is kellett tartania, hogy 
kötelességét teljesíthesse. A zsoldosok tartása sok pénzbe került és új, 
hadiadót vont maga után. A királyok megkísérelték ezen adó önkényes, 
országgyűlési határozat nélkül való szedését, de a nemzet már a kezdet 
kezdetén ellenállt és kimondta, hogy az országgyűlések hozzájárulása 
nélkül sem hadiadó, sem más címen kívánt rendkívüli segély nem szed-
hető. Egyúttal ellenőrizteti a hadiadó felhasználását és intézkedik keze-
léséről és hovafordításáról is.1 

fgy tehát az egymással szorosan összefüggő hadi és adószedő felség-
jog terén a helyzet az volt, hogy a hadi hatalom főtényei : hadüzenés, 
békekötés, fegyverbehívás a királynak — bár korlátozott — joga maradt, 
a nemzeti haderő azonban csak az országgyűlés által megállapított rend-
ben volt hadba hívható és a hadiadó által gyakorolt gondoskc dás a had-
erőről szintén az országgyűlés kezében volt. 

A harmadik főbb felségjogban, a törvénykezésben szintén birtokos-
ként részesült az országgyűlés. Ezen jogot közvetlenül ugyan ritkán 
gyakorolta, de van erre is adatunk. A Károly Hubert ellen elkövetett 
Zách-féle merénylet részesei felett az országgyűlés, mint rendkívüli tör-
vényszék mondott ítéletet.. A későbbi századokban bírói felségjogát a 
hivatali tetteikért felelős tisztviselők felelősségre-vonásában, megszámol-
tatásában gyakorolta, de legtöbbször átruházta a jogot az országgyűlés-
től választott királyi tanácsra, mint főtörvényszékre. Enemű törvényeket 
különösen az í490 —1526 közt tartott országgyűlések alkottak. Külön 
részletezés nélkül említhetjük, a bíráskodás felségjogában való részesség 
fényeként a törvénycikkek közt található büntető bírósági cikkeket. A 
bűnöst sújtó büntetések általános megállapítása az országgyűlésen történt. 

Nem részletezzük e helyen a nemzet befolyását és részvételét az 
országos tisztségek betöltése körül, szerepét a közigazgatás különféle 
tényeiben, a pénz finomságának, értékének megállapítása körül.2 Legyen 
elég ezeknek a rövid megemlítése. 

De meg kell külön emlékeznünk a kegyúri jogról és az azzal 
kapcsolatos jogokról. Már említettük, hogy a főpapkinevezés jogát az 
Egyház saját elévülhetetlen jogának tartja s ha személyek kapnak is 
jogot e téren, ez kiváltság-jellegű és alapja a főpapi hivatallal járó birtok, 
illetve országos tisztség. Az Egyház nem ismeri el a főpapkinevezés 
jogát még térítés vagy egyházalapítás címén sem. Sz. István saját sze-

1 1 4 5 3 : 1 0 ; 1458 (Szil.) : 5; 1458 (Mátyás) : 58; 1470 Exord. : 7; 1492:1 . , 
1505 : 1. t.-c. 

2 Pl. 1222 : 23; 1342 : 1 ; 1435 (II.) : 12; 1439 : 1 ; 1478 : 4; 1481 : 5; 1492 : 99; 
1495 : 41; 1523 : 38. tc. 



mélyére kiváltságként megkapta a főpapkinevező jogot és utódai is 
részint a kor jogszokásának megfelelően (investitura), részint külön 
kiváltság alapján (II. Orbán — Kálmán) gyakorolták e jogot. Kálmán 
ugyan 1106-ban lemond az investituraról, de királyaink továbbia is 
gyakorolják a főpapkinevezést, bár a pápák hozzájárulását és megerősí-
tését kikérik. Mégis érvényesül ez idő óta a pápai „comrr:enda"-rendszer 
is, a kánoni választás elve is. Királyaink ez utóbbi esetekben fenntartják 
előzetes hozzájárulásukat vagy az utólagos jóváhagyás szükségességét. 
Károly Hubert ellen vannak a főpapi székek betöltése, önkénykedései 
miatt komolyabb panaszok. E jog< t, mint főkegyúri jogot, Zsigmond-
nak a pápasággal való ellentéte juttatta önkényes intézkedés formájában 
a király kezére,. A magyar jogtörténet úgy tudja, hogy a konstanzi 
zsinat (1414—1418) elismerte a magyar királyok ezen jogát,1 de való-
jában nem találunk a zsinati végzések közt erre vonatkozó határozatot 
és ilyen pápai bulla sem ismeretes. 

A nemzet azon köztudata és jogi felfogása, hogy a király mellett 
a nemzet is birtokosa az összes felségjogoknak, a főkegyúri jogot is 
felségjognak vette és Zsigmond után hamarosan, 1440 ben már úgy 
intézkedett, mintha ezen jog is őt illetné meg a többi fe'ségjoggal 
együtt. Az országgyűlés adja meg I. Ulászlónak felségjogként a főpap-
kinevezés hatalmát: dantes nihilominus et pari voluntate et decreto 
tribuentes praefato domino nostro nunc coronato regi plenissimam illám 
facultatem et potestatis plenitudinem . . . in disponendis praelaturis ac 
beneficiis ecclesiasticis tarn maioribus, quam minoribus . . ,a 

És etlől kezdve a nemzet felségjognak tekintette a főkegyúri jogot, 
korlátozza e téren a király hatalmát, (idegeneknek nem adhat főpapi 
javadalmat), igyekszik még a Rómában elhalt magyar főpap székének 
betöltésében is fenntartania nemzet jogát azon pápai gyakorlattal szem-
ben, hogy az ilyenek utódát a pápának van joga kinevezni. S ez a 
felfogás Werbőczi jogkönyvében is kifejtve a XVI sz. elejétől kezdve 
szinte kétségbe sem vont jogot biztosított a nemzetnek és királyának. 

Nem részletezzük a megürüit főpapi székek jövedelmeinek és a 
meghalt főpap hagyatékának lefoglalásának (ius spolii) érvényesülő jog-
gyakorlatot. Királyaink és országgyűléseink e téren is gyakoroltak jogo-
kat. Azonkívül megadóztatták az egyházi jövedelmeket, különösen a 
tizedeket, sőt a p^pák álta! keresztes hadjáratok céljaira szedett adókat is. 

A birtokadományozásban az országgyűlés szintén részt követelt. 
2. Az országgyűlés legtöbbször nem közvetlenül gyakorolta az 

eddig említett jogokat, hanem átruházta azok gyakorlását a királyra, de 
ugyanakkor fenntartotta egyes esetekben való intézkedő jogát és állandó 
megbízatás alapján a királyi vagy országos tanács végzi teendőit. A királyi 
tanács il ven természetű megbízatásával először a XIII. század végén, majd 
újra a XIV. század végén találko7.unk. Működése Zsigmond óta állandó. 

Az Árpádházi királyok utolsó évtizedében kezdődik a király mellé 
adott tanács azon szerepe, hogy minden fontosabb királyi intézkedés 

1 H. K. I. r. 11. c. 
2 Katona: 1. m. 96. 1. 



érvénye a tanács hozzájárulásától függ. A tanács ezen nagy hatalma az 
Anjouk korától megszakítva a XIV. század vége óta fejlődött ki teljesen 
s az országgyűlés, mint a nemzet képviselete, általa gyakorolja az elvi 
részesedésen túl egyes esetekben az őt megillető felségjogokat. Ennek 
megfelelően minden felségjog, melynek az országgyűlés birtokosává lett, 
a királyi tanács kezén is megtalálható egészen addig, hogy válságos 
időben, interregnumban, a király kiskorúsága idején, a király távollété-
ben vagy fogsága esetén a nemzet a felségjogokat egyedüli birtokosként 
az országtanáccsá minősített királyi tanács által gyakorolja, vagy kor-
mányzó választásával végzi az ország kormányzását. 

A királyi tanács szerepe leginkább mégis a királyi hatalom ellen-
őrzésében és korlátozásában nyilvánult. Erről a működésről később 
lesz szó. 

Fontos szerepet tölt be a nemzet megbízásából az ország kormány-
zásán kívül, mint független, legfőbb bíróság is, az igazságszolgáltatás-
ban. Ezen munkakörben nyeri határozot\ szervezetét 1298 óta. Szervezete 
szerint lehet a királyi tanács állandó, ú. n. kis tanács és alkalmi, vagy 
nagy tanács. Tagjai : főpapok, országos és királyi főtisztviselők, nagy-
birtokos urak és az országgyűléstől meghatározott számban választott 
köznemesek. Hatalma teljességét, — nem részletezve itt a XIV. század 
végét és az 1444 után történteket, — az 1518 : 39. t -c. állapítja meg. 
Ekkor, mint a kiskorú király gyámja, végzi a király helyett és nevében 
a kormányzást. A tanácsosok ugyan felelősek tetteikért, de Timon ezen 
a fokon már egyenesen a monarchikus elvbe ütközőnek tartja a tanács 
szerepét. Nagy hatalma azonban 1526 után megszűnt. I. Ferdinánd ab-
szolút személyes hatalomra törekvő uralkodása alatt már csak a királyi 
kormányzat végrehajtó és bíráskodó közegévé vált. Működését már nem 
nemzeti megbízatás alapján végzi, hanem királyi megbízással. 

Az ország kormányzásában érvényesülő felségjogoknak a királyon, 
országgyűlésen és királyi tanácson kívül részeseivé váltak a vármegyén-
ként szervezett nemesség és a városok is. Mindkettő azáltal nyerte a 
hatalmát, hogy az országgyűlésen személyesen, illetve követei útján 
részt vett. 

A nemesség országgyűlési szereplési jogát királyaink kétségbe nem 
vonták s csak az abszolút hatalmat gyakorló vagy ilyenre törekvő királyok , 
nem engedték érvényesülni. A nemesség vármegyék szerint való szervez-
kedése a XIII. század közepétől kezdve megadta a nemességnek egyrészt 
az erőt, másrészt az alkalmat, hogy, bár kifejezésre jutott személyes meg-
jelenési joguk az országgyűléseken, inkább követek útján vegyen részt 
a törvények hozásában. E téren, a megyei jogélet fejlődésében fontos 
pont Zsigmond Banderiale Regestrumának 23. és 24. cikke. Ez azt 
kívánja, hogy a nemesség megyénként személyesen, teljes számban 
jelenjék meg a megyegyűléseken az országgyűlési követek utasításainak 
megadására. Ettől remélte a király, hogy a követek valóságos képvise-
letet nyernek az összességtől. A vármegyék követküldése ettől kezdve 
hol a királyok akarata szerint, hol magának a nemességnek kívánságára 
történt, minthogy a személyes megjelenés az országgyűlésen sok teherrel 
járt. Lassanként, különösen 1526 után már a követküldés rendszerré vált. 



A vármegye tehát törvényhozó felségjogát otthon, a vármegyei köz-
gyűlésen gyakorolta közvetlenül és az országgyűlésen csak követei köz-
vetítésével. A közgyűlésen fejtette ki akár a saját kezdeményezésével 
felvetett kérdésekről, akár a királyi propoziciókról felfogását; állást fog-
lalt és állásfoglalásának tolmácsolására utasította követeit. Minden eset-
ben fenntartotta magának a követek utólagos utasításira való jogát is 
és így ezek nem saját felfogásuk szerint szavaztak, hanem megyéjük 
határozata értelmében. S e téren felelősséggel is tartoztak. 

A törvényhozásban való részvétel mellett annal: végrehajtása terén is 
gyakorolt a vármegye tevékenységet. Hatalma nagyságát és független-
ségét mutatta az a körülmény, hogy megtagadhatta az alkotmánysértő 
rendelet végrehajtását, illetve panaszt emelhetett ellene az országgyűlésen. 
Passiv resistentia és vis inertiae néven kifejtett működése, valamint az 
országgyűlések sérelmi politikája közismert. 

A városok részessége a törvényhozó felségjogban 1397 ben, illetve 
1405-ben kezdődik. Eleinte hét-nyolc város kapott követküldő jogot. 
Számuk a XVI. sz. elején már tizenöt.1 Jelentőségük azonban e tér^n 
sohasem érte el a vármegyékét, mert királyaink mindig nagy befolyást 
gyakoroltak tárnokmestereik révén e városokban. 

A nagybirtokos főurak országgyűléseken való személyes megjelené-
sének joga és így a törvényhozó hatalomban való részesedése sohasem 
volt kétséges. 

Itt kell megemlítenünk, hogy királyaink legféltékenyebben őrzött 
és legkevésbbé megosztott felségjoga a pénzverést jog \ olt. Az ország-
gyűlés ugyan kapott beleszólási jogot, de nem mint egyenrangú felségjog-
birtokos. Mégis találkozunk néhány esettel, amikor a királyokon kívül 
mások is verettek prnzt Magyarországon. Legelőször a XI. század köze-
pén találunk ilyen adatokat. A külön területi felségjogot gyakorló királyi 
hercegek : Béla és Géza, nevükkel ellátott pénzt verettek. Valószínű, 
hogy erre nem kaptak külön kifejezett királyi engedélyt, hanem ezt 
természetszerűen őket megillető felségjognak tekintették. Erre vall az a 
tény, hogy pénzeik a királyi pénzektől finomságban, súlyban különböz-
nek és Hóman Bálint szerint királyainkénál jobb pénzeiknek nem kis 
szerepük volt abban, hogy az ellenük indított mozgalmakban a nemzet 
nagy része a hercegek mellé állott. 

Időrendben második adatunk II. András korából való. Az eszter-
gomi érsek a pénzverés haszna után tizedként kapott ezüstöt II. Andiás 
idején érseki pénzül verette ki. Hamarosan abban maradt, de hogy a 
király tilalma következtében-e, vagy más okból, azt nem tudjuk. 

A délszláv fejedelmek, különösen a XIV. század vége óta lazább 
összeköttetésük és önállóbb tartományuraságuk következtében szintén 
verettek nevükkel ellátott pénzeket. 

Redwitz Miklós, a német lovagrend nagymestere és a Szörényi 
bánság védője 1429 táján veretett a német lovagrend címerével ellátott 
pénzeket. 

1 Régebbiek: Kassa, Pozsony, Sopron, Nagyszombat, Bártfa, Eperjes, Pest és 
Buda; újabbak: Óbuda, Esztergom, Székesfehérvár, Lőcse, Szakolca, Szeben, Szeged. 



Pozsony városa 1420-ban veret külön pénzt. 
Mindezeknél azonban nagyobb jelentőségű a sziavon pénzek verése. 

Kezdete valószinűen II. András sziavon hercegsége idejére esik és e 
hercegi hatalmon alapszik. A XIII. század közepe óta azonban királyi 
hozzájárulással szinte egy századon át tart a báni pénzek veretése. 
Finomságuk, kivitelük, forgalmuk idején a legjobb és legszebb magyar 
pé:izeknek mutatják őket. 

Minden további kísérletezésnek az 1444. évi áprilisi országgyűlés 
vette elejét, mert a pénzverés jogát egyedül a királynak tartotta fenn. 

3. Autonom területek és testületek már a fejedelmek korában gya-
koroltak felségjogszerü hatalmat. Ilyenek a törzsek belügyeinek kormány-
zata és területének védelme. Azt látjuk u. i , hogy a törzsek kisebb 
jelentőségű pereiben a törzstől választott törzsbírák ítélkeznek. A törzsek 
gyűlésén osztják fel időnként a törzs közös szálláshelyét a nemzetségek 
és családok közt. Hadügy terén minden törzs köteles első sorban saját 
szállásteríiletének védelméről gondoskodni, a területére eső földvárakat 
jó karban tartani. A törzsek hadi hatalma annyira önálló, hogy nem 
országos jellegű támadó hadjáratokat indíthatnak, amit a külföldi kalan-
dozások története bizonyít. Mert a kalandozó hadjáratok legtöbbje a 
törzsek magán hadi-vállalatai voltak. Töizsfőik és törzsbífáik v á l a i í t n a 
tetőzte be ezen autonom felségjogok sorát. 

A törzsek autonom jogai közül a hadi hatalmat korlátozta első 
sorban Géza fejedelem. Egyebekben, úgylátszik, ő még meghagyta a 
törzsek intézkedő hatalmát. 

Sz. István megszüntette vagy nagymértékben korlátozta a többi 
autonom jogokat is azáltal, hogy némely peres ügyet közvetlenül saját 
ítélőszéke elé vont, birtokügyi rendeletei pedig a törzsszervezet teljes 
bomlását idézték elő. Csak kisebb peres ügyekben Ítélkeztek ezeniúl a 
törzsbírák. 

De Sz. István uralma idején már megindul újabb területi és tes-
tületi autonom fejlődés is. Ezek elseje az immúnitás volt. 

a) Az immunitások a nyugati hűbéri eszmék hatása alatt fejlődtek 
ki Magyarországban. A nagybiitokosok u. i., — egyháziak és világiak 
egyaránt, — a királyi hatalomhoz hasonló hatalomra törekedtek s ezt a 
király hatalmának nagy mértékben magánjogi természete lehetővé is 
tette. A király nem zárkózott el az elől, hogy az egyházi birtokosokat 
vagy hűséges szolgálataikkal érdemessé vált világiakat részesítsen magán-
hatalmi jellegű felségjogaiban. Megosztja hadi, törvényhozási és pénz-
ügyi (vám, vásár, adószedés) jogait és nem megbízatásnak tekint: e meg-
osztást, hanem ugyanolyan természetű jognak, magánjognak, — bár 
közhatalmi jogról van szó, — amilyenként ő maga, a király gyakorolta 
azokat. így bizonyos területek részben, azoknak azelőtt királyi fennható-
ság alá tartozó nem-nemes szabadjai teljesen kiesnek a királyi hata-
lom alól. 

Az így létrejövő immúnitás kezdetben mégis csak bizonyos uroda-
lomnak a királyi tisztviselők hatósága alól való kivételét jelentette. 
A közvetlen hatalom e területek fölött a király kezébe került, de a 
király a jogok gyakorlását mégsem maga végzi, hanem átengedi a birtok 



urának. Ezen átengedés függetleníti aztán a királyi joghatóságtól is. 
A XIII. században a súlyosabb bűntettek és a tized meg a pénzbeváltás 
még a megyeispán hatalma alatt maradtak, de a század végén már ezek 
is a földesúr hatalmába kerültek. Az ilyen immunitás közigazgatása a 
vármegyééhez hasonló, mégis azzal a különbséggel, hogy itt egy sze-
mély hatalmáról és jogairól van szó. Csupán a királyi szállásjog maradt 
mindenkor érvényben az immunitáson, valamint függő helyzete jutott 
kifejezésre abban is, hogy a király iránt köteles engedelmességen és 
hűségen kívül a földesúr hatóságától a királyhoz lehetett felebbezni. 

A szent koronáról szóló tan teremti meg az immunitásban a tör-
vényben gyökerező, közjogi hatalmat a régi kiváltsági, magánjogi hatalom 
helyett. Ettől kezdve már minden nemesi birtok gazdája élvez bizonyos 
földesúri jogokat, de mindig a birtok terjedelme arányában. Régi füg-
getlenségük és hatalmuk azonban csorbát is szenved pénzügyi és katonai 
szempontból. Pedig épen a bandérium-állítás indult úgy, mint jog, mint 
a hadfelségjogban való részesedés. Zsigmond azonban banderiális tör-
vényével elejét vette a magán-hadfelségjog továbbfejlődésének. Ettől 
kezdve a hadállítás már nem jog, hanem kötelesség, még a kisebb 
birtokú nemesre is kiható érvénnyel, és büntetéssel sújtják azt, aki e 
kötelességét nem teljesíti. 

Érdekes fényt vet a földesúr hatalmára, hogy a hatalma alatt álló 
községeknek olyan autonomiát adhat, mely hasonló a szabad királyi 
Városok autonómiájához, de érvénye természetesen országos viszonylat-
ban nincs, csak az urodalom határain belül és a földesúrhoz való 
viszonyban. Hasonlóképen nemesítheti arra érdemes alattvalóit, szintén 
urodalmi keretekben. Az ilyenek a praedialis — egyházi és világi — 
földesúri magán-nemesek. 

Az immunitás >k tartományi felségjogra való törekvése azonban a 
külföldi példák hatása alatt állandó, mégis legerősebb a XV. század 
első felében volt. Szabad vagy örökös grófoknak nevezik magukat az 
immunitásos főurak és címüket valamely várukról veszik. Mátyás vágja 
útját a fejlődés további országbontó irányának s ezirányú öntudatos 
tevékenysége eredményezte, hogy az immunitások vármegyétől független 
és közhatalmi jelentősége egyre csökkent. Mátyás ugyanis az örökös 
grófok személyét vonta csak közvetlen bírói hatósága alá, de e tényt 
egyúttal már csak egyetlen kivettségként kezelte. Minden másban már 
a vármegyei hatóság érvényesült az immunitásban is. Az 1495 : 15. tc. 
aztán a személyes kivettséget is megszüntette és a vármegyei bíróságot 
jelölte ki az örökös grófok illetékes bírói hatóságául. Ettől kezdve az 
örökös grófok jogai részben már csak formális jogok: vörös viasszal 
pecsételhetnek, saját pecsétjük alatt vallhatnak ügyvédet s nem kell e célra 
közhitelű pecsétet kérniök; részben pedig korlátozottak tógáik s inkább 
kötelességek: a bandérium-állítás, várvédelem, bíráskodás a jobbágyok 
pereiben. A XVI. század folyamán végül csak címmé válik az örökös grófság. 

b) A területi felségjogok birtokosai közt második helyen a királyi 
hercegeket és ifjabb királyokat kell említenünk. 

I. András Béla hercegnek, majd Salamon Gézának átadta az ország 
egy harmadát nagyon széleskörű, de csak a kezükre bízott országrész-



ben érvényesülő felségjogokkal. Hatalmuk olyan nagy volt e területen, 
hogy a német tartomány-urasággal vetekedett, de mégsem volt öröklődő. 
Ők alattvalóik legfőbb bírái, leg-
főbb hadurak s ezen kwül a királyo-
kat megillető összes felségjogokat 
gyakorolják, még a pénzverést is. 

Királyaink azon törekvése, hogy 
a trónt elsőszülöttjük részére biz-
tosítsák, azoknak még atyjuk életé-
ben való megkoronázását eredmé-
nyezte. Az így megkoronázott fiúk 
külön ország-területet kaptak néha 
kormányzó hatalommal. II. András 
fia, Béla ifjabb király, még meg-
elégedett az atyjától neki átenge-
dett hatalom birtokával, de IV. Béla 
fia, István ifjabb király, már atyjá-
val egyenlő rangú, önálló király 
akart lenni. Az atya és fiú közt 
emiatt kitört harc eredménye az 
lett, hogy Magyarország két részre 
szakadt, két, a felségjogok birtoká-
ban levő, teljes hatalmú és egymás-
tól független királlyal. 

Későbbi folytatása azonban nem 
volt e kezdetnek. A hercegi cím a 
királyi család tagjainak címe ma-
radt. Amennyiben a királyi csalá-
don kívül állók is viselték, jog-
hatóság nem járt vele. S ha az 
így szereplő hercegeknek mégis 
volt valami joghatóságuk, az nem 
hercegi voltuk folyománya, illetve 
hercegi cím nélkül is megillette 
őket. 

c) A helyi autonom-szerveze-
tek közt kétségen kívül a vármegye 
a legjelentősebb. Sz. István alkotja 
meg őket, mint magánhatalmi szer-
vet, a nem nemes szabadok és a 
szolgák gazdasági, birói és katonai 
kormányzására. A nemesség kívül 2 C z u d a r U g z l ó s i r e m l é k e < 
áll ezek keretein. A XIII. szazad 
elején azonban a tizedek és a pénz-
beváltás terén már a vármegye ispánja jár el a nemesek közt is, úgy-
szintén a nemesi birtokon élő szabadok a vármegyei ispán bírói ható-
sága alá tartoznak, hacsak a földesúri immunitás nem mentesíti őket 
alóla. Ezen kezdetnél szorosabb kapcsolatba jut a nemesség; a vármegyével 



a nádor megyénként tartott törvényhozó gyűlésein, mikor a megyebeliek 
közül választott bírótársakkal ítélt a nemesek és nem-nemesek pereiben. 

A nemesség azonban ezen közös ügyek továbbfejlődésének nem 
volt hajlandó feláldozni megyétől való függetlenségét. 1232 re esik, hogy 
a „servientes citra et ultra Zalam" királyi engedéllyel, önmaguk közül 
választott bíró elnöklete alatt, ítélkező jogot kaptak birtokperben. Ilyen 
bírói gyűlések másutt is folytak és IV. Béla óta a nemesség által válasz-
tott nemesi bírák ítélkező joga kisebb fontosságú, főként büntető perek-
ben, már általános lett az egész országban. Lassanként a vármegye 
ispánja, kinek nemesi peres ügyekbe régebben beleszólása nem volt, a 
nemesi törvényszékek elnöke lett, intézi a nemesség kormányzatát is; de 
ez azt jelentette, hogy a megye a nemesség kormányzati szervévé kez-
dett átalakulni, a nemesség lett úrrá a megyében. Ezt mutatja az 1290:3 . , 
4. te., mert ezek értelmében a megye ispánjává és alispánjává már csak 
nemes volt kinevezhető. 

Az így nemesivé fejlődő vármegye első autonóm joga a megyei 
törvényszékek bíráskodó joga volt. Ezeken a megye kinevezett és válasz-
tott tisztviselőinek vezetése alatt még nem-nemesek pöreiben is ítélkez-
nek. Az 1298:32 . tc. helyezi e jogot törvényes alapra, de teljes bírói 
önállósághoz csak 1486-ban jutott a vármegye, mikor Mátyás a nádor 
eddig szokásos megyei ítélő-gyűléseit (generale judicium, proclfmata 
congregatio) megszüntette és a megyei törvényszék hatáskörét, az örökös 
grófokat kivéve, a megye minden nemes lakósára kiterjesztette. Eíóta 
kéthetenként vagy legalább is havonként tartott minden megye rendes 
ítélőszéket a nemesek köteles jelenlétében. Tagjai a főispán, alispán, 
négy szolgabíró, az előkelőbb nemesekből vett bírótársak és az Anjouk 
óta a jegyző voHak. A bírótársakat állandó megbízatással esküdt-ülnök 
néven a megyei közgyűlés választotta, 4 - 12 közt változó számban s 
így a megyei törvényszékek bírái, az elnököt leszámítva mind választott 
bírák voltak. Hatáskörük !504 óta kiterjedt a megye területén birtokos 
nemesekre kivétel nélkül, a városokra és nem-nemesekre a 100 forint 
értékhatárig indított perekben. 

A bíráskodás régi jellegű felségjogán kívül a vármegye részes 
lett a törvényvégrehajtó felségjogban is. A törvényeket és rendeleteket 
a vármegye közönségéhez küldik végrehajtásra a XIV. század óta és a 
közgyűlésen egybegyűlt közönség rendeli el azok végrehajtását. E köz-
gyűléseken Zsigmond koráig határozó joggal megjelentek a nemest k 
mellett a várjobbágyok utódai, kiváltságos községek laVói, a városi pol-
gárok, telepesek és királyi udvarnokok is, és részt vettek a közgyűlés 
minden ténykedésében. Zsigmond korában azonban megszűnt határozó 
joguk és csak a törvények kihirdetése, illetve tudomásul vétele céljából 
mehettek a közgyűlésre. Ekkorra a magánhatalmak joghatósága alá 
jutottak, mert nem voltak tagjai a sz. koronának s így részesei sem a 
sz. korona jogainak. 1433 óta már egyáltalán nem jelenhettek meg a 
megyei közgyűléseken s így csak tisztán nemesi gyűlésekké váltak. 

A megye részesedett a hadfelségjogban is. Mikor Zsigmond meg-
szervezi a telekkatonaságot, a megye kap a rendelet végrehajtására 
megbízást és vele fontos jogokat. A megye végezte a katonaság kiállí-



tásának alapjául szolgáló jobbágyösszeírást, ellenőrizte a nemesek had-
állító kötelességének teljesítését, ő adott felmentést alóla vagy vetette ki 
a bírságot a mulasztókra ; a megye foganatosította a katonák kihágásai-
nak, kártételének vagy ellenszegülésének büntetését; a kiállított csapatot 
megyei bandériumként a főispán, vagy alkalmatlansága esetén választott 
vezér parancsnoksága alatt, mint külön hadtestet küldte a király vagy 
főkapitány táborába. A belső rend fenntartása, sőt bírói ítéletek kar-
hatalmi végrehajtása is a megyei seregek feladata lett. Önálló fegyveres 
erő felett való rendelkezése a XVI. században még nagyobb súlyú lett 
és a végvárvédelem, valamint a részletes nemesi felkelés ezen nyugodott. 

A banderiális haderő fenntartására szolgáló hadiadó kivetésében és 
beszedésében is nagy önállósággal intézkedett a vármegye. Az adó-
kivetők ugyan királyi tisztviselők, de csak a megye hozzájárulása után, 
a közgyűléstől kirendelt bizalmi ember közreműködésével, az alispán, 
szolgabírák és a jegyző támogatásának igénybevételével végezhetik meg-
bízatásukat. A királyi adószedők az így kivetett adót szintén csak a 
közgyűlés külön felhatalmazása és eskü letevése után szedhetik be. 
A megyének e téren gyakorolt hatalma akkor lett teljessé, mikor az adó-
szedőket is maga választotta (1567), de az már a XVI. században követ-
kezett be. Nagy hatalmát legjobban az a lehetőség mutatja, hogy meg-
tagadhatta, vagy legalább is elodázhatta a felhatalmazás megadását s 
az adó beszedését. Erre már a Jagellók korában van adatunk. 

A megye saját kiadásainak fedezésére önmagát megadóztathatta s 
így az adószedés királyi jogának legteljesebb részesévé lett. Mátyás 
1486-ban adta meg a megyéknek ezen jogot, egyelőre az országgyűlési 
követek költségeinek fedezésére. E jog a XVI. század folyamán általá-
nossá vált és bárminő kiadás fedezésére gyakorolható volt. 

Ugyancsak 1486-ban kapott jogot a vármegye a megye összes 
lakóit kötelező szabályok, mondhatnánk helyhatósági törvények alkotására. 
Ezen a téren csak annyi megszorítást szenvedett nagy joga, hogy az 
országos törvényekkel és a királyi kúria approbált szokásaival ellentétbe 
nem helyezkedhetett. A valóság azonban itt is azt mutatta, hogy gyak-
ran alkottak törvényt pótló, kiegészítő, magyarázó szabályrendeleteket, 
néha módosították a törvényt vagy meg is változtatták azt. Az ilyen 
szabályokat azonban az országgyűlés bármikor érvényteleníthette. 

Fontos felségjogrészesség a vármegye kezén autonomtisztviselőinek 
választási joga. A jegyzőt, szolgabirákat és esküdt ülnököket már a 
XIV. század óta választják, de az alispánt csak 1548 óta. A főispánt 
mindenkor a király nevezte ki. Ö volt a királyi hatalom képviselője a 
vármegyén és a középponti kormánnyal való kapcsolata folytán a vár-
megye életét ő kapcsolta be a nagy nemzetegész életébe ; de egyúttal 
védője is volt a vármegye önkormányzati jogainak és szabadságának. 

A vármegye teljes kifejlődésében valóságos kis köztársaság képét 
mutatja. A magyar alkotmány ezen intézményével az országot irányító 
monarchia és a kormányzást végző köztársasági elemek szerencsés 
egyesítése. E kis köztársaságokban a helyi felségjogok gyakorlásának 
szerve a megyei közgyűlés, mintegy kis országgyűlés, melyen minden 
nemes bírság terhe alatt kötele? megjelenni. A közgyűléseket a fő-



ispán vagy alispán hivja össze, ők az elnökei, védik a közgyűlés tárgya-
lási rendjet és tekintélyét széksértésekkel szemben. A közgyűlés hatás-
köre: országgyűlési követeket választ, azoknak utasítást a d ; igazsagot 
szolgáltat; intézi a banderiális és adóügyeket; választja a megyei tiszti-
kart, ellenőrzi működésüket, felelősségre vonja őket; megszavazza a 
megye szükségleteire szükséges adókat, azokat beszedi ; megszabja az 
élelmiszerek és iparcikkek árát, valamint a munkabéreket; szabalyokat 
alkot; panaszt emel a középponti kormányzattól elkövetett sérelmek 
ellen, más megyéket megkeres bizonyos ügyekben szükséges egységes 
fellépés és eljárás biztosítására. 

d) A megyék felségjogokban való részesedésének fokához leg-
közelebb álltak a királyi városok. Autonómiájuk alapja királyi privilégium, 
mely elismerte és biztosította a külfö dről betelepülő hospesek külföldön 
is gyakorolt szabadságait. Ezek közül vámmentességük és vásártartási 
joguk volt továbbfejlődésük kiinduló pontja. Az utóbbiból fejlődött 
autonom bírói joghatóságuk. A birói felségjogban való részességet jelen-
tette az a körülmény, hogy bírájukat és tanácsukat maguk választhattak 
és egyedül annak joghatósága alatt álltak. A felségjogok birtokosa a 
város teljes közönsége volt a XV. századig, azontúl a város közönségét 
képviselő ú. n. nagytanács. A város jogi és önkormányzati életét az az 
immunitás jellemezte, mely a főbb királyi és országos tisztviselők köz-
hatalmi mőködését saját elhatározásától és engedélyétől tette függővé. 

A vármegyétől is szinte kezdettől fogva függetlenek e privilegizált 
városok. De az Árpádok korában területük fölött szabad tulajdonjoguk 
még nem volt, mert az a királyt illette meg és a polgárság a föld-
területért adót fizetett a királynak. Mikor a sz. koronáról szóló tan teljes 
érvényre jutott, a városok ugyan birtokosai lettek a sz. korona általuk 
megszállt területének és ezen minőségben nemes személlyé lett a város, 
mégis, egyrészt megvolt a függésük a királyi hatalomtól, mint a vár-
megyéé, mert pénzügyi kapcsolatban maradnak vele, másrészt nem ön-
magától értetődik ország-rendiségük, hanem külön kell azt nekik ado-
mányozni. Országgyűlésen való első megjelenésük külön királyi meg-
hívóval 1397-ben, másodszor 1405-ben mutatható ki. Állandó részvételük 
az országgyűléseken csak 1445 óta tapasztalható. 

A vármegyétől való függetlenségük sem feltétlen, mert ha királyi 
adomány vagy vétel útján a város nemesi birtokot szerzett, ezen birtok 
alapján a megye hatóságával is függő viszonyba került. 

Egyebekben a város autonom joggal intézi belügyeit. Az önkor-
mányzatot a városi tanács gyakorolja. Ennek tagjai a választott város-
bíró és rendszerint tizenkét esküdt polgár. Ugyanez a tanács látja el a 
bírói teendőket is a polgárok összes peres ügyeiben. A tanács tagjait 
évenként a város közönsége közgyűlésen választja, működésüket ugyan-
ott ellenőrzi. Az ellenőrzés állandó szerveként és a tanács támogatására 
a városok egy nagyobb, 50—100 tagból álló tanácsot is választottak. 
Később e választott közönség veszi át mindazon teendők végzését — 
tisztviselőválasztás, ellenőrzés, felelősségrevonás, a városi tanács meg-
számoltatása, — melyeket korábban az összes polgárok közgyűlése 
gyakorolt. 



Az autonom kormányzat, tisztviselőválasztás, bíráskodás, ország-
gyűlési követek választása és utasítása mellett a városok önállóan 
kezelik adóügyeiket, a királyi adó beszedését és saját kiadásaik fedezé-
sére szolgáló adókat, a vásártartás, vámszedés, árumegállítás, szabály-
alkotás jogát s végül a kegyuraságot, saját várcsuk területén. Papjaik 
választásának jogát legelső privilegiális jogaik közt megtaláljuk már. 

A hadfelségjog terén ők is állítanak fegyverbe katonákat, zsoldo-
sokat tartanak, de különösen abban nyilvánul meg joguk, hogy a város 
védelméről saját hatáskörükben gondoskodnak. 

A városoknak a középponti kormányhoz való kapcsolása a tárnok-
mester által történt. A tárnokmester, mint királyi, majd országos tiszt-
viselő, az összes városok közvetlen feje. Vezetése alatt a városok válasz-
tott küldötteiből alakul a tárnoki bírói szék, a városok felebbviteli 
fóruma. Minden, az ország érdekében szükséges rendelkezés végrehaj-
tatása a tárnokmesler feladata körébe tartozott. 

e) A kiváltságos népek szintén részesei voltak kisebb nagyobb 
autonom-felségjogoknak. 

A kunok autonómiáját az 1279 évi királyi privilégium biztosította 
és körvonalazta. Nemesi jogaik élvezetében a vármegyéktől függetlenül, 
nemzetségekre oszolva éltek, öröklődő hatalmú kun bíró igazgatta őket 
főként bírói, de kormányzati ügyekben is. A középponti kormánnyal való 
kapcsolatukat a nádor, mint a kunok főbírája, közvetítette. Az 1514:23. tc. 
azonban megfosztotta őket nemességüktől és autonómiájuktól, mert részt 
vettek a parasztlázadásban. Ekkor jobbágyokká lettek és adóik a királyi 
konyha fenntartására szolgáltak.1 

A székelyek háromszoros autonom kormányzat tagjai : Minden 
székely szék kormányozza önmagát és ítéletet mond pereiben a hadnagy 
és bíró közreműködésével tartott székgyűlésen. Tisztviselőit öröklődő 
korlátozással ő maga választja. Azután részt vesz a székely az egész 
székelység közgyűlésén, ott bíráskodik, szabályokat alkot és régi szokás-
joga alapján intézi a székely nép kormányzatát magánjogi és közszer-
vezeti viszonyaiban. E, rendesen Udvarhelyen tartott közgyűlése volt 
felebbezési fóruma i 505 ig a székbíróságnak. 1505 ben állandó törvény-
széket állítottak fel négy főrendü és 13 lófő taggal. Később, a XVI. 
század közepén más szervezetet nyert az állandó székely törvényszék. 
A harmadik autonom kapcsolat az erdélyi külön kormányzathoz fűzte 
a székelyt, mint a magyar és szász mellett harmadik szövetségestársat 
és Erdély közgyűlésein gyakorolta a területi kormányzás őt megillető 
teendőit. A székelyek kapcsolatát a középponti kormányzattal a királytól 
kinevezett székelyispán, illetve a vajda, gyakran egy és ugyanaz a sze-
mély képviselte. 

A szászok két provinciában élveztek autonomiát. A szepesi provincia 
önkormányzatát az 1271. évi kiváltságlevél biztosította és rendezte. 
A provincia élén választott gróf állott és teendője első sorban az igazság-
szolgáltatásban merült ki. De az Önkormányzat más jogait is széles 
alapon gyakorolták, mig Zsigmond zálogba nem vetette őket. 

1 1518 (bácsi) : 14. tc. 



Az erdélyi szászok különállását az 1224. évi Andraeanum alapítja 
meg. Ebben biztosított jogaikat 1402-ben és 1422-ben fejlesztik tovább. 
Ök is, mint a szepesi szászok, már községükben autonomiát élveztek 
választott tisztviselőik kormányzása alatt. Ugyancsak választott tiszt-
viselőik, a székoírók kormányozták a magasabb rendű autonom széke-
ket. Az egész erdélyi szász provincia élén pedig a királytól kinevezett 
szebeni gróf, a királybíró állott. E királybíró vagy gróf tisztsége azon-
ban idők folyamán szintén választott tisztséggé ahkul t át, 1464 óta 
elvitathatatlan joggal. Ö .intézte az erdélyi és középponti kormánnyal 
való kapcsolatot. Közgyűléseket tart s ezek a bíráskodás és ország-
gyűlési követek választásának jogától kezdve mindenben a magyar vár-
megyék birtokában is megtalálható jogok részeseiként kormányozzák a 
szász provinciát. A szász városok fölé is kiterjedt a közgyűlés hatás-
köre és annyiban különbözött a szász városok helyzete a magyar és 
székely szabad királyi városokétól. 

Az erdélyi hét magyar megye autonomiája csak annyiban külön-
bözött a többi magyar megyéétől, hogy főispánjukat az erdélyi vajda 
nevezte ki és a hét megye egységes autonom területet alkotott a vajda 
kormánya alatt. A hét megyéből álló autonom kerület Tordan tartotta 
közgyűléseit a vajda elnöklete alatt és gyakorolta, mint külön provincia, 
autonom jogait Az egyes megyéket a vajdai, erdélyi kormányhoz a 
főispánok, a középponti magyar kormányhoz a vajda kapcsolta. 

f ) Erdély külön autonom területté, tartománnyá fejlődött a törté-
nelem folyamán. A magyar, székely és szász nép közös érdeke védel-
mére szövetkezett egymással s e szövetség lett alapja az önállóbb fejlő-
désnek. A három nemzet első unióját 1437. szept. 16-án Kápolnán 
mondták ki az alvajdának és a székelyek ispánjának elnöklete alatt 
tartott közgyűlésükön, az azon évi parasztlázadás tanulságaként. Hűsé-
get esküdtek a szent korona iránt és egymás kölcsönös védelmére, 
á ' landó békére és egyetértésre kötelezték magukat A török támadások 
szükségessé tették az unió fenntartását és megújítását. Ez 1459-ben 
Medgyesen történt. Ekkor azonban már beveszik a szerződésbe azt is, 
hogy a jogaik és kiváltságaik ellen felülről vagy alulról kiinduló táma-
dások esetén kölcsönösen támogatják egymást. 1506 ban Segesvárott 
az egymás közt felmerülő jogi viták békés elintézésére egy 43 tagból 
álló állandó bíróságot szerveznek. S ezen uniók tették Erdélyt külön 
tartománnyá, kormányzati, közjogi egységgé. Feje a vajda lett. Orszá-
gos jellegű szervezetet már a török hódítások idején nyert, mint külön-
álló ország. 

Erdélyben a tartományi felségjogok birtokosai az országgyűlések 
voltak. Tartományi érdekű ügyeket már a XIII. század óta tárgyaltak 
külön erdélyi közgyűléseken, gyakran a király összehívására. De az 
unió kapcsán fejlődött csak ki az ilyen közgyűlés valódi országgyűléssé, 
főként 1544 óta. Hatáskörébe az összes felségjogí ügyek beletartoztak. 

g) Szlavónia, mint Magyarországnak a honfoglaláskor már meg-
szállt része, Sz. István államrendezésekor vármegyei szervezetet nyert 
s ezek a magyar megyék életéhez hasonló életet éltek. Később több 
sziavon megye magánuralom alá került, de a szent korona jogi elméle-



tének korában ezek is teljesen nemesi vármegyékké alakultak, sőt a 
tisztviselőválasztás jogával annyiban megelőzték a többi magyar vár-
megyét, hogy alispánjukat is már II. Ulászló korában maguk választot-
ták. Némi, a kiváltságos népekéhez hasonló autonomiát itt a túrmezei 
nemesek és rövidebb ideig a kémleki várjobbágyok élveztek. Városaik 
is, hasonlóan a magyar városokhoz, a tárnokmester fennhatósága alá 
tartoztak. 

Horvátország 1091-ben került magyar fennhatóság alá. Eleinte 
megmaradtak a régi zsupánságok s ezekből fejlődtek később szinte az 
egész ország területére kiterjedő immunitások, a magyar immunitások 
mintájára. A szent korona jogi hatóságának kifejlődése itt is vármegyei 
berendezést eredményezett, de ezek már nem választják alispánjukat, 
hanem kinevezéssel kapják. Viszont az ősi horvát jog érvényben maradt 
a kormányzásban. 

Dalmácia városait Kálmán 1105-ben kapcsolta Magyarországhoz. 
A magyar városokénál mindenkor teljesebb autonomiát élveztek. Saját 
tisztviselőik kormányozták őket olasz eredetű jogszokásaik szerint. Jogaik 
közt megtaláljuk a kegyúri jogot is. Függésük szinte csak annyi, hogy 
elismerik a magyar király fennhatóságát és a vámok a /3 részét adóként 
fizetik a ktrályi kincstárba. Különösebb kiváltságuk völt, hogy a tengeri 
sóval szabadon kereskedhettek s így a király sómonopoliumának része-
seivé lettek.1 Hadfelségjogi részességük zsoldosok tartásának, hajóhad 
felállításának és fővezér választásának jogában állott. 

Szlavónia, Horvátország és Dalmácia rendesen egy bán vezetése, 
kormánya alatt kapcsolódott a középponti magyar kormányhoz, bár Szla-
vóniának néha külön bánja volt. Az egyes részek, mint autonom terü-
letek, önállóbb felségjoggal az Árpádok korában csak a királyi hercegek 
kormányzása idején rendelkeztek. Mégis a bánok is gyakoroltak bírói, 
hadi, pénzügyi hatalmat, sőt szállásjog is megillette őket, illetve e címen 
báni adót szedtek, de mindenkor királyi megbízottakként, nem önjogon. 

A tartományi gyűlések Zsigmond óta gyakoroltak felségjogokat. 
E gyűlések főfeladata a bíráskodás volt, de a szabályalkotás jogával 
részesek lettek a területi törvényhozásban. Szabályaik a jogélet minden 
ágát felölelhették. A gyűlések elnöke a bán, vagy külön királyi biztos 
volt. A mohácsi vészig Szlavónia külön tartotta tartománygyűléseit és 
II. Ulászlótól külön címert és pecsétet is kapott. 1526 óta azonban a 
három autonom terület együtt tartotta közgyűlését, országgyűléssé azon-
ban ezek nem váltak. 

h) A külön autonom szervezetek közt kell említenünk az Egyházat. 
Az Egyház azonban nem az államban, hanem az államok felett álló 
társaság. E felsőségét és egyben függetlenségét önálló, örök, egyetemes 
célja biztosítja, munkálására saját törvénykönyve és tisztikara van. Ennyi-
ben az Egyház Isten földi országa, a lelkekre kiterjedő területtel. 

Ezen felfogás értelmében a középkor különleges és széles önkor-
mányzatot biztosított az Egyháznak s benne a magyar jogtörténet is alig 
ismer fejlődést, mert a kereszténység befogadásával egyidőben érvényesülő 

i Mátyás; 1492 : 2. tc. 



egyházi különállás nálunk is biztosítást talált már Sz. stván törvényeiben. 
Az idők folyamán bekövetkezett változások is mindig az egész egyház-
kormányzat fejlődésével tartottak lépést. 

Sz. István II. törvénykönyvének 2. cikke kimondja, hogy a püspökök-
nek legyen hatalmuk az Egyház ügyeit kormányozni a kánonok rendel-
kezése szerint. Akarja a király, hogy a világiak az egyház igazgatásában 
az ő szolgálatukhoz alkalmazzák magukat és engedelmesek legyenek nekik 
a keresztény vallás megtartásában.1 Az ispánok és bírák legyenek az 
Egyház elöljáróival egyetértésben, mikor igazságot szolgáltatnak, Isten 
törvényének parancsa szerint.2 

E rendelkezések biztosították az Egyház általános függetlenségét 
és autonómiáját minden egyházi ügyben, intézkedő joghatóságát az özve-
gyek és árvák jogi ügyeiben. 

Már Sz. István biztosítja az egyháziak részére az egyházi bíróság 
egyedüli illetékességét is.3 E kiváltságot privilégium /or/nak nevezzük és 
később határozottabb kifejtést is nyer az Egyháznak 1222-ben adott 
külön kiváltságlevélben (1., 2. c.). Kálmán ugyan vegyes, egyházi-világi, 
egyháziak és világiak fölött is ítélő bíróságot szervezett, de az egyházi 
személyt ez elé is, bármely ügyben, csak püspöke pecsétjével lehetett 
megidézni és a világi bíró idézését szigorúan megtiltotta.4 Az 1222. évi 
privilégium azonban még birtokperben, lopásban és bármi más cimen 
is tiltja az egyháziak világi bíróság elé való idézését, de viszont az 
egyháziak a világi bírákat csak világi bírák előtt perelhették. Korábbi 
törvényeink szerint a magzatelhajtás, leányrablás és paráznaság stb. 
szintén az egyházi bíróság illetékessége alá tartozott. A Tripartitum I. r. 
12. c. az egyháziak kezén levő világi birtokokat és a hatalmaskodást 
s „egyéb dolgokat" már a világi bíróság elé tartozó ügyeknek hirdeti 
és az egyháziak ezen ügyekben kötelesek voltak ott megjelenni.5 Egy-
ben részletesen tárgyalja az egyháziak ellen indított pereket is.6 Birtok-
jogot illető perekben nincs is már ekkor az Egyháznak bírói jogható-
sága korábbi törvények intézkedéseinek eredményeként.7 Ugyanezen 
törvények némelyike pontosan felsorolja az egyházi törvényszék elé tar-
tozó ügyeket : végrendelet, házasság, hitbér, jegyajándék, (hamis eskü), 
leánynegyed, papi személyek és egyházi rendű nők megverése és fosz-
togatása s egyéb, nem világi természetű ügyek.8 

Az egyházi birtokok népei felett a főpapok már nagyon korán 
gyakorolják az immunitásban biztosított bírói és egyház jogokat, mint 
minden immunis földesúr. Ezen joghatóságuk privilegialis jellege a szent 
koronáról szóló elmélet kifejlődése óta törvényen nyugodott. 

1 V. ö. Kálmán II. 11. tc. is. 
2 V. ő. Kálmán II. 65. tc. is. 
3 St. II. 3 , Kálmán I. 5., 14. tc. 
* Kálmán. I. 14. tc. 
5 V. ö. H. K. II. r. 48—49. c. 
6 U. o. II. r. 44—47., 50—54 c. 
7 1405 (II.): 14., 1464: 17., 1471 : 17., 1492: 46., 1498: 62. tc. 
8 1464: 17. és 1492: 46. tc. 



Több törvénycikk biztosítja az Egyház birtokjogát, de az egyházi 
birtokkal nem rendelkezik a püspök szabadon, csak haszonélvezője és 
annak jövedelmeiből kell az Egyház szükségleteit fedeznie.1 

Már Sz. István biztosítja az Egyház adóztató jogát, a tizedjogot 
is2 és ezt első századi törvényeink részletezik és rendezik.3 Későbbi 
törvényeinkben részint biztosítják, részint újra rendezik e jogot.4 

Az Egyház függetlenségének egyik jellemzője lett adómentessége 
és királyi szállásmentessége.0 Az egyházi birtok és egyházi személy nem 
adózik s ezt a jogot a középkor isteni pozitív jogon az Egyházat megillető 
mentességnek tartotta, nem úgy, mint a nemesi adómentességet. Gya-
korlatilag azonban az Egyház időnként beleegyezett az adóztatásba. 
A közterhek viseléséhez való hozzájárulás és a haza védelmére szük-
séges eszközök megadása elől nem zárkózott el. Csak azt kívánta meg, 
hogy ez ne egyoldalú rendelkezés vagy törvény, hanem püspökökkel és 
papsággal, illetve az apostoli Sz. Székkel való kölcsönös megegyezés 
alapján történjék. Különösen a tizedek estek királyi adó alá. De a 
tizedeknek ezen a téren szedett V2„-t és Vioo_t i s a tizedszedésnél 
segédkező királyi és megyei hivatalos emberek fizetéseként foglalták le. 

Az egyházi tizedeket az -Árpádkor végén a pápák és egyetemes 
zsinatok is megadóztatják, meghatározott százalékos kulcs alapján ( l /4 0 , 
VÏO» Vioo> :/io) J keresztes hadjáratok céljaira. E pápai tizedek a keresz-
tes hadjáratok megszűntével is fennmaradtak és behajtották őket. Károly 
Hubert azonban már ezt is megadóztatta, majd későbbi királyaink igye-
keztek őket teljesen lefoglalni. 

Részesedett az Egyház a sómonopoliumban is, amennyiben éven-
ként meghatározott mennyiségű kősónak a bányában való kedvezményes 
vételére és vámmentes szállítására, majd a királyi sótiszteknek vagy 
másoknak való eladására jogot kaptak. E jogot részint privilégiummal, 
részint általános szabadságlevéllel vagy egyezség alapján nyerte az 
Egyház. Leghíresebb ilyen egyezmény az 1233. évi beregi egyez-
mény volt. 

Még csak azt említjük, hogy a főpapok a királyi tanácsnak hiva-
taluknál fogva tagjai s így a királyi tanács által gyakorolt felségjogokban 
is részesek. A papság általában nemesi jogokat élvezett, részt vett a 
megyegyűléseken és országgyűléseken s így az országos érvényű és helyi 
felségjogokban részesült. 

4. Az a körülmény, hogy a király egymaga nem tudta ellátni az 
államkormányzat összes teendőit, szükségszerűen segítők, tisztviselők 
kinevezését vonta maga után. A felségjogok gyakorlása ezek segítségé-
vel történt s ennyiben nem is részesei a felségjogoknak. De közülök 
néhány, a nádor, országbíró, -főkancellár, személynök, tárnokmester, 
erdélyi vajda és horvát-szlavon-dalmát bán, több-kevesebb felségjogot 

1 St. I. 35., Kálmán I. 1. 
2 St. II. 52. 
3 Sz. László, I. 27., 3 0 , 33., 40.; Kálmán, I. 25., 66., II. 5. tc. 
4 1222: 20 , 1498: 4 9 , 1507: 15. tc. 
s 1222: 3. tc., 1222. évi egy. priv. 4. c. I. 



önhatalmúan is gyakorolt. E felségjogok ugyan nem úgy illetik meg 
őket, mint elsőfokú hatóságot, hanem a király megbízatása alapján, 
mégis ez a megbízatás idők folyamán állandósult és a felségjogok egy 
része hivatali állandó hatáskörré lett. 

A honfoglaláskori fejedelmek, egy századon át, tisztviselői a nem-
zetnek, anélkül, hogy, a háború idejét leszámítva, igazában birtokosai 
lennének a felségjogoknak. A választással kapcsolatos öröklődés a nem-
zet első tisztviselőivé teszi őket, mint ilyenek, a szuverenitás képviselői 
a külfölddel szemben és a nemzeti akarat végrehajtásában gyakorolnak 
megbízatás alapján felségjogokat. 

A királyság korában az udvari és megyei főtisztségek említhetők 
a királyi felségjogok gyakorlásának segítői közt. Joghatóságuk megbíza-
táson alapszik és első sorban a bíráskodás terén fejlik ki és válik ön-
állóvá. Legönállóbb közöttük a nádor. Eleinte csak a király magánbirto-
kán élő és udvari népek főbírája, de megbízatás alapján lassanként, — 
már Sz. László alatt,1 — a király helyett a nemesek pereiben is ítélkezett 
a királyi udvarban. Kálmán korában már vidéki bíráskodást is folytat 
és a megyei bírák felebbviteli fórumává .lesz.2 A XII., de még inkább 
a XIII. században bírói teendőit a vidéken végzi, megyénként s akkor, 
mikor a nemesség a királyon kívül őt is elismeri bírájának, a megyék-
ben tartott generale iudiciumok és proclamata congregatiók révén önálló 
bírói hatáskört nyer s így már részesévé lesz a bírói felségjognak. Ekkor 
már saját kúriája van, magát Dei gratia Palatínus-nak, Isten kegyelméből 
nádornak címezi. E minőségben állapítja meg bírói hatáskörét az arany-
bulla 1. és 18. cikkelye. Hatalma csak a fej- és jószágvesztésre szóló 
perekben szenved korlátozást, mert ezekben csak a király tudtával ítélhet. 
De ugyanakkor már mint az alkotmány őre is szerepet kap,3 mert ő 
őrzi az aranybulla egy példányát, hogy ő maga se tévedhessen s a királyt 
se, a nemzetet se engedje tévedni. Felelőssége is megállapítást nyer.4 

Legönállóbb volt, mint a megyei ítélőszékek elnöke, de független 
bírói hatalmát a megyei autonom bíráskodás kifejlődése és befejezően 
Mátyás király csökkenti,5 mikor is megszűnnek a proclamata és generalis 
congregatiók s a nádor visszakerül a királyi udvarba, mint, bár független, 
de a régihez mérten korlátozott hatalmú, országos főbíró. 

Egyebekben emelkedik jelentősége. Lassanként az összes királyi 
teendőkben a király helyettesévé lett: helyettesíti a távollevő királyt, 
gyámja a kiskorú királynak, bíráskodik, hadat vezet, összehívja és vezeti 
az országgyűléseket, fogadja az idegen államok követeit, védi az alkot-
mányt, adományoz (32 teleknyi) birtokokat.6 A nemzet azáltal őrzi ellen 
ezt a nagy hatalmat, hogy a királyválasztás jogával kapcsolatban kifej-
leszti a nádorválasztásba való beleszólás jogát s vele a nádor felelős-

1 Sz. László, III. 3. tc. 
« Kálmán, I. 37. tc. 
s 1222 : 31. tc. 
4 1231 : 3. tc. 
5 1481 : 1. tc. 
6 Lásd 1485. évi nádori cikkelyeket. 



A felségjogok és királyi jogok birtokosai és részesei. 
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A felségjogok részesei: 1. Az egész ország kormányzásában érvényesülő felségjogokban: 
Az országgyűlés, illetve a kir. v. orsz.-tan.1 

A vármegye 
A városok 
Nagybirtokú főurak 
Királyi hercegek, ifjabb királyok (eszt. érsek, 

sziavon bán, Pozsony, Redwitz Miklós 
bán, délszláv fejedelmek^ . . , . . 

A felségjogok részesei : II. Autonom helyi és testületi kormányzatban érvényesülő, felségjogszetű hatalomban : 

Immunitások, banderialisták, lovagrendek 
Kir. hercegek és ifjabb királyok . . . . 
Vármegyék 
Városok 
Kunok 
Székelyek 
Szászok . 
Erdély 
Horvát-Szlavonország 
Dalmácia 
Az Egyház ^ . 

A felségjogok részesei: III. Királyi és országos tisztviselők, több-kevesebb önálló joghatósággal vagy csak 
megbízatás alapján: 

A nádor 
Az országbíró, főkancellár, személynök 
Tárnokmester 
Erdélyi vajda 
Horvát-szlavon-dalmát bán 
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2 A kir. h e r c e g e k a 
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ségét is.1 Csak a XVI. század folyamán szenvedett a nádori hatáskör 
gyakorlati korlátozást, sőt gyakran be sem töltötték királyaink a meg-
ürült nádori széket. 

Az országbíró, főkancellár, illetve a személynök a király udvari 
bíróságának fejeiként, az ország főbíráiként működtek, többé-kevésbé 
önálló hatáskörrel. Ezen minőségükben a nádor 1486 után érvényesülő 
bírói felségjogához hasonló a felségjogban való részességük. 

A tárnokmester szintén részes volt a bírói felségjogban s a váro-
sok felebbviteli főbírói hatóságaként működött s a tárnoki házban, 
külön, választott városi társbírákkal együtt ítélt. 

Az erdélyi vajda szintén részes volt a felségjogokban. A kinevezett 
főtisztviselő hatósága lassanként önállóvá lett. Saját kúriájában bírás-
kodott, főparancsnoka az erdélyi haderőnek, kezeli a királyi jövedelme-
ket, sőt vajdai adót is szedett és megilleti a szállásjog. Van 20 teleknyi 
birtokadományozó joga. Közvetlenül ő vezeti az erdélyi magyarság kor-
mányzatát, kinevezi tisztviselőit. Egész Erdélynek is kormányzója s ezen 
minőségében tartománygyüléseket ís tart. 

Az erdélyi vajdáéhoz hasonló a horvát-szlavon-dalmát bán jog-
hatósága. Ö is kinevezett királyi tisztviselő s igy hatalmának forrása a 
megbízatás. De ezen minőségében tartománygyüléseket tart, mint a 
rábízott területek kormányzója; főparancsnoka a haderőnek, kezeli a 
királyi jövedelmeket, 1325 óta főbírája a nemességnek a hűtlenség 
kivételével és a királyi kúriába való felebbezés korlátjával. Helyetteseit 
is ő maga nevezi ki. A XIII. században rövid ideig gyakorolt pénzverői 
jogának azonban folytatása nem lett. 

* 

A felségjognak sokfelé való megosztottságát áttekintően és össze-
foglalóan táblázat szemlélteti. 

(Folyt, köv.) 

1 1439 : 2. tc , 1526 : 22. tc. 

A család a társadalom veteményes kertje. 
Szent Ágoston. 



Az ősember paradicsomi sorsa — és az össze-
hasonlító vallástörténelem. 
Irta: Dr. Radó Polikárp (Pannonhalma). 

V. Az ősállapot a kinai hagyományok világánál. 
Kínának régi irodalma is tud az emberiség boldog őskoráról.1 

Náluk ís megvan az istenhegy, vagy paradicsom-, világhegy ; a Kuen-
liin és Tien-san hegységekbe lokalizálták azt : 

„A hegy közepén egy kert van — egy régi író szerint2 — amelyben folytonosan 
lágy szellő lengedez, és a szép tong fa) leveleit szeliden ringatja. Ezen elragsdó 
kert az ég zárt ajtajánál van. A rajta átkígyódzó vizek gazdag, sárgaszínű forrásból 
erednek: ez a halhatatlanság forrása. Akik ebből isznak, nem halnak meg. E forrás 
négy folyamban ágazik e l ; az első északnyugati, a másik délkeleti, a harmadik dél-
nyugati, a negyedik északkeleti irányban. E négy folyam Fi-sin ( = a legfőbb szel-
lem) forrásai, ki mindent ezekből termékenyít meg." 

A boldogságról, melyben még a világhegyen az első ember, Fo-hi, 
élt így írja le egy másik régi kinai író.3 

„Mindenütt otthon volt az ember. A barmok egész nyájakban legeltek a 
mezőn, a madarak csapatonként repültek szerteszét, és a föld minden gyümölcse 
magától csírázott ki a földből. Az ember az állatok közepett lakott; a mindenség 
egy család volt . . . A szellemek nem ártottak nekik, és minden évszak rendezve 
volt. Misem árthatott nekik, misem hozhatta rájuk a halált.4 

Az ember azonban nem maradt meg a világhegyen, mert a 
tudomány szertelen szeretete bűnbe döntötte.4 A bűn következményei 
ezek voltak : 5 

„A vadállatok, a madarak, a rovarok és a kigyók háborút kezdettek el ellene. 
Alighogy a tudomány birtokába jutott, minden teremtett lény ellensége lett. Kevés 
óra alatt megváltozott az ég és az ember nem volt többé ugyanaz." 

VI. Az ősállapot az ural-altáji népek mondáiban. 
Az ural-altáji népek mitológiájára nézve több megjegyezni való 

van. Először a legtöbb nép mitológiája nincsen is még rendszeresen 
összeállítva, továbbá a már összegyűjtött mondakincs is XIX—XX. szá-
zadi alakban van meg, mert ezek a népek legnagyobbrészt természeti 
népek, a kultúrnépek pedig, közöttük a magyar és a török, az új vallás 
felvételével régi mítoszaiknak nyomát vesztették. Mégis épen ezeknél a 
népeknél található fel egy monda, amely ősi hagyomány kell, hogy 
legyen, amennyiben csekély eltérésekkel igen sok ural-altáji népnél fel-

1 H. Liiken, Die Traditionen des Menschengeschlechtes2 , Münster 1869. magyar 
Jordttás: Pest 1871, 6 8 - 6 9 , 9 0 - 9 7 . — 2 Hoi-nan-cee . — 3 Csuang-cse. — * Hódi . 
nan-cse szerint. — 5 Lo-pi szerint. 



található. Igaz, hogy az ősi boldog állapotra és a bűnbeesésre való 
visszaemlékezés ebben a mondatípusban igen csekély. Nagyjából meg-
egyeznek ezek a mondák egymással, hogy kezdetben csak a végtelen, 
sima tengertükör létezett. Isten a víz felett repült (némely monda sze-
rint madár alakjában). Egy másik princípium ott szerepel kezdettől 
fogva a mondában : vagy az ember, aki néha szintén madár alakjában 
lép fel, vagy egy angyal, vagy az ördög. Ez a másik valaki Istennek 
határozott parancsára lebukik különböző sikertelen kísérletek után a 
tenger fenekére és onnan egy kevés földet hoz magával. Isten ebből a 
földből alkotja a látható világot. Bünt követ el azonban a másik őselv 
azáltal, hogy a maga számára is megtart titokban egy kis földet, hogy 
abból ő is teremthessen és olyan legyen mint az Isten. Isten ezért az 
emberiséget megbüntette. 

Megtaláljuk ezt a mondát a finn-ugor csoport következő népei-
nél : a voguloknál,1 osztjákoknál,2 a Kazan-vidéki hegyi cseremiszeknél3 

és a mordvinoknál.4 A szamojédek szintén ismerik.5 A török-tatár csoport 
népei között pedig megvan a bolgároknál,6 jakutoknál,7 burjátoknál,7 a 
délszíbériai altájoknál,8 a lebed-tatároknál9 és az altáj-tatároknál.10 A szláv 
népek hasonló mondákat az uralaltájiaktól vettek át.11 

A vogul monda, amelyet a köztük élő Reguly Antal jegyzett fel, 
részleteiben is a boldog paradicsomi élet egy-egy reminiszcenciáját 
mutatja, a fent említett közös tulajdonságok mellett. A bűn mozzanata 
hiányzik belőle, viszont megvan benne úgylátszik a világhegy fogalma. 
Az szintén megtalálható, hogy a szenvedést és a halált az első ember 
hozta a világba. Numi Tarom az Isten, aki a felső világban él, alatta a 
tenger vize terül el. Ö hozza létre Elm-pit, „levegő fiát", az első em-
bert (bár atyja-anyja is van, de azok nem folytak be keletkezésébe). 
Ő általa teremti Numi Tarom a világot. Ajándékoz Elm-pinek egy kacsa-
bőrt és háromszor lebukik a tengerbe, de nem ér feneket. Negyed-
szerre talál földet, abból alkotja a világot, de az folyton forog. Numi 
Tarom erre neki egy ezüst gombú övet ad, azzal körülveszi a földet és 
az nem forog többé. „Ember lába által elérhetetlen Jelping (szent) hegy 
támada, ember keze által elérhetetlen Päszing (éles ?) hegy ülepödék." '* 
Miután Elm-pi földből és hóból megalkotja Numi Tarom parancsára az 
embereket és az állatokat, megtanítja őket a halászatra, vadászatra, 
ruházkodásra. Ő szerzi a házasságot is ; mikor azonban az emberek 

1 Hunfalvy Pál, Reguly Antal hagyományai, I. A vogul föld és nép (M. Tud. 
Akad. évk. XII, Ï.) Pest 1864, 119—134. — 2 Ethnographia V. (1894), 270. — 3 a, 
Strauss, Die Bulgaren, Leipzig 1898, 16; J. Feldmann 377. — * A. Strauss 17—19, 
J. Feldmann 378—381. — $ O. Dähnhardt, Natursagen I. Altes Testament, Leipzig 
und Berlin, 1907, 104; J. Feldmann 386. - « A Strauss 6 ; J. Feldmann 364—6. — 
? O. Dähnhardt 73, 106. — 7 J. Feldmann 3 7 5 - 6 . — » W. Radlojj, Das Schama-
nentum und sein Kultus. Leipzig 1885, 4 ; J. Feldmann, 361—4. - 8 W. Radlojj, 
Proben der Volksliteratur der türkischen Stämme Südsibiriens 1, Petersburg 1866, 
360; J. Feldmann 373. — io O. Dähnhardt 70, J. Feldmann 370—2. — « J. Feld-

mann 392—407. — is Hunfalvy 125. 



erősen szaporodnak, ismét tanácsot kér Numi Taromtói, aki ezt mondja 
neki : l 

„Ezennel megmondom néked, mint fognak élni. Vidd le a Kuly-atert. Ha 
lejutottál, az s2envedést fog szerezni, betegséget fog okozni, hogy mennyi néped 
meghal, ugyanannyi néped fenn is legyen. Ez hadd vadássza az erdei vadat, hadd 
fogdossa a vizi halat, földed tágassá lesz, vized tágassá lesz. A vizi halat fogó 
embernek a vízi h 1 utja tágassá lesz, erdei vadat fogó embernek sz erdei vad 
járta hely tágassá lesz." 

Elm-pi tényleg elbocsátja a Kuly-atert, attól kezdve szenvednek és 
meghalnak az emberek. 

VII. Az ősállapot az amerikai népek mondáiban. 
Az amerikai őslakók közül először a természeti népként megmaradt 

északamerikai indiántörzsek mitológiája tűnik fel, még pedig azért, mert 
az ural-altáji, fent említett mondatípussal rokon elemeket lehet benne 
találni. Akárcsak azok, úgy az indián mitológia is összekapcsolja a 
a kozmogóniát a bün elkövetésével. Az egymáshoz nagyon hasonlító 
mondákban a kozmogónia azonban a fontos; a bün elkövetése a leg-
többen nem is fordul elő. Példa lehet az irokéz törzsek mondája arra,2 

hogy az ural-altáji mondához hasonlító kozmogóniában hogyan szerepel 
a bűn elkövetése. Kezdetben hat ember volt, akik a levegőben repültek. 
Föld még nem volt, csupán csak beláthatatlan tenger. A hat, levegőben 
bolyongó ember megtudja, hogy az égben, amelyben fák és mezők van-
nak, egy nő is tartózkodik. Az egyik az égbe vitette magát a madarakkal 
és egy fa alatt várakozott a nőre. Miután medvezsírral megajándékozta, 
elcsábította és teherbe ejtette. Így a nő elkövette a bűnt : és az ég ura 
a mennyből lelökte őt. A teknősbéka hátára vette őt, hódok és halak 
közben lebuktak a tenger fenekére és onnan iszapot hoztak fel, amely-
ből a föld lett. A nőnek két iker-fia született; az egyik közülök, mivel 
fegyverei voltak, meggyilkolta a másikat. A nőnek még több gyermeke 
született, ezektől származik az emberiség. — A többi irtdián-mitosz3 

még ennyi Genesis-reminiszcenciát sem tartalmaz. Teljesen közös vonás 
bennük az ural-altáji mitológiával megegyező kozmogónikus vonás, hogy 
t. i. a föld mindegyik monda szerint úgy keletkezik, hogy egy állat, 
amely különböző (madár, hód, hal, mósuszpatkány), a tenger fenekéről 
egy kevés iszapot, földet vagy homokot hoz fel és abból nő a föld. Egy 
ősbűn emléke azonban világosan csak az irokéz mondában van meg; 
a húron és a sioux törzsek mondái már csupán a lezuhanó asszonyról 
beszélnek és hogy két iker-fia közül az egyik megölte a másikat. 
A mandan, mönnitarri, chippeway, winnebago indiánok semmiféle bűn-

1 Hunfalvy 133. 
3 XVII századi (Religion de la Nouvelle France 1636) és XVIII. századi fel-

jegyzéseken alapul Lajiteau, Moeurs des sauvages Ameriq. Paris 1724, I, 93) I. H 
Lükén 120—!. 

s O. Dänhardt !, 74—89; J. Feldmann 4 4 0 - 4 4 9 , 4 5 4 - 4 6 V 



ről nem tudnak, hanem csak a kozmogóniát mondják el az irokéz és 
ural-altáji mondatípushoz hasonlóan ; az algonkin, cherokez, cree és a 
kanadai nyúlbőr indián törzseknél pedig ember a hasonlóan elbeszélt 
kozmogóniában nem is szerepel, hanem csupán állatok. 

A középamerikai azték kultúrnépnek is voltak hagyományai az ős-
korról és a bűnbeesésről. Ezt a kulturát a keresztény időszámítás előtti 
korba kell helyezni, mert a maya nép már a Kr. e. VIII. sz. elején meg-
jelent Középamerikában és az lett a kultúra első hordozója, amelyet 
Kr. után 667-ben a tölték monarchia váltott fel ; míg százados harcok 
után az aztékek győzedelmeskedtek.1 A XIV. századtól kezdve magas 
kultúrává fejlesztették előd-népeiknek műveltségét, míg 1519-ben a spanyol 
conquistadorok (Cortez) fel nem fedezték és a virágzása tetőpontján álló 
civilizációt el nem pusztították. Az azték-hagyományok egyrészt azért 
jelentősek, mert szintén régi korra nyúlnak vissza, másrészt azért, mert 
nem állhattak más, különösen keresztény hatás alatt. — Az azték 
mitológia tudott oly boldog korról, amely Quetzacohuatl (tollas kigyó) 
idejére esett.2 Ő teremti a tüzet, majd az első emberpárt, megtanítja a 
földet művelni, szőni, a kukoricát, a mexikóiak fő táplálékát ajándékozza 
nekik. Ö találta fel a kőfaragást és az ércöntést. Bölcs törvényeket 
hozott. Uralma alatt valóságos aranykor volt: a kukorica akkora volt, 
hogy egy ember csak egy csövet bírt vinni, a tök négy láb hosszúra 
megnőtt, a gyapotot nem kellett megfesteni, mert mindenféle színben 
termett. A boldog őskorra való másik visszaemlékezés a mennyei para-
dicsomról, Tamoanchanról szóló mitosz,3 amelyet egy magas hegy (világ-
hegy !) tetején fekvőnek képzeltek el.4 Ez a mexikói törzsek őshazája, 
az élet, a termékenység itt veszi kezdetét; egy csodálatos fa áll benne. 

A bűnbeesésről csupán egyes elszórt adatok tanúskodnak, nem 
összefüggő mitosz. Az aztékek tisztelték Quetzacohuatl anyját, mint 
istennőt,5 aki férjével együtt a mennyei paradicsomban élt és akinek 
nevében talán valamilyes reminiscencia található: neve ugyanis Tonaca-
c ihua: „testünk asszonya", vagy Cihoacohuatl : „asszonykígyó, asszony 
a kígyóval".-Az istennő valószínűleg, mint a mitológia más népeknél is 
mutatja, eredetileg az ősasszony volt és később kezdették csak istení-
teni. Hogy ősasszony volt eredetileg, onnan láthatjuk, hogy az azték 
hagyomány szerint ő az első asszony, akinek gyermeke volt, még pedig 
ikrek születtek tőle. Emlékeken úgy ábrázolják ezt az ősasszonyt, amint 
egy farkán álló kígyóval beszél, hátuk mögött pedig két teljesen egy-
forma, de különböző színezésű gyermek veszekedik egymással.6 Az egy-
mással küzdő ikrek megvannak Északamerikában is, az Írókezeknél, 
siouxknál és huronoknál. Lehet, hogy ez Kain és Ábel történetének 
reminiszcenciája. 

Még egy másik nyomát is találjuk egy bizonyos, az emberiség 

1 L B'art, Les aztèques. Histoire, moeurs, coutumes, Paris. 1885, 13—33. 

2 L, Biart 6 9 - 7 1 , 8 0 - 8 3 . 

3 Anthropos. Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde. 111. 
(1908) 870—3 - 4 H. Lïiken 71. — 5 L. Biart 69, 79. - e A. Jeremias 112. 



létének kezdetén elkövetett bűnnek : az azték újszülött-avatásban.1 Az új-
szülöttet a bába megfürdette (ezért vannak, akik „azték-keresztségnek" is 
mondják ezt az avatást). Közben pedig ezt mondotta: „Ez a fürdő 
törölje el a szennyet, amely atyáidtól szállott rád, tegye tisztává szívedet 
és adjon jó életet." Majd így folytatta: „A láthatatlan isten szálljon 
erre a vízre, hogy elvegye az minden bűnödet és megóvjon a balsors 
ellen." Az újszülöttel szemben ilyen beszéd önkéntelenül az eredeti bűn 
elmosódott emlékének látszik. 

Amerikának másik nagy kultúrnépénél, az inkák perui birodalmá-
nak lakóinál már sokkal halványabb mitológiai utalást találunk. Náluk is 
feltalálható a két iker, akik a Napnak fiai és akiket a Nap a Titicaca tó 
szigetére bocsátott le, hogy tanítsák az embereket.2 Ez a monda az 
aranykorra való visszaemlékezésnek látszik. A bűnbeesésről is találtak 
egy mítoszt a peruiaknál. Con „hús és csontnélküli szellem", akit 
Lükén a vizek fölötti ősszellemnek tart,3 alkotja a világot és az embert, 
akit bőven ellát ételekkel és földi örömökkel. Az ember azonban Cont 
megbántotta, mire ez az embereket undok fekete állatokká változtatta 
át, ételeitől megfosztotta és a földet sivár pusztasággá változtatta. Con 
fia azután Pachacamac (világéltető), aki az eredetileg monotheisztikus 
istenfogalom egyik megnyilvánulása,4 a mostani emberi nemet terem-
tette. — Más délamerikai indiántörzseknél már csak egészen jelenték-
telen egy-két reminiszcenciát lehet találni.5 

VIII. Az ősállapot az afrikai népek mondáiban. 
Afrika népeinek mitológiáját vizsgálva, két csoportot különböztet-

hetünk meg: a khamita népek csoportját, amelynek mondái nagyon is 
hasonlítanak a Genesis elbeszéléséhez és a néger népek mítoszait, 
amelyekben a reminiszcenciának csak igen csekély nyomait találjuk. 

A khamita népek a sémi népeknek mind nyelvészeti, mind ember-
tani szempontból rokonaik. A vallástörténelem számára nagy fontossá-
guk van, mert eléggé érintetlen természeti népek.6 Ilyen nép a gallá 
törzs Keletafrikában, amely egyistenhivő és a bűnbeesésről is van 
mítosza.7 Ez a mitosz szinte egészen a bibliai elbeszélést adja kivona-
tosan vissza, még a szereplők neve is Adam, Chavva; úgy hogy fel 
kell tételezni, hogy keresztény vagy zsidó átvétel ez a mitosz náluk. 
Hasonlóképen kell valószínűleg ítélni a szintén chamita masai törzs 
bűnbeesés-mondájáról is.8 

A néger természeti népek mondái közül első pillantásra gyanúsak-
nak látszanak azok a mondák, amelyekben fehér emberek is szerepel-
nek, mert ezek aligha régi mítoszok, hanem akkor keletkeztek, vagy 
akkor dolgozták át őket, mikor a fehéreket megismerték. Ilyen az asanti 

i L. Biart 142—5. — 2 H. G. Bonte, Francisco Pizarro. Der Sturz des Inka-
reiches, Leipzig : 925, 43. — s I. m. 128. — 4 H. G. Bonte 20, 138. — s J, Feld-
mann 4 6 9 - 4 7 2 . — « W. Schmidt, Uroffenbarung 608—611. — 7 Die katholischen 
Missionen XXXVIII. (1909—10.) 80. — s M. Merker kapitány, ki közöttük élt, írja 
ie. Die Masai, Berlin 1904; J. Feldmann 149—155. 



életük megnehezült. Ez a 
népeinél5 és a batutsi,6 

négerek mondája, amelyben még a fehérek hajói is szerepelnek,1 a 
yumala2 és marave3 törzs, valamint az ewe népek (ó-kalabáriak)4 

mítoszai. 
A csupán feketéket szerepeltető mondákban két típust lehet meg-

különböztetni. Az egyik típus szerint a monda magva az, hogy az első 
emberek, akik a Legfőbb Lénytől az égből leestek, vagy jöttek, nem 
fogadtak szót neki és ezért bűnhődtek: attól kezdve halandók lettek és 

típus található fel a keletafrikai Mkulve-vidék 
továbbá a középafrikai konde7 és baganda8 

törzsnél. Az elkövetett bűn gyermekesen naiv 
és a négerek szellemi látóköréhez mért. 
Igy pl. a Mkulve-vidékiek szerint eredetileg 
az első emberek úgy éltek, hogy egy őrlött 
gabonaszemet le kellett födniök és akkor 
alatta találtak több napi lisztet. Mikor azután 
kapzsiságból sok gabonaszemet tettek alája, 
többé nem szaporodott meg, nehéz munká-
val kellett kenyerüket keresniök és azontúl 
meg kellett halniok. A kondék szerint a bűn 
úgy történt, hogy az első ember csillogó 
csecsebecséi miatt megirigyelte feleségét és 
hogy a kincs övé lehessen, megölte feleségét. 

A másik monaatípus szerint az embe-
rek ősnemződés-szerűen jönnek létre — 
iszapból, nádasból, fából •— és tulajdon-
képeni bűn nem is szerepel, hanem a Leg-
főbb Lény azt üzeni egy állat — nyúl, mókus, 
kutya, béka — által, hogy halhatatlanok lesz-
nek. A küldönc az üzenetet fordítva adja át : 
hogy az emberek halandók lesznek és mivel 
csakugyan elhiszik ezt, büntetésből a téves 
üzenet válik valóra. Ez a mondatípus talál-
ható fel Délafrikában a zulu,9 basuto,10 

3. Kercsztkút herero11 és hottentotta1'2 népeknél, továbbá 
a pannonhalmi székesegyházban. Nyugatafrikában az akposokná l . 1 3 

Az afrikai természeti népeknél tehát azt találjuk, hogy az eredeti 
boldog kor és a bűn miatt elkövetkezett halálnak emléke igazában csak 
Kelet- és Középafrikában maradt meg. 

1 H. Lükén 116—7. — 2 H. Lükén 111—3. — z W. Schneider, Die Reli-
gion der afrikanischen Naturvölker, Münster 1891, 80 ; d. Feldmann 420—1. — 
4 W. Schneider 3 8 - 4 1 ; H. Lüken 113—4. — 5 Anthropos IV. (1909.), 2 9 8 - 9-
J. Feldmann 4 1 9 - 2 0 . — Anthropos III. (1908) 2 ; J. Feldmann 420. — 
7 J. Feldmann 421. — 8 Antropos HI. (1908.) 216—7; J. Feldmann 4 2 2 - 3 . — 
9 W Schneider 65; ü. Feldmann 424. — n W Schneider 75; J. Feldmann 
424—5. '— H J. Feldmannl426. — Lüken 1 1 6 - 7 . — ™ Anthropos 11.(1907.) 
203 ; J. Feldmann 427. 



IX. Az óceániai népek mondái az ősállapotról. 
Végül vessünk még egy pillantást az óceániai népek monda-

körére is. A délkeletausztráliai természeti népek, akik a legprimitívebb 
kultúrfokon vannak még a gyümölcs-gyűjtés és vadászat fokán, ismernek 
egy Legfőbb Lényt, aki létrehoz egy, vagy több emberpárt.1 Az emberek 
kezdetben boldogan együtt élnek a földön ezzel a Legfőbb Lénnyel, 
akinek a neve is sokszor erre a korra emlékeztet, amikor az „atya", 
„atyánk", „a nép atyja" neveket adják neki. Most már nem él együtt 
az emberekkel, már régen elhagyta őket. Az elhagyás okául a bűnt jelöli 
meg a kurnai2 és a narrinyeri3 törzs. Ezt nevezhetjük az egyik monda-
tipusnak. A másik mondatipusban a halál okát keresik, amelyet egy 
bűnben találnak meg. Kezdetben az ember halhatatlan volt, de bűnt 
követett el és azért halandónak kellett lennie. Ezt a tipust találjuk meg 
Melanéziában a Fidsi-szigetek lakóinál4 és a papitalaioknál (Admiralitas-
szigetek),5 Polinéziában pedig a Tonga-6 és a Sandwich-sziget öslakói-
nál.7 — A szereplő bűn különböző: a férfiak elárulták a nőknek a val-
lási titkot, amelyet csak beavatott férfiú tudhatott (kurnaik); a nő hűt-
lenül elhagyja vagy megcsalja férjét (narrinyerik, Fidsi-szigetiek); másutt 
a bűn engedetlenség (Fidsi-szigetiek) : az első ember halála után egy 
isten jön és föl akarja támasztani, de a halott gyermekei nem akarják 
a sírt kinyitni és ezért halott marad és mindenki halandó lesz; a papi-
talaioknál pedig a bűn a hálátlanság. Látjuk, hogy a sokféle bűn között, 
amelyről a különféle mondák tudnak, nem épen meglepő és aligha számít-
hat külön párhuzamnak az a tény, ha a Tonga-szigetiek mondájában azáltal 
követték el a bűnt, hogy az istenek közöl néhányan az újonnan terem-
tett, gyönyörűséges földön megtelepedtek és a fák gyümölcseit megízlelték 
és ezáltal isteni természetüket elvesztve, halandók lettek. 

X. Az eredmények összefoglalása. 
Szemlélődésünket befejezve, egy egészen bizonyos eredményre 

jutunk: az emberiségnek közmeggyőződése az, hogy létének kezdetén 
boldog életet élt, amíg egy bűnt el nem követett. A racionalista optimiz-
mus, amely különösen Rousseau nyomán kereken tagadta az emberiség 
bűnbeesését és az ember jó tulajdonságainak uralmát csupán társadalmi, 
pedagógiai és gazdasági viszonyoktól tette függővé: ellent mond nem-
csak a kinyilatkoztatásnak, hanem az emberiség közmeggyőződésének, 
amely faj-, kor-, műveltségi és földrajzi különbségek nélkül ebben a 
pontban egyformán nyilvánul meg. Már pedig, amint Cicero mondja: 
„Amiben minden nép megegyezik, annak igaznak kell lennie".8 De a 
Genesis elbeszélésének nemcsak ez az alapgondolata, hanem egyes 
vonásai is föllelhetők. Ismerik a népek a boldogság helyét, amely mint 
kert (babiloniak), mint boldogok szigete vagy mezei (babiloni, egiptomi, 

1 W. Schmidt, Uroffenbarung 559. — 2 w . Schmidt, Der Ursprung der 
Gottesidee 1.» Münster 1912., 118. — 3 w, Schmidt, Ursprung 334—5; H. Luken 
132. — * h. Lüken 131. — 5 j . Feldmann 481. — 6 H. Luken 130. — 7 H 
Luken 131—2. — » De nat. deorum 1, 17. 



görög mitosz), mint paradicsomhegy szerepel (perzsa, hindu, görög, 
germán, kínai, vogul, azték mitosz). Szent fákról tud a babiloni, egip-
tomi és hindu mitosz. A négy szent folyót megtaláljuk az egiptomi, 
délarab, görög és kínai mítoszban. A kígyó biztosan szerepel a délarab 
és azték hagyományban. A boldog élet, amely a világkorok elseje (perzsa, 
hindu, görög mítosz), azon vonásában, hogy az emberek akkor együtt 
élnek az istenséggel, megvan mindegyik mitológiában, amelyet tárgyal-
tunk. Az ősá.lapot egyéb vonásait szintén láttuk elszórtan felbukkanni: 
az ember együtt él az állatokkal (babiloni, kínai), ruhátlan (babiloni, 
föníciai), gyümölccsel táplálkozik (babiloni, föníciai, perzsa, néger) ; a 
föld bő termést ad magától (egiptomi, perzsa, görög, kínai, azték), az 
időjárás mindig kellemes (perzsa, kínai monda). A bűnre vonatkozóan 
a nő felelőssége szerepel több mondában (görög, északamerikai, óceániai 
mítoszok); a verekedő testvérpár egész Amerikában föllelhető; a halált 
pedig mint a bün következményét vagy az első ember szerzeményét 
ismeri a babiloni, perzsa, görög, vogul, kelet- és középafrikai, melanéziai 
és polinéziai mondakör. 

Ez a kétségtelenül felismerhető rokonság eleve kizárja azt, hogy 
minden egyes monda autochton legyen, függetlenül keletkezett volna és 
csak véletlenül egyeznének egymással. Viszont a földrajzi elszigeteltség 
— gondoljunk Kínára és az aztékekre —, valamint a korbeli különbség 
— jussanak eszünkbe az egiptomiak, babiloniak, kínaiak —, továbbá a 
műveltség választófalai, akkora szakadékokat teremtenek az egyes mito-
lógia-csoportozatok között, hogy lehetetlen azt gondolni, hogy egymástól 
vették volna át a mítoszokat. így tehát nem marad más hátra, mint 
hogy felismerjük azt, hogy az emberiség egy közös őshazában együtt 
élt és a megtörtént nagy eseményeknek emlékét szertehordta a nagy 
világba. A pogányság mitológiájának fejlődése bármennyire elrontotta is, 
vagy akár egészen elnyomta ezeket az ősi emlékeket, mégis fel-felcsillanó 
vonásaik megvillannak előttünk az egész világon. 

Jaj a nemzedékeknek, amelyek nem égnek a saját lángjukban és 
kihűlni engedik az öreg emberiséget ! 

De Vogüé. 



Az erkölcsi szabadság. 
Irta: Dr Várkonyi Hildebrand (Pécs.) 

Kétségtelen, hogy a neveléstudomány legfontosabb része az, mely 
az akarat- és jellemnevelés elméletét építi fel. A pedagógia ezen 
részlete azonban egyúttal a legtöbb problémát tartalmazza; a lélektan, 
ethika, világnézet és módszertan szempontjai és gondolatmenetei úgy 
egymásba fonódva s ágazódva jelennek meg itt, hogy valóban csak 
valamely következetesen és szigorúan megtartott legfőbb szempont 
teheti az akaratnevelés elméletét egységes tudománnyá, ily egységesítő 
szempont (ratio formális) a jellem fogalma. A jellemfogalom problemati-
kája három részre tagozódik, aszerint, hogy a „jellem" kifejezést mily 
részlet-fogalmak összefoglalására használjuk fel. Ha jellemen azon 
individuális vonások összeségét értjük, melyek egy emberen legkiemel-
kedőbbek, vagyis minőségileg és mennyiségileg döntő súlyban jelent-
keznek: akkor nyerjük a jellemnek első fogalmát, melyben az jut kifeje-
zásre, hogyan érzünk, gondolkodunk, cselekszünk állandóan s másoktól 
eltérően. A „jellemnek" ezt a jelentését a Jellegzetes individualitásra" 
foglaljuk le s ennek megállapítási módja s belső törvényei alkotják a 
jellemtan belső problémáját. — A második probléma szorosan összefügg 
az elsővel s azt a kérdést foglalja magában, mik a jellegzetes individuali-
tásnak létesítő okai ? Ez főleg pszichológiai kérdés — de egyúttal a 
legnagyobb jelentősége van a pedagógiai eszmélkedés számára. A jelle-
met a velünkszületett és szerzett dispoziciók és készségek, a tempera-
mentum, a környezet öntudatlan és tervszerű hatásai, a nevelés és 
önnevelés hozzák létre ; a tér- és idő külső és belső erői egyaránt a 
jellegzetes individualitás kialakításán dolgoznak. — A harmadik s egyben 
legfontosabb kérdés csak az első kettő után következik: ez az eszményi 
jellem kérdése. Míg az előbbi két gondolatkör azt vizsgálta, ami van, 
— e harmadik arra irányul, aminek lennie kell; az előbbiek a jellem 
adottságait kutatják, e harmadik fejezet a jellemet, mint feladatot tekinti. 
Nemcsak azt kell látnunk, hogy szükségképen mindenkinek, — még a 
„jellemtelen" embernek is — megvan a maga jelleme, azaz jellegzetes 
individualitása, ezen felül azt is követeljük, hogy mindenki legyen 
„jellemes", azaz legyen ideális jelleme. Ezen követelésünk pedig már nem 
az ember pszichológiai ismeretén, hanem az etika törvényein nyugszik. 

2. Mily tulajdonságoknak kell azonban a jellemben meglenniök, 
hogy a szó igazi értelmében „ideálissá" legyen? Miben áll a jellem 
eszményisége s megközelíthető-e ez az eszmény ? Ez az a kérdés, melyre 
a jellemnevelés problématikája természetszerűen rávezet az előző meg-
állapítások után. Az ideális jellemnek különböző ismertetőjeleit s kellé-
keit egymástól eltérően találjuk megállapítva az értékelő filozófiai isko-
lákban. Szándékosan emeljük ki itt az értékelést, mert valóban attól függ 
az eszményi jellem kellékének megállapítása, mily mozzanatot tartunk 
értékesnek az emberi élet körében. Az értékelések két csoportra oszt-
hatók a jellemtudomány itt érintett kérdésének szempontjából: az egyiket 
naturalisztikus irányúnak lehetne elnevezni, a másikat ideális irányúnak. 



Mind a kettő értékel; mind a két felfogás azt keresi, milyen az a jellem, 
amelynek „lennie kell" szemben az egyszerűen, empirikusan „meglevő-
vel" ; a különbség közöttük nem is az értékelés attitűdjében van, hanem 
az értékelés irányában. A naturalisztikus felfogás azt tartja elérendő 
jellemnek, — kitűzött célnak, — ami akaratunknak, egyéniségünknek 
állandó természete : azt kell megismernünk, saját igazi énünket lelep-
leznünk az önismeret segítségével s megismerve, uralomra segítenünk; 
ebben áll szerinte az ideális jellem. A görög költő mondását érvényesíti 
a naturalizmus, azt a mondást, mely szerint „légy az, aki vagy" : „den 
extensiveren oder intensiveren oder zentraleren Wiilen durchzusetzen 
gegen die konkurrirenden Wollungen, darin besteht die Sittlichkeit", — 
mondja a Nietzschén táplálkozó individualisztikus naturalizmus (Richter), 
mely azt, ami van ezután (t. i. lényünk alaptermészetét) egyúttal érté-
kesnek és érvényesnek is ismeri el. Ehhez a naturalizmushoz közel áll 
az eszményi jellemnek az a második fogalmazása, mely a személyiség 
gondolatán sarkallik. Goethének az a mondása adja meg hozzá a vezető 
motívumot, hogy a földön a „személyiség a legfőbb értékünk". Eszményi 
jellem s a nevelés végső célja eszerint a teljesen kifejlesztett személyiség 
volna. Kérdés azonban, miben áll ez a „személyiség"? A személyiség-
etika hívei-szembeállítják e fogalmat a merő individualitással s jelleg-
zetes kellékét vagy az öntudatosságban, vagy az erkölcsi beszámítható-
ságban (Kant) keresték. Azonban az öntudatosság egymagában minden 
eszes lénynek egyaránt jellemző pszichikai tulajdonsága, a beszámítható-
ság pedig mindenütt ott van, ahol cselekvéseink szabad akaratunkból 
erednek. Jellem s még inkább: eszményi jellem csak akkor ered az 
öntudatcsságból, vagy a beszámítható szabad akaratból, ha ezek az 
erkölcsi törvényhez i g a z o d n a k . . . S így elmondhatjuk: valóban nagy 
értéke ugyan a gyarló embernek az öntudatos és beszámítás alá eső 
személyi lét, egyike a legnagyobb javaknak, — de mint fizikai adottság, 
még nem felel meg azoknak a filozófiai követelményeknek, melyeket az 
eszményi jellemhez füzünk. — Látjuk, mily döntő pont körül forog az 
eszményi jellem egész problematikája, melyik az a sarkalatos mozzanat, 
melyben minduntalan visszaterelődik gondolatmenetünk: ez a jellem 
etikai mozzanata, mely nélkül nem tudjuk megalkotni az eszményi jellem 
fogalmát. Ez azon ideális pont, mely körül Foerster felfogása is kijegece-
sedik, mikor a jellemnevelés célját abban tűzi ki, hogy a belső „közép-
ponti ént" uralomra kell segíteni a pusztán „periferikus én" (a vak, 
ösztönös hajlamok) világával szemben. A kettős én szembeállítása s a 
felsőbbrendű én ura lma: e gondolat az első; naturalisztikus felfogáshoz 
hasonlít ugyan első pillanatra, de csak addig, míg észre nem vesszük 
a középponti én gondolatában az ideális-etikai elemet. Foerster gondolatai 
szerint a középponti én nem azonos a Richter „intenzivebb, alapvetőbb 
én"-jével, vagyis az emberi egyéniségének alaphajlamaival s egyedisé-
gének uralkodó lényegével, hanem e „magasabbrendű én" kritériumait: 
a vallásos és ethikai érzületben mutatja be Foerster. Aki így határozza 
meg az ideális jellemet, vagyis azt, aminek „lennie kell", az már 
elhagyta a naturalizmus lapályait s az ideális életfelfogás tisztább leve-
gőjébe emelkedett. A „centrális" és „periferikus" én szembeállítása, az 



előbbinek magasabbrendűsége s etikai jellege : ez jut kifejezésre az 
eszményi jellemnek azon meghatározásában, melyet fentebb említettünk. 
Mindezek a meghatározási törekvések azonban sokkal teljesebb s plasz-
tikusabb alakot nyernek, lia az eszményi jellem lényegét az erkölcsi 
szabadságban jelölik meg. Az erkölcsi szabadságban mindaz együtt van, 
amit az etikai ideálisták keresnek s követelnek, mikor az emberi termé-
szet harmóniájáról, a belső, középponti én uralmáról stb. szólanak, 
vagyis mikor az eszményi jellem döntő mozzanatát keresik. Ezt mi az 
erkölcsi szabadságban jelöljük ki. 

3. Mi az erkölcsi szabadság, — miben áll ez a valóban legfőbb 
értékünk itt a földi világban, melynek dicsőítésében Kant és Windel-
band egyetértenek Szent Bonaventurával és Szent Ágostonnal? 

E fogalom gondos felépítést kíván s ehhez úgy jutunk el, ha a 
szabadság fogalmából indulunk ki s ennek különböző alkalmazásait 
tekintjük. 

A szabadságnak lényegét aquinói Sz. Tamás a „dominium actus 
sui"-ban látja, azt a tulajdonságát (propriumát) pedig, melyről folyto-
nosan felismerhető, a választásban találja meg (S. Theol. I, q. 85. art. 3.). 
A szabadság tehát mindig annyit jelent az emberi cselekedetekben, mint 
a választás képessége : ahol és ameddig van választás, ott és addig 
van általában vett (pszichológiai, vagy fizikai) szabadság. A választás 
azonban oly tevékenység, mely mindig valamire irányul s ezt az utóbbit 
a választás tárgyának nevezzük. Kérdés: mi lehet a választás tárgya? 
A választásnak nem lehet tárgya az abszolút jó a maga teljes meg-
ismertségében, — mert ezzel szemben nincs többféle lehetőség, csak 
egyetlen egy: e jónak feltétlen akarása. Itt nincs szabadság és választás, 
itt csak determinizmus van, illetve ez volna, ha az abszolút jót (Istent) 
a maga tökéletességében ismernők meg. Ez azonban ismereteink hiá-
nyossága miatt sohasem következik be. — Nem teszi továbbá válasz-
tásunk tárgyát az erkölcsi törvény sem, — sem ami megalapozását, 
vagy tartalmát, sem ami objektív érvényességét (fennállását), sem ami 
kötelező erejét illeti. Nem áll ugyanis hatalmunkban az, hogy megala-
pozzuk az erkölcsi törvényt, vagy ne alapozzuk meg, mert alapjai nem 
szubjektívak, hanem objektívak ; — az erkölcsi törvény érvényességét 
padig legfeljebb felismerhetjük, vagy nem ismerhetjük fel (ítéleteinkben), 
de nem dönthetünk afelől, érvényes legyen-e reánk és az egész világra, 
vagy ne legyen érvényes ; — kötelező erejét pedig az erkölcsi törvény 
szintén nem alanyiságunkból meríti, legfeljebb ezen erő felismerése 
függ ítélő szubjektivitásunktól. Mindezen esetekben azért van kizárva 
minden választás és szabadság, mert itt mindenütt logikai szükségképi-
ségről van szó, melyet vagy megismerünk, vagy nem. Amíg az erkölcsi 
törvény ismeretlen előttünk, vagy kétséges, addig természetesen nem 
jelentkezik a szükségképiség s így van tere a szabadságnak és válasz-
tásnak ; ilyenkor választhat az ember az erkölcsi törvény tartalmából 
folyó cselekvés és annak ellentéte között; innen meríti az a régi elv 
filozófiai megalapozását, mely a kétes törvényre vonatkozik: lex dubia 
non obligat. Mihelyt azonban megismertük az erkölcsi törvényt, már 
vége van a szabad választásnak : sem érvényessége, sem kötelező ereje 



nem függ választásunktól, mert mind a kettő a logikai szükségképiség 
evidenciájával lép fel tudatunkban, — pedig ahol szükségszerűség van, 
ott nincs választás. A választás fogalma ugyanis többfélének lehetőségét 
(tehát a többnek egyforma „indifferentiáját") foglalja magában ; szükség-
képinek pedig azt mondjuk, ami csak egyféleképen lehetséges (tehát 
ami az indifferentia egyenes ellentétét, a teljes differentiáltságot és 
determináltságot jelenti). Az erkölcsi törvénnyel szemben választási 
lehetőség csak egy esetben áll fenn: ez az erkölcsi törvény megismerése 
előtti állapot szabadsága. Vagyis szabadságnak az erkölcsi törvénnyel 
szemben csak abban a pszichikai tevékenységünkben van, vájjon ismerő-
tehetségünket alkalmazzuk-e a törvény megismerésére, vagy sem. Ha 
már megtörtént az erkölcsi törvény megismerése, akkor a fentebb jelzett 
irányokban nincs tere a szabadságnak. 

4. Igazi szabadságunk csak az erkölcsi törvény követésében vagy 
nem-követésében van. Itt már teljes tartalmával érvényesül a szabadság 
fogalma: ha követjük az erkölcsi törvényt, vagy ha ellene cselekszünk, 
egyaránt megvan a dominium actus és a választás kettős kelléke, melyet 
a szabadsághoz megkövetelünk. Mi az értelme azonban ennek a kifeje-
zésnek; „követni" az erkölcsi törvényt? E „követés" abban áll, hogy 
az erkölcsi törvény érvényes tartalmát nemcsak logikailag megalapozott 
tételnek, igazságnak tekintjük, hanem egyúttal irányító elvet is alakítunk 
belőle. Az erkölcsi törvény tehát nemcsak valamely igazságot fejez ki a 
jóságról, hanem egyúttal kellést is (pl. „a jót minden körülmények között 
tenni kell"), ami megfelelő a puszta analitikus vagy szintétikus Ítélettel 
szemben bizonyos többletet fejez ki, bizonyos irányítást és ösztönzést s 
egyúttal a már bekövetkezett cselekvésnek (választásnak) bírálatául is 
szolgál. Irányítás, kelletés, bírálat: ezek a „norma" fogalmának jegyei. 
E normákkal szemben nemcsak fizikai szabadságunk van, hanem itt 
találunk rá első izben az erkölcsi szabadságnak fogalmára is. Az erkölcsi 
szabadság első értelemben annyit jelent, mint az érvényesnek és köte-
lezőnek megismert erkölcsi törvény tartalmából folyó norma szerint cse-
lekedni, vagy nem aszerint cselekedni, azaz e két lehetőség között 
választani. Ez a kontráriusok választása, melynek megfelelőjét a régiek 
„libertás contradictionis"-nak nevezték el. 

Kérdés már most, az erkölcsi szabadságra való nevelés mit jelent? 
És mit jelent az a gondolat, hogy a jellem tökéletessége az erkölcsi 
szabadságban á l l ? Vájjon egyértelmű-e ez a követelésünk és tételünk 
azzal, hogy az ideális jellemnek minél nagyobb szabadságra kell töre-
kednie, azaz, minél jobban kell látnia az erkölcsi törvényből származó 
cselekvési szabályt és minél többször kell mellette is, meg ellene is 
cselekednie? Nyilvánvaló, hogy az erkölcsi szabadságot senki sem értel-
mezi így. Az mindenesetre hozzátartozik ehhez a fenséges attitűdhöz, 
hogy mind az erkölcsi törvényt, mind pedig a belőle folyó követelményt 
és szabályt („tedd a jót!") világosan és határozottan átértsük és átérez-
zük. Erkölcsi szabadság, mely az eszményi jellemnek tulajdonképeni 
lényegét teszi, csak úgy gondolható el, ha tisztában vagyunk az erkölcsi 
törvénnyel, ha öntudatosan s teljes felelősségérzettel állunk vele szem-
ben. Az a másik mozzanat azonban, a választás szabad gyakorlása az 



erkölcsi törvény követésében, már nemcsak hogy nem tartozik az erkölcsi 
szabadság igazi fogalmához, hanem egyenesen ellenkezésben áll mind-
azzal, amit az etikusok e fogalomról a sztoikusoktól és szent Ágostontól 
Windelbandig megállapítottak. Lássuk tehát az erkölcsi szabadság igazi 
fogalmát! 

5. Szépen és helyesen fejti ki ezt az eszmét Windelband az 
akarat szabadságáról írt művében (VI. előadás). Gondolatait erről a 
tárgyról annál is inkább követhetjük, mert függetlennek mutatkoznak 
az akaratszabadság egyéb problémapontjaitól s azok megoldásától. Erköl-
csileg szabadnak lenni annyi, mint választásunkban az értelem szavát 
követni, szemben a szenvedélyek szavával : „Frei sein, heisst der Ver-
nunft gehorchen." Leibniz is azt m o n d j a : „Eo magis est libertás, quo 
magis agitur ex ratione, eo magis est servitus, quo magis agitur ex 
libidine." Kant is abban látja a „praktikus ész autonómiáját," hogy 
„önmagunkat határozzuk meg az erkölcsi törvény által." Ezek a nyilat-
kozatok összhangzásban vannak a sztoikusoknak, szent Ágostonnak, 
Aquinói sz. Tamásnak felfogásával s itt annak a sajátságos látványnak 
vagyunk tanúi, hogy tulajdonképen annál szabadabbnak tartják az 
embert ezek az etikusok, minél megkötöttebb, — annál jellemesebbnek, 
minél változatlanabb a cselekvésmódja, — annál etikusabb lénynek, 
minél kevésbbé pszichologikus vagy pathologikus. Az erkölcsi szabad-
ság voltakép nem egyéb, mint a pszichológiai szabadságról való lemon-
dás, — az erkölcsi normának minél teljesebb követése, — minél 
hiánytalanabb megközelítése a szentség, jóság, tökéletesség állapotának. 
A fogalmak sajátos dialektikájánál fogva azt kell mondanunk tehát, 
hogy az erkölcsileg legszabadabb ember egyúttal a pszichológiailag 
teljesen determinált egyén, a legtökéletesebb jellem az, melynek cselek-
vései már elveszítették minden variáció-képességüket s teljesen mecha-
nizálódtak egyetlen egy irányban : az erkölcsi törvény követésének irá-
nyában. Hogyan értelmezzük az erkölcsi szabadság ezen dialektikai 
fogalmát ? 

Valamint az emberi cselekedeteket nemcsak azért mondjuk szaba-
doknak, mert választáson alapulnak, hanem azért is, mert bennük maga 
a választó egyéniség jut kifejezésre (dominium sui actus) : épúgy az 
erkölcsi szabadság jelzőjét azokra a személyiségekre foglaljuk le, kik 
mindig csak az erkölcsi törvény követését választják. Ez az egyik ok. 
Erkölcsileg „legszabadabbak" tehát azok, kik az erkölcsi törvénnyel ellen-
kező választásra már csak elméletileg képesek, gyakorlatilag nem. Ezért 
mondja szent Ágoston paradoxonban: „Maior libertás est non posse 
peccare, quam posse non peccare" — nagyobb „szabadságban" él az, 
aki már nem is tud vétkezni (jellemének megállapodottsága folytán), 
mint aki még tud nem-vétkezni is, meg vétkezni is. Világos, hogy itt a 
szabadság az egyén tökéletességét jelenti, úgy hogy szent Ágoston sza-
vait így is értelmezhetjük: nagyobb tökéletesség az, ha már nem tudunk 
eltérni az erkölcsi törvénytől, mint ha még megengedi jellemünk az ellen-
kező cselekvést is. Akikben ez az erkölcsi szabadság megvan, azoknál 
az erkölcsi törvény követése lényegükből folyó követelménynek s többé-
kevésbbé pszichikai kényszernek tűnik fel. 



6. Szabadság és törvény: e két fogalom egymást kizáró végletnek 
látszik első pillanatra. Az erkölcsi szabadság gondolata pedig egyenesen 
a két ellentétes fogalom azonosítására vezette fentebbi gondolatmenetün-
ket. Ez úgy vált lehetségessé, hogy a szabadság fogalmában rejlő kettős 
mozzanat mindegyike kifejtette a maga gondolati dinamikáját, napfényre 
hozta, ami bennfoglaltan benne rejlett. A szabadság fogalmában ugyanis 
van egy negativ és egy pozitív mozzanat. A negatív mozzanat szerint 
minden szabadság vaiamitől való mentességet, függetlenséget jelent; a 
pozitív mozzanat pedig azt jelenti, hogy a szabad cselekvés az egyénben 
gyökerezik s annak legmélyebb megnyilvánulása. Az erkölcsi szabadság 
mind a két mozzanatot teljesen magába foglalja: az erkölcsileg szabad 
személyiség független minden mástól — az erkölcsi törvényen kívül ; és 
viszont cselekvései, választásai ezen törvényhez ragaszkodó, e törvényt 
megvalósító és második természetévé tevő egyéniségének benső meg-
nyilatkozásai. A törvény nem lesz többé az ilyen egyéniség számára 
kívülről reáerőszakolt, idegen parancs, hanem átmegy, átolvad erkölcsi 
életének belső törvényévé; az ilyennek erkölcsisége valóban „autonóm" 
lesz, abban az értelemben, hogy ami (az erkölcsi törvény) kezdetben 
objektív és kívülről eredő szabály volt, most már belső, szubjektív cse-
lekvési törvénnyé, életformává lett számára s elveszített minden kény-
szerítő és ráoktrojált jelleget. Az erkölcsi szabadság ebben az értelemben 
tehát valóban „erkölcsi" és valóban „szabadság". A szabadság és tör-
vény benne ellenmondás nélkül, valós egységbe olvadnak. 

7. Még egy más nehézség is felmerül e helyen és az is a fogalmak-
nak látszólagos ellenmondásábói meríti erejét. A kérdés ez : ha az erkölcsi 
szabadság az erkölcsi törvény minél hiánytalanabb s minél következe-
tesebb átélésében és megvalósításában áll, akkor a teljesen tökéletes 
jellem, az „ideális" jellem, megvalósítva az erkölcsi szabadság teljessé-
gét, bizonyára merev, automatikusan, egyformán működő gépezethez lesz 
hasonló. Nincs és nem lehet többé nála tökéletesedésről, haladásról 
beszélni, mert elérte a változhatatlanság állapotát. Összeegyeztethető-e 
ez a nevelés céljával s az emberi természettel ? 

Azt tartjuk, hogy az erkölcsi szabadság nem vezet soha a jellem 
automatikus gépiességére s ha benne látjuk a jellem tökéletességét, 
helyes célt tűztünk ki a nevelés számára. Kétségtelen, hogy a szó teljes 
értelmében vett erkölcsi szabadság határesete valóban egy automatikusan 
működő személyiségben valósulna meg. Egy szent, az erkölcsi törvényt 
minden egyes esetben kivétel nélkül megvalósító személyiség állana 
előttünk, ki valóban teljesen háttérbe szorította szenvedélyeinek pszichikai 
játékát s egyéniségéből csakis az erkölcsi törvénynek megfelelő mozza-
natokat engedi aktuálisan létesülni. Az is kétségtelen azonban, hogy az 
ilyen egyéniség sohasem valósulhat meg, — hanem szükségképen a 
valóságnak mindig csak „határesete" marad, azaz oly elgondolt s logikai-
lag lehetséges eset, mely felé végnélkül közeledhetünk, de amelyet elérni 
voltakép sohasem lehet. Ily határesetek mindenütt vannak, minden 
létező sorozatban jogosan megkonstruálhatok, mert hiszen a létező reali-
tások egyéni természetén alapulnak. Ha a valóságos létezők ezernyi 
eltérő alakjait rokonságuk alapján összetartozó csoportokba foglalva, 



őket egy-egy fogalom, „eszme" megvalósulásainak tekintjük, hamarosan 
rájövünk arra az ősi plátói gondolatra, hogy egyik sem alkotja közülük 
az eredeti eszme tiszta megvalósítását, hanem tőle mindegyik eltérést 
mutat ; reájövünk továbbá arra is, hogy e rokon létezők tökéletességi 
sorba rendezhetők, olyformán, hogy az egymást követő tagok egyre 
közelebb állanak az eszme-képviselte tökéletességi állapothoz, — de 
elérni egyik sem tudja ezt a tagok közül. A realitás az eszmei tökéletes-
ség asymptotája. Ez a filozófiai magyarázata annak is, mért nem lehet 
a természetes jellem, az erkölcsi szabadság megvalósításának bárminő 
magas fokán sem azonos az ideális jellemmel. Ez utóbbi megközelíthető 
ugyan, — határtalanul sok finom árnyalat s átmenet vezet el feléje, — 
de vele azonosulni a földi véges ember nem fog soha. E filozófiai ala-
pon tett következtetésünket a pszichológiai tapasztalás is mindenben 
igazolja: csak az eszményiségre törekvő jellemek csodálatos galériájára, 
a szentek s nagy emberek lélektani képeire (pszichogrammáira) kell 
gondolnunk. 

De ha az abszolút tökéletes erkölcsi szabadság állapota, mondjuk: 
a jellembeli szent automatizmus teljes mértékben nem érhető el soha, 
akkor ebből egy további igazság is kikövetkeztethető. Ez azt mondja, 
hogy a jellem folytonosan tökéletesíthető és fejleszthető s e tökéletese-
désnek nincs reális határa. Mily vigasztaló gondolat ez azzal szemben, 
hogy a teljes erkölcsi szabadságnak a jellem merev automatizmusát kell 
eredményeznie ! Tökéletességünk tehát a tökéletesedés lehetőségében áll : 
ezt a perfekcionizmust következtethetjük abból a tényből, hogy az ab-
szolút tökéletes jellem a valóságban elérhető jellem-fokozatoknak határ-
esete, vagy asymptotája. Ha sohasem érhető is el, végnélkül meg-
közelíthető. 

8. A nevelésnek és önnevelésnek végső erkölcsi feladatát a fen-
tebbiek alapján következőképen fejezhetjük ki : a cél az adott emberi 
individualitásnak tervszerű tökéletesítése, — az erkölcsi szabadságra 
való rávezetése; — az idividualitásból erkölcsi személyiség alakítása. 
Mindez, láttuk, az erkölcsi szabadság gondolatának csak más és más 
kifejeződése. Egy utolsó kérdés van már csak hátra s ez így hangzik : 
lehetséges-e az adott individualitást („a velünk született jellemet") az 
ideális jellem felé közelíteni ? Lehet-e egyediségünket tökéletesíteni, 
programmszerűleg átalakítani s az erkölcsi törvényhez egyre közelebb 
hozni? Nem vállalkozunk-e lehetetlenségre akkor, mikor adott egyéni-
ségeket, meghatározott, örökölt, állandó tulajdonságokból, vérmérséklet-
ből álló személyeket újjá, másokká akarunk fejleszteni? Schopenhauer 
s vele sokan azt vallják, hogy a jellem egyszersmindenkorra készen 
adatott e földi étet számára minden egyes embernek s azon épúgy nem 
változtathat senki, amint a fenyőfát nem lehet neveléssel juharfává át-
alakítani. A kérdés helyes megoldására akkor jutunk el, ha helyesen 
látjuk a jellegzetes individualitás létesítő okait, a charakterologia máso-
dik alapkérdését. Kétségtelen, hogy vannak minden jellegzetes egyedi-
ségnek, vagyis az első értelemben vett „jellemnek" oly alkotórészei, 
melyeket valóban változhatatlannak kell tekintenünk. Ilyenek az átörö-
költ sajátságok és a temperamentum. Vannak azonban olyanok is, me-



lyek változhatnak és alakulhatnak s az az erő, mely e változtatásokat 
főképen eszközölni tudja, az akarat : az eszméktől inspirált, s az erkölcsi 
törvény sugallása alatt álló akarat. Akarattal nem változtathatjuk meg 
ugyan az átöröklött lelki-testi sajátságokat vagy a temperamentumot 
sem magunkban, sem másban, de már ezeknek az elemi erőknek meg-
nyilvánulásai, sőt dinamikája is, többé-kevésbbé az akarat hatalmában 
van. Igaz ugyan, hogy e tevékenységek : akarni vagy nem akarni, így 
vagy úgy akarni, — szintén már a meglevő elemtől is függenek; igaz, 
hogy e kölcsönös függésben megtévesztő s bonyolult problematika rej-
lik: de filozófiai meggyőződésünk az, hogy mégis az akarás és a 
választás az, amin a jellemfejlődés további lehetőségei alapulnak, mert 
a választásban mutatkozik meg talán legjobban a véges lét kontingen-
ciája. Boutroux jól látta meg, hogy a lét egész vonalán egy alapvető 
kontingencia érvényesül, mely végelemzésben oda lyukad ki, hogy nem-
csak determinált létmozzanatok vannak, hanem vannak lehetőségek, 
nem-determinált létmozzanatok is és a választás a külső és belső 
világban egyaránt határozza meg azt, ami határozatlan volt előbb, — 
azaz belenyúl a világfolyamatba s győzelemre vezet, kiemel a lehetőség 
állapotából külső vagy belső mozzanatokat, rejtett elemeket. A kontin-
gencia és indifferencia az akarattal van szerves összefüggésben, követ-
kezéskép vele adódik az uralom a lehetőségek felett. Mi rejti magában 
e lehetőségeket? A jellem, az a jellegzetes individualitás, melyből az 
akaratnak kell kiemelni, kidolgozni azokat a vonásokat, melyek az erkölcsi 
törvényt tükrözik. Ez a jellemnevelés feladata s egyben lehetősége. 



FIGYELŐ. 
À chicagói eucharisztikus kongresszus. 

XI. Pius pápa őszentsége Mundelein chicagói érsek kérésére Amerika 
második legnagyobb városát, középnyugat fővárosát, Chicagót jelölte 
m ig a 28 eucharisztikus kongresszus székhelyéül. 

Június 20—24.-e között folytak le a gyűlések és az ünnepségek, 
amelyek a száraz adatok és a szubjektív érzések oly áradatával töltötték 
eí az ember lelkét, hogy ezeket áttekinteni és szerves egységbe hozni 
nagy feladat egy — Európából épen erre az alkalomra áthajózott — 
emberi elme számára. 

Az emberi elmének ugyanis megvan a maga befogadó képessége 
és ha ezt túlhaladja a benyomások özöne, lepereg az elfáradt lélekről 
mindaz, ami csak éri és legfeljebb később eszmél rá. Ezzel eléggé kör-
vonalaztam, mit jelent az európai szemnek és fülnek egy amerikai ünnep-
ség sorozata. 

Nagv igényekkel eltelve indultunk el jún. 7.-én Budapestről Hanauer 
váci püspök vezetésével közel harmincan. Még fülünkben csengett a győri 
papság meleg üdvözlése és jókivánata, midőn a Duna kellemes völgyén, 
Svájc vadregényes havasai és vízesései mellett és Franciaország egy-
hangú vidékein keresztül — másfélnapi gyorsvonatozás után — meg-
érkeztünk Cherbourgba, az Atlanti-óceán francia kikötőjébe. 

A hatalmas óceán partjain láttuk, mint váltakozik egymással a ten-
ger dagálya és apálya! Tudjuk, hogy ez az árapály körüljárja az egész 
Földet. 

így járja át Krisztin szeretete az egész világot! 
Körmenetre készül a kath Egyház, arra készül az egész világ . . . 

És e körmenet már megkezdődött! Nincs akadálya a szíveknek, nincs 
akadálya a szeretetnek! Az Isten az óceánokkal elválasztotta egymástól 
a kontinenseket, de most összeköti ezeket az Eucharisztia szeretete. 

Megmozdul a világ hivő népe és megy . . . megy síkságon, hegye-
ken, völgyeken, folyókon, tengereken keresztül. Az emberiség egyik fele 
nyugatnak tart, hogy Chicagóban összeölelkezzék az egész Föld az Oltári-
szentség imádásában. 

* Jún. 12. 

Tengeren vagyunk. Leereszkedik a magas égből a mély vizekre a 
vastag köd. És míg félpercenkint szól a szirén félelmetes hangja, a hajós-
legények hideg vérrel bontogatják a mentőcsónakok köteleit. Készülnek 
a legrosszabbra . . . 

Bent az úszó városban, a nagy vizek felett pedig megszólal a kis 
csengettyű, bizalmat keltő és áhítatot parancsoló csilingelése, amikor a 
szentmisében az Úr sz. testét fölemeli a pap . . . Azok, akik Európa leg-
különbözőbb országaiból jönnek, akármilyen nemzet gyermekei, akár-
milyen nyelvet beszélnek, mély hódolattal ereszkednek térdre a mindenség 



Ura és Királya előtt, aki közel 2000 éve mondotta tanítványainak : „Mit 
féltek ti kicsinyhitűek !" * 

Mivel Nyugatra utazunk, a megtett út mennyisége szerint naponkint 
átlag egy órával kellett visszahajtanunk óránkat. Jún. 15.-én már 6 órával 
voltunk hátrább a hazai időhöz viszonyítva. (Ekkor pl. a hajó órája 
szerint háromnegyed 8 kor nyugodott le a Nap, de a hazai óra már 
3/i2-i mutatott jún. 16.-ára!) Midőn mi éjfél körül lepihentünk, otthon 
már szólt a kakas és a falu plébánosa ment misézni. De a Nap jött 
mindig nyugatabbra! És amikor otthon már elnémult az oltár minden 
csengetyüje, megszólalt a mi hajónkon. De minálunk akkor még csak 
éjfél után 2—3 óra volt. És a szentmise bemutatása folytatódott nálunk 
a tengeren, aztán Amerikában, . . . a nagy Csendes-óceán szigetein, Kíná-
ban, Japánban, Indiában, Kis-Azsiában . . . az összes missiós telepeken. 

így tért vissza a szentmise bemutatásának ideje újra Európába, majd 
hozzánk is az Atlanti óceánra nap nap után. 

Ezt jövendölte meg már a próféta: Napkeletről napnyugatig nagy 
az én nevem . . . És szüntelen mutattatik be áldozat az én nevemnek !" 
(Malach 1, 11.) 

Ahogy körülfogja a Földet a tenger áramlása, ép úgy járja körül 
a szentmise bemutatásának állandó hajnala napkeletről napnyugatig . .. 
örökké . . . a világ végéig, térben és időben . . . 

II. Jún. 16. 
A pápa őszentségének követét, Bonzano kardinálist a többi bíbo-

rosokkal együtt kápráztató fénnyel fogadták New-Yorkban. Amerre a 
szem ellátott, a hosszú utcákon és parkokban, kirakatokban és a 20—30 
emeletes felhőkarcolók ablakaiban mindenütt, úgyszintén az autokon az 
arany és ezüst (fehér) szinü pápai és a 48 csillagú, pirosfehér sávos 
amerikai zászló és drapéria, továbbá a szentségtartó, szőlőfürt és búza-
kalász művészi rajza, valamint a pápa, az Amerikába utazott bíborosok 
és Mundelein érsek fényképei! Az európai szem bámulatba esik a festői 
látványosságon. 

Amerre a bíborosok elvonultak, aggok és gyermekek, férfiak és 
nők letérdeltek az utca kövére és úgy fogadták a pápa követének az 
áldását. A new-yorki városháza nagytermében meg Smith, New-York 
állam kormányzója és Walker polgármester térdenállva csókolták meg 
Bonzano kardinális gyűrűjét. . . 

Külsőség mindez? Avagy az anyagiasnak ismert Amerika lelke 
született-é m e g ? N e m ! Az amerikai lélek felébredt és Krisztus helytar-
tója követének látása közelebb hozta az örök Istenhez ! . . . A pápai követ 
megjelenése Amerikában az eucharisztikus kongresszus alkalmával felér 
egy missziós héttel ! 

* 

Jún. 17-én New Yorktól Chicagóig 9 Pullmann kocsiból álló külön-
vonat vitte a pápa Őszentségének követét 8 bíboros társával együtt. 
Ilyen tiszta bíborvörösre festett vonatot még nem látott a világ! Feje-
delmek sem utaztak ilyenei s o h a ! . . . Csak a pápai követ és biboros 



lársai . . . A pénzes Amerika a maga módja szerint mutatta ki hódolatát 
Péter apostol utóda iránt . . . 

Hát még Chicagóban ? Utcákon, tereken stb. hatványozott díszletek 1 
Ezer fehérkeztyüs tűzoltó és 25.000 egyenruhás (cilinderes) Kolumbus-
lovag nyitotta meg a bíborosok menetét. Bonzano kardinális autóját négy 
motorkerékpáros rendőr vette közre. Az állomás és a Sz. Név katedrális 
útvonalán 200.000 ember térdelt, alig hagyva helyet az autóknak, úgy 
hogy a háromméríöldnyi utat másíél óráig tehették meg az autók. A menet 
fölött pedig repülőgépek írták íveiket a levegőbe . . . 

Királyibb fénnyel és ragyogóbb pompával még nem fogadtak földi 
uralkodót — írják az amerikai újságok. 

A chicagói Colisseumban Dever polgármester, Small, Illinois kor-
mányzója és Coolidge elnök megbízottja hódolt a pápai követnek. 

De szeretettel fogadtak mindenkit! Welcome, Pilgrims! Welcome 
Congressists! — olvashattuk minden villanyosban, minden kirakaiban, 
valamint az újságokban is, ahol a kongresszus minden fontosabb jele-
netét 2 — 3 óra múlva már képekben láthattuk. 

A papi civil ruhát és a reverendát mindenütt megkülönböztetett 
tisztelettel vették körül. A vámtisztek és a rendőrök (kevés kivétellel kath. 
írek) nem egyszer kalaplevéve köszöntöttek bennünket, ami Amerikában 
civileknél sem szokás! Többször megtörtént, hogy férfiak, nők, gyerme-
kek autójukba szólítottak, ha gyalog tartottunk valahová. 

111. Jún. 20. 
A megnyitó Veni Sancte és az első főpapi szentmise a Holy Name 

kathedrálisban nem mutatkozhatott impozánsnak. Hiszen oda csak a pap-
ság férhetett be. De az egy millió áldozó Chicago templomaiban, ahol 
az első nap összesen 6060 szentmisét mondtak (a Colisseumban 20 
ideiglenes oltár volt felállítva), felülmúl minden képzeletet és túltesz min-
den külsőségen. 

A 3 millió lakosságú Chicago, hozzászámítva az I millió zarándo-
kot, annyi áldozót adott, mint a 8 milliót számláló Hazánk! 

Vasárnap este 8 órakor a chicagói egyházmegye 353 templomá-
ban közös szentségimádás volt A könyörgést minden templomban egy-
egy püspök mondotta. 

* 

Jún. 21 . 

Valójában a kongresszus első impozáns jelenete a hétfői gyermek-
mise volt az emberi szemmel alig belátható dimensiójú Stadiumban. 

Az északi részen felállított ciboriumos oltár a leghatalmasabb oltár 
volt, melyet a világ valaha látott. A római Szt. Péter templom oltára 
hozzája képest középméretű oltár. Az oltáremelvény 210 láb széles, 214 
láb hosszú és 125 láb magas. Az oltárhoz 40 lépcső vezet fel. A gyertya-
tartók két ember magasságúak, a gyertyák hossza pedig egy ember-
rel ér fel. 

Az oltár mellett a pápai követ trónusa, jobbra és balra - egy lépcső-
fokkal lejjebb, — a 12 kardinalis széke bíborral bevonva. Alább az 500 
megyéspüspök, érsekek, prelátusok, apátok számára volt fenntartva ülő-



hely. A hosszú Stadium egyik oldalát áldozópapok, a másikat apácák 
töltötték be. A 62 ezer énekes gyermek tiszta fehér ruhában sárga 
nyakkendővel és kalapszalaggal a legelső mezőben a porondon helyez-
kedett el. 

Reggel 6 tói 10 óráig tartott, míg a déli oldalról felvonultak. A papok 
és a civilek meg az északi oldalról mentek kijelölt helyiikre. Az elhe-
lyezkedés csak V^ll kor ért véget. 

Jóleső érzés vett rajtunk erőt, midőn a Stadiumban köröskörül 
elhelyezett nemzeti zászlók között a magyart is megpillantottuk. 

Nincs festő, aki a félmilliónyi tömeg imponáló hatását vászonra 
tudná vetni ! Nincs ember, aki megilletődés nélkül ne olvasná ezen 
óriási tömeg fölé emelkedő hatalmas cibórium-oltár feliratát, amely a 
világ négy tája felé küldi sugarait: Ecce Agnus Dei! Nem volt ember, 
aki száraz szemmel tudott nézni a 62 ezer gyermekre, mikor az emel-
vényeken elhelyezett karnagyaik rádiótól irányított együttes intésére el-
kezdték a De Angelis mise fenséges Kyrie-jét. 

A cibóriumoltár kupolájáról egy csomó rádiókürt csüngött alá. 
Néha el elkapta a gyermekek énekét. Majd a pápai legátus szavait küldte 
világgá. A Glória, Evangelium, Credo, a Praefacio, a Pater noster szavai 
eljutottak a világ összes nemzeteihez. Azokhoz is, akik még nem verik 
mellüket, mikor az Agnus Deit felmutatja a pap az Oltáron . . . 

Mint érdekességet, megemlíthetem, hogy a gyermekmisén használt 
ostya egy franciaországi árvaház gyermekeinek jócselekedetekkel szerzett 
búzaszemeiből készült. 

A Urfelmutatás csengőie is elhatott a szivek mélyére hódolatot 
parancsoló felszólításával: „Regem regum Dominum venite adoremus!" 
(Jöjjetek, imádjuk a királyok hatalmas királyát!) A Pater noster elének-
lése után elült e szél és a nap kinézett a felhők alól. Mintegy megörült 
a természet is, amely még nem hallotta ekkora tömeg előtt a Miatyánkot 
imádkozni . . . 

Az ártatlan gyermekek énekének utólsó akkordja : Dona nobis 
pacem (adj nekünk békességet 1) fejezte be a magasztos lelki impresz-
sziók áradatát. 

Kérdeztük többen magunktól : Álom volt-e mindez, avagy valóság? 
— Reménnyel táplált valóság ! 

Lesz még majd a Liberty országában is, de az egész földön is 
egy akol és egy pásztor! 

Aznap megnéztem a Stadium mellett lévő Field múzeumot. A nép-
rajzi osztály gyakorolta rám a legnagyobb hatást. Itt elraktározva láttam 
Kina, Japán, India és a Csendes Óceán majdnem összes szigeteinek 
istenségeit és bálványait rémséges ábrázattal, tűzet okádva, gyermekeket 
nyelve és emberáldozatot lihegve. Elnéztem őket és elszomorodtam. 
Megsajnáltam a pogányokat és felkiáltottam: Ecce deus vester! Opera 
manuum hominum! De midőn rágondoltam a délelőtti szentmise-
áldozatra, a kereszténység szelid Istenére, aki önmagát adta értünk a 
Golgothán, megvigasztalódtam. 

A bálványok előtt még senki sem hajtott térdet itt Amerikában, 



4. Keresztkút-fedő a pannonhalmi székesegyházban. 



de közvetlen szomszédságukban a szent ostya fehérsége alatt egy világ 
imádta térdenállva az Agnus Deit, az élet kenyerét. 

És a hitetlen világ még mindig kérdi: „Te vagy-e Krisztus, az 
eljövendő, vagy mást várjunk?! 

Az Úrfelmutatás mélységes áhítatának hatása alatt sokan felkiáltottak, 
akárcsak a százados a Golgothán: „Ez valóban Istenfia volt! Ez valóban 
isteni vallás!" — és katholikusokká lettek! 

Június 2 2 — 2 3 . 

Kedden a nők miséje hasonló hatásokat váltott ki. (Akkora tömeg 
volt, hogy a nagy szorongásban 800 nő ájult el!) 

A gyermekek és nők után a férfiak hódoltak a békesség fejedel-
mének. Este 60 000 férfi tett hűségi fogadalmat a szentségi Úr Jézusnak 
ugyancsak a Stádiumban. A kezükben tartott gyertyák fénye, a férfi 
ajkak imája valami leírhatatlan káprázat erejével hatott mindenkire. 

Szerdán Magyarország hercegprímása Csernoch János elsőnek 
szerepel a plenáris nagygyűlésén — 500.000 ember előtt — magyar 
nyelvű szentbeszédével, melyet a rádió a magyar otthonok millióiba vitt 
el. Aggeus próféta szavait alkalmazva az emberiség e nagyarányú meg-
mozdulására: Et ego commovebo caelum et terram, mare et aridam. Et 
movebo omnes gentes. Et veniet Desideratus cunctis gentibus. Et in loco 
isto dabo pacem. Megjött a várva-várt ige, melynek temploma az egész 
világ. Hivei a nemzetek tagjai, kiket szent testével táplál. És akkor 
békesség lesz a földön . . . 

Ekkor jelentette be a nagygyűlésnek ország-világ előtt Csernoch 
hercegprímás, hogy Magyarországon 1 millió lélek vette magához az 
Ur Jézust jún. 20 — 21. e között. 

* 

Az egyes nemzeteknek és népfajoknak külön is volt gyűlésük 
saját nyelvükön. így 19 európai m nizeten kívül nemzeti eucharisztikus 
gyűlést tartottak a szírek, káldok és külön egy keleti csoport, továbbá 
a négerek és az amerikai indiánok. 

A világ összes nyelvén csak egy főtémáról beszéltek: az Oltári-
szentségről ! . . . 

Nekünk magyaroknak két nagygyűlésünk és egy zárt papi gyűlé-
sünk volt. A nagyszámban összesereglett magyarság lelki épülését a 
hercegrimáson, a váci és kalocsai püspökön kivül 10 óhazai és 6 ame-
rikai szónok munkálta az amerikai és magyar lobogókkal feldíszített St. 
Laurence hitközség halljában. (A beszédeket az Eucharisztikus Értesítő 
egész terjedelmükben hozza !) 

A pápai és magyar himnusz hangjaiban egyesült először 1918 óta 
itt Amerikában az ezer éves Nagy-Magyarország minden fájdalmai 
Az elszakított Észak, Kelet, Dél és Nyugat tájairól kivándorolt véreink 
itt egyesültek vágyban és lélekben a c?onka testtel! Ezen ünnepélyes 
pillanatban fájóbban hangzott a „Boldogasszony Anyánk" énekének 
ősi könyörgése. 

De örömmel kellett látnunk, hogy míg a másvallásúaknak nincs 



egyéb összékötőkapcsuk, mint papjuk személye, a magyarságot itt kath. 
hite és a szentmiseáldozat tartja össze és őrzi meg az elíorgácsolódástól. 

A kath. Egyház egységét szépen kifejezte az egyházművészeti 
kiállítás, melynek fénye és gazdagsága sok látogatót vonzott a Municipial 
Pierbe. Az itt osztogatott röpcédulák élénk betekintést engedtek Nyugat 
egyházi művészetébe és Kelet missiós életébe. 

IV. Jún. 24. 
A St. Mary szeminárium kies parkja és a benne levő tó világtörté-

nelmi esemény színhelye lett azóta, hogy Chicago érsekéről Mundelein-re 
keresztelték. Chicagótól 40 mérföldnyire van. Valóságos paradicsomi 
szépség I 

Amint bent a városban, itt is már hónapok óta készültek a nagy 
napra, az eucharisztikus körmenetre. Kettős sínpárt fektettek le, amelyen 
a kongresszus idején öt percnyi időközben közlekedtek a vonatok. A kör-
menetet megelőző napon már 400.000 embert szállítottak ki, akik aztán 
sátor alatt virradtak az emlékezetes napra. Június 24.-én ugyanennyi vette 
igénybe a vasutat, amelyen reggel 3 órától kezdve délután fél 2 ig folyt 
a szállítás. Félmillió ember pedig autón ment ki, úgyhogy 80,000 autó 
fordult meg Mundeleinben. 

Az amerikai észt látjuk abban is, hogy a kongresszus idejére egész 
speciális forgalmi szabályokat léptettek életbe Chicagóban. Mégis meg-
történt a kiszállításnál, hogy a hőségben és a tolongásban százával estek 
össze az emberek. A tömeg psychologiájára jellemző, hogy többször 
odahívtak egy-egy ájulthoz, hogy oldozzam fel és azután nyugodtan 
otthagyták őket a mentőknek. 

Csütörtökön d. e. 11 kor volt a nagymise a park főterén és már 
12 kor megkezdődött a körmenethez való fölfejlődés. */43 kor már teljes 
zárt kört alkotott a tömeg 8 —12-es sorokban az 5 km es útvonalon, 
melyet — főkép a szeminárium környékét és bástyáit — a világ összes 
nemzeteinek zászlai díszítettek. 

A felsorakozásban ott láttuk a Föld összes népfajait a legkülönbö-
zőbb szinárnyalattal festői ruháikban. Az európai emberfajon kívül a 
mongolt, a négert és az indiánt. Megható volt az az élőkép, melyet két 
nemzeti ruhába öltözött indiáncsalád szemléltetett egy autón : a kath, pap 
prédikálására miként borultak le először Krisztus keresztje előtt. Szép 
volt a lengyeleknek és németeknek autóra felszerelt élőképe is, 6 — 8 
méteres kereszttel. Kanada legészakibb vidékéről egy eszkimócsalád vett 
részt a körmenetben teljes díszruhában. 

A forró égövtől az északi és déli sark hómezőjéig, napkelettől nap-
nyugatig megmozdultak a szívek az eucharisztikus ü r Jézus imádására . . . 

Lehetett itt hallani a világ minden nyelvét olvasóimádság és ének 
alakjában. Valóságos bábeli nyelvzavar volt! Csakhogy itt mindenki tudta, 
hogy a világ legkülönbözőbb nyelvén is a világ Megváltójának eucha-
risztikus himnuszát éneklik. Nem százan, nem is ezren, hanem millió 
lélek! Egy millió lélek! Nem amerikaiak, nem európaiak, nem mongolok, 
nem négerek, nem indiánok, nem eszkimók, hanem a világ minden részé-



bői összegyűlt katholikusok, a „mi Atyánk" gyermekei, Krisztus barátai, 
akik Krisztus drága szent testének vételével egy testté tömörülnek . . . 

* 

1/43-mat mutat az óra. Elkezdődik Mundelein templomának harang-
játéka és a rádió kihirdeti az egymillió embernek, tudtára adja a világ-
nak, hogy a pápa őszentségének a követe, Bonzano, most veszi kezébe 
az Oltáriszentséget, hogy a világ szemeláttára körülhordozza. Az Úr 
Jézus elindul, hogy áldását hinthesse a világ négy tája felé. 

Ebben a fenséges pillanatban elhal minden emberfaj éneke, abban-
marad a nemzetek himnusza. Az emberek térdre hullanak . . . 

Midőn elkezdődik a csengők lágymonoton csengése, tömjénfüst 
száll az ég felé és az áhítat, az elérzékenyülés könnycsepjei hullanak le 
a forró földre . . . Egy percre leszállt a földre a béke, a hódolat csendje. 
Csak a repülőgépek zúgása hallatszik felettünk. 

Térdepel itt mindenki ! A bíboros is, kinek kezét térdenállva csó-
kolták meg New Yorkban és Chicagóban, most porba hull a parányi 
ostya Istensége előtt az iskolás gyermekekkel, a felnőttekkel, az aggok-
kal, a szegény napszámosokkal és a milliomos gyárosokkal együtt! 

A sötét Golgota megrázóan isteni jelenete futott végig porszem-
valómon I 

* 

A következő pillanatban már rádión indítják a menetet, a győztes 
Galilei diadalmenetét. 250.000 ezer rendőr biztosítja a menetnek a sza-
bad mozgást Elől három pap visz egy aranyozott keresztet. Utánuk 
600 fehérruhás minisztráns fiu, laikusok, cilinderes urak, a missiós terü-
letek népeinek kiküldöttei papjaikkal együtt, az amerikai városok meg-
számlálhatatlan egyletei csillogó egyenruhákban nehézhimzésü zászlaikkal. 
Az egy h ázi, pápai és amerikai zászlók valóságos erdeje után a világ 
összes nemzeteinek zászlait viszik. Egyszer majd maguk e nemzetek 
veszik át a jelképek szerepét és elismerik az egy igaz Istent! 

Azután jönnek az apátok és a szerzetesek a legváltozatosabb rendi 
ruhákban; az áldozópapok karingban, dalmatikában, kazulában; a püspö-
kök, érsekek udvari papjaikkal teljes főpapi díszben, infulával, végül a 
bíborosok (köztük az ír és a magyar primás), kiknek rendes főpapi 
kíséretükben ott látjuk az alabárdos pápai gárdistákat is. Mögöttük lép-
delt az Oltáriszentséggel Bonzano, a pápa követe . . . A baldachin egyik 
rúdját mély alázata jeléül egyik kinai püspök vitte sajátságos nemzeti 
viseletben. 

Midőn tavaly a nagy császárok diadalkapuit és diadaloszlopait 
szemléltem Rómában, elgondolkoztam az emberi sorson. Most is eszembe 
jut Caesar, Pompeius, Augustus, Titus, Traianus, Septimus Severus és 
Konstantin agyonmagasztalt diadalmenete. Oh, mily szegényes, mily egy-
szerű felvonulások voltak ezek! Ezen chicagói eucharisztikus körmenet-
hez foghatót nem látott még a világ! 

A körmenet a forró naptűzést követő jégeső alatt is megmaradt 
magasztosnak. 

Este lj2l-Vor csendült fel a Te Deum magasztos éneke, amely a 



világraszóló nagy kongresszus és körmenet befejezését vitte hirül a 
világnak. * 

Egy amerikai újságtól felvetett kérdésre: Milyen fogadtatásban 
részesülne az Úr Jézus, ha ma megjelennék köztünk ? — ezek után 
könnyű megfelelnünk: Az az egy millió ember, akik a világ négy tájé-
káról idesereglettek, eléggé megadta a választ áhítatos hódolatával az 
Eucharisztia iránt. 

Az Eucharisztia megmozgatta a lelkeket. A kongresszus és az ezt 
követő körmenet utat nyitott Krisztusnak a lelkekhez! Örülhet az ered-
ménynek a Szentatya, aki háromszor is köszöntötte üdvözlő táviratában 
a kongreszust, örülhet Bonzano kardinális, örülhet Mundelein bíboros 
is! Az ő örömük az egész kath. világ öröme és boldogsága! 

* 

Jún. 24-én a világ úrnapja volt. A katakombák szűk folyosóiból 
kiindulva, a felhőkarcolók városába vonult az Úr. Örökalapítású király-
ságának diadalmenetét épen az amerikai függetlenség kikiáltásának 150 
éves évfordulóján tartotta az új világban. 

Diadalmenetét a pogány világ középpontjában, Ausztrália főváro-
sában : Sydneyben folytatja 1928 ban. 

* 

Adveniat regnum tuum Eucharisticum ! 
Chicago. Dr. Horváth Detre, 

Scheler és Wittig. 
A német katholikus közvéleményt erősen foglalkoztatja mostanában 

két „eset", melyek közt a második nagyon közel áll az „esésé hez. 
Mindkettőben nagy világnézeti kérdések robbannak ki, azért foglalko-
zunk velünk. 

Max Scheler (sz. 1874.) az új idők bölcselettörténetében kétségte-
lenül jelentős szerepet tölt be. Euckennek, a protestáns spiritualista böl-
cselőnek irányában indult útnak, majd a Husserl féle phaenomeno-
logiának lett harcosa. Husserl iránya azért jelentős a keresztény filozófia 
szempontjából is, mert az örökös alanyszemlélet, szubjektivizmus áttör-
hetetlen drótsövényén utat vág a gondolkozás másik főtényezőjéhez : a 
tárgyhoz. Igaz, hogy a tárgynak alanyonkivüliségét nyilt kérdésnek hagyja 
— de ez a tárgyias törekvés is jelentős lépés már az igazság felé. 
Scheler érdeme abban áll, hogy az „érték"-nek tárgyi jellegét, az érté-
kek benső rendszerét, hierarchiáját erősen hangsúlyozza és így eszméit 
az etikára alkalmazva — a Kant féle etikai formalizmussal szemben, mely 
a cselekvésben a „kötelesség"-et nem az emberi cselekvés értékalkotó, 
értékszerző céljára alapozta, a keresztény etikával jut néha meglepő 
megegyezésre. — Főleg szociologiai cikkei és tanulmányai váltottak ki 



nagy hatást; a háború alatti és a háború utáni német szellemnek igazá-
ban ő volt a filozofusa. 

Scheler a német katholikusoknál is nagy tekintéllyé vált, jónéhány-
szor szép dicséreteket zengett az egyház szervezetéről, ennek erejéről ; 
filozófiáját sz. Ágoston bölcseletével akarta rokonságba hozni — és sok 
tétele erősen emlékeztetett az ontologistákéra. A német kath. ifjúsági 
mozgalmak egyideig a kölni filozófus szellemi vezérlete alatt haladtak. 

Megismétlődött a Foerster-eset. Egy, az Egyházon kivűl álló és 
szándékosan kívül maradó tudós rájön arra, hogy a kinyilatkoztatásban, 
a hitben vannak ésszerű, sőt nagyon is észszerű bölcseleti és erkölcsi 
elvek. A katholikusok pedig sajnos, akárhányszor annyira nincsenek 
tudatában saját értékeiknek, hogy csak akkor eszmélnek rájuk, mikor egy 
kívülálló hajlandó valami jót a katholicizmusról is megengedni Ez a 
lelkület szalad az apologia elcsépelt idézetei után, ez próbálja a kath. hitet 
divatból kiment nagyságokkal védelmezni, néha Zaratustrával, néha Goethe-
vei, vagy Schoppenhauerral. Foerster egész pedagógiája — sokkal 
következetesebben és jobban — megvan a kath. egyházban Mégis — 
sok katholikusnak Foersterből kell — sajnos — megtanulni pl a „szent-
ség" eszményének nevelő hatását. — Foerster még mindig a kapukon 
kívül áll — és mivel sok katholikus előtt tekintélynek számít, ha néha 
bele is rug az egyház alapjaiba, annak is hajlandók tapsolni. 

Ez Schelernek a sorsa is. Úgy látszik, megsokalta már a feléje 
áradó katholikus szimpátiákat és most újságcikkekben — egészen útszéli 
módon támad neki a keresztény Istenfogalomnak. Még az a szerencse, 
hogy egész nyiltan és esetlenül teszi, legalább régi rajongói és védői 
is föleszmélnek. Éveken keresztül tartott a harc katholikus részen körü-
lötte; a legkiválóbb kath. gondolkozók foglalkoztak vele. Geyser jó pár 
müvet irt ellene, mig Przywara iparkodott áthidalni az ellentétet. Mi a 
tanulság ebből? A hithez nemcsak ész kell, bármilyen ésszerű is a hit; 
a hithez az kell, amit már sz. Ágoston kiván a gondolkozóktól: az ész 
alázatossága Ez hiányzik Schelerben, ezért van a Scheler esete. 

A második eset Wittigé. Az ő esetének megítélésében még mindig 
bizonyos részvét vezeti tollúnkat. Hisz „közülünk való" volt; sajnos, 
hogy viselkedése most olyan, mintha már csak „volt" volna közülünk. 
Wittig, breslaui egyetemi tanár — a szentatyákkal foglalkozott. Ezen 
a téren, mint szaktudós — az elsők között áll. Igazi értéke még sem 
abban állt, amivel a patrisztikában tette magát jelentőssé. Wittig a 
katholikus lel kiéietet akarta a mai korszellemmel kibékíteni. A nagy hit-
tudományi irányeszméket akarta a mai kath. élet determinánsaivá tenni. 
És ebben bámulatos irói képessége segítette. A porlepett foliánsok meg-
elevenedtek Wittig tolla alatt; azok az eszmék, melyek fölött a hittudo-
mányi katedrák birtokosai cicomátlan latinsággal vitáztak — évszázadokon 
át, Wittig Írásaiból átmentek a világi hivők érdeklődési körébe. Könnye-
dén lopta bele gondolatait az olvasóba. Éveken keresztül Wittig Írásaira 
figyelt a világ. Az érdeklődés iránta már nemcsak a németeknél volt 
tapasztalható. 

Wittig tagadhatatlanul nagy szellemességgel, eleven dialektikával 
küzdött céljaiért. Első Írásai körül nagy polémiák fejlődtek, a dogmati-



kának, apologiának elsőrendű képviselői szálltak vele harcba. A harc 
azonban — tisztán az irodalmi részét tekintve •— hasonlított a páncélos 
lovagok és a fürge, szabad portyázok küzdelméhez. Wiltig polémiája 
győztesnek látszott; elmeéle, szemlélete, gyors támadásai és védekezései 
— híveit még jobban megerősítették. 

Wittig azonban a harc folyamán eggyel nem számolt. Magával az 
egyház tanító tekintélyével, a „hit oszlopával és erősségével". Írásaiban 
többször elvetette a sulykot. 

A Wittig-féle írásokban — az alapgondolat — ősrégi hittételek 
körül mozgott. Akárhogy forgatta is a szempontot, akárhonnét indult 
neki — mindig egy pontra célzott: a kegyelem és a szabad akarat 
viszonyára. Mert hiszen ez a kérdés ugyancsak sok elmét foglalkoztatott, 
a legnagyobbakat, sz. Ágostont, sz Tamást épúgy, mint a hittudomány 
noviciusait. Ezen kérdésből sok herezis született, a pelagianismus, mert 
az erkölcsi cselekvést kivonta az isteni kegyelem hatása alól, mert „kiüre-
sítette Krisztus keresztjét"; a fél-pelagianismus, mert a jócselekedet kez-
detét nem tulajdonította a kegyelemnek. Az ellenkező végleten áll Luther, 
Kálvin, Jansenius, mert a megigazulást, az üdvösségre való előkészüle-
tet — annyira a kegyelemnek, az Istennek tulajdonítja, hogy az ember 
„szabad" közreműködése teljesen elvész mellette. A kath. egyházban 
magában — nem egyöntetű ezen kérdésre adott válasz. A megoldások 
mindegyike hangoztatja azt, hogy az „Isten kegyelméből vagyok, ami 
vagyok", de egyúttal meg akarja óvni az akarat szabadságát. Igazában 
a két ellentét -— tomizmus, molinizmus — két különböző póluson épül. 
Ez a két pólus: Isten és az ember. A tomismus az istenit hangsúlyozza 
jobban a megigazulásban, a kegyelemben anélkül, hogy az emberit 
tagadná, a rmlinizmus az emberit, — anélkül, hogy az istenit kétségbe-
vonná. Wittig ebben a, kérdésben a tomismust akarta népszerűsíteni. 
Sokat foglalkozott Sz. Ágostonnal és azt hitte, hogy a kérdés kulcsát 
nála megtalálta; és azt hitte, hogy az ő gondolatai — azonosak Sz. 
Ágostonéval és Sz. Tamáséval 

Tapasztalati tény, hogy aki célzáskor a fegyvert csak egy pará-
nyit is elbillenti, — a messze fekvő célpontnak ugyancsak melléje lő. 
így járt Wittig is. Sz. Ágostonból akart célozni és — Lutherre hibázott 
rá — majdnem pontosan. Egy ügyes dialektikus ugyan körömszakadtig 
védhetné Wittiget, hogy tanai különböznek Lutherétől. Majdnem herezis, 
amit tanít, de mégsem az. 

Az egyházi tekintély azonban tudja, hogy a kath. hivők nem mind 
ülnek hittudományi kathedrákon és nem érnek rá az élet legfontosabb 
mozgató eszméit hajszálfinom distinctiókkal és subdistinctiókkal szét-
bogozni. A herezisnek elég egy kis szakadás a gáton — mondjuk, egy 
nem eléggé hangsúlyozott megkülönböztetés — és ezen a szakadáson 
beárad a tévedés árvize a kath. néplélekbe. Wittig írásai pedig erre 
különösen alkalmasak voltak. Régi példák voltak arra, hogy a herezis 
az igazhitüség köpönyegébe bújt — báránybőrben a farkas — és az 
igazhitűeket is megtévesztette. Pelagius egy keleti tartományi zsinatot is 
félre tudott vezetni. Jansenius élte fogytáig viselte püspöki hivatalát. 



Az egyház tanítóhivatala ma éberebb. A modernizmussal X. Pius 
pár év alatt végzett. Wittignél is hamar észrevették a veszélyt. Egyszerre 
öt irása, könyve került indexre. 

Az indexretétel egy szerzőnek csak az írásait sújtja, az egyén 
számára azonban erkölcsi nagyságnak lehet a felragyogtatója. Végre is 
— tévedni emberi dolog; de a tévedést beismerni, az egész világ előtt 
elviselni az ítéletszót, több, mint férfias dolog. Az indexretétel után 
rendszerint következni szokott a sz. Officiumnak nyilatkozata, hogy a 
szerző : laudabiliter se subiecit, dicséretesen alávetette magát. Az az 
egyház, mely valakinek írását elítéli, őt magát, ha lehet, megdicséri. 
A katholikus tudósok, gondolkozók szép példát mutattak akárhányan 
e dicséretes alávetésre. Fénelon érsek maga olvasta fel a szószékről az 
elítélő iratot és után? hatalmas beszédben védte a tanítói tekintélyt. 
A mult században a német kath. tudósok közül Guenther és Schell, 
nálunk nem is oly rég Prohászka állottak férfias alázattal az index előtt. 

Igaz, hogy az ellenkezőre is vannak szomorú esetek. Lamennais 
és Dölíinger sorsa intőjel lehetne azok számára, akik a „dicséretes" 
alávetés és az Egyházból való kizárás közt kell hogy válasszanak. 

Wittigért nagyon sokan aggódtak a német katholikusok közül. 
Emlékezzünk az elitéltetését követő közleményekre a Hochlandban, a 
Stimmen der Zeitben. Bizonyára sok imádság is ostromolta érte az eget. 

Ilyenkor tragikusan beigazolódhaíik a Wittig-féle tételek téves volta 
a lelkiélet legfontosabb kérdéseiben. A kegyelem bizonyára nem hiány-
zik — és az egyén még sem jár a nyomában. Wittig nem vetette magát 
alá az egyház Ítéletének. Hittudományi tanszékéről lemondott. Most pedig 
Róma kijelentette, hogy az egyházi törvénykönyvnek az eretnekekre, 
szakadárokra vonatkozó büntető kánonja vonatkozik rája. Ez a kánon 
a pápának különös módon fenntartott kiközösítést ró az említett esetekre. 

Ennek az esetnek igazán nem örülhetünk. Még nem látni, hova 
jut Wittig. Még azt sem látni, egyedül marad e, vagy mások is követik. 
Csak azt látni, hogy a katholikus hithez alázatosság is kell. 

Alázatosság nélkül nem lehet hozzájutni, mutatja Scheler esete; 
enélkül nem lehet megtartani, bizonyítja Wittig esése. 

D r . Kühár Flóris. 

Katholicizmus és politikai forma.0 

A katholicizmus politikája sokak előtt érthetetlen Egyesek az alkal-
mazkodó képesség netovábbját látják benne; a helyzethez, körülmé-
nyekhez simulásnak utánozhatatlan művészetét. Hiszen a katholikus egy-
ház megfér minden államformával. Bármily erős támasza is az oltár a 
trónnak, bármennyire össze is nőtt az egyház egyes dinasztiákkal, más 
államokban az Egyház mégis bátran támogatja a köztársasági formát, 

1 Römischer Katholicizmus und politische Form. Von Carl Schmitt. Der Kath. 
Oedanke. Xlll. Kt. München, Theatiner. 1925. 53. 1. 



mint Franciaországban vagy Amerikában. Mintha Janusarca volna a kath. 
politikának ! 

Miből ered ez az alkalmazkodás? A tiszta hasznossági elv teszi 
alkalmazkodóvá az angol világimperializmust. Tévedés volna azt gon-
dolni, hogy a katholicizmust pusztán a hasznossági elv kormányozza. 
Ez az elv nem jogosítaná fel Szillabuszok kiadására, az állami gyámko-
dással szemben való védekezésre, a vértanúszerepre, melyben annyiszor 
van része ma is. 

Carl Schmitt úgy látja, hogy a katholicizmus alkalmazkodása 
abból magyarázható, hogy benne az „ellentétek összeesése" a complexio 
oppositorum található meg. Hisz alig van ellentét, mely a katholicizmus-
ban felfedezhető ne volna. Magában az Egyház szervezetében a mo-
narchia a legszélesebb demokráciával egyesül. Nincs dinasztiája, de van 
központi tekintélye; az abruzzói pásztor ép úgy elnyerheti a tiarát, mint 
a föld urai. Férfias erő és nőies engedékenység, méltóság és alázat egy-
formán meglátszanak rajta. Összekapcsolja hitében az ó- és újszövet-
séget, az észszerűt és észfölöttit. 

Ugyanez az ellentétesség látszik kormány-szervezetén is. Látszólag 
merev formalizmus az egész vonalon, a hierarchikus rend áttörhetetlen 
vonala — és mégis ez életfölötti formalizmus két évezred lényeges 
változatlanságában az életnek folyton hullámzó áramához hozzá tudott 
simulni, azt irányítani és fejleszteni. Tudott nemzetfölötti maradni és 
mégis a nemzetek védőbástyája lenni. 

Az a kérdés, hogy tud beleilleszkedni a katholicizmus a modern 
gazdasági alapokon nyugvó államszervezetekbe? A termelés és fogyasztás 
szervezetében az Egyháznak — nyilván — nincs különösebb szerepe. 
A mai államszervezet legtöbb helyen csak díszlet, színfal ; az igazi hata-
lom — a mögötte álló nagytőke. 

A nagytőke liberalizmusa és a munka szocializmusa egyformán 
fölöslegesnek érzi az Egyházat, vagy ellenségesen áll vele szemben. 
A materialis értékek közé nem tudja beleilleszteni az Egyház által kép-
viselt szellemi értékeket. 

Carl Schmitt találóan veszi észre, hogy az Egyházban óriási re-
prezentatív erő van. Emberfölötti hatalmat, törvényt, jogot, eszméket kép-
visel minden szerve. Ezért alakultak ki benne az igazi reprezentatív 
tipusok: a pápa, püspökök, apát, pap stb. Míg a társadalmi rendet az 
ő szelleme hatotta át, a társadalomban is hasonló tipusokat létesített: 
király, főúr, nemes. A mai ökonomikus gondolkozásban ezek a tipusok 
elvesznek; a magasabb eszmék hiányoznak, az ember a tőkének, gépnek 
szolgája; személytelen, névtelen részvénytársaságok állnak a tőke, gép 
mögött, előttük pedig alkalmazottak. Ez az átalakulás a vezetőszervek 
tekintélyét járatja le. A tekintély személyhez tapadó szellemi érték; a 
modern társadalmi rend pedig a személyi értékeket elpárologtatja; az 
ember egyeddé és számmá sülyed benne, mint egy gépalkatrész. 

Ezért — Schmitt szerint — nem lehet a gyárat úgy kibékíteni az 
oltárral, mint ahogy szövetségben állt a trón és az oltár. De — a puszta 
gazdasági elv — nem alkalmas államépítésre sem. Az állam lényege 
szerint magasabb értékek reprezentánsa, nem pusztán a gazdaságiaké. 



Mihelyt pedig a társadalmi chaosz megtalálja a formát, mely álla-
mot alkot, szükségképen érintkezésbe jut az Egyházzal, mely szerveze-
tével az emberiség legegyetemesebb alakító tényezője. 

Carl Schmitt fejtegetései érdekesek és a mi viszonyainkra is alkal-
mazhatók. 

A magyar kath. politika évtizedeken át vergődött a nagy, átfogó 
célok és a napi sikerek szolgálata közt. A túlzó lojalitás és a merev 
ellenzékiség, a kormányzati érzék és a forradalommal való kacérkodás 
egyformán előtűntek egyes reprezentánsain. Még ma sem látunk egysé-
ges célkitűzést, — mely a katholicizmus alapelveiből fakadva — szol-
gálatába fogna minden katholikus társadalmi erőt. A szabadválasztás és 
a köztársaság jelszavai mögött elvész az Egyház társadalmat szervező, 
alakító, tehát formális szerepe. Az Egyház a társadalmak életében ugyanaz, 
mint az életelv, a princípium vitale, a szervezetben. Bár chemiai elem-
zés az életelvet nem tudja a szervezetben megtalálni, bár erejét nem 
lehet lemérni, mégis tagadhatatlanul benne van a szervezetben; hisz 
nélküle a szervezet holttá válik. Az életelv pedig egyrészt konzervatív 
erő, mely a meglevőt épségben tartja; másrészt a szervezet növését, 
fejlődését előmozdító és szabályozó erő. 

Azok az eszmék, melyeket az Egyház képvisel, a politika számára 
is határozott irányt mutatnak. A magyar állameszmének megőrzése lehe-
tetlen máskép, mint a jogfolytonosság következetes kiépítésével. Ezen 
konzervatív célkitűzés mellett megmarad a katholikus politika progresszív 
célkitűzése is: a nemzetfenntartó, fejlesztő tényezőknek az élet haladá-
sával való párhuzambaállítása és szabályozása. 

Az Egyház — végre is — Krisztust, az ő országát képviseli, re-
prezentálja a földön. Innét konzervatív jellege: Krisztus ugyanaz tegnap, 
ma és mindörökké. De ebből ered a fejlődéshez való simulása is. Hisz 
Krisztus él; az élet pedig hatás, alkotás, fejlődés. 

- r f -

A fényes múltnak bölcseségét és szépségét az ókorból a katholikus 
Egyház mentette meg. Plato lámpája és Aristoteles fáklyája a szerzetes 
cellájában gyulladt világosságra. A vallás hagyományként hozza a mű-
veltséget. 

S. Behn. 



KÖNYVEK. 
Irodalomtörténet. 

Dr. Gálos Rezső : Legrégibb 
bibl iafordításunk. (Irodalomtörté-
neti füzetek. Szerkeszti : Császár Ele-
mér. 9. sz. 15000 K.) 

Egy régóta húzódó problémát te-
relt a szerző helyes vágányra. Ami-
lyen korán észrevették kutatóink, 
hogy a XV. századból származó 
Bécsi-, Müncheni- és Apor-kódex 
együvé tartoznak, époly nehezen tud-
tak megállapodásra jutni arra nézve, 
hogy a három kódexben lévő szent-
írási részletek csakugyan bibliafor-
dítás töredékei-e, vagy liturgikus köny-
vek másolatai. Ugyancsak gyenge lá-
bon állott a huszita bibliafordítás 
elmélete is. 

Gálos — részben Timár és má-
sok kutatásai alapján, — alapos litur-
giái vizsgálatra, breviáriumi tanulmá-
nyokra támaszkodva a következőket 
állapítja meg : 

1. A legrégibb bibliafordításunk-
nak nevezett három kódex katholikus 
szertartási, nevezetesen officiumi 
könyvek fordításainak részben töre-
dékes másolata. Az Apor-kódex a 
psalterium, a Müncheni-kódex az 
evangeliarium, a Bécsi-kódex pedig 
egy őszi lectionarium fordításának 
másolatát őrzi. Ennek bizonyítékai : 
a) az Apor-kódex tartalma és szer-
kezete, b) a Müncheni-kódex nap-
tára, naptárkereke és Máté evangé-
liumának perikopa jelzései és c) a 
Bécsi-kódex sorrendje és a kispró-
féták prologusai. A három kódex 
olyan liturgikus könyvek fordítását 
tartotta fenn, amilyeneket a mai szer-
kezetű breviáriumok előtt használtak. 

2. Ezeket a könyveket csak katho-
likus papok fordíthatták, még pedig 

nem azért, hogy vele a bibliát nép-
szerűsítsék, hanem vagy tanítási cé-
lokra, vagy pedig azért, hogy apáca 
húgaik könnyebben behatoljanak a 
szertartási könyvek ismeretébe. Eb-
ből következik, hogy a három kódex 
eredetijét szerzetesek fordították. 

3. A liturgikus könyvek ilyen for-
dításával külföldön is találkozunk. 
Az Apor-kódex kétféle szövegéből és 
a Döbrentei kódexből világos, hogy 
az ilyen fordítás nálunk sem volt 
elszigetelt jelenség s ha egyik a 
másikat használta is, e másolatok 
idejében már két fordítás volt a 
másolók előtt. 

Ezen megállapításokkal elesik az 
első magyar bibliafordítás nevezet. 
Gálos szigorú logikával tovább megy 
és kutatja ezen három kódex fordí-
tóinak kilétét. A régi irodalomtörté-
net vizsgálói egyrészt huszita biblia-
fordításnak tartották, mások meg 
ferencrendinek, jóllehet már Katona 
Lajos kifejezte kételyét a ferencrendi 
eredettel szemben. Tímár Kálmán a 
Müncheni kódex naptárának a pré-
montrei naptárakkal való külső egye-
zései alapján premontrei eredetűnek 
vallotta a három kódexet. Azonban 
a Müncheni-kódex naptára ellene 
mond akár a ferencrendi, akár a 
premontrei eredetnek. A ferencrendiek 
nagy szentjei közül egyedül páduai 
Szent Antalnak van rubrumos ünnepe, 
ugyancsak hiányoznak a premontrei 
rend szentjeinek ünnepei is, minek 
következtében a premontrei eredetet 
sem lehet elfogadnunk. A Müncheni-
kódex naptárának és a Tímártól idé-
zett téti naptár egyezéseit úgy oldja 
meg Gálos, hogy a Tímártól említett 
téti naptár sem eredeti premontrei 

« * 



naptár, mert szent Ágoston oktáváját 
és translatioját utólag kellett beje-
gyezni, ami nem fordult volna elő 
akkor, ha eredetileg premontreinek 
készült volna a naptár. 

A Müncheni-kódex naptárának ala-
pos vizsgálata, más naptárakkal való 
összehasonlítása odavezette Gálost, 
hogy az bencés naptár. A magyar 
szentek ünnepeiből, a Pray-kódexszel 
való összetevésből, az uralkodó ben-
cés jellegből csak ez következhetik. 
Gálos nyíltan kimondja tehát ezek 
alapján, hogy a naptár bencés ere-
detű, következőleg a fordítás sem le-
het más, csak bencés. Ezzel elesik a 
„ferences" nevezet. 

Mi történjék már a huszita biblia-
fordítás theoriájával ? A három kódex-
ben lévő részleteket nem fordíthatták 
1439-ben Moldvába menekült huszi-
ták, 1. mert a Müncheni-kódex naptár-
kereke szerint a fordítás 1415—35 
között kelt. 2. A gyulafehérvári feren-
ces krónikának sokkal régibb mün-
cheni — Cod. lat. Mon. 9071. sz. — 
testvérkéziratában szó sincs a huszita 
bibliafordításról. Tehát ezen huszita 
bibliafordításról szóló rész a gyula-
fehérvári kéziratban a másoló szub-
jektív bejegyzése. így a huszita biblia-
fordítás nevezetet törölni kell a ma-
gyar irodalom történetéből. 

Gálos Rezső dr. végső eredménye 
a következő: A liturgikus könyveket 
elsőkül szent Benedek fiai fordítják 
magyarra s az ő fordításuk hatása 
látszik egy évszázadon keresztül 
kódexirodalmunk részletein. A való-
ság az, hogy a Bécsi-, Müncheni-
és Apor-kódexszel elsőnek a magyar 
bencés rend munkássága vonul be 
a magyar irodalom történetébe. 

Gálos Rezső dr. munkája mutatja, 
hogy a hazai és külföldi breviárium 
és liturgia tanulmányok milyen mesz-
sze vezethetnek. Az igaz, hogy nem 
tud felmutatni olyan bencés breviá-

riumot, melyben Ruth könyve is 
szerepelne, de ez nem mond ellene 
bizonyítékainak, mert más rendnél 
sem talált ilyent. Ez a kérdés még 
bővebb vizsgálatot kíván. Gálosnak 
is kellett éreznie a hiányt, hogy 
középkori liturgikus könyveink nin-
csenek tudományosan feldolgozva, 
pedig ez sok tekintetben elmemoz-
dító lehetne. 

A naptár bencés eredete majdnem 
kétségen felül áll. Ez pedig magával 
hozza, hogy a fordítás is bencések 
munkája. A magyar bencés rendnek 
ezzel még egy érdeme tűnik ki a 
a magyar művelődés terén és élénken 
bizonyítja, hogy a latin nyelv mellett 
megvolt mindig az érdeklődés a ma-
gyar nyelviránt is, amit őseink nemzeti 
szelleme is megkövetelt. Pannonhalmi 
eredetét azonban nem látjuk bizo-
nyítva. 

Midőn Gálos éleselméjü fejtegeté-
sének minden érdemét elismerjük és 
az újonnan megismert érdemet bol-
dogan fűzzük őseink többi herva-
datlan koszorújába, nem hagyhatjuk 
megemlítés nélkül szerzőnk néhány 
elírását : 

1. Ruth könyvének ősi használa-
tára nem lehet még analógia sem 
a Pray-kódex naptárának szept. 24. 
napja, mert Ruth ünnepe az egyház-
ban nem ismeretes. A kérdéses hely 
olvasása Gálosnál hibás (Ruth bti cf). 
Ezen hely helyes olvasása Ruthberti cf. 

2. A pannonhalmi pergamen missale 
nem a 12. századból való, hanem 
a 14.-ből és nem is magyar eredetű, 
hanem a stájerországi pfannbergi vár 
missaleja volt. (A szerző tévedése a 
nevezett missale egy bejegyzésére 
megy vissza, amely hibásan XII-ik 
századinak mondja.) 

3. A pannonhalmi XV. századbeli 
imádságos könyv (31. 1.) magyar ere-
dete sem igazolható. Éppen a naptár 
okoz nehézséget. 



Mindezek azonban Gálos dolgoza-
tának bizonyítékait nem gyengítik, 
mert inkább magyarázó, mint bizo-
nyító érveknek szánja őket. 

Zalán Menyhért. 

Művészet. 
Ybl Ervin: Az utolsó félszázad 

művészete . Budapest, 1926. Pallas. 
Az újabb művészetről szóló ma-

gyar irodalom az utóbbi időben több 
érdemes munkával gazdagodott. He-
vesy Iván három könyvben (Az im-
presszionizmus művészete, A poszt-
impresszionizmus művészete, A futu-
rizmus, expresszionizmus és kubizmus 
művészete.) részletesen foglalkozik 
a legújabb irányok lényegével, ki-
alakulásukkal, elterjedésükkel, kül-
földi és hazai képviselőikkel. Köny-
veit a német és francia könyvészet 
gondos felhasználása, elfogulatlan 
megértésre és értékelésre való törek-
vés, találóan kiválogatott illusztrációk 
jellemzik. Rabinovszky Márius Az új 
festészet története című könyvében 
1770—1925-ig ismerteti a nyugat-
európai modern festészet történeti 
kialakulását. Vezérfonalat ad e kor-
szak festőművészeiének tanulmányá-
hoz az összefüggések gondos fel-
tárásával és az alapvető szempontok 
kiemelésével. Munkájában csak az 
indító mozgalmakkal és egyénisé-
gekkel foglalkozik, ezért a magyar 
festészet tárgyalását könyvéből szán-
dékosan kikapcsolja és külön mun-
kában kívánja feldolgozni. Kállai 
Ernő Uj magyar piktúra (1900-1925) 
címen a legújabb negyedszázad 
magyar festőművészeiének történetét 
igyekszik rendszerezni. Érdeklődésé-
nek középpontjában az a kérdés áll, 
hogy miként öltenek a modern mű-
vészeti törekvések a sajátos magyar 
stílustendenciák kezén szükségszerűen 
ilyen vagy olyan testet. Jellemzései-
ben sok finom megfigyelés van, de 

társadalomlélektani és világszemléleti 
aláfestésük erősen szubjektív, néha 
bántóan egyoldalú és irányzatos! 
Nehéz stílusa nem nagyon teszi 
alkalmassá arra, hogy a nagyközön-
ség belőle ismerje meg a legújabb 
magyar festőmüvészeti törekvéseket. 

Sokkal világosabb könyv Ybl Er-
vinnek az utolsó félszázad művé-
szetét tárgyaló könyve, amely rövid 
általános bevezetés után három külön 
fejezetben tárgyalja az építészet, fes-
tészet és szobrászat fejlődését. 

A szerző tulajdonképen többet ad 
könyvében, mint amennyit a cím 
ígér, mert nagyon helyesen, már a 
XIX. század első felének stílusirányai-
val kezdi fejtegetéseit és így érthe-
tőbbé teszi a jelent. Már akkor meg-
szűnik a művészetben az az egyöntetű-
ség, amely a régebbi korok ízlését 
jellemezte. Meglazul az összefüggés 
a képzőművészet három nagy ága 
között, építőművészet, szobrászat és 
festészet nem olvad többé össze 
organikusan egy egységes stílusban, 
mint régen. Elméleti programmal 
jelentkezik egy-egy ú j kísérlet, amely 
szakítani akar a hagyománnyal és 
meg akarja változtatni a stílust, de 
a gyakorlatban annál kevesebb mara-
dandó értékkel tudják igazolni radi-
kális törekvéseik jogosságát. A nem-
zeti és faji különbségek egyre job-
ban elmosódnak. 

Az építészetet az eklekticizmus 
jellemzi, de ez tudatos és nincs ön-
állóság nélkül. Az építészek gondo-
san mérlegelik, hogy a különböző 
rendeltetésű épületeknek melyik stílus 
felel meg leginkább. A műemlék-
védelem gondolata és a múlt emlé-
keinek kultusza a múlt századnak 
értékes vívmánya, bár ez a kultusz 
néha egyoldalúan elfogult, és a gótika 
rovására méltánytalan a barokkal 
szemben. A legújabb építészeti irány 
az, hogy az építészt tervezésében 



nem csupán az artisztikus gondolat 
vezérli, hanem a praktikum is; tekin-
tettel van az épület rendeltetésével 
összefüggő, programmszerű kívánsá-
gok kielégítésére, ami a stílusra 
sokszor elhatározó hatást gyakorol. 
Az új építkezési anyagok, a vas, 
majd a vasbeton művészi hangsúlyo-
zása is jelentős szerepet kért az át-
alakulásban. 

A festészetet a tisztán festői ér-
tékek végletes hangsúlyozása jellemzi 
a XIX. század második felében. A 
mozgás, a tovatűnő pillanat reális 
képe az impresszionizmussal vonul 
be a festőművészeibe. A neoimpresz-
szionizmus, pointillizmus vagy divi-
zionizmus eredményeivel az újabb-
kori festészet elérkezik az optikai 
fejlődés végső határaihoz. Mivel így 
a festők a természetutánzásban, a 
technikai készségben nem találtak 
többé új feladatokat, sokan közülük 
úgy vélekednek, hogy a kifejezés 
fokozása végett a természettől lehe-
tőleg el kell vonatkozni; ezt némelyek 
a primitivizmussal, mások az expresz-
szionizmus, kubizmus, futurizmus 
segítségével akarják elérni. 

A szobrászatban a század elején 
uralkodó klasszicizáló irány után a 
naturalizmus is teret hódít, amely 
a legeredetibb modern szobrásznál, 
Rodinnél impresszionista szimboliz-
mussal kapcsolódik. A tiszta szob-
rászi felfogáshoz, a szobrászat örök-
érvényű törvényszerűségeihez való 
visszatérést elméletben és gyakor-
latban a század másik legnagyobb 
szobrásza, a német Hildebrand Adolf 
hirdeti, akinek hatása a legújabb 
szobrászatban is jótékonyan érez-
hető. 

Ybl Ervin könyve megbízható, lelki-
ismeretes kalauz azok számára, akik 
az újabb kor művészetének látszó-
lagos zűrzavarában el akarnak iga-
zodni. Vázlatos jellege ellenére is 

kiterjeszkedik minden fontos mozza-
natra. Fejtegetései nyomán világosan 
követhetjük a fejlődés irányát. Anya-
gán feltétlenül uralkodik. Esztétikai 
felfogása a klasszikus eszmény hívé-
nek mutatja. Jellemzései rövidségük-
ben is sokatmondók. Részletesen 
kiterjeszkedik a magyar művészet 
tárgyalására és a példákat lehetőleg 
hazai gyűjteményekből veszi; ez a 
körülmény mintegy pótolja a bővebb 
illusztráció hiányát, amely a találóan 
és ízléssel kiválogatott, technikai ki-
állításában is szép, de a tárgyalt kor 
hatalmas anyagához mérten kevés 
műmelléklet ellenére is érezhető. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Joseph Kühnel : Von der „En-
kel in Gottes." Gedanken über reli-
giöse Kunst. Mit 8 Bildern. Freiburg 
i. B. Herder, 1926. (VIII. és 128 1.) 

Az emberi szellem nagy alkotásai 
ébresszék fel bennünk azt a vágyat, 
hogy mesterüket megértsük, és vele 
lelki rokonságba kerüljünk. A mű-
alkotások szemlélete emelje fel szel-
lemünket annak a léleknek magas-
lataira, amely bennük megnyilatkozik. 
Ilyen és hasonló elvekkel közelíti 
meg e könyv szerzője a vallásos 
művészet halhatatlanjainak alkotásait. 
Értekezései között vannak olyanok, 
amelyekben általános jellegű művé-
szeti problémákat fejteget : a művé-
szet lényege, szellem és anyag, a 
harmónia, a stílus fogalma, a gótika 
szelleme, a bárok stb. Egyik sem 
kimerítő, rendszeres megoldása a 
felvetett kérdésnek, hanem egy rend-
kívül ideálisan gondolkodó, szelle-
mes müélvezőnek ragyogó stílussal 
megírt elmélkedései. Még megkapób-
bak könyvének azok a részletei, ame-
lyekben a vallásos művészetnek múlt-
jából és jelenéből kiválaszt néhány 
művészt vagy műalkotást, és egyé-
niségüket, lelkivilágukat, érzés- és 



gondolatkincsüket elemzi. Kühnel 
szerint a művészet nem öncél ; a 
formánál fontosabb a tartalom ; a 
szépségnek az igazsággal harmóniá-
ban kell lennie. Élet nyilvánuljon a 
művészetben, de igaz és hatványozott 
élet. Azokhoz a művészekhez és mű-
alkotásokhoz fordul tehát legszíve-
sebben, akikben vagy amelyekben a 
nemes értelemben vett expresszioniz-
mus nyilatkozik : Tilman Riemen-
schneider, Dürer, Matthias Grüne-
wald, Michel Angelo, Hodler, Lud-
wig Fahrenkrog. Beleéli magát lelki-
világukba, és intuitiv módon ra-
gadja meg a bennük rejlő értéket. 
Elemzései egészen egyéniek és ere-
detiek; alanyisága sok olyan tar-
talmi elemet vetít bele a szemlélt 
képek, szobrok, vagy alkotójuk jel-
lemébe, amit hideg tárgyilagosság-
gal nehezen vennénk bennük észre. 
De mindig érdekes és lebilincselő 
tud maradni. Az olvasó ösztönzést 
és kedvet kap a beleérzésen alapuló 
műélvezetbe és klasszikus példáját 
látja annak, miként lehet a vallásos 
művészet örökértékű kincseit lelki 
gazdagodásunkra felhasználni, és a 
szép iránt való érzékünket, fogékony-
ságunkat arra a fokra emelni, ame-
lyet Schiller követel : „Die Menschen-
seele muss fähig sein, für sich und 
andere Elysium selbst an die Ker-
kerwand zu malen." 

Dr. Bánhegyi Jôb. 

Magyar Művészet . Szerkeszti : 
Dr. Majovszki Pál. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : Bpest VIÍ. Erzsébet-
körut 7. Megjelenik havonta. Évi elő-
fizetés 48 P. 

A Ph. Sz. nem foglalkozik ugyan 
folyóiratok ismertetésével, de a Ma-
gyar Művészettel kivételt kell tennünk. 
Ez a folyóirat oly nagy felkészült-
séggel szolgálja a magyar művészi 
kultura ügyét, és vele oly tökéletesen 

képviseli a magyar művészet és tech-
nika presztízsét, hogy nem egy kis, 
szétforgácsolt nemzet, hanem akár-
mely európai nagy nemzet büszke 
lehetne rá. Minden száma elsőrangú 
nyomdai kiállításban, kitűnő kép-
anyaggal, a legkiválóbb szakíróknak, 
(Petrovics Elek, Hoffmann Edith, 
Ybl Ervin, Gombosi György, Lázár 
Béla, Takács Zoltán és mások) közre-
működésével tárgyalja a mai mű-
alkotásnak és a művészettörténetnek 
érdekes kérdéseit és bőven tájékoztat 
művészi életünknek eseményeiről. 
Bízunk benne, hogy az egyházi mű-
vészeteknek is megadja érdeklődési 
körében az őket megillető helyet. 
A magyar olvasóközönség önmagát 
becsüli meg, ha ezt a folyóiratot 
támogatja. 

Bölcselet. 
Joseph Schwertschlager : Philo-

sophie der Natur. — A Kösel-féle 
Philosophische Handbibliothek III 
és IV. k. Kösel és Pustet, München 
Kempten, 1922. (317 és 276 1.) 

A háború befejezése után nem-
sokára ismét örvendetesen fellendült 
bölcseleti irodalom termékei között 
előkelő helyet foglal el Schwertschla-
ger természetbölcseleti kézikönyve. 
Nem hosszú évek bölcselet-tanári 
előadásainak leszűrődése, hanem egy 
majdnem teljesen a természet vizsgá-
latára, okozati összefüggéseinek fel-
kutatására, bölcseleti áthatására és 
megértésére szentelt élet logikus 
rendszerbe foglalt gyümölcse. Az a 
gondolat vezette művének megírá-
sában, hogy a modern kor módsze-
rét fokozott és majdnem kizárólagos 
mértékben használva a természet 
metafizikájának épületét annak fizi-
káján képezze ki ; ezért mindenütt 
széles alapokat vet a modern ter-
mészettudományos kutatás biztos 
vagy legalább is nagyon valószínű 



megállapításaiból és csak azután fog 
bele a mélyebben rejlő okok, össze-
függések és viszonylatok transzcen-
dens világának felderítésébe. Bár az 
induktiv módszer mellett tör lánd-
zsát, a dedukció jogosultságát is el-
ismeri és mindannyiszor fel is hasz-
nálja, valahányszor szükségesnek 
látja. Mindig és mindenütt a philo-
sophia perennis hívének vallja ma-
gát, mély tartalmú és biztos bázi-
sokon nyugvó igazságai állandóan 
ott lebegnek előtte ; emellett azon-
ban attól sem riad vissza, hogy nagy 
nevü művelőinek nézeteit újra át ne 
gondolja, meg ne rostálja, jogos és 
mélyen szántó kritikát ne gyakorol-
jon fölöttük. Kritikájában nem az 
újdonságok elvakult és destruktiv 
szeretete, nem a minden régit elvető 
és lenéző és annyi bölcselőt ingo-
ványos utakra csábító „moderneske-
dés" fűti, hanem a konstruktiv igaz-
ságkeresés, az organikus továbbépí-
tés és a bölcseleti gondolkodás tör-
téneti folytonosságának eszméje irá-
nyítja. Eme komoly bölcseleti fel-
fogása megóvja a szolgai utánzás-
tól és egyesek istenítésétől, de vi-
szont a lekicsinyléstől, kilengésektől 
és kapkodástól is. Nyelvén is min-
denütt meglátszik a vérbeli bölcselő 
komolysága: nyugodt és nemes, vá-
lasztékos, világos és tömör. Tömör-
ségre törekvése nem egy helyen meg-
nehezíti gondolatainak és meghatá-
rozásainak megértését. Nagyon emelte 
volna munkájának megérthetőségét 
és szélesebb körű elterjedését, ha az 
egyes fejezetek anyagát apróbb és 
a nyomtatásban is feltüntetett ré-
szekre bontotta volna, ha bizonyíté-
kait jobban elkülönítette volna egy-
mástól és ha döntő vagy valószínű-
sítő értéküket mindenütt kiemelte 
volna. 

Schwertschlager nagy tudásról és 
igazi bölcseleti elmélyedésről tanús-

kodó két kötetes műve majdnem az 
összes fontosabb természetbölcseleti 
problémákat felöleli és világosságot 
iparkodik rájuk deríteni. 

Az első kötet a természetbölcselet 
fogalmát, tárgyát, felosztását, a ter-
mészettudományoktól való különbö-
zőséget és ismeretelméleti feltételeit 
megállapító bevezetésen kívül két 
részre oszlik. 

Az első részben mindenekelőtt a 
lényeg és tulajdonságok, illetve az 
állag (szubsztancia) és járulékok 
(accidens) ontológiai viszonyára vo-
natkozó nézetét fejti ki, tagadja a 
lényeg és tulajdonságok valóságos 
különbségét és így valóságos elvá-
laszthatóságát is. A test tulajdonsá-
gainak általános méltatása és cso-
portosítása után az immanens tulaj-
donságok (mennyiség, tömeg, kiter-
jedés, tér, áthatlanság, oszthatóság), 
majd pedig az áimeneti (transiens) 
tulajdonságok (idő, tehetetlenség, 
mozgás, erő, stb.) mibenlétének és 
összefüggésének meglehetősen ho-
mályos kérdéseire iparkodik meg-
alapozott és kielégítő feleletet adni, 
hogy erre támaszkodva a test lénye-
gét is megállapíthassa. Az actio in 
distans kérdésében Lotze nézetét 
fogadja el : az elektron-elméletből 
kölcsönzött bizonyítékkal támasztja 
alá fizikai lehetőségét és valóságos 
meglétét. A test lényegéről szólva 
először is a hamis megoldási kísér-
letekkel (dynamismus, energismus, 
hilozoizmus, spiritualizmus, mecha-
nista atomizmus és extenzionizmus) 
végez, majd kifejti saját nézetét, 
amely szerint a test lényege egész 
lényegének és működésének szük-
ségszerű viszonylagosságában talál-
ható fel, végül pedig kritikát gyako-
rol a peripatetikus iskola hilomor-
fizmusa felett, megállapítja ennek ha-
tárait, érvényét és saját nézetéhez 
való viszonyát. 



A második rész elején a természet-
tudományok eredményeit felhasználva 
nagy vonásokban megrajzolja a világ-
rend idő- és térbeli viszonylatait, a 
a földnek és naprendszernek képét, 
az álló csillagok világát, feltárja a 
kozmikus testek fizikai és kémiai 
alkatát. Ezzel kapcsolatban röviden 
arra a kérdésre is kitér, hogy valóban 
vannak-e és létezhetnek-e élő orga-
nizmusok a földön kivül még más 
égi testeken is. Bár nem tagadja an-
nak lehetőségét, hogy esetleg másutt 
is megtalálhatók a szerves élet szük-
séges feltételei, de bebizonyitottságát 
elveti. Ezután a világ fogalmának, 
tulajdonságainak (egység, végesség, 
esetlegesség, törvényszerűség, cél-
szerűség, célratörekvés, tökéletesség), 
fejlődésének, kezdetének és végének 
állandóan vitatott kérdéseivel foglal-
kozik. Korunk több keresztény böl-
cselőjével szemben (Baur, Sawicki, 
Steffes, Wunderle), akik Isenkrahe, 
Schnippenkötter, Nernst nézetére tá-
maszkodnak, elég ügyességgel védi 
a világ időbeli végességének és kez-
detének bebizonyíthatóságát az entró-
pia elve alapján, de a radioaktivitás 
tanából az entrópia-törvény általános 
és feltétlen érvényessége ellen fel-
hozott nehézségeket figyelmen kivül 
hagyja. 

Müvének második kötetét néhány, 
a szervetlen testek egyediségének 
kérdésére fordított oldalon kivül tel-
jesen az élőlények bölcseleti vizsgá-
latára szenteli. Mindenekelőtt a szer-
ves testek különleges sajátosságaival, 
helyi mozgásaival, az élettevékenység 
megnyilvánulásaival, az egyedek ke-
letkezésével és fejlődésével foglalko-
zik. Az élet eredetét a Teremtő sajá-
tos működésére vezeti vissza, elveti 
az ősnemződés, Svante Arrhenius 
panspermia elméletét. Az élet lénye-
ges tulajdonságait kiemelve állást 
foglal a szubsztanciális vitaiizmus I 



mellett, a kritika mérlegére teszi az 
újabb monista és dualista irányú 
elméletek tanítását; vizsgálja az élet-
elv oszthatóságának és a mechanikus 
energiákhoz való viszonyának kérdé-
sét. A harmadik fejezetben a növények 
és állatok sajátos életműködéseiről 
szól. Az utolsó fejezetben kifejti a 
biologiai faj fogalmát, majd pedig a 
fajok eredetének kérdésére tér át. 
A fajok állandóságának tanával szem-
ben a fejlődéselmélet híve, de a fej-
lődés létesítésére nem tartja elegen-
dőnek a pusztán mechanikus erők 
működését, a fejlődés igazi létesítő-
jének a Teremtő által beléjük oltott 
képességek és csírák célirányos ala-
kító működését tekinti, Isten állandó 
gondviselői és fenntartói befolyásának 
vezetése alatt. Az ember testére is 
kiterjeszti a fejlődéselmélet tanát 
azzal a megszorítással, hogy Isten 
az alapul felvett állati testet meg-
felelőképen átalakította, hogy így a 
közvetlen isteni teremtéssel létre-
hozott szellemi lélek befogadására, 
a vele való organikus egyesülésre 
alkalmas és méltó legyen. Habár eme 
nézetét a fejlődéselmélet természet-
tudományos bizonyítékaival eléggé 
elfogadhatóvá iparkodik is tenni, 
mégis nagy kár, hogy a kérdés nega-
tiv oldalával, az ellene felhozható 
bölcseleti nehézségek megoldásával 
nem foglalkozik és így bizonyítékai 
az egyoldalúság színezetében tűn-
nek fel. 

Jóllehet Schwertschlager nem min-
den egyes nézete talál osztatlan, 
általános elismerésre, mégis szívesen 
fogadják és tanulmányozzák munkáját 
mindazok, akik a bonyolult természet-
bölcseleti kérdések nagy tömkelegé-
ben eléggé megbízható eligazodást 
keresnek. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Dr. Fr. Sawicki : Philosophie 
der Liebe. Paderborn 1924. F. Schö-
ningh. 130 lap. 

Sawicki könyveihez mindig öröm-
mel nyúl az ember. Alapos theolo-
giai és filozófiaiíképzettség, a problé-
mák modern meglátása és beállítása, 
világos, könnyed, költői lendületű 
előadás jellemzik. Jelen kis könyvecs-
kéje is köteteket pótol. Pedig alap-
jában három előadás, melyet szerző 
a danzigi népfőiskolán tartott. Az 
első előadás a szeretet lényegéről 
és különféle formáiról szól. A szere-
tet aktusa négy tényezőre bontható 
szét, két érzelmi és két akarati té-
nyezőre. Az első érzelmi tényező a 
tetszés. Minden szeretet azzal kez-
dődik, hogy valami megnyeri tetszé-
sünket. Ezt az első tényt követi a 
második, a lélek vonzalma az iránt, 
ami tetszését megnyerte. A léleknek 
ez a vonzalma (Sichhingezogen-
fühlen der Seele), mely mint lelki 
élmény mindenki előtt ismerős, de 
amelyet nem lehet egyenértékűen 
kifejezni, adja meg a szeretetnek 
benső, lényeges elemét, amennyiben 
a szeretet érzelem. Az akarati ténye-
zők a szeretet aktusában a vágyódás, 
törekvés a szeretett tárgy bírására 
és a jóakarat. Akit szeretünk, annak 
testi-lelki javát akarjuk és keressük. 
Jól mondja szerző, hogy a jóakarat 
magában még nem szeretet, mert le-
hetséges a puszta, hideg jóakarat a lé-
leknek azon vonzalma nélkül, mely 
lényegesen szükséges a szeretethez, 
mint érzelemhez. — A szeretetnek 
ezen világos, ha nem is kimerítő 
meghatározása után, a szeretet kü-
lönböző formáival foglalkozik szer- ' 
zőnk. A szeretetnek két fő megnyi-
latkozási formája van : az ember-
szeretet és az Istenszeretet, bár min-
den, ami van, tárgya lehet a szere-
tetnek. Az emberszeretet különböző 
formái közül foglalkozik szerző a 



nemi szeretettei, mondjuk szerelem-
mel. A görögök ezt Eros-nak nevez-
ték, míg a szellemibb, inkább jó-
akaratból fakadó szeretetet Agapé 
szóval jelölték. Már most szerző 
kimutatja, hogy tökéletlen az a fel-
fogás a szerelemről, mely benne 
csak a nemi vágyak kielégítését 
látja. Lehetségesnek tartja férfi és 
nő között a barátságot általános em-
beri értelemben, szerelem nélkül, sőt 
Foerster-rel azt követeli, hogy minden 
férfi nevelje magát annyi önuralomra 
„um in vollkommener Schlichtheit 
mit dem Menschen in der Frau ver-
kehren zu können, ohne beständig 
durch das Weib gestört und zu ge-
schlechtlicher Gefallsucht gereizt zu 
werden". Rámutat arra is, hogy az 
új német ifjúsági mozgalom a nemek-
nek egymáshoz való viszonyát ezen 
az alapon akarja újraépíteni. 

A szerelem után foglalkozik szerző 
a rokoni szeretettel, nevezetesen az 
anyai szeretettel és kimutatja, hogy 
a szülői szeretet mintegy tükörképe 
annak a szeretetnek, mely a házas-
társakat egymáshoz vezette. Azért 
rendesen nagyon benső a viszony 
apa és leánya, anya és fia között. 
Azt a nehézséget is megoldja szerző, 
amely látszólag ezen megállapítás 
ellen szól, hogy tudniillik szeretheti 
az anya azt a gyermeket is, akit 
nem szeretett férjétől kapott. Foglal-
kozik szerző azzal az érdekes prob-
lémával is, hogy bár természeti tör-
vény alapján azokat kellene legjob-
ban szeretnünk, kiket vérségi kötelék 
füz hozzánk, mégis gyakran igazibb 
és őszintébb a szeretet távolállókkal 
szemben. Mint Ewald mondja: „Man 
liebt in Distanz, man hasst auf 
Schrittweite". 

A rokoni szeretet kitágulása azután 
a fajszeretet, hazaszeretet és végül 
az általános emberszeretet. Szépen 
fejtegeti szerzőnk, hogy az emberi-

ség Krisztus evangéliuma előtt egy-
általán nem tudott felemelkedni az 
általános emberszeretet gondolatának 
magaslatára, azóta is csak nagy 
nehezen és folytonos visszaesések, 
eltévelyedések után. Igen érdekes 
dolgokat ír ezzel kapcsolatban Albert 
Schweitzerről, ki protestáns liberális 
theologus, jelentékeny zeneszerző és 
zenei író, továbbá orvos és aki el-
hagyta egyetemi katedráját és álta-
lános emberszeretetből elment Közép-
afrikába a legelhagyatottabb feketék 
orvosának, mert szerinte: „Für jeden , 
der Leid verbreitete, muss einer 
hinaustreten, der Hilfe bringt". To-
vábbá a francia költőről, Romain 
Rollandról, akinek „Jean Christophe"-
ját nálunk is sokan olvassák és akit a 
franciák száműztek, mert a háború 
alatt is a béke érdekében írt, mint XV. 
Benedek pápa. Svájcból összekötte-
tést keres a német Gerhard Haupt-
mann-nal, de ez nem válaszol neki, 
majd a belga Verhaerennel. Ez azonban 
nyíltan megvallja neki, hogy hazája el-
lenségeit gyűlöli és mindig is gyűlölni 
fogja. Romain Rolland nem csügged 
és tovább ír, agitál a béke érdekében. 

A szeretet második fő megnyilat-
kozási formájáról, az Istenszeretetről 
a megszokott theologiai precizitással 
ír szerzőnk, de itt sem sablonos, ha-
nem bátran hozzányúl a kényesebb 
modern problémákhoz is. Különösen 
kettőre hívom fel a figyelmet: „das 
Religiöse im Erotischen" és „das 
Erotische im Religiösen". Ami az 
elsőt illeti, vagyis az erotikában lévő 
vallásos elemet, nemcsak azt fejte-
geti éles filozófiai boncolgatással, 
hogy micsoda természeti összefüggé-
sek alapján jutott el a pogány em-
beriség a nemző erő istenítéséhez és 
hogyan lett a nemi aktusból vallásos 
aktus, hanem arra is felhívja a figyel-
met, hogy a modern német irodalom, 
nevezetesen Gerhard Hauptmann 



magyarra is lefordított novellája „A 
soanai eretnek", továbbá Waldemar 
Bousels akarva, nem akarva ennek a 
pogány felfogásnak csinálnak propa-
gandát. A másodikra vonatkozóan, 
hogy milyen szerepe van az erotiká-
nak a vallásosságban vagy világo-
sabban, mi az összefüggés vallásos 
érzés és erotika között; meggyőzően 
cáfolja szerzőnk azt a szintén eléggé 
elterjedt modern felfogást, mintha a 
vallásos érzés bizonyos megnyilatko-
zásai, nevezetesen, amit a misztikus 
irodalomban mint lelki nászt isme-
rünk, nem volnának mások, mint a 
ki nem elégített nemi vágyak szubli-
málódásai. 

A második előadásban, melynek 
címe : Szeretet és élet, szerzőnk fog-
lalkozik a szeretettel, mint természe-
tes ösztönnel, mint törvénnyel és 
azzal, hogy micsoda értéke van a 
szeretetnek az élet számára. Cáfolja 
Spinoza és Max Stirner felfogását, 
hogy a szeretet, mint ösztönös erő 
még altruisztikus megnyilatkozásai-
ban is egoisztikus és hogy minden 
szinpátia alapjában önzés. Foglalko-
zik azután azzal a problémával, hogy 
hogyan lehet a szeretet, mint ösztö-
nös erő, parancs tárgya és hogy 
mennyiben parancsolható meg a 
szeretet. A szeretet ugyanis mind az 
ószövetségben, mind pedig az új-
szövetségben isteni parancs és tör-
vény. Kellő világításba helyezi azt a 
közkeletű felfogást is, mely szerint 
a szerelem oly elementáris, ellenáll-
hatatlan erejű természeti kényszer, 
hogy vele szemben az emberi akarat 
tehetetlen. A keresztény erkölcstan 
alapján beszél a szeretet rendjéről, 
ahol megint egész eredetien világítja 
meg a gyermekeknek szüleik iránt 
való köteles szeretetét. Különösen 
tanulságos az a fejtegetés, melyben 
szerző arra a kérdésre válaszol, hogy 
kell-e szüleinket azért szeretnünk, 

mert szüleink, mert nekik köszönjük 
életünket, amelynek létrehozásánál 
nem is gondoltak reánk, mint azt 
már Franz von Moor mondja Schiller 
„Rauber"~jében. Vagy mit mondjunk 
azon gyermekekről, kik szüleik hibái-
ból terhelten születnek és ennek átkát 
nyögik? Ez Ibsen problémája is a 
„Kisértetek"-ben és Dosztojevszkijé 
a „Karamazof tes tvérekében. A sza-
bad szerelemről is van szerzőnek 
egynéhány bölcs megjegyzése. Igazi 
költői lendülettel ír azután a szeretet 
értékéről az emberi élet számára. 

A harmadik előadás a szeretetről, 
mint a dolgok ősokáról szól. A 
theologiai és filozófiai képzettséggel 
bíró olvasó talán ezt a fejezetet találja 
majd legkevésbbé kielégítőnek. Neve-
zetesen szeretné metafizikailag jobban 
megalapozva látni azt a gondolatot, 
hogy Isten a szeretet. De nem sza-
bad megfeledkezni, hogy szerző nép-
főiskolai hallgatókat tartott szem előtt. 
Amit meg ebben a fejezetben a sze-
retetnek és szenvedésnek egymáshoz 
való viszonyáról ír, az megint bővel-
kedik új meglátásokban, bár a prob-
léma megoldása alapjában semmit 
sem különbözik a szokott megoldá-
soktól. A dualisztikus megoldást na-
gyobb filozófiatörténeti tudással uta-
sítja vissza a szokottnál és alaposab-
ban fejtegeti a szenvedés teleologiáját. 

Szándékosan ismertettük Sawicki 
kis monográfiájának tartalmát kissé 
részletesebben, hogy minél többen 
kedvet kapjanak a könyvecske el-
olvasására, mely az újabb irodalom-
ban úgyszólván egyedül világítja meg 
a keresztény világnézet szempontjá-
ból az Eros nagy problémáját. 

Dr. Janota Cirill. 

Erich Przywara S. J. : Got tgehe imnis 
der Welt . Der Kath. Gedanke. Theatiner-
verlag, München, 1923. 190 1. 

A német akademikus-szövetségben tar-



tott előadásalt adja közzé Przywara e kö-
tetben. Przywarat a húsz évvel ezelőtti 
Prohászkához lehetne hasonlítani. Az esz-
mék mélysége a kifejezés kereset t szépsé-
gével párosúl nála. Elméje elasztikus, a 
legeilentétesebb gondolati kat is magába 
olvasztó; a mai kor szívverése dobog Írá-
sain, melyek fáklyaként világítanak rá a 
kor égető problémáira. 

Przywara azokat a mozgalmakat vizs-
gálja, melyeken a mai szellemnek az Isten-
hez fordulását véli fölfedezni. 

Három mozgalommal foglalkozik : a 
phaenomenologikus, a liturgikus és az ifjú-
sági mozgalommal. Találóan jellemzi mind 
a hármat. Az elsőben a tárgyra való tö-
rekvést állapítja meg, mely az alanyt a 
tárgyi világ alá rendeli, kutatja a mara-
dandó lényeget a teremtményben — és meg-
kísérli az abszolúthoz való fölemelkedést. 

A liturgikus mozgalomban Przywara 
a szétfolyó életet szabályozó alakító elvre, 
formára való törekvést pillantja meg, mely 
az egyoldalú individualizmust a közösség-
gel akarja összhangba hozni és az er-
kölcsi életbe az örök eszményeken nyugvó 
szemlélődést belevinni. Az ifjúsági moz-
galmat pedig P. szerint a személyiségnek, 
a szeretetből fakadó erkölcsi cselekvésnek, 
az élethez szervesen simuló törvény-formá-
nak keresése jellemzi. 

Ezek a mozgalmak az Istent keresik. 
Kiindulópontjuk különbsége szerint más 
és más istenfogalomhoz jutnak. Az Istent 
vagy Eszmének, Törvénynek, tehát formá-
lis őselvnek, vagy Életnek, személynek, 
szabadságnak fogják fel. 

P. a következőkben átfogó bölcselet-
történeti látókörrel vizsgálja a bölcselet 
három alapkérdésének : az alany-tárgy, a 
fejlődés-lét, a személy-eszme problémának 
sorsát az ókori, középkori és újkori böl-
cseletben. Ezen problémák különböző állás-
foglalásra kényszerítik a gondolkozást. P. 
kiemeli azt a nagy különbséget, mely a 
görög bölcselet istenfogalmát a keresztény 
istenfogalomtól elválasztja. A görög böl-
cselet még Platónál és Aristotelesnél sem 

tud az Isten v il ágjölöttiségének (transcen-
dentia) helyes felfogására eljutni. A te-
remtés és gondviselés eszméje az, amely 
az Istent a világtól elválasztja és vele 
mégis összekapcsolja. — A thomizmus és 
a skotizmus közt P. a lényeges különbsé-
get az „egyedi"-nek különböző értékelé-
sében látja. Szellemesen rajzolja meg a 
„személyiség" előtérbenyomulátát a nomi-
nalista, majd a Suarez-féle bölcseletben. 
P. nagy szolgálatot tett e téren a keresz-
tény bölcselet problematikájának kidolgo-
zásában ; ép a XVI. századtól kezdve tel-
jesen hiányos a skolasztika fejlődésének 
szemléltetése. Przywara meggyőzően bi-
zonyítja, hogy az ,egyed" és a „személy"' 
a modern bölcseletben elvesztik ama jelen-
tőségüket, melyet a skolasztika biztosított 
számukra. 

Bölcselettörténeti eredményeit P. érde-
kesen összegezi oly istenfogalomban, mely-
ben az ujpUtonismusnak és Nicolaus Cusa-
nusnak hatását ismerhetjük fel. P. szerint 
a helyes Istenfogalom a „coincidentia oppo-
sitorum" (ellentétek összeesése) által old-
ható meg. Az Isten világfölötti és világban-
maradó; benne összeesik az alany és a 
tárgy, ismerettény és ismerettárgy örök 
egységben egyesülnek; a lét és ismeret is 
azonos benne. Ugyancsak összeesik benne 
a változó, fejlődő lét a nyugvó léttel. 
Operando requiescit et requiescendo ope-
ratur (Sz. Ágoston). A skolasztikus „actus 
purusa-fogalom nem merev, mozdulatlan 
létet, nem is változó működést, hanem 
mozduiatlan tevékenységet jelent. Ezek a 
részek P. művében a legnehezebb esz-
mék ormain játnak; ahogy az isten sze-
mélyiségének problémáját bogozza, az az 
újkori keresztény gondolat legszebb ter-
mékei közé tartozik. Istenfogalma sugárzó 
fényforrás, mely a mai élet és bölcselet 
sötétjébe vetít világosságot. 

Befejezésében P. a mai keresztény böl-
cselet célját a „Philosophie der Polarität" 
kiépítésében látja. A keresztény bölcselet 
nem az ellentétek megszüntetésével akar 
céljához eljutni, hanem az ellentétes sarkok 



(pólus) összekapcsolásával. Ezt a munkát 
végezte el Sz. Tamás, mikor az „első"-ok 
mellett biztosítja a „másod' -ok működé-
sét, mikor a „test-lélek", természet-termé-
szetfölötti viszonyát megállapítja. Mellette 
Newman-t jelöli meg mai keresztény gon-
dolkozásunk vezéreképen. 

Az eszmék nagy bősége árad P. e mű-
véből. Régi és új gondolatok együtt; de 
a beállítások, a szempontok egész egyé-
niek. örülnünk kell, hogy a keresztény 
bölcseletnek ma ilyen képviselői vannak. 

Dr Kühár Flóris. 

Dr. Kurt Reinhardt : Mystik und Pie -
t i smus . Der kath. Gedanke IX. Kt Mün-
chen. Theatiner-Verlag. 1925. 256. 1. 

A misztikaval foglalkozó újabb müvek 
közt Kurt Reinhardt könyvét nem annyira 
a dogmatikus vagy bölcseleti alaposság, 
mint inkább irodalmi és irodalomtörténeti 
értéke ajánlja. 

Bevezető fejezetében a misztika és a mágia 
megkülönböztetését kisérli meg. Inkább 
idézetei értékesek, nem saját gondolatai. 
További fejezeteiben azonban érdekesen 
vázolja a XVI. századtói kezdve újra fel-
lendülő német katholikus misztikát és a 
protestáns pietizmust. Megrajzolja ezen 
irányoknak szellemtörténeti hátterét és ezzel 
sikerülten világítja meg a misztikus szim-
bólumok, kifejezések sajátos útjait. A 
barok-szellem megértéséhez is nagyban 
hozzájárulnak a spanyol, francia, német 
kath. misztikáról szóló fejtegetései. Spee 
Frigyes jezsuitának és a konvertita Angelus 
Silesiusnak (Johann Scheffler) költészetén 
elemzi a misztikus hatásokat. Megkapó náluk 
a bensőséges természetszeretet, a vallásos 
érzésnek egyszerű, népies közvetlensége, 
az Istenszeretet üdesége. 

A protestáns vallásosságnak misztikus 
vonásait is érdekesen tárja föl. A kath. 
olvasó is élvezettel olvashatja e fejezeteket, 
hiszen látni belőle, hogy a népvallásosság 
a német protestantizmusban mennyi értékes 
hatást vett át a középkori áramokból. Paul 
Gerhard, a kiváló prot. egyházi énekköltő 

mellett A. Hermann Francke, Arndd, Ph. 
J. Spener, Gottfried Arnold pietisztikus 
törekvéseit jellemzi, majd W. Hoffmann, 
G. Tersteegen költészetét elemzi. A pro-
testáns pietizmusnak csudálatos elfajulá-
sára is rámutat Zinzendorf gróf életével 
kapcsolatban. A jegyes-misztika e ferde-
agyú képviselője egészen perverz kicsa-
pongásba viszi a köréje sereglő hivőket, 
jó anyagot szolgáltatva ezáltal a mai patho-
logusoknak. Reinhardt szempontjai szerint 
érdemes volna a XVII—XV111. századi ma-
gyar vallásos költészetet is elemezni. 

- r f . -

Dr. med. Rhaban Liertz : 
Wanderungen durch das ge-

sunde und kranke Seelenleben 
bei Kindern und Erwachsenen. 
5. Aufl. 1924. IX és 168 1. 

Harmonien und Disharmonien 
des menschlichen Trieb- und 
Geisteslebens. 1925. 257 1. 

Josef Kösel & Friedrich Pustet. 
München. 

Napjainkban mind nagyobb érdek-
lődéssel fordulnak az emberek a lelki 
élet jelenségei felé. A lélek és a test 
kölcsönös egymásra hatását alapos 
vizsgálat alá veszik a kutatók. Ezek 
a vizsgálatok kiderítették, hogy igen 
sok betegségnek, amelyeket eddig 
egyszerűen organikus zavarnak fog-
tak fel, igazi okait a lélekben kell 
keresnünk, viszont, hogy a test 
funkciói sokkal nagyobb mértékben 
hatnak a lélekre, mint eddig gon-
dolták. 

A szerző ebben a két munkájában 
a testi és lelki élet kölcsönös hatá-
sának kérdésével foglalkozik. Külö-
nösen a pathologikus tüneteket, a 
neurózisokat tárgyalja kimerítően. 
A nemi életnek egész szervezetünkre 
és lelki életünkre kiható szerepét 
részletesen ismerteti. 

Jellemzi a szerzőt, hogy a hívő ka-
tholikus álláspontját a modern orvos-



tudományok legújabb kutatásaival 
tökéletes harmóniába egyesíti tárgya-
lásában Felhasználja Freud pszicho-
analitikai vizsgálatainak eredményeit. 

A nemi élet terén fellépő aberrá-
cióknak forrásait kutatia és rámutat 
ezeknek következményeire. 

Első könyvében főleg a szexuális 
problémával foglalkozik, a második-
ban általában az ösztönélet megnyil-
vánulásaival. Külön tárgyalja az ön-
fenntartás és a fajfenntartás ösztönét. 
Az ideges embernek részletes jellem-
zését adja. Ma, mikor majdnem min-
den ember szenved ebben a nyava-
lyában, igen tanulságos olvasmány 
ez a könyv. Rámutat temérdek tü-
netre, amelynek forrása mind a neu-
rózisban keresendő. Azáltal, hogy 
ezt tudatossá teszi, már bizonyos 
fokig a gyógyulás felé vezet ben-
nünket. 

Sok érdekes, finom megfigyelést 
és nagyon világos magyarázatot talá-
lunk ezekben a könyvekben. Általá-
ban a tudomány legújabb haladásá-
val teljesen lépést tart, csak itt-ott 
elvétve találunk benne olyan hagyo-
mányos, könyvről-könyvre szálló 
megállapításokat, amelyek ma már 
nem állják ki a kritikát. 

Tárgyalásának fogyatkozása, hogy 
nem igen hoz fel konkrét eseteket, 
példákat, amelyek sokkal világosabb 
képet nyújtanának, különösen a laikus 
olvasóknak. Csak a szakember tudja 
elgondolni, hogy a hosszas, általá-
nos fejtegetések mire céloznak. 

Az első könyv végén az akarati 
cselekvésnek lefolyását mutatja be 
sematikus ábrázolásban. Ez bizony 
nem szerencsés, túlságosan mester-
kélt és nem hű képe a bennünk való-
ban végbemenő folyamatnak. 

Eme kisebb hibák mellett is érde-
kes és tanulságos olvasmány mind a 
két könyv. Dr. Bognár Cecil. 

Bölcselettörténet. 
Hans Meyer: Geschichte der 

alten Philosophie. A Philosophi-
sche Handbibliothek X. kötete. 
(Verlag Josef Kösel und Friedrich 
Pustet.) München, 1925. 510 1. 

A régi görögök a filozófiától erőt 
adó életet, világnézetet vártak és 
kaptak, mert a filozófia megkísér-
lette a világrend, a világmegismerés 
legfontosabb kérdéseit az értelem 
eszközeivel, tehát tudományosan bon-
colgatni. Történetének megírásában 
ennek megfelelően nem a historizá-
lás, évszámok, könyvcímek, életrajzi 
adatok fontosak elsősorban, hanem 
a filozófiai problémák első felbukka-
nása, megoldása és továbbfejlődése, 
a filozófiai irányok és azok harca a 
világnézeti kérdések küzdelmeiben. 
E mellett fontosak a gondolkodó „én" 
individuális sajátságai, szellemi ereje, 
hogy milyen iskola tagja és hogy 
korának kultúrájával minő kapcso-
latban van. Ehhez járul a kritikai 
megítélés és értékelés, melynek mér-
téke mindig csak az igazság lehet. 

Ezeket a módszertani gondolato-
kat fogadja el szerzőnk egyedül he-
lyesnek és irányadónak — mint a 
bevezetésben fejtegeti — s ezen 
elvek következetes keresztülvitelét 
látjuk egész munkáján, mely rend-
kívül világos, egyszerű, könnyen 
folyó és érthető nyelven megírt ki-
tűnő tudományos összefoglalása a 
görög filozófia történetének. Min-
denütt megtalálhatjuk, hogy a gon-
dolatrendszerek hogyan alakulnak, 
fejlődnek tovább egészen a legújabb 
időkig ; hogyan kapcsolódnak egy-
másba, hogyan hatnak egymásra a 
vezetőeszmék és képviselőik. Ebben 
látjuk a munka legnagyobb értékét 
és abban, hogy erős logikájával, 
érett ítéleteivel biztosan kalauzolja 
az olvasót, a különböző, egymásnak 
sokszor ellentmondó rendszerek út-



vésztőin. Csak a legteljesebb elis-
merés hangján beszélhetünk szer-
zőnk szép teljesítményéről. Ami meg-
jegyzésünk, esetleg kiegészítésünk 
lesz, alig lehet az érdem rovására. 

Nagyban emeli a mü értékét, hogy 
minden nagyobb fejezet, irány vagy 
iskola tárgyalását rövid, de találó 
általános jellemzés vezeti be. E te-
kintetben mindössze két helyen volna 
kívánni valónk: a miletosi természet-
filozófia és az eleai iskola ismerteté-
sénél. Igaz ugyan, hogy Thaiesnél, 
Anaximandrosnál és Anaximenesnél 
elszórtan megtalálhatók az általános 
jellemző vonások (hogy metafizikusok 
voltak, hogy felvetik a substantialitas 
problémáját, hogy hirdetik az evolú-
ciót, hogy nincs még ismerettanuk), 
de kár, hogy a bevezető fejezetben 
nincsenek sem ezek, sem az eleai 
iskola tanítása — mint másutt — 
röviden, áttekinthetően összefoglalva. 
Zenonnál, a létezők sokasága ellen 
felhozott argumentum megbeszélésé-
nél (35—36. 1.) nincs eléggé hang-
súlyozva •— ami pedig nagyon fon-
tos, — hogy az a kontinuum problé-
máját foglalja magában. Empedoklest 
célszerűségi okokból jobb lett volna 
Anaxagoras után tárgyalni, mert ő 
az atomizmus első filozófusa, aki 
átvezet az igazi atomistákhoz (41. 1.) 

Szerettük volna konkrétabb formá-
ban látni Platon lélek- és erény-
tanának politikai nézeteivel való 
szerves és szoros kapcsolatát. Midőn 
Aristoteles metafizikáját, illetőleg a 
materia és forma fogalompárt ismer-
teti, azt mondja, hogy nincs materia 
forma nélkül (263. I.). Szerzőnk 
ezen tévedésére Pauler Ákos is rá-
mutatott (1. Athenaeum, 1926. 1—3. 
sz. 68. I.). Aristoteles ethikájában a 
legfőbb jó nem az eudaimonia (334. 
1.), hanem az embernek, mint tiszta 
embernek a cselekvése, vagyis a 
tisztán emberi cselekvés. Ehhez járul 

mint kísérő az eudaimonia. — A régi 
stoikusok logikájánál nincs kiemelve, 
hogy az igazságról való megbizo-
nyosodás, az evidencia kérdése itt 
szerepel először. 

A szerző lelkiismeretes gondossá-
gára vall, hogy sajtóhibát alig találni 
művében (ilyen a 485. 1. 3-ik sorá-
ban A/77/nonios, a rákövetkező sor-
ban pedig A/flonios). 

Irodalomból csak a legfontosab-
bakat és legújabbakat s tegyük hozzá 
mindjárt, hogy a legjobbakat adja, 
ezenkívül minden fejezet végén a 
megfelelő szakirodalmat. Fenntartás 
nélkül elmondhatjuk, hogy Hans 
Meyer munkája újabb nyereséget, 
nem közönséges értéket jelent a 
filozófiai irodalomnak. Filozófusok 
és görög filológusok egyaránt élve-
zettel és tanulsággal használhatják. 

Dr. Kálovics Adorján. 

Mart in G r a b m a n n : T h o m a s 
von Aquin . Kösel-Sammlung 60. 
Kösel — München5 . 1926. 172 1. 2 M. 

Grabmann kis müve Aquinói sz. 
Tamásról a legjobb bevezető szent 
Tamás életének, müveinek, eszméi-
nek tanulmányozásához. Az ötödik 
kiadás mutatja a mü nagy kelendő-
ségét, de magán viseli bámulatosan 
termékeny szerzőjének meglepő gon-
dosságát, páratlan pontosságát és 
lelkiismeretességét. Egész röviden, 
mégis világosan és áttekinthetően — 
a legújabb, jóformán tegnapi kutatá-
sokat is felhasználva ismerteti e 
munka első részében szent Tamás 
egyéniségét, második részében gon-
dolatvilágát. Életrajzának gondos váz-
lata után műveinek megrostált kataló-
gusa következik, majd sz. Tamás 
tudományos egyéniségének, mód-
szerének megkapó és sok tanulságot 
magában rejtő ismertetése. Rámutat 
Grabmann a tomista-rendszer fórrá-



saira és a íotnizmus diadalútjáí is 
új adatokkal világítja meg. 

A második részben kitűnő csopor-
tosításban, hűen nyújtja sz. Tamás 
eszméit. Rövid foglalatban megkapja 
az olvasó a katholikus bölcselet és 
hittudomány hatalmas, átlátszó rend-
szerét. 

Hogy mily gondos e munka, elég 
rámutatnunk néhány adatra. Szent 
Tamás születését 1224 őszére vagy 
25 elejére teszi (azelőtt 25—27 közt 
ingadoztak a vélemények). Utal sz. 
Tamás első mesterének, Petrus de 
Hiberniának nagy hatására szent 
Tamás aristotelikus érdeklődésében 
és irányában. Felkutatja az okokat, 
miért késett Párisban sz. Tamás 
felvétele az egyetem tanári karába. 
Az averroizmusra vonatkozó új ada-
tokat is értékesíti. Anélkül, hogy a 
vége-láthatatlan polémiába beavat-
koznék, világosan állástfoglal a 
tomista-tan centrális kérdéseiben : 
a lét és lényeg megkülönböztetésé-
ben, az Istennek a világhoz és az 
emberi akarathoz való viszonyában. 
Nagy világosságot áraszt Sz. Tamás 
ismeretelméletére és rámutat ennek 
a ferences augustinizmussal való 
szembehelyezkedésére. 

Jobb összefoglalást Sz. Tamásról 
keresve se lehetne találni, pedig az 
újabb időkben a tomista-irod^lom 
ugyancsak felszaporodott. 

Dr. Kühár Flóris. 

J o s e p h Mausbach : T h o m a s von Aquin 
a l s Meis ter chr i s t l i cher S i t t en lehre . 
„Der Katolische Gedanke." X. kötet.Thea-
tiner-verlag München, 1925. 162 1. 

J. Mausbach prelátus a kath. erkölcs-
tan elvi kérdéseinek mélységes megvilágí-
tásával, történeti múltjának földerítésével a 
legnagyobb kath. moralisták közt foglal 
helyet. 

O, aki Sz. Ágoston etikáját korszakos 
művében dolgozta fel, most Sz. Tamás 

etikájának általános jellemzését és néhány 
alapvető kérdésnek alapos tárgyalását 
nyújtja. Foglalkozik a természetnek és a 
természetfölöttinek viszonyával, rámutatva 
a tomlsta szintézis nagy értékére, mellyel 
e két elemet szerves egységbe tudja hozni 
az erkölcstan terén i s ; azután — egész 
modernnak látszó problémát tárgyal — Sz. 
Tamás etikájában : az akarat és az értékek 
felfogása címmel. Rámutat itt az értékel-
mélet nagy fontosságára az etikában, de 
egyúttal a mai értékelméletnek néhány 
tévedését Is kiigazítja. Az értékben hang-
súlyozza az ontologikus mozzanatot; az 
értéknek a valóságtól való elválasztása 
nagy gyengéje a Kant-utáni etikai törek-
véseknek. Az érték-felfogásban kidombo-
rítja az értelem, a gondolkozás szerepét 
is.Ezzel szembeszáll egyesek antiintellectua-
listicus törekvéseivel. Az értékfelfogás nem 
puszta érzés, hanem értelmi tevékenység is. 

Igen érdekes Mausbachnál az akârat ere-
jének, intenzitásának tárgyalása. Ma sok 
pszichológus, köztük Lindworsky S. J. is, 
hajlandó tagadásba venni a sajátos akarat-
tény erőkülönbségeit s ezek az: akarattény-
nek nem tulajdonítanak más hatást, mint 
ingaszerü nekilendülést az ellentétes lehe-
tőségek valamelyikéhez. Az erőkülönbsé-
geket ezek - mellékmozzanatokból, főleg a 
motivumok fölértésének különbségeiből 
vezetik le. Mausbach állásfoglalása Sz. 
Tamás alapján az akarattény benső erejé-
nek csökkenését vagy gyarapodását védi 
és ez alap nagyon fontos - - az erkölcsi 
egyéniség nevelhetősége szempontjából. 
Az erkölcsi én — erőgyarapodása az igazi 
alapja az Istenszeretet fokozásának is. 

Mausbach a szentáldozásnak a szeretet 
gyarapodására való hatását fejtegeti befe-
zésképen mesteri m ó d o n ; ezzel emel em-
léket az Oltáriszentség nagy költőjének, 
Sz. Tamásnak. Dr. Kühár Flóris. 

Martin G r a b m a n n : Das S e e l e n l e b e n 
d e s hl. T o m a s v o n Aquin. Der k a t h o -
l i s che G e d a n k e . Vll. kötet. Theatiner-
verlag, München.^ 1924. 118. 1. Kötve 2 M-



Grabmann e müve nemcsak tudományos 
szempontból nagy érték, hanem a lelki-
életre vezető kalauz is. Bármily személy-
telennek, a tárgyba teljesen beleolvadónak 
látszik is sz. Tamás írói működése, az a 
tudós, aki évek hosszú során búvárkodott 
müveiben, meglepő finomsággal sejtette 
meg sz. Tamás jellemvonásait — müveiből 
is tudósból mindenütt kiérzi a szentet 
és az életrajzok, szenttéavatási akták segít-
ségével a kereszténységnek fönséges e sz -
ményét rajzolja meg benne. 

Jellemvonását három gyökérből eredez-
teti : Sapientla, Charitas, pax. Az elmerülő 
tudósban fölfedezi a nagy misztikusnak 
adományait; látja benne a szeretet embe-
rét, aki az igaságot árasztja magából ember-
társai javára. Egész életének harmonikus 
derűjét a „pax" fejezi ki. 

Hálásak vagyunk Grabmannak azért a 
megállapításáért, hogy sz. Tamás lelkiéle-
tében — a benedeki szellemből való táp-
lálkozást nem hallgatja el. Sőt — maga 
is valószínűnek tartja Mandonnet, Petitot, 
Gigot nézetét, akik szerint szent Tamás 
Monte-Cassinon bencés oblátus volt és 
szent Benedek ruháját hordozta. Eletének 
fordulatát ezek szerint az a tény idézte 
elő, hogy II. Frigyes 1239-ben a cassinói 
bencéseket elűzte monostorukból. Ez évben 
került sz. Tamás Nápolyba — és itt talált 
rá sz. Domonkos rendjére. 

Ezt az okos, szép könyvet — mely a 
„Der kath. Gedanke"-sorozat gyönyörű 
kiállításában jelent meg, melegen ajánljuk 
mindenkinek, aki életeszményeket keres. 

Dr. Kühár Flór is 

Hittudomány. 
Scheeben-Weiss : Die Herrlich-

keiten der göttlichen Gnade. 13. 
und 14. Aufl. (27—30. Tausend). 
H-rder, 1925. XII. és 684 1. Ára 
kötve 6-20 M. 

Ez a könyv a Herder-féle aszke-
tikus könyvtárnak igazi gyöngye. 
Szól p3dig a megszentelő kegyelem 
fenségéről öt szakaszban : Az első 

szakasz a megszentelő kegyelem 
lényegét fejtegeti, a második Isten-
hez való titokteljes viszonyunkról 
szól, melyet a kegyelem létesít, a 
harmadik a kegyelemnek nagy hatá-
sairól és gyümölcseiről, vagyis a 
természetfölötti erényekről, a szent-
lélek adományáról és a jó cselekede-
teknek érdeméről, a negyedik a ke-
gyelemnek külső hatásáról és érté-
kéről, vagyis a különös isteni gond-
viselésről, angyali oltalomról, a ke-
gyelem létesítette boldogságról és igazi 
erkölcsi szabadságról és a kegyelem 
nagyrabecsüléséről, az ötödik a ke-
gyelemnek megszerzéséről, használa-
táról, gyarapításáról és megőrzéséről. 

Látni való tehát, hogy a könyv a 
megszentelő kegyelemről szóló ösz-
szes tudnivalókat egész behatóan 
és rendszeresen adja elő. Bármily 
elvont és nehéz is a kegyelemről 
szóló tanítás, ebből a könyvből mégis 
elég könnyen érthető, mert nagyon 
világos és szép a nyelve, nagyon 
szemléltetően ad elő mindent, lehe-
tőleg példákkal és hasonlatokkal 
világítja meg a tárgyat. Olvasása 
valódi élvezet és a lelki élet iránt 
érdeklődők számára igazi lelki táp-
lálék. Aki figyelemmel végigolvassa, 
igazi nagyrabecsüléssel teíik el a ke-
gyelem fensége iránt és óvakodni 
fog e drága, sőt megbecsülhetetlen 
kincs elvesztésétől. A kegyelemről 
szóló tanításnak csakis olyan teljes 
felfogása, amilyent ez a könyv köz-
vetít, vezet be szent hitünk legma-
gasztosabb titkainak megértésébe. 
Kevés könyv vezet be a keresztény-
ség szellemébe oly szépen, mint a 
szóban lévő. Nemcsak elméletileg 
fejti ki tárgyát és magyarázza meg 
majdnem kézzel foghatólag, hanem 
minden paragrafusban gyönyörű és 
szivhez szóló gyakorlati alkalmazást 
is ad. Kitűnően felhasználható az 
í ezen nehéz tárgyról szóló szentbe-



szédekre. De a müveit világi közön-
ség is igazi lelki haszonnal for-
gathatja. 

D r . Schermann Egyed. 

I. Kramp S. J.: Eucharistia. 
Von ihrem Wesen und ihrem Kult. 
(Bücher für Seelenkultur.) 12° (v'IIl. 
és 178. 1.) Második és harmadik 
bővített kiadás. Freiburg i. Br. 1926. 
Herder 2 50. M. 

Ez a kedves könyvecske örvende-
tes jele az eucharisztikus gondolat 
elmélyülésének. Megismeri belőle a 
katholikus hívő, hogy az Oltáriszent-
ség nem más, mint kétezer év óta 
fennálló áldozat és áldozatközösség. 
Megerősíti lanyha korunknak hitét 
az Eucharistiában és elénk állítja a 
régi egyház hódolatát az Oltáriszent-
ség iránt. A könyv történeti részei 
különösen szépen domborítják ki azt, 
hogy a katholikus élet az apostolok 
korától kezdve a mai napig az oltá-
ron jelenlévő Úr Jézust tekintette 
céljának és középpontjának. Ezért 
teremtette a középkor élénk képzelete 
azt a sok színes szentostya csodát, 
melyek mai napság is naivan szépek, 
megkapok. A mü hét önálló fejezetre 
oszlik: az eucharisztikus élet biro-
da lmából ; egy pápai mise a 8. szá-
zadban; a római mise liturgikus fel-
építése ; az eucharisztikus áldozat-
közösség; az eucharisztikus hódolat a 
múltban és a jelenben; az eucharisz-
tikus élet épületkövei ; az Oltári-
szentség és az ifjúság. Ezen utolsó 
fejezet már csak a legújabb kiadás 
bővítéke, de szervesen illeszkedik 
az egészbe s a családi és iskolai 
nevelés sok hasznát veheti. A szent-
mise liturgiájának fejtegetése egyik 
szép fejezete a műnek, mely az 
eucharisztikus életnek mintegy prog-
rammját adja. Kramp műve nem 
merőben népszerűsítő liturgiái mü ; 
egyes részei, melyek annak idején 

mint külön cikkek a „Stimmen der 
Zeit"-ben jelentek meg, magas tudo-
mányos nívón is állanak. A munka 
mindvégig tudományos és meleg-
hangú, történeti és liturgikus egy-
szersmind. Zalán Menyhért. 

O. B a r d e n h e w e r , Der Römerbrie f d e s 
h e i l i g e n Paulus , Freiburg i. B. (Herder) 
1926, 220 1. 8-r. 

A kiváló patrológus, aki szentírás-ma-
gyarázattal is foglalkozik, ebben a műben 
a rómaiakhoz írt levél exegézisét nyújtja. 
A dogmatikus gondolatokban bővelkedő s 
épen ezért nehéz levél mélységeibe rövid 
biztossággal enged bepillantást tennünk. 
Ez a világosság, amellyel a legnehezebb 
részek valódi gondolatmenetét felfedi és 
elénk tárja, könyvének legnagyobb erős-
sége, amely a szakirodalomból kiemeli 
azt. Minden egyes résznek fordítását is 
nyújtja a görög szöveg szerint: a fordítás 
kiválóan preciz és mégis érthető és é lve-
zetes. Szövegkritikája csupán a szükségesre 
szorítkozik és józan. Filológiai szempontból 
is értékes ez a mü, mert a római levélnek s 
ezzel kapcsolatban a nagy apostolnak — 
stílusát, trópusait, a hellenisztikus ízű 
beszédfordulatokat lépten-nyomon kiemeli. 
A szakirodalom alapos ismerője, de — és 
ez a németeknél ritka — mérsékelt fe l -
használója. Az exegézist kizárólag a görög 
szövegre építi és »ezért a művet csak 
görögül tudók használhatják. 

Dr. Radó Polikárp. 

Engelbert Krebs: Die Protes-
tanten und wir. Einigendes und 
Trennendes . Theatiner-Verlag Mün-
chen 1922. 112. 1. 

E könyvecske a „Der Katholische 
Gedanke" címii vállalat 4. kötete és 
nyilvánvalóan az a rendeltetése, hogy 
a katholikusok és protestánsok között 
annyira kívánatos megértés útját 
egyengesse. A kereszténységnek hit-
beli kettészakadása immár négyszáz 
éve tart. Voltak idők, amikor e sza-

* * 



kadás véres háborúskodásokban nyil-
vánult meg. Más korokban nem om-
lott ugyan vér, de a lelkek széthúzása 
annál élesebb volt. Nyugodtabb idők-
ben — miként kevéssel ezelőtt is — 
hallgatag rezerváltságban élt egymás 
mellett a két tábor. Kívülről jövő 
lökések voltak szükségesek ahhoz, 
hogy a katholikusok és a protestán-
sok között némi érintkezés jöjjön 
létre. Ilyen külső lökéseket német 
földön nem egy alakban szolgáltattak 
az elmúlt évek borzalmas eseményei: 
a világháború, a forradalom, a béke 
nyomasztó súlya, a gazdasági élet 
nyomora és a nép között egyre ter-
jedő erkölcsi elvadulás. Ez a volta-
képen a vallási életen kívül álló 
helyzet egyre jobban kiáltja: Ébred 
jünk annak tudatára, hogy keresz-
tények vagyunk, hogy közös nagy 
örökségünk és közös nagy feladatunk 
van; mindarról, ami vallásunkban 
szent, ne beszéljünk többé a szen-
vedélyesség és ingerültség hangján 
egymással ! A katholikusok és pro-
testánsok közeledése csupán a szere-
tet szellemében történhetik. A protes 
tantizmus máris magának vallja an-
nak eredményét, hogy az egyre éb-
redő szeretet utján a katholikusok 
felé való közeledésben övék az első-
ség. És ez nem is panaszképen 
hangzik, inkább természetes. A pro-
testantizmus lényege szerint folyam 
és patak, a gyors és lassabban folyó 
szellemi áramlatoknak egész folyam-
rendszere. A katholikus egyház az 
egész földet körülölelő nyugodt óceán. 
A tenger nyugalma nem halál, hanem 
élet, hol enyhe, hol pedik viharos 
hullámverés. Mi katholikusok valójá-
ban nem is gondolhatjuk másképen 
a kereszténységnek egyesülését, mint 
ugy, ahogy a patakok és folyamok 
beleömlenek az óceánba. Hiszen az 
a sok patak és folyó mind a tenger 
vizének páráiból lett és vissza kell 

ömlenie az óceán vizébe, ha nem 
akar útjában elszikkadni. Tagadha-
tatlan, hogy az egész protestáns vi-
lágban van közeledés a kathc liciz-
mus felé : az ujprotestantizmus kezdi 
kiküszöbölni az egyház ellen a múlt-
ban felhozott balítéleteit, az óprotes-
tantizmus pedig lassankint visszatér 
a liturgia és szentségek ősi öröksé-
géhez és ókeresztény egyházalkot-
mányhoz. E könyvecskének most 
már az a célja, hogy feltárja a katho-
licizmus részéről lehetséges közeledés 
urját, főkép pedig hozzá akar járulni 
ahhoz, hogy a protestánsokat a ma-
guk őszinte vallásosságukban mi is 
megismerjük és megértsük. E célból 
nagy tapintattal vezet végig bennün-
ket mindazokon a pontokon, melyek 
minket a hit, az imádság, az isten-
tisztelet és a szeretet értelmezése 
terén összekötnek és elválasztanak. 
Megállapításai, főleg pedig a leg-
számottevőbb protestáns írók művei-
ből való bőséges idézetei rendkívül 
tanulságosak és a hívő katholikusra 
nézve felemelően megnyugtatók. 

Kádár Titusz. 

Egyházjog. 
Dr. Schermann Egyed: A há-

z a s s á g j o g kéz ikönyve . III. bővített 
kiadás. Pannonhalma, 1926. 269 1. 

Schermann Házasságjoga már a 
harmadik kiadásban indul útnak a 
lelkipásztorkodással foglalkozók tá-
mogatására. 

Egv könyvnek legjobb kritikája a 
használat. Schermann könyvének ki-
válóságát igazolja az a tény, hogy 
a mi viszonyaink közt szokatlanul 
gyorsan terjedt el és főként az ú j 
jog életbelépése óta számtalan eset-
ben benne találtak útmutatót azok, 
akik az egyházi házasságjog tökéle-
tes, de eléggé bonyolult rendszeré-
ben megbízható, praktikus fölvilágo-
sítást kerestek. 



Schermann Házasságjogának a 
tanítás is, a gyakorlat is számos 
jótulajdo.iságát állapíthatja meg. Vi-
lágosan, röviden adja meg mindenütt 
a kérdés tengelyét. Nem merül el a 
jogi kasuisztikába, de alapelveit köny-
nyen lehet alkalmazni a fölmerülő 
eshetőségekre. Történeti átpiliantá-
saival, irodalmi tájékoztatóival a 
szakembert is-támogatja. Uj kiadá-
sában földolgozza a jogfejlődés és 
magyarázat újabb adatait. Az előbbi 
kiadással való egybevetés igazolja, 
hogy a szerző majdnem nap nap 
útán tökéletesíti müvét. A szövegrész, 
a jegyzetek is sok értékes újságot 
tartalmaznak. Fölhasználja a legújabb 
statisztikai adatokat a polgári és 
vegyes házasságokra, a házassági 
elválásokra; figyelemmel kíséri a 
szentszék rendeleteit; a házassági 
fölmentések körül való újabb gya-
korlatról, az eskető plébános helyet-
teseiről, a katonai lelkészek illeté-
kességéről és sok más kérdésről is 
pontosan tájékoztat. 

Dicséretére válik e munkának az 
a körülmény is, hogy a lelkipásztori 
szempontokat mindig kiemeli, nem-
csak a jogiakat. Ezért nagyértéküek 
a polgári házasságról, a vegyes há-
zasságról, az egykés házasságokról 
írt fejezetei. A papság nemcsak bo-
nyolult kérdések megfejtésében, ha-
nem a házasságról szóló keresztény 
tanításban, a jegyesoktatásban és a 
gyóntatószék gyakorlatában is jó 
hasznát fogja venni. 

Szerettük volna, ha a szerző a 
szociáldemokráciának megítélésére 
vonatkozólag említette volna egyes 
püspöki karok újabb nyilatkozatait; 
ha továbbá a nyilvános és titkos 
akadály fogalmában nemcsak a legá-
lis meghatározást adná Hasznára 
vált volna a könyvnek néhány fon-
tosabb kérvény-mintának és a római 
fölmentő hatóságok pontos címének I 

beillesztése. — A könyv kiállítása 
jó, a bővült anyag mellett is kisebb 
terjedelmű, mint az előbbi kiadás. 

Ezt a művet jótulajdonságai ajánl-
ják, a lelkipásztori gyakorlat nagy 
hasznát fogja látni. 

Dr. Kühár Flóris. 

Nevelés, lelkipásztorkodás. 
Dr. Heinrich M a y e r : K inder idea l e . 

Eine experimentell-pädagogische Studie 
zur Religions- und Moralpädagogik. Kö-
selsche Buchhandlung. Kempten und Mün-
chen 1914. 155 i. 

Az ember ideáljai voltaképen benne 
élnek, nem kívüle. Amit ideáljának, esz-
ményének, mintaképének mond, az alap-
jában véve egy a bensejében élő kép, 
melyet a környezetébe vagy a történelembe 
helyez ki. Azok a motívumok, melyek alap-
ján eszményeit megválasztja és indokolja, 
világot vetnek az ember egész bensejére. 
Heinrich Mayer rendkívüi tanulságos és 
egyben érdekes kísérletekre épített meg-
állapításokra jutott a gyakorlati vallás-
erkölcsi pedagógia terén, amikor 1499 fiú 
és 2095 elemi iskolás leány körében a 
kővetkező kérdésekre vonatkozóan végezte 
kutatásait : 1. Melyik személyhez, akit 
ismersz vagy akiről hallottál vagy o lvas-
tál, szeretnél leginkább hasonlítani ? Miért? 
2. Mi szeretnél leginkább lenni? Miért? 
3. Melyik könyvet vagy m e l y k mesét o l -
vasod legszívesebben? Miért? 4. Ki a leg-
kedvesebb barátod (barátnőd)? Miért? 
A pszichológus mindenütt azok után az 
indító okok után kutatott, melyek a 9—16 
éves gyermeklelket személyi ideáljainak» 
hivatásának, olvasmányainak és barátainak 
megválasztásában vezetik. A müncheni és 
felsőbajor népiskolák növendékeinek köré-
ben nagy körültekintéssel és nagy tapin-
tattal végzett kutatásainak eredményeiről 
számol be könyvében az igazi német tudós 
szakavatott alaposságával. Megvilágítja a 
modern kísérleti neveléstudománynak e 
téren eddig elért eredményeit, saját anya-
gát pedig akkora éleslátással és annyi 



megértő szeretettel tárja az olvasó elé, 
hogy a gyermeknevelés barátja valóban 
nagy haszonnal és tanulsággal merülhet el 
benne. Kádár Titusz. 

Michael Gatterer S. J. : Kinder-
see l sorge Innsbruck (F. Rauch), 
1924. VII. és 224 1. 8-r. 3 4 0 M. ; 
Annus liturgicus 4. u. o. 1925. 
XVI. és 420 1. 12-r. 6 M . ; Das 
liturgische Tun u. o. 1926. 80 1. 
12-r. 1 M. 

1. A Katechetik, melyet a máso-
dik számban ismertettünk, negyedik 
része (441—649) külön lenyomatban 
is kapható Kinderseelsorge címen. 
Gatterernek ez egészen eredeti mun-
kája és a maga nemében úttörő. 
Egy élet tapasztalatai (a szerző kü-
lönböző országokban hosszú éveken 
át működött a pasztoráció terén) és 
elméleti tudás teszik a müvet érté-
kessé. Nagyon szép fejezetei a mű-
nek a gyermekek eucharisztikus ne-
veléséről, a gyermekgyóntatásról, 
bérmálásról szóló részek. A lehető 
legkorábbi időben óhajtja a gyer-
mekek első sz. áldozását. Legna-
gyobb érdeme a müvecskének, hogy 
praktikus és nagyon alkalmas arra, 
hogy kedvet keltsen a gyermekek 
vallásos neveléséhez. Kár volna, ha 
hiányozna az ezzel igazán törődő 
nevelőnek íróasztaláról. 

2. Az Annus liturgicus latin nyel-
ven az egyházi évnek egészen rö-
vid, de a modern liturgiatörténeti 
kutatások színvonalán álló történe-
tét, a liturgikus könyveket és tör-
vényhozást ismerteti, majd tárgyalja 
az egyházi évet, elsősorban rubri-
cisztikai szempontból. 

3. A Das liturgische Tun sok te-
kintetben szintén eredeti munka. 
Liturgikus illemtannak lehetne a mü-
vecskét nevezni. Papoknak szól : a 
liturgikus cselekmény tulajdonságait : 
— pontosság, tisztelet, áhítat, szépség 

— és az általános rubricisztikai sza-
bályokat egyszerű, de folyékony, és a 
Gatterert jellemző bensőséges han-
gon tárgyalja. 

Dr. Radó Polikárp, 

P. Norbert Schachinger: Der 
Laienapostolat in der Schule des 
hl. Benedikt . Graz, 1926. Paulus 
Verlagsanstalt. (128 oldal.) Á r a : 
2-50 Schilling. 

Korunk vallási szükséglete egyre 
erősebben kívánja, szinte követeli a 
laikus apostolság megszervezését. 
XI. Pius pápa az Acta apostolicae 
Sedis 1923-ik évfolyamában azt a 
kívánságát fejezi ki, hogy a rendek 
és kolostorok vegyék kezükbe a 
laikus apostolok kinevelését. Erre 
szolgálnak a harmadrendek és a ben-
céseknél az oblátusok. 

Ez indította Schachinger Norbertet 
arra, hogy szent Benedek reguláját 
adja a bencés oblátusok számára úgy 
átírva, hogy apostoli tevékenységük 
alapjául szolgálhasson. E célból adja 
a regula életszabályait, de természe-
tesen kihagyja azokat a fejezeteket, 
amelyek szorosan a kolostori szer-
vezetre vonatkoznak. Emellett az 
imádságos életre vonatkozó utasítá-
soknál merít más szerzőkből, kik a 
bencés gondolkozáshoz közelebb ál-
lanak, mint Tissot, Karg, Parsch 
műveiből. 

Itt tudunk két ellenvetést tenni. 
Először azt, hogy lehetne a regulá-
ból még több fejezetet szórul-szóra 
adni, mint ahogy a szerző teszi. 
Másodszor ott, ahol a regulából nem 
tud tanácsot adni, ott meríthetne 
magából szent Benedek iskolájának 
müveiből. Szent Gertrud, szent An-
zelm, Blosius, Guéranger, Butler stb. 
mégis csak jobban ismerik szent 
Benedek szellemét, mint a szerző 
által idézett szerzők. 

Mindemellett mint gondolatkeltő 



könyvet nagyon tudjuk ajánlani első-
sorban a bencés oblátus csoportok 
igazgatóinak, mert sok hasznát vehe-
tik a rendhez csatlakozó világi hívők-
nek bencés szellemben való vezeté-
sénél. 

Édouard Schneider: Les Heu-
res Bénédictines. Collection „Les 
grands Ordres monastiques." — 
Paris, 17e édition, 1925, Bernard 
Grasset. (264 oldal.) Ára 7 50 franc. 

A német vallásos irodalomban a 
bencés élettel P. Oer Sebestyén is-
mertette meg a hívőket az „Ein Tag im 
Kloster" cimű művében. Ugyanezt a 
szolgálatot teszi a francia nép szá-
mára Schneider ezzel a munkájával, 
melynek 17-ik kiadása jelent meg az 
elmúlt esztendőben és amely az 
Atheneum kiadásában magyarul is 
megjelenik a közel jövőben. 

Mi az érdeme és az értéke Schnei-
der munkájának, hogy az eredetije 
ily nagy kiadás-számot elért és hogy 
magyarul egy nem vallásos könyv-
kiadó akarja kiadni ? 

Az író-művészetnek mindenkit le-
bilincselő kifejező ereje elsősorban ; 
azután az érzelemnek a nemessége, 
mely sohasem lankad, de soha sem 
téved végletekbe sem ; nemkülönben 
világnézetének tiszta természetfeletti 
volta ; de legfőként a „spiritus bene-
dictinus"-nak lelket megkapó varázsa, 
hogy hatása alól senki magát ki nem 
vonhatja. 

Tartalma, amennyiben eseményt 
keresnénk, nagyon kevés. Csak annyi, 
amennyit a cím kifejez : „Néhány óra 
a bencések között." Elmondja a ben-
cés egy napját ; a felkeléstől a lefek-
vésig, főként az imádságos életét. 
És itt látjuk, hogy a breviárium 
valóban a nap megszentelője a maga 
órákra elosztottságával. Emellett a 
munkásság szellemének is gyönyörű 
lapokat szentel. Amit a celláról és 

annak szenteket nevelő magányáról 
ír, az oly szép, hogy talán az egész 
vallásos irodalomban is párját rit-
kítja. 

Áz idők jele az is, hogy a könyv 
legnagyobb részét az „opus Dei" 
ismertetése teszi, mert az emberek 
értékelésében a munka visszaszorul 
lassan arról a helyről, ahová a 
materialista-pozitivista gondolkozás 
helyezte és az imádság is kezdi 
visszanyerni megfelelő helyét. Nálunk 
az „operi Dei nihil praeponatur" elve 
még nem érvényesül teljesen, de 
egyre jobban érezzük a keserves 
tapasztalatokon okulva, hogy ennek 
a természetfeletti gondolkodásmód-
nak jobban át kellene járnia egész 
társadalmi berendezkedésünket. Ha 
ebben a keresésben, mellyel a jobbat 
akarjuk, útmutatónk lehet ez a könyv 
és közelebb vihet egy lépéssel az 
eszményhez, akkor nem volt hiába-
való munka a lefordítása és kiadása. 
És hisszük, hogy ennek a célnak 
m e g f o g f e l e ln i . Szunyogh Xav. Ferenc. 

M. Vargha Dámján dr.: Adoremus 
Dominum. Liber Precum. Albae Regiae 
1926. 359 1. 

2. Vargha Dámján dr.: Adoremus 
Dominum. Katholikus imádságoskönyv a 
serdiiltebb ifjúság és a müveit nagyközön-
ség számára. Székesfehérvár 1926. 688 1. 

Mindkét új imádságoskönyvből a lélek 
áhítata szól; az elsőben csak latin, a 
másodikban magyar és latin nyelven. Célja 
az az „alázatos s komoly törekvés, mely-
lyel Isten gondolatát átvenni s fényéből 
értelmünkben megvilágosodni s épenúgy 
akaratunkat az Ö szent és felséges akara-
tához hajlítani akarjuk" (Prohászka püspök 
szava az előszóban). A breviárium, a 
misekönyv és a rituálé szöveg-anyagából 
és ennek szellemében készült a müveit 
világi hivő számára a lélek — és nem az 
ész — táplálására Az imádság fogalmáról^ 
méltóságáról, szükségességéről, gyümöl-



cseiröl és feltételeiről adott felemelő taní-
tás után következnek a legszebb napi 
imádságok, a szent mise, a gyónás, áldo-
zás legértékesebb imádságai. Különös 
figyelmet fordít a szentséglátogatásra, a 
keresztúti ájtatosságra, a Mária-tiszteletre 
és a legégetőbb alkalmi imádságokra. 
Közli az úrnapl körmenet szertartásait és 
az egyház imádságait a haldokló mellett. 
A könyv második része Krisztus Követé-
séből vett elmélkedéseket tartalmaz az év 
minden vasárnapjára. Az elmélkedések 
anyaga kiterjed még Jézus életére, ünne-
peire, szenvedéstörténetére, megdicsőülé-
sére, az egyes erényekre és az egyházi év 
ünnepeinek lélekben való megülésére is. 
E rövid áttekintés is arról tanúskodik, 
hogy Vargha Dámján dr. imádságos könyvei 
a müveit közönségnek valóban egész val-
lásos életére kiható lelki kincsesház. Káté. 

Történelem. 
Szél i Ká lmánné , Vörösmarty I l o n a : 

E m l é k e i m D e á k Ferenc po l i t ika i é s 
m a g á n é l e t é b ő l . Bp. Pallas Irodalmi és 
Nyomdai Rt. 152. I. 

Ötven éve már. hogy meghalt Diák Fe-
renc, a liberalizmus legideálisabb, a legi-
tiz nus l e t i sz tu l tabb felfogású képvise'ö[e, 
a legbecsületesebb, a legö ízetlenebb ma-
gyar Eletét s í é p három kötetben megirta 
Ferenczi Zoltán, működését, alkotásait meg-
bírálták mir a történetírók és politikusok 
egyaránt, sőt élte legszebb alkotására ki-
mondta már a zord élet a pereatot is. A mo-
nirchiának Deák és Andrássy ülletett fá-
ját gyökerestől kicsavarta a világháború 
orkánja. 

Széli Kálmánné visszaemlékezései nem 
a nagy nemzetátalakítási küzdelmek forga-
tagába, a politikai harcok boszorkánykony-
hájába, a nemzeti megaláztatás sötétségébe, 
a kiegyezési remények csillagos ege alá, 
vagy a feltárnádasi reggelbe vezetnek be 
be inunkét, hanem a nagy magyarnak pi-
henő napjait, a Vörösmarty és Széli csa-
ládok meghitt baráti körében eltöltött pi-
henési óráit tárják elénk. A jó barátok, 
egy okos, fino;n!elkü nő, egy bájos leányka 
társaságában leteszi a napi gondot, mesél, 
játszik, szórakozik nemesen, előkelően, de 
azért homlokának redőin, szemének tükö-
r é i keresztül mindig át-, meg átszüremle-
nek, visszatükröződnek az életküzdelmek. 
A visszaemlékezésekből ki-kicsallannak a 

bencés vezetés alatt töltött évek emlékei, 
Pápa, Győr, Czinár Mór emléke. Az utolsó 
kenet szentsegét is bencéskézből, a kiváló 
Rónai Jácint kezéből vette fel. 

Szép szolgalatot tett a magyar köznek 
Bernrieder Jánosné, Szeli Ilona, mikor édes-
anyjának Deák Ferencről való visszaemlé-
kezéseit kiadta. Dr. Mihályi Ernő. 

G o n d a B é l a : Türr t á b o r n o k s z ü l e t é -
s é n e k 100 é v e s év forduló jára . 15 képpel. 
Budapest, 1925. 

Nagy szülöttjének emlékét örökítette 
meg Baja város közönsége Oonda Bélá-
nak ezen érdekeseti megírt munkájában. 
Bajáról indul ki a legendás Türr tábornok-
nak szédületes ívelésű pályája. Atyja halála 
utan vaskereskedő, majd lakatosinas lesz, 
de megpróbálta a molnármesterséget és a 
kőmüvességet is. Majd katonának csap fel 
s 184ó-ban az osztrák uralom alatt álló 
Lombardiaba kerül. A magyar szabadság-
harcban nem vehet részt, hat 1849. április 
19-én átpártolt a szintén szabadsagért 
küzdő olaszokhoz. Leveretésük után angol 
szolgálatba áll s mint ilyent fogták el román 
területen az osztrákok. A katonaszökevé-
nyed büntetésétől, a halálos ítélettől csak 
az angol pártfogás mentette meg. Szám-
kivetése idején, Konstantinápolyban ismer-
kedik meg Lesseps francia mérnökkel, a 
Szuez-csatorna tervezőjével. A Lessepsszel 
való benső barátságban kell keresnünk — 
későbbi csatornázási terveinek gyökerét. 
(Ferenc-csatorna. Korinthtisi-csatorna, Pa-
nama-csa orna stb.) Az egységes Italiaért 
vívott harcokban fényes katonai sikerei 
előkelő állásokba juttatták. (A nemzeti 
haderők főfelügyelője, altábornagy, Nápoly 
város és tartomány katonai parancsnoka, 
Viktor Emánuel hadsegéde.) Bonaparte-
Wyse Adelínával kötött házassága 111. Na-
poleon császárral juttatta rokonságba s 
kiváló katonai és politikai működése Vik-
tor Emmánuel, Cavour, Garibaldi barátságáj 
szerezte mee neki. A kiegyezés után a 
nagy szabadsághős a világbékének s Ma-
gyarország szellemi és gazdasági fellendí-
tésének apostolává lesz. A külpolitikában 
az osztrák-olasz-francia szövetség mellett 
foglal állást. A népmüvelésre, az ifjúság 
katonai kiképzésére, a vízlevezető, föld-
öntöző, hajózó csatornák létesítésére vo-
natkozó javaslatai ma is az időszerűség 
erejével hatnak. Az egyházi állam egykori 
ostromlója XIII. Leó halálakor szépen 
nyilatkozik a pápaságról: „Bárki lesz is a 
most megnyitandó Conclave választottja, 
az ne akarjon egy parányi ország királya 



'enni. Hisz az övé az egész világ. Mint a 
lelkek uralkodója odaállhat a fejedelmek 
élére; ne legyen egy város fejedelme, hanem 
a katholikusok óriási tömegének a feje, mert 
mint ilyent páratlan dicsfény övezi. Vezet-
heti az uralkodókat és a nepeket a fensé-
ges cél felé s kibékítheti ókét egymással, 
hogy megalkossák a szabad európai álla-
mok egyesülését. Akkor majd a Béke fog 
honolni a föld felett." A Corvin Mátyás-
páholynak éveken át volt főmestere, halálos 
ágyán Szent Ferenc egyik fiának a kezéből 
vette fel az utolsó kenet szentségét. 

Gonda Béla, aki mint a Ferenccsatorna-
Társulat alelnöke évtizedeken át volt 
benső érintkezésben Türr tábornokkal, 
megkapó rajzát adja a nagy magyar egyé-
niségnek. Or, Mihályi Ernő. 

Gábor Géza dr. A katholikus Sopron. 
1925. 8-r. 32 1, a Soproni Kath. Kör ki-
adása 

Ez a füzet négy soproni munkából ügye-
sen és lelkesen foglalja össze Sopron leg-
régibb katholikus emlékeit, keresztény kö-
zépkori virágzását, hitújítási küzdelmeit, 
kath. autonómiáját és jelenét. Nemcsak a 
soproni újságok, hanem az országos lapok 
is foglalkoztak vele, és nagyon kiemelték 
ezen érdemes füzet egy részletét, melyet 
most mi is mígtárgyalunk. Szól pedig e 
részlet a mostani bencés, egykor ferencrendi 
(népiesen a rajta lévő cimerről Kecske-
templomnak nevezett) templomról. Az em-
lített néhány könyvből azt olvasta ki a 
szerző, hogy Sopronban az odamenekült 
és beszivárgott protestánsokon kivül épen 
a ferencrendi templom hitszónoka a (Ka-
pisztrán szószékről!) volt a lelkek megté-
vesztője, kisebb Lutherja. 

Szerencsére ez az eset már országosan 
is letárgyalt vádat tartalmaz, azért könnyű 
az igazságot összefoglalni, és az erről mos-
tanában, a füzet ismertetésével kapcsolat-
ban elterjedt alaptalan vádat tisztázni. 

P. Fr. Cristoffusról van szó. 
Gábor G dr. a 15.1.-n Gergely testvér-

nek nevezi ezt ÍI szerzetest, holott ez a 
felülvizsgálatra kiküldött páternak a neve. 
Forrása (Póda E. A soproni kath. paro-
chia 7. és 86. i.) ugyanezt a szerzetest 
ismételten Antoniusnak nevezi, hololt ő 
meg a vizsgálat sürgetője. 

Ez a Cristoffus, akit a város tanácsa és 
közönsége szívesen hallgatott, és pártfogá-
sába vett, élesen kikel a Boldogasszony 

templomában(az egykori ferences templom-
ban) a papok és világiak visszaélései el-
len, beszél a böjtről, a szentek érdemei-
ről. Arról is értesül azonban Peck Kristóf, 
a város akkori plébánosa, hogy Christoffus 
páter a böjtöt feleslegesnek mondja. Leg-
alább így értesült Peck. De a hivatalos 
vizsgálat megállapította, hogy Cristoffus a 
szentek érdemeinek és a böjtnek önmagá-
ban való elégtelenségét hirdette, azt, hogy 
ezeknek csak Krisztus érdemei által van 
ható erejük, és ezeknek az önlegyőzésre 
való rendeltetését hirdette. 

A prédikálás 1522-ben történt, mint a p lé-
bános a győri püspök altal a királynak 
jelenti, és a királytól a városra elrendelt 
vizsgálat 1524. okt. 14. kelt. Ezt még Payr 
S. is „papok lévén a kanceiláriában is, 
hamar e lkészültének mondja (Payr kü-
lönben A sopr. ev. egyházközség tört. c. 
könyvében 13 oldalon (39 s kk.) mondja 
el az esetet és akarja protestánsnak látni 
Christoffust, kivel azonban nincs megelé-
gedve, azt mondja, hogy nem volt elég 
bátor protestáns a vizsgálat megejtésekor, 
és nem beszélt protestáns módra ) A fel-
jelentéi tehát nem 1519 történt, és nem 
beszélhetünk a vizsgálatig bekövetkezett 
hosszú időről. 

A megtorlás pedig már 1525, a január 
15-e után va'ó szerdán megtörtént, ameny-
nyiben a közben elhalt Peck Kr. hagyaté-
kából fizettették meg a per költségeit. 
(Ezen per első forrása a soproni városi 
levéltár: Lad. XXXI. et FF. Fase. II. N. 90., 
innen másolta le Gamauf Teofil soproni 
lelkész. Hiteles kiadása: Bunyitai V., Ra-
paics R., Karácsonyi J.: Egyháztört. Emlé-
kek 1902. 158-173 . 1. és 187. i.) 

Ha figyelembe vesszük, hogy Peck Kr. 
vallomásában valójában két ferencrendi 
szerzetes ellen panaszkodik (Payr 47. o.) s 
ar egvik két évvel azelőtt 3. elődje volt 
Cristoffusnak, eléggé érthetővé válik a 
helyzet. Az egész franciskánus házat, sőt 
rendet kellene hibáztatnunk, ha Cristoffust 
többnek tartanánk, mint egynek azon kor 
sok kis Savonarolája közül. — Méltányos 
volt Antoniusnak, a király franciskánus 
papjának megtorlást sürgető kérése azon 
vizsgálat után, amelynek megeitésére épen 
a protestantizmust szigorúan üldöző híres 
Gregorius (vsz. Szegedi Gerg.) franciská-
nus pátert küldték ki. 

Barcza Leánder dr. 



BENEDICTIHA. 
(SZENT BENEDEK RENDJÉBŐL.) 

Egy év a bencés iskolák életéből. 
A pannonhalmi Szent Benedek-rend vezetése alatt áll a pannon-

halmi tanárképző főiskolával kapcsolatos gyakorló gimnázium, az eszter-
gomi, a győri, a komáromi, a soproni gimnázium s a budapesti, kőszegit, 
pápai reálgimnázium, összesen nyolc középiskola 2711 végzett tanulóval. 
Mikor ezeket az értesítőket lapozgatom s látom a kiapadhatatlan erőket 
a cselekvésben, a tanítói, nevelői hivatás mély átérzésében, a működési 
kör határtalan szélességében, lehetetlen rá nem gondolnom, hogy ezek 
a XX. századi magyar bencések másfélezeréves európai és kilencszázéves 
magyar kulturális hagyományokon nőttek fel. S eltelik a lelkem emlé-
kezésekkel. Elvonul lelkem előtt az a félezer esztendő, a 7—12. százcd, 
amikor egész Európa kultúrája a bencések vállán nyugodott. Szent 
Benedek Monte-Cassinojától, Cassiodorus Vivariumától kezdve mennyi 
nagy kultúrcentrum keletkezett. S. Gallen, Reichenau, Hirsau és Fulda, 
Cluny, York, Canterbury stb. a tudományok, művészetek meleg fészkeivé 
lettek. Magyarországon a középkorban 80 bencés apátság ápolta a vallásos 
élet mellett a tudományok és művészetek tűzhelyeit. Megjelennek kép-
zeletemben a középkor nagy mesterei, Bonifác, Alkuin, Venerabiiis Beda, 
Rabanus Maurus, Walafriedus Strabo, Anzelm, Asztrik, Gellért, Mór s 
látom azt is, hogy a mai bencések hogyan érzik e nagy múltnak a 
terhét, e nagy múltnak a felelősségét. Ott vannak az irodalmi, tudomá-
nyos társulatokban, a hitbuzgalmi, társadalmi egyesületek, az olvasó-
körök, a kath. népszövetség, a legényegyletek, a tanult férfiak, az úrinők, 
a főiskolások, a leányok, az iparosok, a munkások, a munkásnők kon-
gregációinak élén. Kath. körökben, szanatóriumokban, fogházakban 
tartanak előadásokat, lelkigyakorlatokat, konferenciabeszédeket. Zárdákban 
gyóntatnak. Szabadegyetemeket, népfőiskolákat igazgatnak, azokon taní-
tanak. Pedagógiai cikkeket, tudományos műveket írnak, lapot (Pannon-
halmi Szemle) szerkesztenek. Ott vannak a törvényhatósági bizottságok-
ban, a hitközségekben, a Hangyaszövetkezetben, az Éme-nek élén. 
Létesítették a Bencés Diákok Egyesületét, szerveznek kath. napokat, 
kultúrdélutánokat, kultúrestéket. Az Oblatus és Oblata intézménnyel 
egyre több családot kapcsolnak be Szent Benedek rendjébe. Népmissiókat 
tartanak az alföldi pusztákon, városokban, falvakban s a rendi gazdasá-
gokban. Az egyetemes egyház gondolatának átérzéséről, a szegény pogány 
embertársaink iránti irgalmas szeretetről tanúskodik az a gazdag missiós-
tevékenység, amit minden egyes intézetünk kifejt. S ezek a tanárok, akik 
látták már a cluny-reform hatása alatt megújuló lovagi társadalmat, 



mennyi lelkesedéssel veszik ki részüket a mai kor lovagi intézményének, 
a cserkészetnek a fejlesztéséből. Bencés cserkészek jamboreeja Pannon-
halmán 1 Micsoda szép Pünkösdünk volt az idén. Négyszáz cserkész 
táborozott napokon át Pannonhalmán. Itt szentelte meg a főapát a 
győriek és pápaiak gyönyörű zászlaját. Itt tettek fogadalmat az új cser-
készek. Meggyónt az egész tábor s meg is áldozott. 

Milyen törhetetlen biztossággal építenek tovább az évezredes ala-
pokon, tovább, egyre magasabbra, az élet és az örökélet számára. Egy 
pillanatra se fogja el szivünket a kétely, hogy hiszen hiába. Nem, nem 
hiába ! Európának a vezetői jól tudják, hogy mit lehetett a népvándorlás 
fiaiból faragni, mit lehetett lelkesedéssel, ideálizmussal, az emberi töké-
letesedés minden ellenségének, a belső szenvedélyeknek s a külső ellen-
ségeknek harcai közepette is elérni. Jól tudják, mennyi erkölcsi, szellemi, 
anyagi energiára van szükségünk, hogy valami maradandót alkothassunk. 
Szent Benedek szelid és bölcs regulája győzedelmeskedett a népvándor-
lási törzsek lelkén, győzedelmeskedik a XX. sz. chaoszában is, győze-
delmeskedik a XX. sz. szélsőséges irányzatain is. 

Rátérve a részletekre érdekes megvilágításban részesül az intézet 
múltja az 1923. óta működő budapesti reálgimnázium, az immár mint 
intézet, 800 éves, mint gimnázium 230 éves múltra visszatekintő eszter-
gomi gimnázium értesítőjében s a pannonhalmi gyakorló gimnázium 
értesítőjében. Ez utóbbi két osztállyal, VII. és VIII. osztállyal, 1852-ben 
indul fejlődésnek. Az 1883. évi XXX. tc. azonban a csonka intézettől 
megvonta a nyilvánossági jogot. Mikor azonban a Rend a pannonhalmi 
tanárképzővel való szorosabb kapcsolat érdekében 1921-íől megkezdte 
a csonkaintézetnek váltakozó alsóbb osztályokkal való kifejlesztését, újra 
megkapta a nyilvánossági jogot. A folyó tanévben megnyílt V. osztállyal 
az intézet teljessé vált s egyben megkezdte mint gyakorló gimnázium 
(Vkm. 98,949—1925. sz. r.) a tanárképzővel összefüggő rendes műkö-
dését. A négy évről öt évre emelt főiskolai képzés ötödik évében a 
szakvizsgálatot tett rendi tanárjelöltek mint gyakorló tanárok itt töltik 
el a pedagógiai vizsgálat előtt kötelező gyakorló évet. A budapesti reál-
gimnázium s a pannonhalmi gyakorló gimnázium létesítésével nehéz 
időkben súlyos terhet vállalt magára dr. Bárdos Reinig főapát. 

A győri gimnázium értesítője kiváló igazgatójáról, dr. Molnár Szul-
picrói, tudós tanáráról dr. Réthei Prikkel Mariánról, a sopronié egykori nagy 
magyarérzésü történelemtanáráról és a finom lelkű házfőnökről, Lóskay 
Fidélről közöl szép nekrológot s a 44 évi munka után nyugalomba vonuló 
híres mathematikus tankönyvírót, hivatásszeretettől izzó tanárt és igaz-
gatót s nemesszivű embert, Borossay Dávid főigazgatót búcsúztatja el. 

Az új Rendtartás 1926. márc. 19-én lépett életbe s az 1924. évi 
XI. tc. értelmében az iskola legfőbb céljának a nevelést tűzi ki. Intéze-
teinknek nem jelent ez új feladatot, csak a régi valláserkölcsi és hazafias 
nevelési elvekhez való még szilárdabb ragaszkodást, Ennek köszönhető, 
hogy a fegyelem mindenütt jó. Csak Esztergom panaszkodik a vonaton 
bejárók ellen. Budapesten karácsonyi vakációban is fűtik az iskolát a 
gyermekek számára s így télen-nyáron délutánokon is gyermejátéktól 
hangos az iskola. Szép eredménnyel honosították meg a liturgikus mise-



hallgatási módot. Esztergomban ünnepélyes alkalmakkor, vagy lelki-
gyakorlatokon kiváló egyházi szónokok szóltak az if júsághoz: Jándi 
Bernardin dömölki apát, Dr. Tóth Tihamér egyetemi tanár, Dr. Strommer 
Viktorin főmonostori perjel, Dr. Mázy Engelbert főigazgató, Dr. Janota 
Cirill pannonhalmi főiskolai tanár. Komáromban nagy jótevőjük, Király 
pécsi püspök halálának 100 éves fordulóját ünnepelték bensőséges há-
lával. Pápán nagyon bevált az Ellenőrző-könyvecske, melyben az iskolai 
élet minden mozzanatát tudósítják a szülői házzal vagy a szállásadókkal. 
Jó hatásuk van a szülői értekezleteknek. Nagy gonddal történik a szál-
lások ellenőrzése. Szépen működnek vallásos társulatok. Résztvesznek 
az egyetemes és a magyar katholicizmus mozgalmaiban. (Jubileumi 
búcsú, chikágói kongresszus, Szent Alajos centennárium, kongregációk 
nagygyűlése stb.) Felemelő ünnepségeket rendeznek, színdarabokat ad-
nak elő. Pápán az érzelmek nemesítésére felvirágozzák az osztályokat. 

A hazafias szellem is áthatja az egész tanítást. Kigyúltak mindenütt 
a Rákóczi, Széchenyi emléktüzek. S hogy nemcsak élni és dolgozni kell 
tudni a hazáért, hanem kell tudni meghalni is, kegyelettel ápolják a 
hősök emlékét. Győrött immár a kilencedik emléktábla hirdeti a világ-
háborúban elesett hős tanítványok dicsőségét. Pápán is az első tízéves 
találkozóval kapcsolatban leplezték le a hősök emléktábláját. Az irredenta 
gondolat mindenütt lelkes ápolásban részesül, A hazafias színdarabok 
szintén nem tévesztik el hatásukat. 

Tanulmányi tekintetben sok nehézséggel küzdöttek a komáromiak, 
mert a tanári kar öt tagja állampolgári kérvényük elintézetlensége miatt nem 
vehetett részt a tanításban s így nagy óraszámmal dolgoztak. A pápaia-
kat két súlyosabb betegség idején a szent Ferenc-rendi ház két okleveles 
tagja segítette ki 1/2. ill. 1j4 évig. Egyébként a tanítás mindenütt szép 
eredménnyel folyt. A tanítás mélyítését vagy kiszélesítését szolgálták a 
sokféle szakosztállyal dolgozó önképzőkörök pályatételeikkel, jutalmaikkal. 
A pápaiak még vakációra is tűztek ki pályatételeket. Rendkívüli tárgyakat 
is volt alkalma tanulni az ifjúságnak, angolt, franciát, német társalgást, 
tánc- és illemtant, zenét, éneket, gyorsírást, vívást, szabadkézi rajzot 
stb. Esztergomban a rendkívüli tárgyak tanítása ingyenes. Itt sakkor is 
működik. 

Tanulságos kirándulások is történtek mindenütt. Kiaknázzák a 
tanítás céljaira a helyi történeti, művészeti emlékeket, múzeumokat, be-
járják a környék kies, nevezetes helyeit. Sopronban csak maga a IV. 
osztály 40 kirándulást tett. Nem riadnak vissza messzebbi utaktól sem. 
Az esztergomiak több intézet és több bencéstanár bevonásával bejár-
ják Olaszországot. (Fiume-Ancona-Assisi, Róma, Tivoli, Ostia, Subiaco, 
Monterassino, Napoli, Capri, Vezúv, Pompei, Firenze, Bologna, Padua, 
Venezia, Wien), a Dunán felmennek egészen Regensburgig, megnézik 
Budapestet, a komáromiak bejárták a Tátra vidékét, Lőcsét, Késmárkot, 
a Hernád völgyét, Iglót stb., a soproniak Máriacellt, Wient, a pannon-
halmiak Tatát, Esztergomot, Tokodot, Dorogot, Visegrádot nézték meg 
stb. A pápaiaknak hét évre beosztott kirándulástervezete egész Csonka-
magyarországot felöleli. 

Néhány helyen a szertárak gyönyörűen gyarapodnak. Győr a fizi-



kumra 17.500,000 K-t tud fordítani. Jedlik-mozgójuk Ferenczy Viktor veze-
tése mellett már 3 éve működik dicséretes szellemi, tudományos és szó-
rakoztató és anyagi eredménnyel. Harmadfél év alatt a kitűnő „Kiupp-
Ernemann-Imperator" nagy mozigépen lepergett körülbelül 200,OCO m. 
film, 680 felvonásban, köztük nagy irodalmi és történelmi filmek. A régi-
ségtár, mely már régóta kinőtt az iskola keretei közül s Györvármegye 
és Győrváros első múzeumává fejlődött, szintén nagy értékkel gyarapo-
dott. Dr. Lovas Elemér a bágyogszováti homokbányában öt népvándor-
láskori sírt, az új köztemető bejáratánál pedig 44 római sírt tárt fel. 

Nagy fejlődést mutat a testnevelés ügye is, mert jó szakkezekben 
van. Az egészségi állapot mindenütt jó. Pannonhalmán a jó idők be-
álltával az órákat a szabadban tartották meg. A tanulók kis száma 
miatt a fegyelem egyáltalán nem sínylette meg a pleinaire-órákat. A spor-
toknak is sokféle nemével találkozunk. Széltében gyakorolják az úszást, 
athletikát, céllövést, evezést, hó- és jégsportot, tornát, játékot. Győrött 
csónakház létesül a VKM. 68 milliós segítségével. A tornaszertárak 
gyarapítására is sokat áldoz a VKM., pl. a győriére is 20 millió koro-
nát, Győr város tanácsa pedig sportcélokra 15 millió koronát adott a 
cserkészet céljaira juttatott 7 millió koronán kívül. 

Szorgalmasan dolgoznak intézeteink az új cserkészdiáktípus ki-
alakításán is. Táborozásaik igazán eseményszámba mennek az intézetek 
életében. Évi munkájukról gazdag beszámolók vannak az értesítőkben. 
Hogy mennyire összeforrnak az illető városok társadalmával, mutatja az 
a nagy érdeklődés, amellyel a társadalom munkájukat kiséri s az a 
fejedelmi bőkezűség, amellyel minden ügyüket előmozdítja. 

Megható az a leleményesség, amellyel a tanulók anyagi felsegé-
lyezésén fáradoznak az egyes intézetek. Maga a főapát jár elől jó pél-
dával. Azonkívül, hogy a pannonhalmi gyakorló gimnáziumot teljesen ő 
tartja fenn s a konviktorok jórésze ingyenes vagy kedvezményes, 100 
milliónál több tandíjkedvezményben és egyéb ajándékban részesítette a 
tanulókat. Milliós adományokban részesültek az intézetek a VKM. és a 
népjóléti minisztérium részéről is. Szépen működnek a jótékonyság terén 
a Bencés Diákok Egyesületének szakosztályai. Az esztergomi gimnázium 
81.662,100 K jótékonyságban részesítette diákjait. A pápai diákmenza 
160 tanulót lát el. A menza s a leendő internátus pénzét könyvkereske-
désbe fektetik s megszerzik a menza számára a Ker. Nemzeti Nyomda-
vállalat részvényeinek többségét. Győrben szövetkezeti alapon cipő- és 
ruhaakció segített a diákokon. De nem lehet felsorolni azt a szeretet 
sugallta sok-sok módot, amellyel a nemzet jövő reményeit, az ifjúságot 
istápolták az intézetek. Az egyesek és szülök részéről nyújtott adomá-
nyok, ingyenebédek bizonyítják, hogy a társadalom megértéssel van a 
bencés nevelői munka irányában s a meleg találkozók mutatják, hogy az 
öreg diákok is szeretettel jönnek vissza az alma materekbe. 

Végezetül közlöm az egyes intézetek tanulóinak számát, tanul-
mányi előmenetelét és magaviseleti osztályzását. A tanulmányi előme-
netről nagyszerű kimutatás van Pápán. Az egyes osztályoknál tárgyan-
ként is ki van mutatva az elért eredmény középértéke. Az egész intézet 



tanulmányi eredményének középértéke 216 , tehát a jó jegyen csak vala-
mivel marad alul, ami nagyon szép átlagos eredmény. 

Legszebb kiállítású és leggazdagabb tartalmú az esztergomi érte-
sítő, nagyon gazdag tartalmú még a pápai is. 
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Összesen 2711 Dr. Mihályi Ernő. 

A bencés d i á k s z ö v e t s é g közgyű lése . A Katholikus Bencés Diákok Egyesü-
lete f. évi június hó 20.-án a győri bencés gimnázium dísztermében tartotta közgyű-
lését, amelyre minden osztály elküldte képviselőit. A közgyűlést választmányi ülés 
előzte meg. Dr. Kocsis Lénárd kezponti ügyvezető igazgató általános jelentést tett 
az Egyesület jelen állapotáról, míg az egyes osztályok részletes munkásságáról a 
helyi osztályok ügyvezetői tartottak beszámolót. Az alapszabályokat az illetékes köz-
igazgatósági hatóságok tudomásul vették és így az egyesület működésének útjából 
minden akadály elhárult. A munka mindenütt megindult; az egyesületnek eddig 830 



tagja van, de számuk folyton gyarapszik. Az egyes osztályok, főképen a budapesti 
és a pápai, buzgón dolgoztak a tagok érzelmi összefogásán és a szükséget szenvedő 
főiskolások segítésén. Az anyagi eszközöket leginkább a volt bencés diákok adták. 
Az a segítség amelyet az egyesület nyújtott, készpénzben és természetben 80 millió 
K-ra értékelhető. Vass József dr. népjóléti miniszter úr egymaga 19'5 millió K 
készpénzt adott három osztálynak, továbbá 25 öltözet ruhát és 25 pár cipőt; hálája 
jeléül a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetet szavazott meg a miniszter urnák. Ugyan-
így köszönte meg a közgyűlés az Emericana Arrabona Corporatiójába tartoző öreg 
uraknak a bencésdiákok hathatós támogatását. Waldmayer Károlyt a kőszegi, Concha 
Győzőt a pápai osztály javaslatára tiszteleti taggá választották. Az alapító tagsági 
díj ezentúl legalább 100 pengő, a rendes tagsági díj legalább 4 pengő. A magyar-
országi szerzetes rendek diákszövetségeinek közös vezérlőbizottságába Németh Ká-
roly dr. és Kemenes Illés dr. küldettek ki. A számvizsgáló bizottság a pénztárosi jelen-
téseket rendben találta. Megválasztotta a közgyűlés az új tisztikart, és hálás köszö-
netét nyilvánította mindazoknak, akik az egyes osztályokban önzetlenül, áldozatra 
kész lelkesedéssel és ügyszeretettel fáradoznak a szépen fejlődő egyesület felvirá-
goztatásán. 

Uj hajtás Szent Benedek ősi fáján. XI. Pius pápa a világmisszió nagy 
feladatai közt Szent Benedek Rendjének a pogány-missziókban való élénk részvé-
tele mellett azt a feladatot tűzte ki, hogy a keleti szakadáshoz tartozóknak útját 
egyengesse Péter sziklájához. Szent Benedek rendje ugyanis még az ősegyház ter-
méke, abból az időből, midőn a Kelet és Nyugat még összetartozott vallásilag. 
Az a tisztelet, mellyel Sz. Benedek a keleti szerzetesség atyjának, Nagy Sz. Vazul-
nak müveit ajánlja — a keleti egyházban viszonzásban részesül Sz. Benedek rendje 
iránt. A szentatya ezért látja a kereszténység e két része közt való összekötő kap-
csot Sz. Benedek rendjében. A keleti liturgiák megbecsülése ugyancsak régi hagyo-
mány a bencés rendben. 

Ezen okok hozták létre most az egyházi unió bencés perjelségét Schootenhof-
ban, Antwerpen mellett. Célja a perjelségnek, hogy imádsággal, tudományos mun-
kával és tevékeny közreműködéssel mozdítsa elő az egyházi uniót. Legközelebb 
hatalmas épületet fog emelni a Keletről jövő kispapok számára, akik kiképeztetésük 
után hazájukba visszatérve — bencés intézmények, kolostorok létesítésével dolgoz-
nak a kitűzött cél irányában. 

Az új perjelség feje D. Constantin Bosschaerts. „Irenikon" címen a szerze-
tesek az unió céljait szolgáló szakfolyóiratot adnak ki. Liturgiájukat a keletiek mód-
jára végzik. 

Jellemző, hogy Kelet és Nyugat egyesítésére ily nagyjövőjü intézmény Mer-
cíernek, a nagy békítő bíborosnak hazájában alakult meg. 

A pannonhalmi székesegyház néhány érdekesebb részlete. 
1. 2. Szigfrid és Cudar László apátok síremlékei. Szigfrid (1355—65.) 

a legkimagaslóbb alak a XIV. sz. apátjai között. A rendi belső reform-
nak lánglelkű képviselője. Egyaránt bizalmi embere a pápának és a 
királynak. Nagy Lajos követségében jár Angliában III. Eduárd király 
udvarában. Kérlelhetetlen védője rendje jogainak s a rendi birtokoknak. 
Megújítja kolostorát és templomát. Konventje a legméltóbb főpap névvel 
tiszteli meg s osztatlan elismeréssel és hálával adózik neki. 



A pannonhalmi székesegyház jobb hajójának déli falához támasz-
tott vörösmárvány síremlékén Szigfrid alakja öreg, fáradt embert mutat. 
Homloka ráncos, halántéka beesett , nyakízmai öregesen szárazak, feje 
kissé lehanyatlik. Megroggyant térdei, egész állása a munkában kifáradt, 
az élemedett kor terhe alatt roskadozó aggastyánra vallanak. A bencé-
seknek a kóruson használni szokott festői, földig érő százrétü, öltözeté-
ben, u. n. kukullájában van megörökítve, csukla is van rajta s csak 
főpapi süvege és pásztorbotja mutatja az apátot. Főpapi süvegje alól 
hajkoronája is kilátszik. Szigfrid késői gótikus, u. n. Tudor-ívelésü bal-
dachin alatt áll. Két kezét, hosszú, vékony ujjait keresztbe teszi. Jobb-
karjával virágdíszben végződő, sima nyelű pásztorbotját szorítja melléhez. 
Arca kissé megcsonkult, de kinn ülő nagy szemei, előre álló alsó ajka, 
borotvált arcának kemény vonásai tevékeny, erősjellemü férfiúra vallanak. 
Leomló s alsó részében rosszul redőzött kukullája lábát is elfödi. Érde-
meit rendtársai a síremlék négy oldalán végigfutó föliratban foglalták 
össze : Anno Domini MCCCLXV0, Vü, Idus Mártii Sigfrid abbatem cetus 
fratrum tumulavit, istud qui clastrum laudabiliter reparavit. 1365. márc. 
11-én temette el a testvérek gyülekezete Szigfrid apátot, aki ezt a kolos-
tort dícséretreméltóan megújította. 

Cudar László (1365—72), az Anjouk alatt emelkedő előkelő család 
tagja. Az elnéptelenedett birtokoknak betelepitésével szerez érdemeket. 
Halála 1372. nov. 11-én, monostora védőszentjének, szent Mártonnak 
ünnepén következett be. Emlékét a székesegyházban a Szigfrid apáté 
mellett álló sirkővel örökítették meg elárvult fiai. 

Cudar László teljes apáti díszben van síremlékén. Fején drágaköves, 
gyöngyös főpapi föveg van. Harangalakú kazulája aranyszegélyes. 
Keztyüjén is hatkarélyú díszítés látszik. Jobbjában pásztorbot, baljában 
tudományszeretetének jelzésére kapcsos könyv van. Lába a hűséget jel-
képező kutyákon nyugszik. Ezek egyikére támaszkodik pásztorbotja is. 
Keskeny arca, szépmetszésü szája, orra, szeme csinos, előkelő alakot 
mutatnak. Csak a homlokán levő ráncok jelzik, hogy az erő nem hiány-
zott belőle. Szemének felfelé irányuló fénye figyelmeztet a magába vonuló, 
elmélyedő, tudományszerető szerzetesre. Ámbár álló helyzetben van 
ábrázolva, a kor szokása szerint a szobrász a feje mögé keskeny vánkost 
helyezett, jobb vállánál pedig Cudarnak a családi címerét véste az 
emlékkőre. Csúcsos minuscula betűkkel vésett fölirata: f Anno Domini 
MCCCLXXíI in die Sancti Martini obiit abbas Ladislaus dictus Cudar. 

A XIV. század a szobrászati ábrázolásban már a naturalizmus 
százada. Egyéni ábrázolásokat kell tehát látnunk e két különböző mű-
vészi kéztől származó érdekes domborművű síremlékben. V. ö. Pannon-
halmi Rendtörténet II. k. 232—34. 1. 

3., 4. A következő két kép már a modern korba, a XX. századba 
visz bennünket. Templomunknak egyik főérdekessége, hogy minden kor 
tett hozzá valamit s művészi egysége még sem szenvedett kárt. így 
vagyunk kovácsolt vas kandelábereivel, állólámpáival s falilámpáival is, 
melyek Mayer-Megyer Antal tervei szerint Skolkay'Mátyás műhelyében 
készültek. Az Úr 1912. esztendejében készíttette Tibor főapát, mondja 
a kandeláberek felirata. Képüket 1. Magyar Iparművészet 1912. 334. 



335. 1. Nincs ezeken semmi hamis látszat, nincs hanyagság, nincs 
szemfényvesztés. A becsületes műhelymunka kalapácsütései látszanak 
rajtuk. A díszítésnek a szerkezetből való megszületése érzik rajtuk. 
A kandeláber vaslábakon nyugszik, vaslábakon épült fel s csak a közök-
ben jut szóhoz a díszítés. A falikar szilárd vasalapról hajlik ki ; úgy 
látszik, mintha fogakkal szabályozható volna s szépen tartja hármas 
láncán a mécsest vagy a lámpát, sőt a főapáti kápolnában mintegy 
csipöre tett kézzel öleli magához a villanyszórót. A szilárd szerkezeti 
elemek mellett bőven jut tér a szeges, gombos, fogas, rácsos, spirális, 
indás, cikkcakkos, kacsos díszítésnek s szinte észrevétlenül lopakodnak 
szivünkbe az evangélisták szimbólumai, a láncszemek keresztjei, a fali-
karok kettőskeresztjei, vagy a kandeláber célját szépen kifejező tűzokádó 
sárkányok alakjai. 

Egyik képünk a keresztelő kutat ábrázolja a maga egészében. Ma 
már mögötte nem a csupasz fal kőkockái látszanak, hanem Stornonak 
Vajk megkeresztelése c. képe. A másik kép a keresztkűt kovácsolt vas 
fedelét, a kandeláberek testvérét ábrázolja. Krisztus megkeresztelése a 
Jordánban, van rajta kiverve. A gyakorlati célnak való pompás meg-
felelés, az összekötő pántok ereje, a szerkezet szilárdsága, a díszítő 
formák nemes egyszerűsége, vaskeménysége, a megmunkálás becsüle-
tessége az, ami első pillanatra szembeszökik. Aztán kivillan a kereszt 
képe, majd átszűrődik lelkünkbe a szeliden domborodó keresztelési 
jelenet nemes áhítata. 

A templom és kovácsolt vas díszeinek szemlélésekor a vas és kő 
harmóniája csendül meg lelkünkben. 

5. A torony mozaikképe. 
Székesegyházunk 49 m. magas tornya 19. századi empire-stílusú 

készítmény. Pákh János, az esztergomi bazilika építője tervezte. Van is 
benne valami formai rokonság a bazilika kupolájával. A homlokzat fél-
kerek ablaka alatti 2 m. magas, 9 5 m. hosszú falmezőt 1832 és 1882 
között Schrott András esztergomi műöntö művészi kivitelű s a Rend 
alapítását és visszaállítását ábrázoló domborműve díszítette. A nagy 
viharok következtében azonban teljesen megrongálódott s csak két darabját 
őrizzük a régiségtárban, Nóvák Krizosztom visszaállításkori főapát mell-
szobrát és Szent István koronás fejét. 

A dombormű helyére Fehér Ipoly főapát 1909-ben készíttette el 
Róth Miksával a mai mozaikkép, amely csekély változtatással a régi 
mintájára készült. Mindössze annyi a különbség, hogy az igazi dísz-
magyar ruhák helyébe korhű öltözetek kerültek. Középen van az egyház 
szimbóluma, trónon ülő női alak a kereszttel és az oltáriszentséggel. 
Balkéz felől Szent István átadja Anasztáz apátnak az alapítólevelet azzal 
a meghagyással, praedicate, hirdessétek az Isten igéjét. Az apát mögött 
állnak Domonkos érsek, az alapítólevél írója, szerzetesek és magyar 
urak. Jobbkéz felől Ferenc király átadja Nóvák Krizosztom főapátnak a 
visszaállító levelet azzal a meghagyással, docete, tanítsatok. 

Ez az aranyos fényben csillogó gyönyörű mozaikmű messze hir-
deti a magyar bencés rend háláját jótevői iránt. Dr. Mihályi Ernő. 



Henri-Laurent Janssens de Varebeke O. S. B. 
(1855—1925 . ) 

Tizenkét esztendővel ezelőtt láttam és beszéltem vele utoljára s 
most, hogy nekrológot készülök róla írni, megelevenedik előttem azok-
nak elevenségével és hűségével, akiket a lelkünkkel és nem a testünk-
kel szeretünk. „Arne d' artiste, coeur d' évêque, vertu de moine",. írta 
róla egyik francia rendtársa. Művésziélek, főpásztori szív, szerzetes eré-
nyek. Valóban klasszikus rövidségű és tökéletességű jellemzés. Müvész-
lélek volt, ez fejezi ki legjobban gazdag egyéniségének lényegét. Művésze 
volt a szónak, a tollnak, az ecsetnek, a vonónak, rajongója különösen 
a festészetnek és zenének. Hat nyelvet beszélt egyforma könnyűséggel, 
kettőt pedig anyanyelvén kívül utolérhetetlen tökéletességgel, a latint és 
az olaszt. Esztétikus, essay- és zeneíró, sőt költő. Elsőrangú theologus, 
szónok, tanár, conférencier. Szépen rajzol, fest és kitűnően csellózik és 
emellett daróccsuhát hord, bőrövet visel és beuroni szerzetes fegyelem 
szerint él. A természet csak nagyon kivételesen egyesít egy emberben 
ennyi különféle talentumot és amellett nála a kegyelem összefogja, meg-
szenteli és jóillatú csokorként Isten trónusának lábához rakja a ritka 
ajándékokat. 

1855 július 3-n született Belgiumnak keletflandriai részében, Laud 
van Waes-nek nevezett kerület székhelyén, St. Nicolas városában. Bel-
giumnak ez a része Európa legsűrűbb lakosságú területe és ősidők óta 
lentermelésről hires. Apai ágon való öregapja vezette be St. Nicolasba 
a gyapjúszövet-készítést és ezzel szülővárosa gazdagságának megalapí-
tója lett. Jámbor és jómódú flamand szülei 10 gyermeket neveltek fel 
és közülök egyet Istennek szenteltek. Misem bizonyítja jobban édes-
apja tekintélyét és közkedveltségét, mint az a körülmény, hogy 36 éven 
át megszakítás nélkül képviselő volt. 

Henri Janssens elemi és középiskoláinak mindig kitűnő eredmény-
nyel való elvégzése után 1875-ben belépett a genti (Gand) szeminá-
riumba. Elöljárói egy esztendő alatt észrevették rendkívüli tehetségét és 
Rómába küldték, hogy mint az ottani belga-kollégium tagja a Grego-
riana-egyetemen folytassa theologiai tanulmányait. Itt szerencsés volt 
hallgathatni a XIX. század nagy jezsuita theologusait, Franzelint, a 
későbbi bíborost, Palmierit és a két Ballerinit. 1877-ben karácsony-
szombatján pappá szentelik a Lateránban szülei és testvérei jelenlété-
ben és 1879-ben theologiai doktorátussal, megrendült egészséggel el-
hagyja Rómát anélkül, hogy távolról is sejtette volna, hogy 14 év 
múlva vissza fog oda térni és számottevő egyházi egyéniség lesz. Egy 
évig mint hittanár működik és utána jezsuita akar lenni, hiszen atyai 
nagybátyja, kitől gimnázista korában a latin nyelvet tanulta, éppen tarto-
mányfőnöke a Rendnek. Püspöke nem szívesen engedi és gondolkodási 
időt ad neki. És a gondolkodási idő Isten rendeléséből senkitől sem 
várt eredményhez vezet. 

1880-ban, Sz. Benedek születése 14 százados évfordulóján vélet-
lenül elvetődik Belgiumnak vallon részében, Namur tartományban fekvő 



Maredsous-ba, a nemrég alapított bencés kolostorba, ott találkozik a 
beuroni bencés kongregáció két német alapítójával, Maurus és Piacidus 
Wolterrel, kiknek egyénisége oly hatással van reá, hogy a második talál-
kozás után levélben értesíti püspökét és édes apját, hogy belépett Mared-
sous-ba bencésnek. Püspöke, nagybátyja, de különösen édes apja nagyon 

Henri-Laurent Janssens de Varebeke O. S. B. 
Bethsaida címzetes püspöke. 

csalódottan veszi tudomásul e lépést és az édes apa csak a fogadalom 
letevésekor bocsát meg fiának. Ez egyszersmind az első fogadalom volt 
az új apátsági templomban 1881 karácsony hetében. 

Maredsous-ban némi megszakítással 12 esztendőt töltött el. Sok-
oldalú tehetsége itt izmosodott meg. Az apátsági gimnázium felsőbb 
osztályaiban hosszú éveken át tanítja a klasszikus nyelveket és itt sajá-
títja el különösen a latin nyelvnek azt a mesteri kezelését, mely őt 



írásban és beszédben annyira jellemzi. Egy évig dogmatikát is tanít. 
De a sok munka ismét megtámadja egészségét, melynek helyreállítására 
az orvos levegőváltozást ajánl. Elmegy tehát a beuroni-kongregáció osztrák 
kolostoraiba, melyeket a német „Kulturkampf" hozott létre. A Német-
országból elűzött bencések ugyanis Ausztriában telepednek le és ahelyett, 
hogy fogytak volna, szaporodnak. A prágai Emmaus-kolostorban a beu-
roni festőiskola alapítói, Lenz Dezső és Wüger Gábor, döntő befolyást 
gyakorolnak esztétikai felfogására, a stájer Seckauban pedig betegen is 
dogmatikát tanít. Maredsousba visszatérve, a tanári foglalkozás mellett 
tollat is fog, melyet attól fogva csak a halál ragad ki kezéből. Ekkor 
írja cikkeit a „Messager des fidèles"-be, mely nemsokára a most már 
elsőrangú tudományos folyóirattá, a „Revue bénédictine"-né fejlődött. 
Ezek a cikkek erőteljes tehetség érett gondolkodását és kimeríthetetlen 
termékenységét mutatják. 1887-ben lefordítja és átdolgozza a beuroni 
bencés, Kienle Ambrus, „Choralschule"-ját, maid monográfiát ír a bér-
málás szentségéről, finom áhítatú magyarázatot Szűz Mária kis officiumá-
hoz és megírja a legényegyletek alapítójának, Kolping Adolf cipész-
segédnek, majd káplánnak életrajzát, legényegyletek számára pedig 
3 színdarabot. La Grève (a sztrájk), Le Coup de grisou (bányalégrobba-
nás), Les trafiquants de l'enfer (a pokol kereskedői). Ezzel egyszersmind 
azt is megmutatta, hogy érző szívvel és segíteni akaró szeretettel kísérte 
figyelemmel hazája szociális problémáit. Müvészlelke azonban mégis csak 
arra ösztönözte, hogy a gregorián-ének, az Egyház hagyományos éneke 
visszaállításának akkor nagyon égető és erősen vitatott problémájának 
szentelje egyelőre tollát és tehetségét. Ez egyszersmind rendi ügy is volt 
számára, mert valamint Sz. Benedek rendje terjesztette, tartotta fenn és 
fejlesztette az Egyház hagyományos énekét az egész középkoron át, 
azonképen főként Sz. Benedek rendjének, a francia solesmesieknek hosszú 
évekre terjedő ernyedetlen szorgalmú és tudományos alaposságú mun-
kája adta vissza az Egyháznak azt, amit humanizmus és reformáció 
elvett tőle. Számos cikket ír tehát a genti és milanói „Musica sacra"-ba, 
valamint a római „Rassegna gregoriana"-ba és egymásután jelennek 
meg : Le chant grégorien (A gregorián ének), Le Rythme du chant gré-
gorien (A gregorián ének ritmusa), Le chant sacré d'après S. Thomas 
(Az egyházi ének Sz. Tamás felfogásában) című művei. Ugyancsak 
ezekben az években kezd mint szónok is feltűnni Sz. Remaclus 12. 
centenáriumának ünnepén és Wolter Maurus halálakor elmondott nagy-
szabású beszédeivel. 

Dom Laurent Janssens férfikorának delén és sokoldalú tehetségé-
nek teljes virágzásában állott, mikor az isteni gondviselés ismét Rómába 
szólította, hogy Egyháza és rendje javára kamatoztassa tehetségét. XIII. Leó 
pápa, rendünk nagy pártfogója, megvalósította kedvenc tervét, prímás-
apátot adott Sz. Benedek rendjének és ezzel megvalósította az egész 
világon szétszórt és egymástól független bencés apátságok confederációját. 
Az apátprímás székhelye a római Aventinuson épült, hatalmas és gyö-
nyörű, Sz. Anzelm-ról elnevezett apátság lett és itt nyert elhelyezést a 
bencés-rend internacionális theologiai főiskoláia is. A felavató ünnepsé-
gek a rend összes apátjainak jelenlétében 1893-ban zajlottak le. Az első 



apátprimás Maredsous apátja, Dom Hildebrand de Hemptinne lett, az 
internacionális kollégium első rektora pedig Dom Laurent Janssens. 

Rektorságának 15 éve, 1893—1908-ig, kétségkívül Janssens élet-
pályájának legragyogóbb évei közé tartozik. Kik tanítványai lehettek, 
sohasem fogják elfeledni széles tudású, mély intelligenciájú, ragyogó 
ékesszólású tanáruknak világos, meggyőző és a meggyőződés hevétől 
átjárt, sohasem száraz, sohasem sablonos dogmatikai előadásait. Így 
latinul beszélni még Rómában is ritkán lehetett valakit hallani, ahol 
pedig bőven akadnak a latinul jól beszélők Ez a keskeny arcú, magas 
homlokú, csillogó szemű, törékeny testű, élénk mozdulatú flamand úgy 
beszélt latinul, mintha egyenesen Cicerótól tanult volna beszélni, oly 
bőven, oly elegánsan, oly ritmikus dallamossággal, oly kifogástalan 
választékossággal hulltak, gyöngyöztek a szavak, gördültek a mondatok 
ajkáról. Ha az ember praelectióit olvassa, minduntalan azon kapja ma-
gát, hogy a kifejezésbeli szépségben gyönyörködik és megfeledkezik a 
mély theologiai tartalomról. Dogmatikája sajnos, befejezetlen maradt, 
mint Aquinói sz. Tamás Summa-ja is. Kilenc vaskos kötet jelent meg 
belőle 7539 oldal terjedelemben. Az első 6 kötet 1900—1905 között 
jelent meg, a három utolsó nagy megszakítás után 1918—21-ig (Heider-
cég kiadása). Janssens dogmatikája elüt a theologiának enemü könyveitől, 
amennyiben mint címe is mondja : „Summa theologica ad modum com-
mentarii in Aquinatis Summám praesentis aevi studiis aptata" — 
magyarázata sz. Tamás theologiai művének, az u. n. Summanak, de a 
jelenkori tudományosság színvonalán. Sz. Tamás quaestio-it lépésről-
lépésre követi, tartalmukat grafikusan megadja, a szükséges kiegészíté-
seket jegyzetek, függelékek, vagy egész értekezések formájában hozzá-
adja és végül az egyes kérdésekről áttekinthető összefoglaló táblázatokat 
ad, melyek egész kis remekmüvek s megint az alkotó művészt dicsérik. 
Épen ezek a jegyzetek, függelékek és értekezések adják meg Janssens 
dogmatikájának sajátos értékét, mert ezekben csillogtatja meg a theologia 
összes ágaiban való széleskörű tudását és ezek adják meg dogmatiká-
jának aktuális jelentőségét is, mert bennük állást foglal korunk összes, 
theologiát érintő tudományos kérdéseivel, sőt napi problémáival szemben 
is, melyekről mindig van szellemes mondanivalója. Szereti továbbá sz. 
Tamás nézetével kapcsolatban mindig bővebben kifejteni, mint egyébként 
szokás, a nagy egyházatyák és középkori theologusok véleményét is, 
különösen sokszor sz. Ágostonét, sz. Anzelmét, sz. Bonaventuráét és 
sz. Bernátét, úgyhogy könyve épúgy tájékoztat a középkor szellemi vilá-
gáról, mint amilyen biztosan vezet a modern tudományosság útvesztő-
jében. De meg kell vallani azt is, hogy a dogmatika legkényesebb 
problémáit nem mindig legmélyebb gyökerüknél fogja meg. Különben 
is bizonyos tágabb értelmezésű thomismus hive, mint azt az első inter-
nacionális thomista-kongresszuson is (Róma, 1925), melynek elnöke 
volt, P. Szabó Sz. 0 . P. javaslatával szemben megmutatta, bár azt a 
kissé gúnyos hangot talán még sem érdemli meg, melyet pl. P. N. del 
Prado 0 . P. használ vele szemben^ Egészben véve Janssens dogmati-
kája a legnagyobb szabású theologiai mű, melyet nemcsak S. Anselmo, 
hanem Sz. Benedek rendje is az újabb időben felmutathat. 



Rektorságának ideje alatt érik a különféle kitüntetések is. Egy-
másután öt akadémia is tagjának választja és hat pápai kongregáció és 
kominisszió használja fel munkaerejét, mig végül X. Pius pápa 1908-
ban az újonnan alakított Congregatio Regularium, szerzetesek ügyeivel 
foglalkozó kongregáció titkárává nevezi ki. Ezzel véget ér rektori és 
tanári pályája, a genti Sz. Péter címzetes apátja lesz s a louvaini egye-
tem tiszteletbeli doktora. Megnyílt előtte az út a legmagasabb egyházi 
méltóságra, úgyszólván már zsebében hordta a biborosi kinevezés „bi-
glietto"-ját, amikor a diplomáciai finesse-ben való járatlansága egyszerre 
véget vet mindennek. 1910-ben Roosevelt, az Egyesült-Államok akkori 
elnöke előtt zárva maradt a Vatikán bronz kapuja, a pápa nem 
fogadja és ekkor Janssens elköveti azt az ügyetlenséget, hogy, megláto-
gatja Rooseveltet és kifejezi nagyrabecsülését és csodálatát. Őszinte és 
becsületes használni akarásában bizonyára nem gondolt arra, hogy a 
sajtó másnap lépését a Vatikán politikájával szemben való oppozíció-
nak fogja felfújni. Erre beadta lemondását titkári állásáról, amit el is 
fogadtak, A szerzetes erényü Janssens Isten különös kegyelmének tekin-
tette e csapást és szerényen visszavonulva először a bencésektől veze-
tett Collegium Graecumba, majd a Vulgata-revizió otthonába, S. Callis-
toba, tovább folytatta tudományos és apostoli működését. 1912-ben 
beutazza Palesztinát, de erről az útról írt könyve „Au pays du Messie", 
a háború miatt csak 1921-ben lát napvilágot. Közben rengeteg prédi-
kációt mond és lelkigyakorlatot tart egyszerű embereknek ép úgy, mint 
az olasz királynő jelenlétében a legelőkelőbb közönségnek. Az utolsó 
években alig volt valami nevezetesebb évforduló (Sz. Jeromosé, Néri Sz. 
Fülöpé, a Gregoriana egyetemé, Madonna del Portico, Róma patronájáé), 
amelyen ne ő lett volna az ünnepi szónok. De nemcsak Róma, hanem 
Itália több nagyobb városa is hallhatta szónoki remekműveit, sőt a háború 
alatt Angliát is bejárta, vigasztalta és bátorította oda menekült belga 
honfitársait. Amellett szorgalmasan dolgozott a különféle pápai kongre-
gációknak, különösen a biblikus kongregációnak és a Vulgata-reviziónak. 

1921-ben új kitüntetés éri, az utolsó, Bethsaida címzetes püspöke 
lesz. Ahol csak lehet, gyakorolja és a lelkek javára használja püspöki 
hatalmát és utolsó éveiben különösen szeret szegény gyermekek beteg-
ágyánál időzni. 1922-ben „Fleurs épurses, Sparsi flores" (elszórt virá-
gok) címen egy kötet francia és latin verset ad ki és megemlékezést ír 
édes atyjáról. 

Utolsó tudományos munkája a missiók története volt, melyet a 
szentévi missióskiállítás számára írt. 

1925. július 17-n szép halállal fejezte be dolgos érdemekben gaz-
dag életét. 

Henri-Laurent Janssens kétségkívül Sz. Benedek rendjének az 
újabb időben egyik legkimagaslóbb alakja, kit mint szerzetest mélységes 
hit, szigorú életmód, törhetetlen energia és nagy szívjóság jellemez. 
Illő, hogy emlékét tiszteletben tartsuk. R. i. p. 

Dr, danota Cirill. 



OBLATÜSOK. 
Az Oblatusintézmény hírei. 

Cal ldömölk . A Boldogságos Szűz kegyclemhelyén a férfiak oblatus-szövet-
sége szépen izmosodik. Társadalmi különbség nélkiil sokan kezdik szerí lni Sz. 
Benedek atyának áldott lelkét és igyekeznek életüket az ő szellemében berendezni. 
Junius 27-én meghitt ünnepség keretében vette fel a szövetség ruháját 18 jelölt és 
37-en végezték el felajánlásukat (oblatio) a szentségek vétele után. A szertaitást 
Jándi Bernardin apát úr végezte, aki közvetlen szavakkal buzdította a szent Regulá-
ból vett intéseivel a tagokat, életüknek békével és szeretettel való megtöltésére. 
Jándi apát úr sorozatosan Ismerteti az intézményt az asszonyok előtt is, akik hama-
rosan megalakitjak az oblata-szövetséget Celldömölkön. A plébánia hivei ígv a nekik 
megfelelő egyesületekbe tömörülnek. A leányok számára két kongregáció áll fenn; 
az ifjúság a Kath. Legényegyletben talál gondozásra; a férfiak és az asszonyok az 
Oblatusintézménynek tagjai. 

Kecskemét. A Kecskeméti Oblataszövetségben Fehér Bálint tanár július 11-én 
három jelöltet öltöztetett be és két oblátának felajánlását vette át. A szövetség most 
állította össze évi jelentését, mely buzgó és eredményes benső és külső munkáról 
tanúskodik. A jelentésből közöljük a következőket: „Lelkiéletünket a Regula és a 
Liturgia szellemében iparkodunk élni. Mindenkinek megvan a zsebkiadású saját 
misekönyve; minden testvér abból kísérí a szentmise egész menetét. Havonkint 
egy-egy előadást hallgatnak; ezeknek tárgya: a Regula egyes fejezetei, — a bencés 
szentek története és a magyar Rendtörténet. Végül rendszeresen gyakoroljuk magun-
kat az egyházi éneklésben, úgy a choralisban, mint a régi magyar egyházi énekek-
ben, valamint az egyházi zenében is." — A tagok száma: 20. 

Pápa. Július 11-én Dr. Niszler Teodóz igazgató hat oblata-jelölt fogadalmát 
vette át és új jelölteket vett fel. Biztató jelek vannak Pápán arra, hogy a férfiak is 
megalakítják az oblatus-szövetséget. 

1A P. Sz. 1926. IL sz. 149. oldalon felüiről 3. sorban Pannonhalmi Albumból 
helyett Pannonhalmi Útjából; aiulról 25. sorban ezidén helyett ezidétt olvasandó. 
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Győr, Deák Ferenc ucca 16. szám 
kaphatók. 

Angster József és Fia 
o r g o n a - és h a r m o n i u m g y á r 

r é s z v é n y t á r s a s á g Pécs. 
Ú j o r g o n á k 

művészi k i v i t e l b e n ; pneu r ra t i kus á tép í tések , 
homlokza t s ipok , javí tások, tisztítás, h a n g o l á s 
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5 m i l l i ó t ó l f e l j e b b , r é s z l e t f i z e t esi e i s . 
I000 új o r g o n a . — H a t v a n é v e s mul t . 

- . - = Csak e l s ő d i j a k k a l k i t ün t e tve . 

Ha igazán súlyt fektet 
j ó t e a élvezetére, 
ú g y v e g y e n v i l á g h í r ű Hess -
n e r t e á t és hozzá a kitűnő N ia -
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l o v a b b á kilu.MÔ pörkö l tkávé kg . 80, <3 0 és 
100.01 0 kor Összes fi iszer- és c s e m e g e - á r u k . 
Igen f inom sza loncukor . P i s z t i á n g ola jban 
O y ö n y ö ; ü hűsos boszniai aszal t szilva. Sa j tok . 

Töiöisy és Tsa 
cégnél, G y ő r , Kármelita-épület. 

Pos ta i m e g r e n d e l é s t p o n t o s a n e l in tézünk. 

Dr Schöner Ferenc 
gabona-, termény- és 

takarmánynagykereskedö 

Budapest. 
Telefon: József 154 — 47. 
Pos atakarékpénzt csekkszámla 37362 

Rieger Ottó 
o r g o n a g y á r 

Budapest, 
X, Szigl iget i u 29. 
T e l e f o n : J 93—45. 

U J 0 R 3 0 N 4 K A T 
val imint h o m l o k -
za t - s ipok száll í tá-
sát és o rg ' ina jav i -
tásokaf mérsékel t 
á rban , szakszerű 
és művészi kivitel -

b n e lvá l la lunk. 

Ecclesia Egyházművészeti és Áruforgalmi R.T. 
1926. Budapest, V I . , Csángó-ucca 2 2 . 1926. 

Az Ecclesia r . t. egyes í te t t ipar i 
üzemei Budapes t , VI. Csángó-u . 22 
Te le fon : Lipót U8S-55 és 908-44. 

O l t á rép í tö t e l e p . Ol t á rok , szó-
székek, gyón t a toszékek , sekres tye 
szekrények , k e r e s z t e l ő kutak, 
t e m p l o m p a d o k stb — Gyer tya -
ö n t ö d e . T e m p l o m i gyért* ák, 
g y u j t ó t e k e r c s e k . — Ötvös miihely 
összes egyházi j e l l egű fémipar i 

c ikkek . — Uvegfes t" .de . Művészi 
f e s t e n t emplomi ü v e g a b l a k o k . 

T e m p l o m f e l s z e r e M s i üz le t . 
Budapes t , IV , Vác i -ucca 59. sz. 

Te le fon : József 101-24. 
Mise ruhák , ke lyhek , c i b o r i u m o k , 
mons t r anc i ák , c i b o r i u m k ö p e n y -
kék, ve urnok, s to lák , a lbák , r o -
c h e t u m o k . Kelyhek, c i b o r i u m o k 
s tb a ranyozása . Keresztút i képek . 

Templomi l o b o g ó k és egyesüle t i 
zászlók a l e g e g y s z e r ű b b t ő l a leg-
d í szesebb k iv i te l ig . Régi mi se -
ruhák javí tása. — Rózsafüzérek , 
keresztek, szente l tv iz ta r tók és 
szentképek s tb . S z a b ó s á g Buda-
pest, IV.. Ve re s Rálné-ucca 18. 
Reverendák , c imádák , Lu the r 
köpenyek , k ö r p a l á s t o k , ö l t önyök , 

kabá tok , szöve tek . 

O l t á r o k , s z ó s z é k e k r e s t a u r á l á s a . 



Ú j d o n s á g ï Ú j d o n s á g ! 

S i e p t e m ä e ! 1 h ó b a n m e g j e E e n i k : 

A misekönyv imádságai latinul és magyarul jegyzetekkel. A majdnem 800 
oldalas könyv adja a vasárnapok és a parancsolt ünnepek miséit es ezzel a 
liturgikus lelkieletet élő hívek imádságos könyve lesz. A fordítás és jegyzetek 

dr. Szunyogh Xav. Ferenc O. B. S. munkája. 
Megrendelhető az ÉLET kiadóhivatala utján : Budapest , I. Horthy M.-út 15/c. 

A bencés szellem és a liturgikus lelkiélet híveinek ajánljuk a Lelkiélet Könyvei-
nek két legújabb kötetét ugyancsak dr. Szunyogh Xav. Ferenc tollából, 

MR f bí » rm m <? H ES ie r t j ö t t e i ? 
Elmélkedések Szent Benedek szelleméről. — Egy német kritikus e munka 
német fordításáról mondotta: „Szent Benedek szelleméről szóló legjobb munkák 
legbiztosabb eredményeinek viiágos és élvezetes összefoglalása." — Német 

és francia fordítás sajtó alatt. 

Előadások a liturgiár 1 és a liturgikus lelkiéletről. — Alszeghy Zsolt irja az 
Életben, hogy a liturgikus mozgalom nálunk leglelkesebb harcosa szólebben 
a műben. — Mindakét könyvnek ára 4 pengő. — Megrendelhetők bármely 
könyvkereskedésben vagy a Katholikus Apostolság-nál Kőszeg, Emericana. 
Ugyanitt megrendelhetők az előző számokban hirdetett könyvek és képek stb. 

A SZENT ISTVÄN 
CSOKOLÁDÉ 
minősége vetekszik 

a legjobb svájci 

csokoládé minőségével. 



Nère ANNËE- Revue de Pannonhalma. No-3- a°r" 1926-
Organe catholique d'intérêt général publié par l'Archabbaye bénédictine de 

Pannonhalma. 
Directeur : D. Dr. V. Strommer, secrétaire de rédaction : D. Dr. Florien Kühár. 
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ÉTUDES. D. Bartholomé Molnár : S Benoît. — D. Dr. Vladimir L o v a s : L'évo-
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protoparents cans l'histoire comparative des religions. II - D. Dr. Hi ldebrande Vár-
konyi : La Iiberte morale. — REVUE. Le congrès eucharist ique de Chicago par D. Dr. 
Theodorich Horváth. — Scheler et W i t t i g par D Dr. Florien Kühar. — Catholicisme 
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rungen durch das g e s u n d e und kranke Geis tes leben ; Harmonien und Disharmonien 
des menschl ichen Trieb- und Ge i s te s l ebens ptr D. Bognár — Histoire de la philo-
sophie . H. Meyer: Geschichte der alten Phi losophie par D. A. Kálovics. — Grab-
mann : Thomas v. Aquin ; Mausbach : T h o m a s v. Aquin als Meister christlicher 
S i t t en lehre ; Grabmann: Das See l en l eben des hl. Thomas v. Aquin par D. Kühár.— 
Théo log ie . Scheeben — W e i s s : Die Hert l ichkei ien der gött l . Gnade p?r D. Scher-
mann, — Kramp: Eucharistia par D Zalán. — Bardenhewer : Der Römerbrief par D. 
Radó. — Krebs: Die Protestanten und wir par D. Kádár. — S c h e r m a n n : Le droit 
canon du mariage par D. Kühár. — P é d a g o g i e , pastorale . — Mayer: Kinderideale 
par D. Kádár. — Gat íerer : Annus l i turg icus; Das l i turgische Tun par D. Radó — 
Schachinger: Der Laienapostolat in der Schule des Hl. Benedikt par D. Szunyogh. 
— Vargha : Adoremus Dominum par D. Kádár. — Histoire. — BENEDICTINA. Bulle-
tin d'histoire bénedictine. Oblats. 

Erster Jahrgang- Stimmen aus Pannonhalma.*0 3 Au* 1926 

Chefredakteur P. Dr. V. Strommer. Redakteur P. Dr. Florian Kühár. 
Kath. Vierteljahrsschrift für Geistesleben und Kultur. Herausgegeben von der 
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Verlag: Pannonhalma, Győr vm., Ungarn. Abonn. jährlich 6 p. 
I N H A L T : 

STUDIEN. P. Dr. Bartholomaeus Molnár: Der hl. Benedikt, — P. Dr. Vladimir 
L o v a s : Die Entwicklung des ungarischen Staatsgedankens bis 1526. II. — P. Dr. Poly-
karp Radó ::Der paradiesische Urzustand der Voreltern und die vergleichende Religions-
geschichte IL — D. Dr. Hildebrand Várkonyi : Die sittliche Freiheit. — RUNDSCHAU. 
Der eucharist ische Kongress von Chicago von P. Dr. Dietrich Horváth. — Scheler 
und Wit t ig von D. Dr. Flórián Kühár. — Kathol iz ismus und polit ische Formen von 
rf. — BESPRECHUNGEN. Literaturgeschichte. Gálos : Unsere äl teste B ibe lüberse tzung 
von. P. Zalán. — Kunst. Ybl: Die Kunst des v e r f l o s s e n e n halben Jahrhunderts ; J. 
Kühnel : Von der Enkelin Gottes; Ungarische Kunst von P Bánheg>i. — Phi losophie . 
Schwertsch lager: Ph i lo sophie der Natur von P. Hegyi. — Sawicki : Phi losophie der 
Liebe von P. Janota. — Przywara: Got tgehe i m ni s s der Wel t von P Kühár. — Rein-
hardt: Mystik und P i e t i s m u s von rf — Liertz: Wanderungen durch das gesunde 
und kranke Ge i s te s l eben ; Harmonien und Disharmonien des menschl ichen Trieb-
und Geis tes lebens vnn P. Bognár, — Phi losophiegesch ichte . H. M e y e r : Geschichte 
der alten Ph i losophie von P. A. Kálovics. — Grabmann: Thomas von Aquin; Maus-
bach : Thomas von Aquin als Meister der christl . S i t tenlehre; Grabmann: Das 
See l en l eben d e s hl. T h o m a s von Aquin von P. Kühár. — T h e o l o g i e . Scheeben— 
W e i s s : Die Herrl ichkeiten der Göttl. Gnade von P. Schermann. — Kramp: Eucharis-
t ia von P. Zalán. — B a r d e n h e w e r : Der Römerbrief von P. Radó. — Krebs : Die Pro-
testanten und wir von P. Kádár. — Schermann : Handbuch des kirchl. Eherechtes 
von P. Kühár. — P ä d a g o g i e , Pastoral . Mayer1 Kinderideale von P. Kádár. - - Gatterer: 
Annus l i turgicus; D a s l i turgische Tun von P. Rado. — Schachinger: D e r Laienapos-
to lat in der Schule d e s hl. Benedikt von P. Szunyogh. — Vargha: Adoremus Domi-
num von P. Kádár Geschichte . BENEDICTINA. Aus dem Orden dos hl. Benedikt. — 
Oblatennachrichten. 



Évnegyedes folyóirat a magyar katholikus kultúra âs a bencés szel lem szolgálatára. 
Főszerkesztő: Dr. STROMMER VIKTORIN. Felelős szerkesztő: Dr. KÜHÁR FLÓRIS. 

T A R T A L O M : 
Tanulmányok. Dr. Strommer Viktorin : Assisi sz. Ferenc. 301. 1. — Dr. 

Kühár Flóris: Jézus szentséges Szivének kultusza sz. Benedek rendjében 
310. I. — Dr. Lovas Elemér: A magyar állameszme fejlődése 1526-lg. 
(III. közi.) 32J. 1. — Dr. Sárközy Pál: A végtelen nagy és a végtelen 
kicsi a mennyiségtanban. 334 i. 

Figyelő* Dr. Mázy : Eucharistia és Szentírás. 349. 1. — Dr. Radó : Désiré 
Joseph Mercier. 352. 1. r f—: Sadhu Sundar Singh. 353. I. — K. F.: 
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Tihanyban. 358. 1. 
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A PANNONHALMI SZEMLE 
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TANULMÁNYOK. 
Assisi Szent Ferenc. 
Irta: Dr. Strommer Viktorin (Pannonhalma.)! 

Lessing azt írja valahol, hogy az, ha valakit életében vagy halála 
után egy félszázadon át nagy embernek tartanak, még nem bizonyíték, 
hogy csakugyan az volt ; de ha századokon át következetesen ezt tartják 
róla, akkor bizonyára nagynak kellett lennie. 

Nem azért hivatkozunk itt Lessing mondására, mintha assisi sz. 
Ferenc nagyságának elbírálásánál őt gondolnók a leghivatottabb tényező-
nek, hanem csak azért, hogy rámutassunk egy tanulságos körülményre: 
még az ellentáborból származó értékelés szempontjából is a szentség 
az igazi, a legmaradandóbb s az idők minden próbakövével dacoló 
valódi nagyság. A szentek az igazi hősök, az emberi nem legszebb 
hajtásai, a történelem legnagyobb értékei. Nem is beszélve Isten ítéleté-
ről, tisztán emberi szemmel nézve ,őket, hol maradnak mögöttük a had-
vezérek, akiket valamikor rettegtek az emberek? Hol az államférfiak, 
akiktől életökben népek és nemzetek sorsa függöt t? A tudósok, művé-
szek, akiknek zsenijét csodálta a vi lág? Emiéköket vajmi gyakran vastag 
por lepi, amelyet csak szorgos kutatás és igyekezet tud eltávolítani. 
S azok a kevesek is, akik közülök szellemük maradandó értékű alkotá-
saival tavább munkálkodnak s az emberiség szellemi életében továbbra 
is ható erők maradnak, milyen messze vannak tőlük s főleg: mily 
kevesen vannak, akik a rohanó idő s a kulturértékek elég sűrű átcsopor-
tosítása dacára is eleven közösségben és egységben érzik magukat velők? 
A szentek pedig? Századok, évezredek multával is élő valóságok. Nem 
kopnak, nem fakulnak, nem vénülnek, hanem mint friss, üde, örökifjú 
erők hatnak, vonzanak, inspirálnak, éltetnek. Az idő legfölebb egyre 
több és több hódító vonását tárja fel színgazdag leiköknek. 

Lám, itt van assisi Szent Ferenc jubiláris éve, halálának hetedik 
centenáriuma. Jómódú kereskedő szülőktől származik. Mindene megvan, 
ami az u. n. gondtalan, kellemes, szép élethez szükséges. S ő el is indul 
ennek az életnek az irányában. Fiatal barátaival vidám életet élt s a 
szórakozásokat egyáltalán nem vetette meg, bár itt hangsúlyozni kell, 
hogy ezek a szórakozások és vidám szeleburdiságok nem jártak az 
erkölcs és tisztesség lábbaltiprásával. Aztán egyszer csak, mint a feslő 
rózsabimbót a lágy tavaszi fuvallat, megérinti ezt a derűs, életkedvtől, 



vidám örömtől pezsgő, természettől napsugaras lelket az Isten különös, 
egészen rendkívüli kegyelme, s ez a lélek daloló kedvét, bájos nap-
sugaras derűjét teljesem megőrizve, elhagyja a boldog családi házat, el 
atyját, vagyonát s Krisztusért beáll nem is szegénynek, hanem a szó 
szoros értelmében koldusnak. Atyja kér, könyörög, majd fenyegetődzik 
és dühöng; barátai, ismerősei nagy szemeket meresztenek és csóválják 
a fejőket, az utcai gyerkőcök kikacagják, az emberek sajnálják, mert 
bolondnak nézik. A poverello pedig megy rendületlenül, vidám szívvel 
a maga, illetőleg Krisztus útján. Lassan-lassan társak szegődnek hozzá, 
az emberek véleménye megváltozik: Isten emberének, szentnek tartják 
s erényeit, csodáit tisztelettel emlegetik. S mikor most hétszáz esztendeje 
befejezi földi pályafutását, népes szerzetescsalád és egy bámuló, igézet 
alatt álló világ állja körül ravatalát. S az igézet, a tisztelő, szinte rajongó 
csodálat, mint mindenki látja, aki újságot olvas s az életet csak egy 
cseppet is figyeli, ma, hétszáz esztendő után is tart, sőt egyre nagyobb 
erőre kap. Hazáia, a ma olyannyira öntudatos Olaszország, büszke nagy 
fiára s nemzeti ünneppé teszi a nevének szentelt napot, október 4-ét. 
A pápa külön körlevélben ünnepli centenáriuma alkalmából s a katholi-
kus világ a földkerekség minden pontján rajongó tisztelettel hódol neki. 
Géniusza költőket inspirál, művészeket ihlet meg s nemcsak katholikus 
írók írják meg életét a világnak minden nyelvén, hanem protestánsok 
— Sabatier, Thode — is közreműködnek, hogy kultusza terjedjen, 
hatása egyre általánosabb legyen. Még a bécsi rádió-leadóállomás is 
egy estét szenteli neki, amelyet pedig senki sem vádolhat meg katholikus 
allűrökkel, sőt mint e sorok Írásakor olvassuk, Budapesten f. évi október 
22-én egy evangélikus theológus is előadást fog tartani sz. Ferencről. 

A gondolkodó ember önkéntelenül is felveti a kérdést : mi ez? 
Ennek a szentek között is egészen kivételes tiszteletnek, ennek a sz. 
Ferenc felé szálló, megdicsőült alakját övező s más szentekkel kapcso-
latban nem ilyen intenzív, nem ilyen meleg és közvetlen tiszteletnek, álta-
lános hódolatnak és egyre fokozódó hatásnak mi az oka, miben van a 
magyarázata, kivált ebben a mai felfordult világban ? 

A Szent iránti tiszteletünknek adóját szeretnők legalább parányi 
mértékben leróni, amikor most centenáriuma alkalmából ezekre a kér-
désekre itt a nyilvánosság előtt felelni próbálunk. 

Kezdjük mindjárt a legáltalánosabb okon, amelyről már egyszer — 
ugyancsak assisi sz. Ferenccel kapcsolatban — irtunk valahol. Az őszinte, 
megalkuvást nem ismerő, komoly s a legnagyobb áldozatokra is kész 
vallásosság az ő korában is imponált, ma is ellenállhatatlan erővel vonz 
és hódít. Az átlag-ember vallásossága is átlagos : őszintesége mellett is 



kompromisszumra hajlik s ismeri az ár és apály váltakozásait. Mintha 
félne átadni magát teljesen és visszavonhatatlanul az Istennek. Mintha 
titokban számlálná a hasznot, mely cselekedetéből származik s a „köve-
tel" és „tartozik" rovatokban nem mindig tartja magát a természetfeletti 
rend értékelésének zsinórmértékéhez. Amit az egyik kezével ád, azt a 
másikkal néha mintha visszavenné. Innét a sok csetlés-botlás s éle-
tünkben a sok és elképesztő ellentmondás. De dicséretünkre legyen 
mondva, érezzük ezeket az ellentmendásokat, szenvedünk miattuk s ha 
már magunk gyengék vagyunk reá, szeretjük, hódoló tisztelettel övezzük 
azokat az erőseket, akik száz százalékig vállalják azt, amit mi is ideál-
nak ismerünk és vallunk, de vállalni csak több-kevesebb hányadában 
merünk. Sz. Ferenc alakja mindig a maga bűvös körébe tudta vonni 
azokat, akik ezt az egyszerű, durvaruhás embert, ezt a fénysugaras, 
meleg lelket közelebbről megimerték. Ma azonban ennek az igénytelen, 
alázatos szentnek alakja különös közvetlenséggel, valósággal plasztikusan 
domborodik ki előttünk. Csupa élet, csupa közvetlenség s úgy érezzük: 
egészen a mienk. Innen-onnan vannak már ideáljaink. Addig hallgattuk 
a materializmus és a racionalizmus elkoptatott, hamis melódiáit, mig 
végre meguntuk, kritizálni kezdtük s rájöttünk, hogy az egyik mocsár 
és posvány, ahol csak lápvirág terem és kisértő lidércfény, a másik meg 
sivár homokország, amelyben szomjan kell pusztulnia a léleknek. 

Kezdjük látni, hogy az élet értéke, joga és szépsége, no meg a 
Krisztus keresztje — együvé tartoznak, elválaszthatatlanul egybekapcso-
lódtak. S ha nincs is még erőnk, mindennel szakítva, mindent feláldozva 
a mocsárból és a lélekölő homoksivatagból a Golgota-hegyének kereszt-
jéhez felkúszva, mindent merni és mindent nyerni, legalább tisztelettel, 
hódolattal nézünk fel azokra, akikben ehhez erőt és bátorságot látunk. 
Ez a mi korunk átmeneti kor, emberei felemás emberek s ezeknek 
szemében az erő és a bátorság különösen nagy dolog. A Krisztus evan-
géliuma komolyan megvalósítva, mindig imponált és vonzott, a ma 
embere egészen különleges módon lökődik feléje. Lehet, hogy megvallja, 
lehet, hogy tagadja, de tény, hogy vonzódik feléje s komolyan, meg-
alkuvás nélkül megvalósítva, imponál neki. Sz. Ferenc hatásának kor-
társaira és a mai kor emberére ez az egyik nyitja. Neki halálosan 
komoly dolog volt a kereszténység s egész életét rátette erre az egy 
lapra. Krisztus evangéliumát szószerint vette s minden válogatás nélkül 
gyakorolta. „Aki kezét az eke szarvára teszi és visszanéz, nem méltó 
az Isten országára," mondja az Üdvözítő. No, sz. Ferencre nem illik ez 
a kemény szó. Ő nem nézett vissza, hanem csak előre, folyton előre! 
Természettől fogva a tettek embere. Nem sokat spekulál, nem vitatkozik, 



hanem annál többet cselekszik. Nem volt tudós, nem volt az elmélet 
embere, nem is igen gondolt ilyen babérokra. Lelke minden porcikája 
aktivitásra utalta s lobogó Isten- és emberszeretete csak ebben tudta 
magát kiélni. Nem tudunk hamarjában szentet, akinek élete annyira a 
hegyibeszéd eleven illusztrációja volna, mint sz. Ferencé. Már kora 
ifjúságában lelkesedik a lóvagság eszméjéért. Ez a lelkesedés lelkének 
egyik sajátos és vonzó tulajdonsága. S amennyire szívósan tudott ragasz-
kodni ahhoz, amit csupa hév lelke megszeretett, valószinű a gondolat, 
hogy ha máskép alakul a sorsa, lovaggá lett volna. Amikor hivatását 
felismerte, mindent félretéve ennek útjait járta, de a lovag hűségével és 
Önfeláldozásával. A lovagok hölgyet szoktak választani, akinek szolgála-
tára szentelik magukat. Ferenc ezt még rendalapításába is belevitte; 
az ő szívehölgye a Domina Paupertas, a Szegénység úrnő. Az ő szol-
gálatára adja magát s nélkülözve, nyomorogva is vidáman, dalos szívvel 
szolgálja ezt az úrnőt élte utolsó leheletéig. 

Ezzel a most említett vonással már érintettünk valamit, ami Fe-
renc vallásosságának sajátos jellege s ami az ő korában is rendkívül 
hatott s ma is feléje tereli a lelkeket. Ferenc vallásosságának s a feren-
ces szellemnek bájos közvetlenségére, meleg és vonzó bensőségére gon-
dolunk itt. Megint egy pont, ahol az ő kora a mienkkel találkozik. 
Ferenc kora a vallási fölbuzdulás kora, amikor a vallás, az Egyház 
érdekében nagy dolgokhoz voltak szokva az emberek. Tessék csak a 
keresztes hadjáratokra gondolni. De ennek a kornak is megvolt a maga 
gyöngéje és veszedelmes szirtje : a külsőségekhez tapadt. A clunyi 
refrom hatása alatt a jobbak bensőséges hitéletet kívántak s a világ — 
az Egyház embereinél is, a tömegeknél is — ennek torzképeit kezdte 
mutogatni. A hatalom, a vagyon s a formákba fulladó jámborság ijeszt-
getik a nemesebb, eszményibb szárnyalásokat. Sz. Ferenc e téren az 
üdvös reakciót képviseli és saját lelkének izzó hevületét tömegerővé 
tudja fejleszteni. Quasi ad tempus vernale perduxit universum. Derűs 
tavaszt teremt, amikor már-már nedves, fojtó őszi köd kezd a világon 
elterpeszkedni. Forma, külsőség soha le nem nyűgözi, neki mélységes 
benső tartalom kell a vallási életben. Az isteni szeretet troubadourja, 
aki legkeservesebb megpróbáltatásai közepett is derült arccal énekel s 
az Isten iránti szeretetről is nem annyira beszélni, mint inkább dalolni 
tud. Az egész ember bájos poézis, lágy liraiság. Nem okoskodik, inkább 
érez s hallgatóságához is nem annyira eszével, mint inkább szivével 
közeledik s nem eszüket, hanem háborgó érzelemvilágukat ragadja meg. 
Csoda-e, hogy hat s ellenállhatatlanul vonzza a lelkeket, mikor ezek 
dideregnek s lázonganak a csupasz, a lélektelen külsőség szük ketrecei-



b e n ? Meri az élet közbe-közbe ilyenekbe visz. Bensőség helyett hellyel-
közzel a látszat, a formai érték kerekedik felül. De ezt nem birjuk 
sokáig, a csömör hamarosan bekövetkezik. Az ember lelkének elvégre is 
nem annyira formák, mint inkább lélek, bensőséges élet kell. Ma is 
körülbelül itt tartunk ennél a csömörnél. Bálványainkból hovatovább 
kiábrándulunk, a lelkünk üresnek és elhagyatottnak érzi magát abban 
a fényes, de hideg keretben, amelybe a modern kultúra helyezte s 
feltartóztathatatlanul előtör a vágy a meleg, bensőséges vallási élet 
után. Innét van, hogy napjainkban egyre többen s egyre fokozódó vágy-
gyal tekintenek Assisi felé ! 

És ezzel a bensőséggel párosul valami, jobban mondva szentünk 
egyéniségének poétajellegével természetszerűleg karöltve jár, ami szin-
tén felette alkalmas arra, hogy sok-sok lelket megnyerjen neki ebben a 
mi korunkban is. Plasztikus természetszemléletét és romlatlan lelkének 
üde, vonzóan ható, őszinte természetszeretetét értem. Sz. Ferencnél 
minden él, minden beszél és szeret. Neki a dalos madarak, az élettelen 
tárgyak is testvérei. Ugyanaz teremtette őket, akiben ő is Alkotóját 
imádja. Közös a teremtőjük, bizonyos értelemben közös a céljuk : dicsérni 
a maguk módja szerint az Istent. Nála minden él, az ő mélységes 
gyermekded hite élteti s azért kimondhatatlanul szereti a természetet. 
Prédikál a madaraknak, megénekli testvérünket a Napot s beszélteti s 
hallgatja az utolsó fűszálat is. Lyrikus, aki hol prózában, hol versben, 
de mindig megkapó költészettel a természetről énekel. Vegyük csak pl. 
a Naphimnuszt. 

Mindenható fölséges és jóságos Ur, 
Tied a dicséret, dicsőség és imádás 
És minden áldás. 
Minden egyedül téged illet, Fölség, 
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. 

Áldott légy, Uram és minden alkotásod, 
Legfóképen urunk-bátyánk a nap. 
Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a te világosságod 
És szép, jó és sugárzó nagy ragyogással ékes : 
A te képed, Fölséges. 

Áldott légy Uram hold-nénénkért és minden csillagaiért az égnek, 
Óket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek. 
Áldott légy Uram szélőcsénkért. 
Levegőért, felhőért, minden jó és rút időért, 
Kik által élteted minden te alkotásod. 

Áldott légy Uram víz-húgunkért, 
Oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos ! 



Áldott légy Uram tűz-bátyánkért, 
Vele gyújtasz világot éjszakán. 
Es szép ő és erős, hatalmas és vidám. 

Áldott légy Uram pöldanya-nénénkért, 
Ki minket hord és enni ad 
Es mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. 
Dicsérjétek az Urat és áldjátok 
És mondjatok hálát néki 
És nagy alázatosan szolgáljátok.1 

Ez a poétikus természetszeretet megint egy pont, ahol a modern 
ember az ő lelkébe kapcsolódik. Nálunk is egyre jobban terjed a ter-
mészet szeretete. Addig szagoltatták és bámultatták velünk a papir-
virágokat, hogy végre is megkívántuk a réti virágok színpompáját és 
kedves illatát. A hazug raffináltság világából a természetbe kívánkozunk, 
mert a természet nem affektál s nem hazudik. Öröme és bánata, Ígérete 
és fenyegetése egyformán igaz és őszinte. Sz. Ferencnél is valósul az a 
theológiai axióma: gratia non tollit, sed elevat, sanctificat naturam. 
A kegyelem nem rombolja szét a természetet, hanem felemeli, meg-
szenteli és aztán erre épít. Ferenc szerencsés, vonzó természetes 
tulajdonságai : mélységes bensösége, meleg lírai lelke s a természetért 
hevülő érzelemvilága, így megszentelve, századok múlva is az ő vonzó 
egyéniségéhez és ezen át Istenhez édesgeti azt a sok-sok lelket, akiben 
ezek a belső értékek és szimpatikus vonások rezonáló felületre találnak. 

Minden ember, a legnagyobb is, korának gyermeke. A kor, amely 
szülte, rányomja egyéniségére a maga bélyegét. A tucatembereken ez 
elmosódhatik, de az igazi nagyságok arculatján, akiknek hivatásuk ú j 
korszakot, új kikezdést jelenteni, századok multán is tisztán felismerhe-
tők ezek a vonások. Isten a természetfeletti nagyságok kitermelésében is 
gondoskodik erről, hiszen ezzel lesznek ezek a nagyok koruknak és az 
egész emberiségnek is áldásthozók. 

A rendalapítók életében ez különösen jóí megfigyelhető. Az ötödik 
század végén, a hatodik század elején recseg-ropog minden. A régi 
társadalmak, államok düledeznek, újak meg nem tudnak kibontakozni. 
Csak a romboló szekercét és a csákányt lát juk; az építő, alkotó erő 
nem jelentkezik sehol. Teljes a chaosz s félő, hogy az összeomló világon 
ez a chaosz lesz úrrá s a romok alá temetkezik minden, ami eddig 
értéket jelentett, anélkül, hogy a romok felett ú j élet fakadna, új, szebb 
világ épülne. Ekkor lép fel sz. Benedek. A subiacoi barlangból jön, de 
a római lélek céltudatos fegyelmezettségét, szervező és törvényhozó 
erejét hozza magával s regulájával és szerzetével rendet teremt a bábeli 
zűrzavarban. Megtéríti, megmenti és megszervezi Európát. S mert a tár-

1 Sík S. fordítása. 



sadalomnak mindig szüksége lesz fegyelemre, tekintélytiszteletre, mun-
kára és kötelességteljesítésre, még elgondolni sem lehet az időt, amikor 
a benedeki lélek feleslegessé válhatnék. A 16. században iszonyú meg-
próbáltatás éri az Egyházat : a reformációban nyilt forradalmi mozgalom, 
nagyszabású, nagyméretű mozgalom indul meg, amely kettétépi a nyugati 
kereszténységet s szellemi fegyverekkel tör a katholicizmus életére. 
Ekkor Loyolai sz. Ignác, egy spanyol katona, egészen a helyzetnek s a 
célnak megfelelőleg, megalakítja a Jézus Társaságát, a katholicizmusnak 
teljesen modern fegyverzetű és szervezetű, bátor, elszánt s azóta százszor 
kipróbált és százszor bevált védő és ha kell, támadó hadseregét. Nem 
hiszem, hogy valaha is eljöjjön az idő, amelyben a jezsuiták, mint akik 
feladatukat elvégezték s akikre már nem vár semmi teendő, félreállhat-
nának. Mind a két alakulás korszükséglet kielégítése volt. 

Sz. Ferenc fellépésében a Gondviselésnek ugyanez a törvényszerű-
sége nyilvánul meg, de a mával, a ma szükségleteivel való kapcsolata 
elevenebbnek érezhető. Az a kor, amelyben Ferenc élt és működött, 
forrongó korszak volt, akárcsak a mienk. A katlan forrt és sistergett. 
Egyre közeledő földalatti moraj hallatszott, amely eljövendő nagy meg-
rázkódtatásoknak volt a hirdetője. A hatalmasok és gazdagok hatalmuk 
és vagyonuk mértéknélküli gyarapításával gondolnak csupán s nem 
riadnak vissza a gyengék lelkiismeretlen kihasználásától, kizsákmányolá-
sától sem. Az auri sacra fames orgiáit üli, aminek természetes folyománya 
az elnyomottak oldalán az elkeseredés. Sem az állam, sem a hivatalos 
Egyház nem akar sokáig megmozdulni, egyesek jóakaratú reformtörek-
vései pedig nem oldják fel a feszültséget, amely társadalmi és vallási 
téren végzetes robbanással fenyeget. Bresciai Arnold zászlóbontása, a 
waldiak és a sűrűn felburjánzó rnanicheus-jellegü eretnekségek s a 
nyomukban járó pusztítás és rombolás mutatják, mi vár az Egyházra 
és a társadalomra. Ekkor lép fel sz. Ferenc. Nem érzi magát reformátor-
nak, nem ölti magára ennek pózait, csak gyermekded, tiszta lelke lángoló 
szeretetével szereti a szegénységet, a Domina Paupertast, frigyre lép vele 
s nem cserélné fel semmi kinccsel, semmi kényelemmel és jóléttel. 
Boldog, szemmelláthatólag és irigylésreméltó módon boldog, hogy teljesen 
szegény lehet, miként isteni Mestere is az volt. Micsoda példa ez a 
gazdagoknak és az elnyomottaknak egyaránt ! S mert Ferenc boldog, 
az új életeszmény nemcsak őt élteti, hanem másokat is szinte fascináló 
erővel vonz és követésére serkent, egy-kettőre tömegmozgalommá lesz 
s Európa egéről a legvészesebb, gyújtó villámokkal, pusztító jégesővel 
legterhesebb felhő lassankint eloszlik s Ferenc vidám gyermeki lelke 
a felhőfoszlányok mögül kikandikáló Nap-bátyánk ragyogó fényességé-
ben fürdik és gyönyörködik. r 



Ma az ő korához hasonlóan megint vésztjóslóan feszült a társa-
dalmi atmoszféra. A materializmus mint filozófiai rendszer megbukott 
ugyan s most olyan kényszeregyezségfélét erőltet, de az élet sok viszony-
latában mintha nem tudnának még erről a szorult helyzetről és csődről. 
A tőke még mindig a materializmusra esküszik s a szociális kérdés 
dübörgő vonata is sok-sok helyütt még ennek rozsdás és laza vágányain 
száguld. Egyfelől a kapitalizmus telhetetlen kapzsisága, másfelől a töme-
gek szilaj, mesterségesen is fűtött elégedetlensége és hatalmi vágya 
megsemmisüléssel fenyeget sok-sok valódi és nélkülözhetetlen értéket, 
ízelítőt már kaptunk belőle. Természetes, hogy ilyen körülmények között 
nagyobb és vágyóbb reménnyel tekintenek a lelkek Assisi felé, bízva 
abban, hogy az onnét áradó hamisítatlan ferences szellem újból levezeti 
ezt a kínzó feszültséget. 

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy sz. Ferenc korántsem a szociális 
bajok leküzdésének célzatával lép fel. Csak példát statuál, lelket teremt, 
életeszményt állít fel s a ferences szellem szuggesztív erejével ebből 
általános, szinte tömegmozgalomnak nevezhető megmozdulás lesz, amely 
belülről oldja fel a feszültséget. 

Hasonló valamit észlelhetünk Ferencnek a kultúréletre, nevezetesen 
a művészetekre gyakorolt hatásával kapcsolatban is. 

Vannak, akik sz. Ferencben látják az új kor egész kultúrmozgal-
mának, a renaissancenak megindítóját1. Ez véleményünk szerint túlzás. 
De másrészt tagadhatatlan, hogy, bár csak közvetve és minden előre 
való eltervezés nélkül, része van az új szellemi áramlatok egyik jelentős 
ságának, a művészetben renaissancenak elindításában és további gyara-
pításában is. Nem mintha elveket, a gyakorlatban kipróbált és bevált 
utakat jelölt volna meg. Egészen másról van itt szó. Sz. Ferencben s a 
lelkéből fakadt ferences szellemben új életeszmény lép a világ elé. Az 
alapító gazdag, színpompás lelke s a ferences életeszménynek a hegyi-
beszéd lelkét lehelő, minden érző szívre hatást gyakorló bájos, igéző 
valósága művészeket, írókat inspirált s mert még távolról sem élte ki 
életerejét, inspirál még ma is. Az ihlet pedig a művészetben nagy, 
elhatározóan nagy dolog s ha igazán életképes, gazdag buzogású a for-
rás, amelyből táplálkozik, oka lehet a művészet újjászületésének, renai-
sance-ának is. Ez történt a mi esetünkben is. A művészetnek majdnem 
minden ága, de különösen az architektúra és legkivált a festőművészet 
köszönhet neki sokat, mert ő merített belőle legtöbb termékenyítő im-
pulzust. Ez természetesen megint alkalmas arra, hogy korunk gyermekei-
nek érdeklődését az assisi kereskedő szent fia iránt felkeltse és ébrentartsa. 

1 V. ö. Henry Thode: Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst der 
Renaissance in Italien. II. kiadás. 



Úgy érezzük, köteles és szívesen lerótt tiszteletünk itt e hasábokon, 
bencés folyóirat szerény hasábjain, nem volna teljes, ha elhallgatnók 
azokat a külön vonatkozásokat, amelyek a benediktinusokat sz. Ferenchez 
fűzik. Három olyan momentumot említhetünk, amelyek ezt a kapcso-
latot megteremtették és föntartják. Assisi sz. Ferencnek a rendalapítás 
után templomra lett volna szüksége. Különböző helyeken hiába kopogtat, 
de a monte subasói bencések kisegítík a bajból : átadják neki az apát-
sághoz tartozó Santa Maria degli Angeli templomot, máskép a Porciun-
colát, amelyhez a szentet már korábbi időkből olyan kedves emlékek 
fűzték. A franciskánus rend történetében oly nagy szerepet játszó Porciun-
cola tehát bencés eredetű. Ez a dolog még egyszer megismétlődik. 
Mikor sz. Klára sz. Ferenchez csatlakozik, megkezdődik az új rend 
női ága. Sz. Klára hivatásának felismerése után — berzenkedő rokon-
sága zaklatásának elkerülése végett is — először a San Paolo, majd 
pedig a Santa Angelo di Panzo bencés apácakolostorokban talál elhe-
lyezést és menedéket. Mikor aztán egyre több társnője akad, sz. Ferenc-
nek fői a feje, mitévő legyen. Külön kolostorra és templomra volna 
szüksége. Igen ám, de honnét vegye? Megint a jó monte subiacoi bencés 
apát vet véget kínos zavarának, amennyiben átengedi neki S. Damiano 
templomot és a hozzá tartozó kis kolostort. 

Bencés kolostor, a subiacoi apátság Sacro Specoja őrzi sz. Ferenc-
nek legrégibb, leghívebb, talán még a szent életében készült freskó-
képét,1 amely épen régiségénél és valószinüleg sz. Ferencet jól ismerő 
alkotójánál fogva rendkívül értékes ereklye a franciskánusokra nézve, 
de természetesen féltve őrzött és megbecsült kincsük a bencéseknek is. 

A harmadik momentum a maga szimbolisztikus erejével még jobban 
kifejezésre juttatja ezt a kapcsolatot, amelyről beszélünk. 

Az ifjú Benedeket, mikor még a rend alapítása előtt a subiacoi 
barlangban remetéskedett, egy napon rendkívül heves testi kisértés 
támadta meg. Hogy a lázadó vért megfékezze, ruhátlanul egy, a barlang 
közelében levő tüskebokorba vetette magát s ott addig hempergett, amig 
a test vágyait ezzel a testi fájdalommal végkép le nem győzte. Hétszáz 
esztendővel e hősies küzdelem és győzelem után — 1223-ban, mások 
szerint2 1222-ben — meglátogatta ezt a helyet sz. Ferenc. Sz. Benedek 
iránti tisztelete hozta ide s mikor ezt a tövisbokrot meglátta, odalépett hozzá j 

megcsókolta, keresztet vetett reá s a tövisbokor legott gyönyörűséges rózsa-
bokorrá változott. „Ferenc rózsái kiszorították helyökből Benedek töviseit. 
Ma is rózsák nyilnak e helyen, amelyek Benedek hősi lelkének dicső-
ségét hirdetik; de rózsák nyilnak a benediktinus szivekben is, amelyek 
Assisi halhatatlan emlékű szent fiának, Szent Ferencnek illatoznak. 

1 Gustav Schnürer: Franz Ton A«sisi. 1905. 123 1. — a Schnürer i. m. 123. I. 
— 3 Szentimrei Márton : Szent Benedek élete és hatása. 97. lap. 



Jézus szentséges Szivének kultusza Sz. Benedek 
rendjében. 
Irta: Dr. Kühár Flóris (Pannonhalma). 

A kereszténység szellemtörténetének egyik legérdekesebb, ma még 
alig felkutatott fejezete: a hívő djtatossdgok története. 

Ezek rendszerint a kor szellemében gyökereznek. Az Egyházon 
belül vagy kivül — egyes híttételek a viták, a tagadás, a herezis pergő-
tűzébe kerülnek; — gondoljunk csak az oltáriszentség körüli vitákra a 
középkorban; — a megtámadott hittétel így az érdeklődés homlokterébe 
jut. Míg a tudomány a maga fegyvereit sorakoztatja fel védelmére, a 
hitélet más módon törekszik a hitnek, dogmának szolgálatára. Keres oly 
tárgyat, melyhez az elvontabb tételt szemléletesen kapcsolhatja és az 
áhitatgyakorlatoknak (imádság, litánia, körmenet, liturgikus ünneplés) 
formáival a nép széles rétegeibe beleviszi a dogmának eleven, gyakor-
lati átélését. Az ájtatosság kiindulópontja gyakran valamely misztikus 
kegyelmekkel megáldott léleknek egyéni élménye. Ez ájtatosságok előbb 
a hívekhez keresnek utat, és mint magángyakorlatok belekerülnek a nép 
imádságoskönyveibe. Majd — ha az Egyház ítélete szükségesnek látja, 
a liturgiába is behatolnak. Ünnepet nyernek, miseszöveggel, zsolozsmá-
val. Így fejlesztik, színesítik az egyházi évnek a menetét. Az Oltári-
szentség magán és nyilvános kultusza, az Űrnap, a szentségkitétel, a 
szentségvivő körmenetek, az örökimádás stb. — jellemzően mutatják a 
fejlődés ezen menetét. 

Máskor az ájtatosság alapja nem annyira a megtámadott dogma 
védelme, hanem vagy a hitélet elmélyítésének igénye a nép szélesebb 
rétegeiben, vagy pedig az egyháznak valamely nagyjelentőségű szükség-
lete, célkitűzése. A liturgia hivatalos formái nem elégítik ki mindig az 
egyszerű népet és a pap, szerzetes is szükségét látja néha azon gyakor-
latoknak, melyek kevesebb ünnepélyességgel, formai szépséggel, de 
nagyobb szemléltető, szivet, akaratot mozgató erővel vonják a kegyelmi 
élet útján az imádság, elmélkedés megkönnyítésével, édesebbé tevésével. 
Szűz Mária hét fájdalmának, a rózsafüzérnek, Jézus öt szent sebének 
ájtatosságai eléggé igazolják állításunk első részét. Ma, — akármily 
gazdag is a liturgia Mária-kultusza, a rózsafüzért a lelkiéletben ép oly 
kevéssé nélkülözheti a pap, mint a hivő. 

Hogy az ájtatosságok kialakulásában az egyház nagy szükségletei 
is közreműködnek, azt több történeti példa igazolja. A kereszuti ájta-
tosság pl. szorosan összefügg őseink szentföldet-járó buzgóságával, a 
keresztes háborúkkal, a szentföld elvesztésével. A halottak estéje, a 
halottak napja Krisztus misztikus testének benső szükségleteiből nőtt 
ki Cluny-ben. Az az ájtatosság, mely a mai Egyháznak kétségtelenül 
legelterjedtebb kultusza: 'a Szent-Szív-kultusz, ugyancsak magán hordozza 
fejlődésében az Egyház történelmi küldetésének sokirányú szolgálatát. 



Ahogy a liturgia ünnepeinél hamar elvész a közfelfogásból a tör-
ténelmi, dogmatörténeti eredet, ép így van ez az ájtatosságoknál is. Ma 
ugyan kevesen gondolnak arra Űrnapján, hogy az Egyháznak e leg-
magasztosabb tüntetésére a szentségi Jézus mellett — egészen konkret 
tények szolgáltattak okot a XIII. században. Hamarosan így leszünk a 
Szent Szív-kultusszal is. Alacoque Sz. Margit boldoggá majd szentté 
avatása még legalább az ő nevét egybekapcsolja a köztudatban a Szent 
Szív-kultusszal, de viszont ez a beállítás könnyen megtéveszti a kath. 
hívőket is és módot ád a másvallásuaknak bizonyos támadásokra — a 
kath. hit ellen, melyeket ép a Szent Szív kultusz újságából, a régi hagyo-
mányban való ismeretlenségéből merítenének azokkal szemben, akik a 
Szent Szív imádó tiszteletét Alacoque Sz. Margittól eredeztetik a XVII. 
század második feléből. 

Hiszen Harnack nagy dogmatörténetében (III. 759.) annak a véle-
ményének ád kifejezést, hogy a Jézus Szive-kultuszból az Egyház kebelén 
belül egészen új hit fog kialakulni, melyben a régi dogma elveszti 
jelentőségét. „Wird vielleicht die Constitution „Pastor aeternus" (Vatikáni 
zsinat) zum Ausgangspunkt einer neuen Epoche des Katholicismus werden, 
in welcher das mittelalterliche, bereits zur Bedeutungslosigkeit verur-
teilte Dogma immer mehr verschwindet und sich aus dem Herz-Jesu-
Kultus und der lebendigen Andacht der Gläubigen ein neuer Glaube 
entwickelt, der nun auch ohne Schwierigkeit formuliert werden da r f?" 
Harnack saját könyvét sem ismeri. Egy előbbi fejezetben (III. 341) el-
ismeri a Jézus Szive-kultuszról, hogy ősrégi, dieser ist auch uralt), pár 
száz oldallal később mégis attól tart, hogy ez a kultusz a régi dogmát 
a jelentéktelenségig el fogja párologtatni. 

Jelen értekezésünk ezen ájtatosság történetének egy fejezetével óhajt 
foglalkozni. Az eredményt előre is jelezhetjük. A Szent Szív-kultusz ki-
alakulásában a benediktinus szellemből eredő ájtatosságnak, lelki életnek 
döntő jelentősége van. A Szent Szív-kultusz eszmetartalma — úgy is 
mondhatnók dogmai háttere — a középkor folyamán teljesen kialakult. 
Harnacknak tehát nevetséges az aggodalma, hogy ezen ájtatosság a régi 
dogmát szüntetné meg. Szent Benedek rendjét értekezésünk folyamán 
tágabb értelemben használjuk mindazon szerzetekre, melyek az ő regu-
láját követik.1 

II. 
Sokszor rámutattak már a Szent-Szív-kultusz szentírási alapjaira, 

az Üdvözítő maga mutat rá saját szívére : „Tanuljatok tőlem, mert sze-
líd vagyok és alázatos szívű" (Mt. 11, 2 9 ) . Ezzel mintegy megadja a 
Szent-Szív-kultusznak azt a szimbolikus irányát, mely legjobban a Jézus-
Szíve-litániában jut kifejezésre. Jézus szíve a böícseség és tudomány 
forrása. Szent János pedig hangsúlyozottan említi Jézus oldalának meg-

1 Munkánkat nagyon megkönnyítik a tárgyra vonatkozó nagyértékű monográ-
fiák : J.Bainvel: La dévotion au Sacré-Coeur de Jésus. Paris®. 1921. — D. (Jrsmer 
Berliére O. S. B. : La Dévotion au Sacré-Coeur dans i' Ordre de S, Benoît. 
Abbaye de Maredsous. Collection „Pax". V. X. Péris 1923. — K. Richstätter S. J. 
Die Herz-jesu-Verehrung des deutschen Mittelalters. Kösel3. 1924. 



nyitását. (19, 34—5; 20, 26—27). Bainvel találóan jegyzi meg, hogy az 
Egyház áhítata az oldalseben át talált rá Jézus Szívére. Az ájtatosság 
itt találhatott az istenember reális, testi szivére és egy kis kerülővel — 
megláthatta benne a megváltó, önfeláldozó szeretet szimbólumát : a meg-
sebzett szivet. Ebben az Énekek énekének allegóriája segíthette, melyben 
a Jegyes saját megsebzett szívéről beszél (Cant. 4, 9). Krisztusnak, az 
égi jegyesnek szívét megsebzi arájának, az Egyháznak szeretete. 

Bár tehát a Szentírás maga világosan elvezet az Úr Szívéhez, mint 
speciális ájtatosság célpontjához, a Szent-Szív-kultusz teljes kifejlődése 
sokáig várat magára és az ősegyházban hosszú ideig majdnem teljesen 
ismeretlen. Sz. Jusztin, Origenes, sz. Ágoston, Aranyszájú sz. János 
említik ugyan Jézus szívét, de nem oly módon, hogy abbói egy sajátos 
ájtatossági módra lehetne következtetni. A hívő elmélyedés, a szimbolikus 
kapcsolatok keresése, mely a kontemplativ lélek velejárója, inkább Jézus 
oldalsebére irányul, a belőle áradó vérre és vízre, melyben a szentatyák 
a megváltásnak és az Egyháznak jelképét látják. 

Miért késett oly sokáig Jézus szívének tisztelete? 
A kereszteny szellemtörténet több okot találhat erre a kérdésre. 
Bár a gnosztikus felekezetek némelyike kétségbe vonta Jézus em-

beri természetének valóságát, az őskeresztény lelkiség mégis inkább Jézus 
istenségének kérdésével foglakozott. Ezt vonták kétségbe a legelterjedtebb 
tévtanok, velük szemben a hit, az imádás, az áhítat Krisztust, az Istent 
állította maga elé, az örök Igét, Logost, az Atyával egylényegüt. Az 
őskeresztény áhítat termékei, maga az ősi liturgia is inkább az isteni 
vonásokat emelik ki Krisztusban, mint az emberieket. Remek példák 
erre: Ninivei Izsák költeményei.1 Ebből önkényt következik, hogy a 
Szent-Sziv-kultusz kialakulása késett, mert ebben a kiindulópont: az 
emberi sziv, bár az ájtatosság teljes tárgya : az Istenember Szíve. 

Egy másik okot a Szent-Szív-kultusz történetével foglalkozók nem 
vesznek észre. Ezen ájtatosság virágzásához a jelképes, allegorikus gon-
dolkodásnak, elmélkedésnek azon foka szükséges, mely a szívben a 
legnemesebb szellemi életnek, mozgalmaknak a székhelyét látja, mely 
a szeretet, áldozat, szelídség, okosság stb. szimbólumának tekinti. Ennek 
a gondolkozásnak kialakulását elősegítheti a népfelfogás, mely a nyelvek-
ben is kifejezésre jut, de támogathatja a tudományos lélektan is. Már 
pedig a szentatyák túlnyomóan platonikus bölcselete nem kedvezett a 
szív ilyirányú jelképes fölfogásának Ismeretes, hogy Plato a lelket három 
rétegre osztotta, a legnemesebb rétegnek, a gondolkozó léleknek, mely 
egyedül szellemi és halhatatlan, székhelyét az agyban képzelte. A szívbe 
a már érzéki és mulandó harag-leiket helyezte (thümoeides), mig a vágyó 
lelket a gyomorba. Igaz ugyan, hogy az őskeresztény atyák és irók 
(Apollinarist kivéve) a plátói trichotomiát nem fogadták el, hanem a lélek 
egvségét tanították, de mégis érthető, hogy a legnemesebb szellemi mű-
ködéseket nehezen hozták ép a szívvel kapcsolatba. Ehhez egészen más 
eszmei háttér kellett, melyet a germán népfelfogás adott azzal, hogy a 
kedélymozgalmakat különbség nélkül a szívbe helyezte. 

1 Krebs. Grundlagen der kirchlichen Mystik. 75 1. 



Az egyház akkor jutott közelebb a Jézus Szivéhez vezető úthoz, 
mikor diadalmas missiója a germánsággal érintkezésbe lépett. Azonban 
itt is nehézségek voltak. Az egyszerű, naiv vallásos gondolkozás, az 
őserőtől duzzadó néplélek a szenvedő, megtörtszivü, vértizzadó Isten-
emberben nehezebben fogta fel a diadalmas Istent, mint a föltámadt, 
megdicsőült Krisztusban. Hiszen a kora-középkor még a feszületen sem 
a szenvedő, haldokló, töyiskoronás Krisztust ábrázolta, hanem a koro-
nás királyt. 

III. 
Ily körülmények közt érthető, hogy sz. Benedek Regulájában sincs 

közvetlen utalás, indítás Jézus Szívének kultuszára. Azonban a Regula 
szelleme közvetve mégis csak elősegítette ezen ájtatosságot. 

Sz. Benedek Regulája a nyugati kereszténység lelkületének nagy-
szerű összefoglalása és irányítója. A kereszténység benső életében is 
többféle tipus van ; más a keleti tipus és más a nyugati. E hely nem 
arra való, hogy a szellemtörténet eme részét itt részletesen tárgyaljuk. 
Elég utalnunk a keleti szerzetességnek és misztikának a nyugatitól elütő 
tulajdonságaira. A keleti aszkézisben több a világutálat, Weltflucht, a 
nyugatiban több a világ győzelmes átalakítására való törekvés; a keleti 
aszkézis és szerzetesség elvonul a világtól, a természettől, lemond a 
kultúráról, a nyugati — a kultúrának a bölcsője és fejlesztője. A keleti 
az égtől egész elfelejti a földet, a nyugati a földre akarja varázsolni az 
eget. Ennek a keleti szellemnek leghívebb kifejezője a pseudo-dionysios-i 
misztika, mely a pantheizmus szirtjeihez közelítve mossa el az uj pla-
tonismus emlőin táplálkozva a földi mulandó életnek, a természetnek, 
az egyéniségnek értékét és az Isten transcendentiájába, világfölöttiségébe 
teljesen beleolvasztja a konkrét, tapasztalati világot. Ebben a misztiká-
ban alig van helye a történelmi Krisztusnak; idő és tér felett lebeg, 
az Istentől nem látja az embert — még az Istenemberben sem. 

Mily más ezzel szemben a nyugati szerzetesség és a nyugati 
misztika — sz. Benedek Regulájában. Előtte is Krisztushoz, a királyhoz 
való hasonulás lebeg célképen ; de Krisztus királyságát itt a földön 
akarja már megvalósítani, még pedig engedelmes, alázatos Krisztus 
követéssel. Aki a Regulát ismeri, látja benne, hogy egész célja Krisztus 
történelmi életének mintegy megújítása, a monostor életében. Az apát 
az ő képviselője, helyettese, a szerzetesek az ő tanítványai. Nemcsak a 
Tábor-hegyén, hanem a göröngyös út nehézségei, akadályai, szenvedései, 
gyalázatai közt, az idegenekben, betegekben meg kell látniuk a földön-
járó, szenvedő, nélkülöző Krisztust. Minden munkájuk az ő szolgálata — 
érzésük: Krisztus szeretete. Nihil amori Christi praeponatur! Ez a Regula 
aszkézise. 

Ebből látnivaló, mily közel áll a Szent-Szív-kultusz sz. Benedek 
szelleméhez. Csak az „amor Christi"-t kell egy szimbólummal helyette-
síteni : Jézus Szívével. Ezzel megnyerjük azt a godolatot, melyet a tihanyi 
oltár oly művészien fejez ki : Jézus szíve minden sziv királya és 
középpontja. 



! IV. 
Jézus szeretetének szívével való szimbolikus azonosítása a legrégibb 

bencés íróknál fokról-fokra halad előre. 
Nagy Sz. Gergely ( f 604) Jézus oldalsebén át igyekszik Jézus 

szeretetéhez. Rhabanus Maurus (f 853) már észreveszi Jézusnak értünk 
feláldoztatott szívét; egy szentíráskommentár, melyet hohenburgi Rilindis 
és Herrad apátnőknek tulajdonítanak, megérzi, hogy Jézus szíve irántunk 
való szeretettől sebeztetett meg. Sz. Anzelm szerint a nyitott oldalseb 
Jézus szívének kincseit: jóságát, szeretetét mutatja meg; a Heliand 
eposznak világi szerzője bizonyára bencés hatás alatt dolgozik. Germán 
kedélye — állandóan azonosítja Jézus érzésvilágát, kedélyét — a szívvel 
és így e szív benső életét rajzolja meg. Ebersbergi Williram apát rá-
mutat arra, hogy korának (XI. sz.) bünbejutott egyháza mély sebet vágott 
isteni jegyese szívén. Deutzi Rupert és Wolbero apátok fejlesztik tovább 
pár utalással e jelképes áhítatot. Admonti Gottfried (f 1165) apát 
figyelmét már Szűz Mária szívére is rátereli. 

Bizonyára bencés kolostorokban készültek azok a XII. századra 
visszamenő német imádságok, melyek a XIV. század elején Ágnes-nek 
1IÍ. Endre királyunk nejének német imádságos könyvében is foglaltattak. 
Ezen imádságos könyv a muri-i apátság tulajdonába ment át. Egyik imád-
sága a következő : „Jézus Krisztus, Isten fia, kérlek, azon aggodalomra, 
mely szentséges szívedet átjárta, midőn tagjaidat a szenvedésre átadtad; 
azon szeretetre és hűségre, melyet az emberek iránt éreztél : vigasztalj 
meg szívem fájdalmai k ö z t . . . " 

Eckbert, schönau-i apát, schönau-i sz. Erzsébetnek testvére szerető 
lélekkel irányítja nővére számára írt imádságát Jézus testi szívéhez és 
sz. Jánost kéri közbenjárónak a szent Szívnél. 

Clairvaux-i sz. Bernát-tal a szent Szív iránt való áhítat az érzelmi 
élet ejragadtatott fokaira jut. A sz. Szív officiumának lectió-i is tanús-
kodnak erről. Az ő mélységes áhítata táplálja sz. Benedek fájának erős 
hajtását : a cisztercita-rendet. Tanúskodnak erről sz. Thierry-i Vilmosnak, 
aki előbb bencés apát volt, majd cisztercita lett, boldog Guerrik, igny-i 
apátnak, Drogo, ostiai bíborosnak, Hollandi Gilbertnek elmélkedései a 
szent Szívről. Ebbe a körbe tartozik Louvain-i Arnulf villers-i apát, 
akinek a középkor legszebb Jézus Szíve himnuszát joggal tulajdoníja 
Berlière. E himnuszt mások a premontrei B. Hermann József müvének 
tartják, de a kéziratok kellő támogatása nélkül. 

Summi regis Cor aveto, 
Te saluto corde laeto. 
Te complecti me delectat 
Et cor meum hoc affectai, 
Ut ad te loquar tolérés.1 

A későbbi Jézus-Szíve-láttomások elsejét — úgy látszik — szent 
Luitgardis bencés, majd cisztercita apácánál olvashatjuk (1182—1246). 
17 éves korában földi nászra óhajtotta őt egy ifjú. Az Üdvözítő megjelent 

1 (Dreves-BIume : Analecta hymn. 50, 537.) A hosszú és szép költemény 
német fordítása olvasható Richstatter i. m-ben 41—3 1. 



neki és vérző oldalsebére mutatott intve őt, ne hallgasson egy ember 
hízelgő szavára, hanem keresse szerelmét az ő oldalsebében. Később 
az egyszerű parasztlány elnyerte a latin zsoltárok megértésének adomá-
nyát. Áhítata azonban ezzel nem gyarapodott. Ezért panaszkodott az 
Úrnak. „Mit akarsz hát" — kérdi az Úr. A szűz felelte: „Szívedet 
akarom". Az Üdvözítő pedig így válaszolt: „Én pedig a tiedet". Erre 
következett a későbbi misztikusoknál oly gyakori szívcsere. (Sz. Gertrud, 
szienai sz. Katalin, sz. Terézia stb.) 

V. 
A középkori lelkiélet összefüggő egysége eléggé megmagyarázza 

azt a tényt, hogy a XIII. századtól kezdve a már meglevő alapokon a 
Szent-Szív-kultusz gyorsan fejlődik és terjed. A két új szerzetesrendnek, 
sz. Ferencének és sz. Domonkosénak szentjei és misztikusai: sz. Bona-
ventura, Páduai sz. Antal, B. Suso Henrik, Szienai sz. Katalin Jézus 
Szívére összpontosítják áhítatukat. Sz. Domonkos rendje Jézus oldalsebé-
nek ünnepét azon a napon ülte, melyre később a Szent-Szív ünnepe 
került: Úrnap nyolcadát követő pénteken. 

Legszebb virágzását éri el a Szent-Szív-kultusz a szászországi 
helftai monostor apácáinál, sz. Mechtildnél, Magdeburgi Mechtildnél 
és főleg Nagy sz. Gertrudnál. Helfta eredetileg cisztercita telepítés volt, 
de bár nem nyert fölvételt a cisztercita-rend egyetemes kötelékébe, a 
XIV. század közepéig mégis cisztercita jellegűnek minősíthető. 

Sz. Gertrud-oi, szíve választottját az Úr mélységes titkok forrásá-
hoz vezette. Megmutatta neki gyakran saját isteni szívét. Sz. Gertrud 
két művéből : A Lelkígyakorlatok-ból és a Legátus divinae pietatis-ból 
kitűnik, hogy a Szent-Szív-Kultusz egész dogmatikai eszmekincse fel-
tárult előtte; az az eszmekincs, melyet a Szent-Szív-litánia tartalmaz 
(XIII. Leó pápa hagyta jóvá), sz. Gertrud müveiből összeállítható.1 

Egyik látomásában a szent az ő választott védőszentjével, sz. János 
evangélistával társalgott. Sz. János elvitte őt e látomásban az Úr Jézus-
hoz és Gertrud lehajthatta fejét Jézus Szívére. Szent Getrud hallgatta a 
Szent Szív édes, vigasztaló dobbanásait, érezte az isteni szeretet szív-
verését. Sz. János bevallotta neki, hogy ő is érezte az utolsó vacsorán 
e szeretetet és ettől gyulladt fel lelke, ettől lett tűznél tüzesebb. 

Sz. Gertrud kérdezte tőle: És miért hallgattad ezt el, miért nem 
írtál legalább valamit róla a mi előhaladásunkra? Sz. János azt felelte: 
Az én hivatásom volt, hogy az Isten örök Igéjéről írjak az újszülött 
Egyháznak annyit, hogy a világ végezetéig elég legyen az elmélyedő 
emberi értelem számára, bár fölérteni azt soha, senki sem fogja; az isteni 
Szív dobbanásainak édességét feltárni az új idők számára tartatott fenn. 
Hogy amikor ezekről hall majd az elvénült világ, melyben az isteni 
szeretet már fogyni indult, fiatalodjék és e szívveréstől új életre keljen. 

Szent Gertrud kora (XIII. sz. második fele) már a vénülésnek, a 
szeretet megfogyatkozásának jeleit mutatta. Megélte az egyházi tudomá-
nyok nagy felvirágzását, az Egyház e század elején jutott III. Ince 
pápával fényének, dicsőségének tetőpontjára. De a süllyedés jelei is 

1 Kühár: Nagy Sz. Gertrud Lelkigyakorlatai 14—17. 1. 



mutatkoztak. A német-római császárság árnyékhatalommá foszlott, a 
középkori társadalmi rend bomlásnak indáit, a keresztes lelkesedés tüze 
elhamvadt, a század végén a pápaság tekintélye is aláhanyatlott. 

Ebben a vénülő, megzsibbadt világban az Egyházat, Krisztus 
titokzatos testét az Úr Szívének dobbanásai élesztgették. Szent Gertrud 
volt a Szív választottja, aki az Úr Szívét hallgatta és új időknek ú j 
dalait énekelte e szentséges Szívről társával, sz. Mechtiiddel együtt. 

A szentséges Szív megnyilatkozik sz. Gertrudnak, mint az élet és 
szentség forrása, mely gazdag mindazok iránt, kik hozzá folyamodnak ; 
mely az elvénült világ megújúlt élete. E Szív — minden vigasztalás 
forrása. Nyilása — égő szeretetre sebzi az emberi szívet. Sugárzása 
magára vonja a szív vágyódását. A szent Szívből árad a dicséret a 
Szentháromságra. Benne találnak lakóhelyet, menedéket, kik Jézust 
szeretik, itt részesednek az áldások bőségében. A szent Szív az Isten 
szentélye és titokzatos frigyszekrénye, melyben az istenség egész teljes-
sége lakozik. Akik e szent Szívvel egyesülnek, mint sz. Gertrud is, azok 
az Isten választott edényei, akikben az Ür Jézus találja örömét. Engesz-
telést áraszt e Szív a bűnökért, hisz ez az áldozat oltára. 

Máskor úgy látja sz. Gertrud a szent Szívet, mint kincstárt, mely-
ben az ég ajándékai vannak. E Szív a Szentlélek hangszere, mely az 
eget gyönyörködteti; arany tömjéntartó, melyről annyi illatos füstje száll 
az áldozatnak, amennyi népért az Úr szenvedett. A tisztítóhelyen szen-
vedő lelkeket is e Szív forrásai üdítik. 

Sz. Gertrudnak a középkor végén ugyanaz a hivatása volt, mint 
Eudes sz. Jánosnak és Alacoque sz. Margitnak az újkor elején. 

A két helftai szentnek, Mechtildnek és Gertrudnak iratai széles 
körben terjedtek még a könyvnyomtatás előtt. A könyvnyomtatással 
hamar még szélesebb rétegek ismerkednek meg a Szent-Szív-kultusz 
ezen hírnökeivel. 1503-ban sz. Mechtild, 1505-ben sz. Gertrud kinyilat-
koztatásait német nyelven teszik közzé Lipcsében, azóta különböző 
nyelveken a kiadások egymást követik. 

A XV. század második felében nagy virágzásra jut a bursfeldi bencés 
reformkongregáció. Ennek kiváló képviselője a nagytudású Trithemius 
János apát (1462—1516), aki a szentmisére való előkészületként szép 
imádságokat ír Jézus Szívéhez. Charmans Bruno, gladbachi apát, Gangéit 
Tivadar kölni bencés sz. Getrud szellemében írják ájtatossági könyveiket. 
A XVI—XVII. század német bencései közt gyakori a Szent-Szív-kultusz. 

Blosius Lajos liessies-i apát ( f 1566), az Egyház egyik legolvasot-
tab aszketikus írója, V. Károly császár bizalmasa, nagy kegyelettel merült 
el sz. Gertrud irataiban. Monile spirituálé c. műve sz. Gertrud gondo-
lataival és kifejezéseivel van teleszőve. Blosiusnál megtalálható cseleke-
deteink felajánlása Jézus Szívének, azon célból, hogy ezáltal az Isten 
dicsősége gyarapíttassék és az Egyház erősödjék. Ez voltaképen a mai 
imaapostolságnak a szándéka. 

IV. 
Az Üdvözítő szentséges Szivével való közvetlen misztikus érintkezés 

többször előfordul a sz. Benedek-rend szentjeinél és misztikusainál, 
főként a nőknél. 



Rámái sz. Franciska (1384—1440) a nemes Bussi család tagja, 
urának, Ponziani Lőrincnek halála után elhagyta a világot és Rómában 
a ma is fennálló Oblaták szerzetét alapította — a bencés-rend vezetése 
alatt. Élete telve van misztikus kegyelmekkel. Az Úr szenvedése volt 
áhítatának gyakori tárgya; Jézus öt szent sebét szemlélte lelki szemeivel 
és így jutott el az Úr szent Szivének mélységes ismeretére. 

Az 1431. év Mindenszentek napján látomásában — egy nagy fény-
özönbe ragadtatott. Látta e fényözönben az isteni fölség trónusát és az 
Üdvözítőt megdicsőült emberségével. Jézus sebeiből leírhatatlan fény-

1. A pannonhalmi káptalan Jé7us Szive oltára. (Fest. Tury Gyula.) 

sugarak áradtak; a legragyogóbb sugárzás Jézus oldalsebeiből özönlött. 
Ezek a sugarak elárasztották az egész mennyei udvart, fényeskedtek az 
összes égi szellemeken; az angyalokon és a szenteken. 

„Az Úr dicsőséges oldalsebében — ezeket mondja sz. Franciska 
gyóntatójának parancsára — az édességnek tengerében ittam kimond-
hatatlan örömet, részese lettem a végtelen jónak. E tenger fenekére nem 
láthattam ; olyan volt, mint a mérhetetlen mélység. Ha jobban bele-
merültem, jobban elém tünt mélysége; minél többet ittam belőle, annál 
olthatatlanabb lett szomjúságom. Egy hang így szólt hozzám : Én vagyok 
az igaz szeretet, a lelket én teremtem újjá az igazságban. Ha a lélek 



engem izlel, a világnak már csak undorát érzi . . . Ha a lelket e szeretet 
átalakította, beléphet szivem szentélyébe, egészen akaratomra hagyva 
magát. Szivemben megtalálja a szeretet örvényét és minden boldogság 
forrását." . . . 

Boldog Bonomo Janka (1605—1670) élete is a Szent Sziv kegyel-
meitől fényeskedik. A bassano-i sz. Jeromos zárdában élt sz. Benedek 
törvénye alatt. Az Üdvözítő gyakran hívta fogadalmai után szentséges 
sebeinek szemléletére és ezáltal saját szivéhez. 1636-ban megjelent neki 
teljes dicsőségében és így szólt hozzá: „Drága jegyesem, kell, hogy 
hasonló légy hozzám. Ezért felékesítlek saját ékeimmel. Nézz nyitott 
oldalamra; hív téged a szeretet eme nyílása." Aztán megmutatja neki 
szent Szivét, melyen a Kereszt látszott. Az Üdvözítő így szólt: Annyira 
szeretem e jelet, hogy szivemen hordom, az az óhajom, hogy te is 
viseld a keresztet sziveden." 

B. Bomono Janka így ir nagybeteg édesatyjának: 
„Legyen Krisztus az élete és a nyugvása, kedves atyám, legyen 

vágya fészket rakni Jézusnak oldalsebében. Ott teljen el élete és kérje 
az Urat, hogyha lelke elhagyja testét, ne legyen másutt temetkezése, 
mint ez édes sirban. Azért mondja neki szive mélyéből: In te, dulcis-
sime Jesu, in vulnere lateris tui, in corde tuo mitissimo, dormiam et 
requiescam." 

A szentség hírében élt és halt ineg Deleloë Janka, belga bencés 
apáca, poperinghe-i perjelnő. Levelezését, naplóit nemrég adták ki a 
maredsous-i bencések.1 

Ezekből kitűnik, hogy az Isten e választottja egy-két évtizeddel 
azon jelenések előtt, melyekben az Úr Alacocque sz. Margitot (1647—90) 
részesítette, mintegy előkészületül a sz. Szív diadalútjára — hasonló 
viziókban és kegyelmekben részesült. Deleloë Janka 1604-ben született 
és 1660-ban halt meg. Életének misztikus kegyelmei közt kiemelkedik 
a szívcsere az Úrral. Égi jegyesével való egyesülése a szeretetben sorba 
megízlelteti vele a Szent Szívnek sugárzását ép úgy, mint töviskoronáját. 
Gyóntatójával, Gouffart Márton bencéssel együtt igyekeznek a Szent 
Szív iránt való áhítat gyakorlásának módját kidolgozni. 

Ugyanezen században a francia bencés apácák monostoraiban is 
gyakori a Szent Szív kultusza. A montmartre-i bencés apácák közt La 
Sergent Sarolta, Granger Maria, d' Arbouze Margit anyák fejtik ki 
lelkük áhítatát Jézus Szive iránt. A montmartre-i apácákkal élénk össze-
köttetésben áll Eudes Sz. János is, aki a Szent Szív nyilvános, liturgikus 
tiszteletének előmozdításában annyit fáradozott. Céljai elérésére ima-
szövetséget is kötött a montmartre-i zárdával. — A Szent Szív kultuszt 
az örökimádással kapcsolta össze az Oltáriszentségről elnevezett bencés 
apácák rendje, melyet az Oltáriszentségről nevezett Mechtild anya 
(1614 — 1698) alapított 1651-ben Faubourg-St. Germainben. 

VII. 
Eudes sz. János és A'acoque sz. Margit fordulópontot jelentenek 

a Szent-Szív kultusz fejlődésében. Általuk nemcsak a régi nép-ájtatosság 

i La mère Jeanne Deleloë. Maredsous, Collection „Pax". 1925. 



nyer nagyobb lendületet és elterjedést, hanem a Szent-Szív liturgikus 
kultuszát is ők mozdítják elő. 

Az Úr Szívének ezen új kegyelem megnyilvánulásai fogékony 
talajra találnak sz. Benedek rendjében. Fölösleges ennek igazolását meg-
kísérelni. Berlière müve hatalmas sorát gyűjti össze azon könyveknek, 
iratoknak, melyeket bencés szerzők adtak ki a Szent-Szív-kultusz elő-
mozdítására ; ugyancsak ő felsorolja azon jámbor egyesületeket is, me-
lyeket az utolsó két században bencések alapítottak Jézus Szive tisz-
teletére. 

Hogy a Szent-Szív kultusz a középkorban hozzánk is átjutott, azt 
sejthetjük abból, hogy B. Seuse Henriknek, a szász Ludolfnak és más 
Sz.-Szívtisztelő misztikusoknak iratai fordításban is eljutottak hozzánk; 
III. Endre felesége, Ágnes királyné imádságos könyve is tanúskodik 
erről. Sajnos, írásos bizonyságaink nincsenek rá, hogy a bursfeldi reform 
által ezen ájtatosság is hatott volna a magyar bencés rendnek a reform-
jára Tolnai Máté főapátsága alatt a XVI. sz. elején. 

A XVIII. század derekán azonban egy szép művészi emlék és 
számos történeti adat hirdeti, hogy a Szent-Szív kultusz megújult formá-
jában útat talált a magyar bencésekhez. 

A tihanyi apátságot 1760-tól kezdve a nagytudású és igaz jámbor-
ságú Vajda Sámuel dr. kormányozta, aki korának egyházi írói közt is 
kiváló helyet foglalt el. Vajda apát a Jézus Szíve-tisztelet előmozdítására 
újjáépült apátsági templomában a képfaragó művészet remekeivel díszí-
tett Jézus Szive oltárt állít 1765-ben. A hatalmas barok-oltár azt a gon-
dolatot fejezi ki művészien: Jézus Szive, minden szív királya és közép-
pontja. Az oltár fölött a pelikán terjeszti ki szárnyát; a mondák hires 
madara, mely saját szive vérével táplálja kicsinyeit. Az Üdvözítő szere-
tetének beszédes jelképe ez. Fölötte a nagy szoborcsoport. Az oltár fel-
építményének központjában hatalmas Jézus Szive-szobor; a megdicsőült 
Krisztus rámutat saját szivére, mintha mondaná, jöjjetek hozzám mind-
nyájan . . . Szívéből minden irányban sugarak áradnak ; a sugárkörben 
szívek, melyek mind Jézus Szive felé irányulnak. Az ég angyalai imádják 
Jézus Szivét, a szentek pedig — az oltáron áll sz. Ágoston és sz. Péter, 
fölöttük sz. Borbála és sz. Pál — saját szivüket viszik Jézus Szive felé. 
Az oltárt a felhőktől és sugaraktól övezett Szentlélek jelképe tetőzi be. 

Vajda apát megszerezte 1766-ban Rómából az engedélyt, hogy 
monostora Jézus Szive ünnepén elmondhassa az ünnep officiumát és 
miséjét, hivei pedig a hónap első péntekjein a szokásos föltételek mellett 
teljes búcsúban részesülhessenek. Hivei közt megszervezte a Jézus Szive 
Társulatot is. 

A magyar bencések Jézus Szive-kultuszát akarta előmozdítani Hajdú 
Tibor dr. főapát is azáltal, hogy az általa művészien restaurált pannon-
halmi káptalan-terem Jézus Szive oltárképét Tury Gyulával megfestette. 

* * * 

Jézus szentséges Szivének imádó tisztelete tehát sz. Benedek Rend-
jének ősi öröksége, a benedeki szellem áhítatának kiemelkedő jellem-
vonása. 

* * 



À magyar állameszme fejlődése 1526-ig. 
Irta: Dr. Lovas Elemér (Győr). 

IV. 

A királyi hatalom korlátai. 
Az állam kormányzásához a cél szempontjából szükséges paran-

csoló hatalom nem lehet korlátlan. Korlátot szabnak eléje: az erkölcs, 
az ész és az igazságosság. 

Az erkölcsi törvények örök érvényűek és minden embert, az ember 
minden cselekvését egyformán és mentség nélkül korlátozzák. 

Az észtörvények közül legyen elég egyet említenünk: a hatalom 
birtokosa nem parancsolhat lehetetlent. 

Az igazságosság szabályai megkívánják a „suum cuique" megvaló-
sítását. Már pedig az embert természetjogon megilletik bizonyos jogok 
s azonkívül a szokásjog és a tételes törvények is felruházhatják bizonyos 
szabadsággal. (Ezt az előbbi fejezetben részben már ismertettük.) Ameny-
nyiben az u. n. emberi jogok függetlenek az államhatalomtól, az ember 
eszes természetének járulekai, azoktól az állam nem foszthatja meg az 
alattvalókat. Ezen jogok terén csak kötelessége van : az emberi jogok 
érvényesülésének biztosítása. A szokáson vagy tételes törvényen alapuló 
jogokat, amennyiben azokat az állam elismerte, szintén nem séríheti 
meg az igazság megsértése nélkül. Az ezen tételekben kifejtett liberaliz-
mus mégsem érvényesülhet teljes valóságában, mert érvényesülése a 
„summum ius summa iniuria" igazságát eredményezné. Az a körülmény, 
hogy az állam minden egyes alattvalójának jogait érvényesülni engedi 
teljes korlátlanságában, megbontja a társasélet teljes egyensúlyát, mert 
a vagyonilag, szellemileg vagy testileg gyengébbeket a gazdagabbak, 
okosabbak és erősebbek elnyomják. Ez az elnyomás pedig a gyengébb 
fél természetadta jogainak sérelmét jelenti, ha nem is az állam részéről. 
Az államnak e téren tehát feltétlenül kell jogának lenni arra, hogy a 
társasélet egyensúlyát, épen a „suum cuique" elvét megvédje 

így tehát az államra kettős kötelesség háramlik. Egyrészt köteles 
tiszteletben tartani alattvalóinak természetadta, szokás- vagy töivény-
bíztosította jogait s ennyiben korlátozásnak van kitéve; másrészt köteles 
e jogokat mások által is tiszteletben tartatni, minden sérelemtől meg-
védeni s egyesek jogainak teljes érvényesítését korlátozhatja, hogy a 
társasélet egyensúlya meg ne bomoljon s így az állam célja veszélybe 
ne jusson. 

De az államhatalom, illetve a király hatalma kénytelen más korlá-
tokat is tűrni. A király parancsoló és kormányozó hatalmát tételes tör-
vények korlátok közé szorítják vagy úgy, hogy ezen korlát- zásból mások : 
a nemzet vagy pl. a vármegye intézkedő hatalmat nyer; vagy úgy, hogy 
senki más számára nem jelent jogrészesedést a korlátozás. 

Ezek figyelembe vételével nézzük a magyar királyok hatalmának 
korlátait. 

1. Nem bocsátkozunk felesleges ismétlésekbe, azért itt csak általá-
ban említjük meg, hogy a felségjogok megosztottsága korlátokat emelt 



a királyi hatalom körül. Láttuk pl., hogy a jogfejlődés a király paran-
csoló hatalma mellett az országgyűlésnek is részt adott a törvényhozás-
ban. Ezáltal a királyi hatalom korlátozást szenvedett és kötelessége volt 
az gy szerzett és gyakorolt jogot tiszteletben tartani. 

A fejedelmek hatalmának korlátozott voltát láttuk már. Azon korban 
a felségjogok egyedüli birtokosa a nemzetgyűlés. Géza fejedelem már 
nem tűrt korlátozást, bár a hadfelségjogon kivül a törzsek belkormány-
zati jogait tiszteletben tartotta. Sz. István királysága alaki szempontból 
szintén korlátlan, de tartalmi korlátja már van. Ilyen a nemzet szabad 
tagjai által élvezett azon jog elismerése, hogy támadó háborúra a király 
nem kényszerítheti őket, hogy adót nem fizetnek, hogy birtokukkal sza-
badon rendelkezhetnek. Ezekben sz. István vagy a szokásjogon alapuló 
állapotot tartja fenn, vagy ő ad jogot a nemzet rszabad tagjainak s egy-
ben kötelezi magát azok tiszteletben tartására. Ö ad egyébként jogot az 
Egyháznak is és így ő maga állít cselekvése szabadsága elé korlátot. 

A sz. Istvántól adott jogok lassankint a nemesi szabadságok ki-
fejlődésére vezettek. A nemzet királyától kapott jogait minden támadás 
vagy sérelem ellen védte. Támadás és sérelem pedig több izben is érte 
vagy a királyok abszolutisztikus törekvései, vagy a nagybirtokosok hatalmi 
túlkapásai következtében. A sérelmek azért szervezkedésre ösztönözték 
a sértetteket. Szervezkedésük eredménye jogaik elismertetése lett, de nem 
ritkán újabb jogokat is vivnak ki. Ilyen szervezkedés eredménye az 
aranybulla. 

A szervezkedésre és a király jogainak és kötelességeinek megálla-
pításával kapcsolatban hatalmának korlátozására, illetve ú jabb jogok 
szerzésére a gondolatot több egyidejű körülmény összehatása adta meg. 
A servienseket szokásjogon alapuló és nem mindig érvényesülő kisebb-
nagyobb szabadságaik biztosítására ösztönözte az 1215. évi IV. laterani 
zsinaton hangoztatott reformáció elve. Hatással volt mozgalmukra az 
egykorú albi-bogunil szocializmus földosztó törekvése,1 valamint a kül-
földön is ez időben öntudatossá váló alkotmányos államberendezés 
gondolata.2 Közvetlen magyar gondolat a mozgalom irányításában a 
magyar köztudatban terjedő és ezen időben Anonymustól is irásba foglalt 
magyar ősalkotmány szervezete. 

A gondolat tehát megvolt, a király részéről és főtisztjei részéről 
elkövetett sok sérelem pedig az alkalmat is megadta a királyi és tiszti 
hatalom korlátozására. Az erre szükséges közszellem a gyakori halicsi 
hadjáratokban összeverődött tömegben vált először öntudatossá és terjedt 
el mind nagyobb körben. 

Az aranyballá-ban részben kijelentő formában nyertek a jogok 
biztosítást. A király jogait két rendelkezés, tisztjeiét és a jobbágyurakét 

1 A pápa 1222. dec. 15-i levele említi e törekvést, bár az aranybullában 
nyoma nincs, hacsak a iustum servitiumért és hősi halálért a családnak járó föld-
adomány kikötését nem vesszük annak. 

2 Még ezen század első felében fejti ki sz. Tamás, de a gondolat foglalkoz-
tatja a köztudatot is. Angliában is megtaláljuk a Magna charta kivívását eredményező 
mozgalomban. 



és nobilisokét nyolc, a serviensekét kettő, az egyházét szintén kettő, a 
várjobbágyokét és vendégekét egy-egy rendelkezés biztosította. De 
ezekkel egyúttal kijelölték a királyi hatalom határait is. De még újabb 
korlátokat is állítottak a királyi hatalom elé tiltó rendelkezésekkel. 
Huszonegy ilyen tiltó rendelkezést tartalmaz az aranybulla a királyi 
hatalom gyakorlásával szemben, mig a serviensek és az Egyház hatalmát 
csak egy-egy tiltó rendelkezés korlátozza. Kifejezést nyer a király köte-
lessége is a fehérvári törvénylátó napok megtartásában és az aranybulla 
pontjainak végrehajtásában. De a serviensek kötelességét is megállapítja 
a honvédelemben, az ispánságot tartókét a külföldön való hau olásban. 
A nyestadó fizetésének kötelességét szintén kifejezi. — Az aranybulla 
31. pontja az ellenőrzés és felelősségrevonás közegeit és módját jelöli meg. 

Tartalom szempontjából a király birói, közigazgatási, birtokadomá-
nyozó, pénzügyi és hadfelségjoga szenvedett az aranybullában korlátozást. 
Későbbi törvényeink is az itt lerakott alapokra építenek, mikor a felség-
jogokat korlátozzák vagy a közjogi nemzet-elemek jogait biztosítják. 

A hadfelségjog-ban már sz. István korában korlátja a királyi hatalom-
nak a nemzet teljes jogú tagjának az a kötelessége, hogy csak védő-
háborúra rendelhető fegyverbe. A királyi hatalom ezirányú korlátozását 
későbbi törvényeink nyíltan kimondják s egyúttal kifejtik a nemesség 
azon jogát is, hogy a király lehet egyedül vezérük a haza védelmére 
folyó háborúban.1 De az országvédelemben sem rendelkezhet a király 
a nemzeti haderővel korlátlanul. A XV. század folyamán megállapítást 
nyer, hogy első sorban a királyi és tiszti bandériumok állítandók fegy-
verbe s mig ezek elegendők az ellenség feltartóztatására, általános fel-
kelést nem hirdethet a király.2 Korlátozzák a király hadfelségjogát a 
nemesség felkelésén kivül a bandériumok felhasználásában is, mikor 
törvényeink megállapítják, hogy a bandériumok is csak az ország határain 
belül kötelesek harcolni, azon túl menni már nem.3 Megszabják a tábo-
rozás idejét 15 naptól 3 hónapig terjedő időben.4 

A felségjogok megosztásánál már láttuk, hogy a király adószedő 
joga csak az országgyűlés hozzájárulásával érvényesülhetett, sőt a vármegye 
határozott hozzájárulása és közreműködése is szükséges volt az adó-
kivetés és beszedés foganatosításához. A hadiadóval sem rendelkezett 
szabadon a király, mert csak hadicélokra fordíthatta s ebben a nemzet 
ellenőrizte királyát II. Ulászló és II. Lajos óta. Az országgyűléstől válasz-
tott kincstartók végezték az ellenőrzést. Azonkívül a király nem kötelez-
hette adófizetésre a nemes embert és egyházi személyt.5 

A pénzverési felségjog terén a pénz értékének, minőségének, finom-
ságának, beváltásának megállapítása az 1222 :23 . tc. óta számtalan kor-
látot vont a király felségjoga elé.6 

1 1222:7., 1351. évi átirat, 1 4 3 9 : 3 , 1454 (II) : 4 , 1 4 9 2 : 1 8 - 1 9 . t.-c. és H. K. 
1. r., 9. c., 5. §. — 2 1492:18. t.-c. - 3 1439:3., 1447:10., 1458:5., 1459:17—18., 
1490: 18—19., 1498:17. t -c. — M 4 5 8 : 6 „ 1459:16 , 18. t.-c. — 5 1222:3., 1492:50.. 
28., 1498:35.. H. K. I. r. 9. c. 5. §. — 6 1222:23—24, 1342., 1405(1.) : 18 -19 . , 
1432:10 — 11, 1458:12 , 1464:22., 1492:31. , 1507:11., 1514:66., 1523:35., 38., 40., 
1 5 2 5 : 2 0 - 2 3 , 1526:34—37. tc. 



A törvényhozás megosztottsága jelentette a király törvényhozó hatal-
mának korlátozását. Lassú fejlődés eredménye a Tripartitumban kifejtett 
elv, hogy a király egymagában nem alkothat kötelező törvényt, csak a 
nemzet közreműködésével.1 

A bírói /e/seg/og'-gyakorlatban szintén találunk korlátokat. E korlá-
túk elseje megállapítja a nemes személyek szabadságát és tiltja a tör-
vényes ítélet előtt való letartóztatását.2 Ezt a Tripartitum így fejezi ki : 
az ország nemesei senki másnak hatalma alatt nem állanak, csak a 
törvényesen megkoronázott fejedelemének ; sőt fejedelmük maga is, 
rendes hatalmánál fogva, bárkinek puszta szavára és gonosz besugására, 
közülök senkit, a törvény útján kivül és kihallgatása nélkül, sem szemé-
lyében, sem vagyonában meg nem háboríthat ; őket előzetes idézés vagy 
perbe-hivás és törvényes elmarasztalás nélkül senkinek unszolására, 
panaszára vagy kérésére személyükben senki sehol le nem tartóztathatja, 
kivéve a tettenérés esetét súlyosabb bűntetteknél. Általános elv egyúttal, 
hogy egyedül a király bíráskodhatik a nemes fölött,3 vagy kivüle még 
a nádor. E jog azonban később megszorítást szenvedett, amennyiben a 
nemes illetékes bíráinak tartották a királyon és nádoron kivül az ország-
bíró, főkancellár illetve személynök és a vármegye törvényszékét is. 

A nemes személyes szabadságával és nemességével szoros kapcso-
latban volt birtokjoga és az azzal való rendelkezésnek koronként változó 
joga. Sz. István a szabad rendelkezés jogét adta meg a nemesnek, mikor 
elismerte és megállapította a birtokjogot a magánbirtokban. A birtoklá-
son kivül u. i. megadta a birtokkal való szabad rendelkezés jogát is, 
még adománybirtokban is 4 Birtokaitól, öröklőit vagy adománybirtokaitól 
a király nem foszthat meg senkit, kivéve a király élete ellen össze-
esküvőt és a hazaárulót. Kálmán király már megkülönbözteti az ősi, 
adomány és szerzett birtokot. Elismeri a szabad rendelkezés jogát, de 
adománybirtokok közül csak sz. István adományaiban, a többiben nem.5 

Harmadik fokon az aranybulla rendezi a birtokjogot. Ez szintén biztosítja 
minden birtokban a szabad rendelkezés és örökösödés jogát a leány-
negyed kivételével6 és kimondja az igaz szolgálattal szerzett birtoktól 
való megfoszthatatlanságot.7 Véyül az 1351. évi dekretum megszünteti 
az aranybulla rendelkezését, a birtokkal való szabad rendelkezés jogát. 
Rendszerré, törvényben megállapított joggá teszi a sz. korona öröklési 
jogát a család kihalása esetére. Ez azon felfogás eredménye, hogy min-
den birtok tulajdonosa és végső fokon örököse a sz. korona, az állam, 
és a magszakadással ráháramlott birtokot a király adományozhatja új 
tulajdonosnak. 

A Tripartitum ezen alapon tárgyalja a nemesi birtok körül gyako-
rolható jogokat. Kimondja a nemesnek azt a jogát, hogy törvényes jogai-
val és földbirtoka határain belül fekvő minden jövedelmével tetszése 
szerint mindenkor szabadon élhet. Az összes fekvő jószágokban, de a 
fiúgyermekes birtokostól az ősi öröklött birtokban, a gyermektelen 

i HK II. r. 3. c. — 2 1222:2 , 1435(11.) : 6., 1464:18., 1439:27. , 1462 :2 , 
1492:11—13. tc. HK. I. r. 9. c. — s 1222:8. tc. — * St. II. 5., 35., 24 tc. — 
5 Kálmán (I.) 20 , 21. tc. — 6 1222:4. tc. — i 1222:17 tc. 



birtokostól az öröklött és adománybirtokban megvonja a szabad rendel-
kezés jogát és kimondja a sz. koronába háramlást. Az igaz szolgálattal 
szerzett birtoktól azonban ezután sem foszthatja meg a kirá'y a birtokost, 

még akkor sem, ha rablás, tolva l i s vagy gyilkosság bűnébe esett. 
A haza, király és vérellenes hűüenségek büntetéseként lehet csak a 
birtokost birtokától megfosztani.1 A pénzzel stb. szerzett birtokban azon-

1 H. K. 1. r. 9. c. 5. § , 10. c. 14., 15. c. 

2. A tihanyi apátsági templom Jézus Szíve oltára. 



ban a nemes szabad rendelkezése már alig szenved korlátozást, sőt a 
sz. korona öröklési joga korlátozott, a székely birtokban pedig egyáltalán 
nem érvényesül.1 

A nemességi szabadsággal függ össze a királyi hatalom azon kor-
látozása, hogy a nemes emberen nem követelhet a király szállást.2 

Birtokadományozás terén is korlátozták a király hatalmát, idegenek 
nam kaphatnak fekvőbirtokot, királyi vagy országos főhivatalt és főpap-
ságol. Ezen korlátozások is az aranybulla óta találhatók törvényeinkben.3 

A királyság első századaiban azonban a várföldek adományozása, 
úgy látszik, nem volt lehetetlen. Törvényeink legalább is nem tiltják s 
csak egy-két adat szól amellett, hogy a király hatalmát korlátozzák. 
Ilyen az aranybullának azon rendelkezése, hogy a várjobbágyok és 
hospesek régi szabadságukban megtartandók, ez pedig a várföldek 
eladományozásával nem történt volna meg.4 Ilyen természetű korlátként 
említi III. Honorius pápa a király koronázási esküjét, mert abban a 
király kötelezte magát az ország jogainak és a korona tekintélyének 
sértetlen megtartására. Korlát maga az a tény is, hogy csak igaz szol-
gálat jutalmául ajándékozhat a király arra érdemeseknek birtokot.5 Az 
aranybullában azonban a király már megígéri, hogy egész ispánságot 
örök birtokul nem fog adományozni0 s ezáltal megkezdődik a korona-
javak elidegeníthetetlen jellegének kifejlődése. A régi várföldek lettek 
koronajavakká. Törvényeink a középkor utolsó századában már név 
szerint felsorolják őket s kimondják, hogy a király azokat el nem adhatja, 
el nem zálogosíthatja, semmiképen el nem idegenítheti. Céljukat is meg-
megjelöli a törvény: jövedelmeik a királyi udvar és országkormányzat 
költségeinek fedezésére fordítandók.7 S a királyi kormányzatot e téren 
a nemzet ellenőrizteti. 

Az Egyház törvényekben biztosított különböző szabadságainak és 
j o g i n a k korlátozó jellege az előbbi fejezet adatai alapján nem szorul 
részletes ismertetésre. 

2. Ezen legnagyobb részben bizonyos jogok és szabadságok el-
ismeréséből és biztosításából fakadó felségjogkorlátok pontosan meg-
határozzák, mit tehet vagy mit nem tehet a király. De voltak általános 
jellegű korlátok is, melyekben a nemzet a király kötelességeit általában, 
elvszerűen állapítja meg s egyben kiszabja hatalmi körét. Ezek gyakran 
a királyi cselekvés érvényességének feltételeit tartalmazzák, Ilyen például 
a törvény érvényességéhez megkívánt azon feltétel, hogy a király és az 
országgyűlés együtt alkossa. Ilyenek továbbá a választási feltételek s a 
koronázási eskü és hitlevél, melyben a király eskü alatt kötelezi magát 
az ország jogainak és szabadságának megtartására. Ilyen a királyi és 
országos tisztviselők és a királyi tanács hatáskörének megállapítása, 

1 u . o. 1. 7. r. 5. c., III. r. 4. c. — ? 1222 :3., 15., 1231 : 7., 8., 1435:18. t.-c., 
— 3 1222:11., 16... 24., 26 , 1439:5. , 16. 26., 1492:6. , 8.. 1504:3 . t.-c. — 
4 1222:19. t.-c, - 5 1222 : 17. t.-c. — 6 1222:16. t.-c. — ? 1439:6.. 16., .1514 : 1-3., 
1518 (bács-i) : 25., 54. tc. 1454:2., 1514:6-8'. 1518 (tolna-i) : 10., 1518 (bács-1) : 20-21. 
1519: ló —17 , 1521 : 33. tc. 



illetve a nemzetnek a hivatalok betöltésében kifejtett befolyása. Ezek 
biztosítják, hogy a király cselekedetei, csak a nemzet hozzájárulásával 
kinevezett királyi tanács beleegyezése esetén érvényesek. Ezen korlátokat 
közös névvel alkotmánybiztosítékoknak nevezzük 

A választási feltételek-ben a nemzet királyjelöltjei első sorban álta-
lános ígéretet tettek a nemzet jogainak és szabadságának megtartására, 
de találhatók bennük részletes Ígéretek is. Különösen idegen származású 
királyaitól kívánta a nemzet ezen előzetes alkotmánybiztosíték kiadását. 
Nevezetesebb választási feltételek Aibert királyé, I. Ulászlóé, Mátyásé 
és II. Ulászlóé. A nemzet a királyválasztás alkalmát használta fel újabb 
jogok és szabadságok szerzésére s ezek a királyi hatalom újabb korláto-
zását vonták maguk után. 

A választási feltételek helyett hitlevelet állítottak ki a nemzet jogai-
nak és szabadságának védelmére és biztosítására, saját hatalmuk korláto-
zására azon királyaink, kik örökösödéssel kerültek a magyar trónra. 
Tartalmuk hasonló a választási feltételekhez. 

A koronázási eskü, mint alkotmánybiztosíték a koronázási mise 
közben letett egyházi esküvel szemben a mise után hangzott el. II. András 
az első, kiről tudjuk, hogy iett már koronázási esküt. III. András és 
Károly Hubeit koronázási esküje igéri az Egyháznak és jogainak védel-
mét, az Egyház iránt köteles engedelmességet, az országnak és a királyi 
jogoknak sértetlen megtartását, sőt szaporítását, a nemesség jogainak és 
szabadságának tiszteletben- és érvénybentartását és az igazságosságot 
a bíráskodásban. Később kifejezetten ígérik II. András aranybullájának 
megtartását is és mindent, ami a nemzet és a rendek javára válik. 

Az ország tisztviselőinek és a királyi tanácsnak a nemzet szintén 
juttatott hatalom-korlátozó, illetve alkotmánybiztosító szerepet. Már maga 
a választás, a nemzet beleszólása korlátozó erejű volt és ezen célt szol-
gálta, hogy az alkotmánysérelmet megakadályozza. A nádor, mint köz-
vetítő a király és nemzet közt, külön, hivatalánál fogva is köteles volt 
védeni a nemzet törvényeit, jogait és szabadságát a király esetleges 
törvénysértései ellen. A királyi tanács szerepe alkotmányvédelmi szem-
pontból abban állt, hogy minden, gyakran pontosan is megnevezett 
királyi tettek, rendeletek érvénye a tanács hozzájárulásától függött. 
A tisztviselők és a királyi tanács hivatása volt tehát a király törvény-
sértéseinek megelőzése, megakadályozása, ez pedig a királyt hatalma 
gyakorlásában korlátozta. 

A királyi és országos tisztviselők idevágó hatásköre 1290 óta fej-
lődött ki, különösen a nádur, tárnokmester, alkancellár és országbíró 
választásával kapcsolatban.1 A királyi tanácsot elsőizben 1298-ban szer-
vezte a nemzet. Tagjai ekkor két püspök és két nemes. További törvé-
nyeink, — mint az előbbi fejezetben már láttuk, — a tanácsosok hatás-
körét pontosan megállapítják, számukat, illetve a tanács szervezetét 
többízben változtatják és jelentőségük csak abszolutizmusra hajló kirá-
lyaink uralkodása idején nem tud érvényesülni. 

1 1290:9., 1439:2., 1485. évi nádori cikkek, 1492:35., 1526:2. tc. 



Mindezen praeventiv, alkotmánysértést megelőző vagy legalább is 
az alkotmány megtartásának biztosítására szolgáló eszközökön kivül 
alkotott a jogfejlődés egy utólagosan ható, már megtörtént alkotmány-
sértés további hatását meggátló alkotmánybiztosítékot is. Ez az arany-
bulla 31. pontjaban kifejtett ius resistendi et contradicendi. Werbőczi 
felsorolja a többi nemesi szabadság mellett a Tripartitum I. r. 9. címé-
ben. A két szöveg párhuzamba állítva ez : 

1222: 31. tc. 2. § 

Quod si verő nos vei aliquis succes-

sorum nostrorum 

aliquo unquam tempore 
huic, dispositioni nostrae 

contraire volueri 

liber am habeant, harumauctoritate, sine 

nota alicuius infidelitatis, 
tarn episcopl quam alil iobagiones ac no-
biles regnl universi et singuli praesentes 
et futuri posterique 

resistendi et contradicendi nobis et Uli resistendi habent [nobilesj in per-

li. K. I. r. 9. c. 6. §. 
Quarta [libertás nobilium] et ultima est : 
quod si quispiam regum et princi-

pum nostrorum 

libertatibus nobilium in generali d é -
c r é t a exceilentissimi principis quondam 
domini secundi Andreae regis, cogno-
mento Hierosolymitani (ad quod observan-
dum quilibet regum Hungáriáé, priusquam 
suum caput sacro diademate coronaretur, 
sacramentum praestare solet) declaratis 

et expressis 

contravenire attentaret 

tunc 
sine nota alicuius infidelitatis libe-
ra m 

nostris successoribus in perpetuum petuum facultatem. 

facultatem. 

Szinte általános az a felfogás, hogy az aranybulla záradéka és 
annak Werbőczitől is kodifikált szövege, a nemzetnek a fegyveres ellen-
állás jogát biztosította. Hogy tisztán lássunk e kérdésben, több körül-
ményt kell fontolóra vennünk. Meg kell gondolnunk azt, hogy az arany-
bulla a püspököknek, jobbágyuraknak és nemeseknek (nobilis) együttesen 
és egyenként adja meg az ellenállás jogát, Werbőczi általában a nemesek 
jogának mondja; de ki állapítja meg, hogy a király elkövette a törvény-
sértés azon fokát, mikor az ellenállás ténye jogossá vál ik? Erről nem 
szól egyik szöveg sem. Másodszor meg kell fontolnunk, hogy a király 
személyenek szent és sérthetetlen voltával hogyan egyeztethető össze a 
fegyveres ellenállás joga, pedig az aranybulla is, Werbőczi ís neki, a 



király személyének való ellenszegülés lehetőségét fejezi ki. Ez2el függ 
össze az a kérdés, hogy a középkorban felelős volt-e a király tetteiért, 
felelős-e abban a fokban, hogy fegyverrel állhattak neki ellen, mikor 
logikus felfogás szerint az elfogatás, tróntól való megfosztás, sőt a 
kivégzés, királygyilkosság volna folytatása az első lépésnek. Vizsgálnunk 
kell, hogy az ellenállás az egykorú felfogás szerint nem inkább a király 
rendeleteivel szemben érvényesülő jog volt-e. Mert középkori törvényeink 
különbséget tettek a király személye és tettei közt, de a személye ellen 
és uralma, hatalma ellenes megmozdulást hűtlenségnek minősítették. 
Végül a nemzet e téren végbevitt tetteit és felfogását is figyelembe kell 
vennünk. 

Azáltal, hogy törvényeink nem állapítják meg, ki hivatott a királyi 
tettek ellenőrzésére, illetve, hogy az egyeseket is feljogosítják az ellen-
állásra, — különösen a fegyveres ellenállás jogának esetén — olyan 
eljárásra adtak jogot, mely az egyéni és pártérdekek sértettsége esetén 
is országos felfordulást eredményezhetett. Már pedig a közérdeket szol-
gáló kormányzói tettek nagyon gyakran, szükségszerűen kivánják az 
egyéni érdekek háttérbe szorítását, nem is tekintve azt az esetet, mikor 
valaki pl. jogosnak képzelt cselekedettel foglalt el egy biríokot, valódi 
jog nélkül s a király kiparancsolja onnan, tehát megsérti törvényesnek 
képzelt jogát. Hát akkor mennyi sértettség származhatott, mikor az 
erőszakoskodók gyakran nem is kerestek jogalapot tetteikre, elég alap 
volt hozzá e re jük? Már pedig a középkor erre számos példát mutat. 
A királynak a jogrendet kellett védenie, S ilyenkor a magát jogaiban 
sértve érző félnek joga lett volna királyi rendeletnek fegyveresen ellen-
szegülni. 

A király személyét és királyi hatalmát sz. István óta törvények 
védik. Sz. István a király élete és méltósága ellen összeesküvőt, az 
összeesküvésre készülődőt az Egyházból kiközösítteti és a hazaárulóval 
együtt birtokfosztással is bünteti.1 Bünteti még azt is, aki a király 
megrágalmazásával ispánjait hűtlenségre igyekszik rábírni.2 Kálmán király 
szinte szóról szóra ugyanezt iktatja törvénybe.3 Az összes hűtlenségi 
eseteket Mátyás király foglalja törvénybe és ezek közt szerepel a király 
és sz. korona közhatalma ellen felkelő (se erigens) is.4 Werbőczi már 
élesen szétválasztja a király személye és hatalma ellen történő tettleges-
ségeket. Hűtlen az, aki kezét királya személyére veti, életére karddal 
vagy méreggel tör, vagy azon helyiséget, melyben a király tartózkodik, 
erőszakkal megtámadja.5 Ez alól nincs is mentség. De hűtlen az is, 
aki felkel (se erigit) a király és sz. korona közhatalma ellen vagy ellene 
szegül. Mégis igyekszik beiktatani az ellenállás jogát és azzal össze-
egyeztetni a király személyének szent és sérthetetlen voltát. Azt mondja 
ugyanis, hogy nem von maga után hűtlenséget az a felkelés (erectio), 
mely igazságos önvédelemből fakad.6 . Már most elképzelhető-e olyan 
felkelés, mely igazságos önvédelemből fakad, vagy ha igen, adhat-e jogot 
ez a király személye vagy hatalma ellen irányuló aktiv cselekvésre? 

.1 St. II. 51.. 35. t.-c. 2—3. §. — . 2 s t . II, 53. — 3 Kálmán: II. 6. t.-c. — 
4 1462 :2. t.-c. — 5 H. K. 1. r. 14. c. 1. §. — e H, K. I. r. 14, c. 2. §. 



Az önvédelem a király személye ellen való cselekvésre semmi szín alatt 
jogot nem adhat. Ugy látszik, Werbőczi is csak a királyi hatalom 
törvénytelen intézkedései ellen jogos önvédelemből fakadó cselekvést 
tartja megengedhetőnek; másrészt a jogos önvédelem csak annyiban 
lehet aktiv cselekedet, amennyiben a kárt okozó tett megakadályozására 
szükséges. Ennyiben és ilyen értelemben a tőle említett „erectio" is csak 
resistentia, mely pedig passiv resistencia első sorban, minden, a törvény-
telenség megakadályozásán túl terjedő aktivitás nélkül.1 A király személye 
ellen tehát soha és semmiféle eljárás nem volt jogosult, királyi hatalma 
ellen pedig csak bizonyos fokú jogvédelem érvényesülhetett. 

Ez következik a király személyének szent és sérthetetlen voltából is. 
Ez a szent és sérthetetlen jelleg ugyanis biztosítja a király számára azt 
a nagy mentességet, hogy tetteiért felelősségre nem vonható, a magyar 
törvények szerint még magánjogi perekben sem,2 bár ez csak személyére 
vonatkozó mentesség. Másrészt kimondja a sacro-sanctitas, hogy szemé-
lyének sérelmére elkövetni semmit sem szabad A magyar nemzet köz-
tudata a király ezen sérthetetlenségét a titkos erejű sz. koronával való 
koronázással még jobban fokozta s ha nem is vesszük szó szerint a 
Bonfinitől Zsigmond és Mátyás király történetével kapcsolatban erre 
vonatkozóan írt szavakat, a nemzeti köztudat lényegét a király személyé-
nek sérthetetlenségéről minden esetre kifejezik.3 Nem mondja ki azonban 
a szent és sérthetetlen jelleg azt, hogy a király hatalma nem korlátozható. 
Nem mondja ki azt sem, hogy törvényellenes tetteire nem figyelmeztet-
hető, azok elhagyására fel nem szólítható, esetleg országgyűlésen, kíván-
ságainak megtagadásával nem kényszeríthető. Ha azonban ez megtörtént, 
az elkövetett törvénysértések miatt már nem vonható felelősségre, nem 
büntethető, v. i. trónjától meg nem fosztható, számkivetésbe, fogságba 
nem vethető, halálra nem ítélhető. Szóval a király kényszeríthető az 
alkotmány megtartására, de személyes sérelem elkövetése nélkül és 
utólagos megtorlás nélkül. 

Ha az állambölcselők középkori elveit nézzük e kérdésben, hasonló 
eredményre jutunk. 

Abból a körülményből kifolyóan, hogy a királyok is felelősek 
erkölcsi tekintetben tetteikért, valamint, hogy a középkori keresztény 
királyságok létesítésében és fenntartásában az Egyháznak jelentős szerepe 
volt, az Egyház bizonyos ellenőrzést gyakorolt a királyi hatalom felett. 
Első, világtörténelmi jelentőségű működést VII. Gergely pápa fejtett ki 
e téren IV. Henrikkel szemben. A két uralkodó közt egyházi kérdésben 

1 Nem lehet ide analógiául felhozni a H. K. Ii. r. 73—76. c.-ben tárgyalt 
magánjogi repulsio-t. 

2 H. K. II. r. 39. c. 
3 Özv. Garai Miklósné mondja Zsigmond fogságbavetésében részes fiainak : 

a sz. koronával megkoronázott királyt, még ha vadállathoz hasonlítana is, nem lehet 
súlyos bűn nélkül megsérteni. A Mátyás-ellenes 1471. évi összeesküvésnél Országh 
Mihály nádor ezt mondja: Bárkit látsz a sz. koronával megkoronázva, még ha ökör 
volna is, tiszteld és szent és sérthetetlen királynak tekintsd. III. dec. 2. könyv és 
IV dec. 3. könyv. 



támad ellentét, de mikor a pápa IV. Henriket politikai következményű 
kiközösítéssel sújtja, az alattvalók egy része is belekapcsolódik a moz-
galomba. A szászok politikai jogaikban sértve, a pápaság mellé állanak 
s később a birodalmi gyűlés is támogatja VII. Gergelyt, maga elé idézi 
uralkodóját, mintha ellenőre és bírája volna. 

Az Egyház ekkor először jelentőssé vált ellenőrző működése a 
következő századokkal két irányban éreztette hatását. Gyakorlati téren 
az Egyház mind többször gyakorolja az ellenőrzést az uralkodók politikai, 
kormányzó ténykedése fölött is. A népek szintén bekapcsolódnak az 
ellenőrzésbe, melyre az elégedetlenek lázadásra való hajlandósága jog 
nélkül is elég indítékot adott. Elméletben a középkori írók valóságos 
filozófiai iskolákat teremtenek e kérdés tárgyalásában. 

Az elméleti kérdésben több irány fejlődik ki. Vannak tisztán pápa-
pártiak s ezek egyedül a pápa, az Egyház számára követelik az ellen-
őrzés jogát. Vannak tisztán királypártiak is, kik a király felett egyedül 
Istent hirdetik bíróul. Ezek a király hatalmát korlátlannak és mindenki 
fölött valónak hirdetik s szerintük még a rossz királynak is kell enge-
delmeskednünk és bármilyen is a fejedelem, vele szemben ellenállásról 
szó sem lehet. A rossz királyokat Isten büntetésének tekintik és épen 
ezért csak Istenhez forduló könyörgéssel lehet és kell ellenük küzdenünk. 

A különféle felfogásokból elfogadható elveket sz. Tamás foglalta 
rendszerbe. Mindenekelőtt azt tanácsolja, hogy a nemzet olyan királyt 
válasszon, akiről valószínű, hogy körülményei folytán nem lehet zsar-
nokká. De ezenkívül is meg kell fosztani a zsarnokság alkalmaitól s 
azt a célt szolgálja hatalmának korlátozása. Ha mégis megtörténik, hogy 
az uralkodó zsarnokká lesz, egy ideig tűrni kell, mert az elhamarkodott 
felkelésből nagyobb bajok származhatnak és különben sem lehet egyesek 
belátására bizni annak megítélését, hogy zsarnok-e a király vagy sem. 
Erre csak az a közeg jogosult, amelyiknek királyt választani joga van. 

Sz. Tamás tehát lehetségesnek tartja a felkelést, megnevezi azt 
a közeget is, amelyik megítéli a felkelés jogosságát. De mikor jogos a 
felkelés? Erre pontos elveket állapít meg. 

A jogtalanul (erőszakkal, simoniával) szerzett hatalommal szem-
ben az alattvalók nem kötelesek engedelmeskedni, sőt az így uralomra 
kerülő fejedelmet joguk van elűzni.1 

b) Törvényes úton méltatlan kezekbe került hatalommal szemben 
fe,tétlen engedelmességgel tartozunk. 

c) A hatalmával visszaélő törvényes fejedelem erénnyel ellenkező 
parancsának kötelesek vagyunk nem engedelmeskedni ; törvénnyel ellen-
kező parancsának nem vagyunk kötelesek engedelmeskedni. 

Különösen a c) alatt kimondott irányító elvek jöhetnek számba 
a ius resistendi kérdésben. Itt ugyanis az uralkodó erénnyel ellenkező 
tetteit megkülönbözteti a tételes törvényekkel ellenkező tettektől és az 
előbbi esetben kötelességnek, második esetben jognak mondja az enge-
detlenséget. Ha most figyelembe vesszük azt, hogy kit tartott a középkor 

1 Ezt az esetet a ius resistendi szempontjáóól, a magyar jog megítélésénél 
mellőzhetjük. 



zsarnoknak, azt látjuk, hogy az erénnyel ellentétesen uralkodó királynak, 
mint zsarnoknak elűzése is lehetséges, bár nem ajánlatos. Az Egyháznak 
a hívő, bár zsarnok fejedelemmel szemben nines letevő joga, csak az 
alattvalókat oldhatja fel a hüségesküjök alól, de ezt is csak akkor teheti, 
ha a fejedelem a hitet megtagadja. 

Hogy a középkor csakugyan az erényekkel ellentétben uralkodó 
királyt tartotta zsarnoknak, azt sz. István intelmeiben épen magyar vonat-
kozásban látjuk. A kegyetlenséggel és gonoszsággal (impietas és crude-
litas) fertőzőit királyt mondja zsarnoknak. Vele szemben a jó király 
kegyjs (pius és propitius) minden alattvalójával szemben, könyörületes 
(misericors) az erőszakot szenvedők iránt, türelmes, bátor, alázatos, 

3. A seitenstetteni bencés apátság. 

mérsékelt, szelid, tisztességet tartó (honestus) és szemérmes. Az ezzel 
ellenkező jellemű királyról mondja, hogy viselkedése a hittel és Egyház-
zal szemben botrányos s az ilyen vettessék le a hatalom méltóságáról.1 

Összegezve tehát a középkori elvekből tárgyunkra vonatkozó része-
ket, nyilvánvaló, hogy a zsarnok fegyveres felkeléssel is elűzhető trón-
járól, ámde az aranybulla királyt kötelező pontjai és általában későbbi 
törvényeink nem azonosak azon tényekkel, melyek a királyt a középkor 
felfogása szerint zsarnokká teszik. Marad tehát érvényben sz. Tamás 
azon elve, hogy a hatalmával visszaélő törvényes fejedelem törvénnyel 
ellenkező parancsának nem vagyunk kötelesek engedelmeskedni. S ez 
a ius resistendi et contradicendi. 

A resistencia vagy a Werbőczinél jogos önvédelemből történő 

1 St. I. 5., 10. fejezet. 



erectio azonban kétféle lehet, aktiv és passzív. Azt láttuk, hogy az aktiv 
resistenciának a király elűzéséig fokozódó mértéke szóba sem jöhet. De 
nem lehet ez még a törvénytelen cselekedet végrehajtását megakadályozó 
aktiv cselekvés sem, hanem csak azon passzív eljárás, hogy a törvény-
telen rendeletet nem hajtom végre s ez a vis inertiae néven ismert 
eljárás. S az aranybulla is, Werbőczy is ilyen esetben biztosítja a hűt-
lenség vádja és büntetése alól való mentességet a nemzet összességének 
és egyes tagjainak. Az ellenmondás joga pedig azt teszi lehetővé, hogy 
a királyt figyelmeztetheti a nemzet törvénytelenségére és tudatosan előre 
is kijelentheti engedetlenségét hűtlenség bűne nélkül. 

A ius resistendi et contradicendi encmű értelmét bizonyítja az 
eddigieken kivül a magyar történelem számtalan ßdata. A vármegyék 
passzív resistentiája, a vis inertiae történelmi tény és alkotmányvédő 
tényező volt. Az országgyűlések sérelmi politikája pedig, mint a ius 
contradicendi gyakorlata, sokszor olyan fokban nyilvánult meg, hogy 
addig nem szavazta meg a nemzet az adót, katonát s a többi királyi 
javaslatot, mig a király törvénytelen rendeleteit vissza nem vonta. A ius 
resistendi et contradicendi csak ezen értelmezésben lehetett gyakorlati 
alkotmányvédő és biztosító erő, mert a fegyveres ellenállás vegy fel-
hívás esetén jelentősége nem volt. Ha u. i. a felhívás sikerrel járt, űgy 
is rákényszerítette a királyt az alkotmány megtartására, r em volt szük-
sége a felhívás jogára és nem volt fontos, hogy hűtlennek tartják-e, 
vagy sem. A siker a büntetlenséget is biztosította. Viszont, ha a fel-
hívás nem járt sikerrel, hiába hivatkozott volna a ius resistendire, mert 
a győztes király hacsak emberi gyarlóságból fakadt bosszúállásból is, 
büntette volna őket. Ezért találunk olyan kevés hivatkozást szabadság-
harcaink folyamán az ellenállás jogára. 

Végül mindenesetre illetékesnek keil tartanunk e jog értelmezésében 
a magyar országgyűlést. Mikor u. i. az 1687. évi országgyűlés a király 
kívánságára eltörli a ius resistendit, kijelenti, hogy a nemzet bölcsebb 
része soha nem értette e jogot úgy, hogy bárki fegyverrel felkelhet 
(armis consurgere et sese erigere queat) törvényes ura és királya ellen. 
Ezt az értelmezést csak magánosok rossz magyarázata igyekezett bele-
magyarázni. S az országgyűlés az ilyeneket nyíltan rosszakaratuaknak 
és lázadóknak nevezi.1 S bár a nemzet hivat dos közfelfogása mindig 
csak a passzív értelmezést, a helyes értelmezést vallotta, mégis még 
ilyen értelmezés mellett is lemond a jogról, hogy a jövőben minden 
bizalmatlanságnak elejét vegye. 

Sok érdekes megjegyzésre adna alkalmat az aranybulla kiadásának 
és további sorsának, valamint II. András jeliemének vizsgálata is. Ezek-
ből csak annyit említünk, hogy II. András az ellenállás jogának meg-
adásánál olyan színben tűnik fel, mint az az ember, aki szinte lehetet-
lent is igér, csakhogy valamit elhiggyenek neki. Érdemes megfigyelni 
annak igazolására egy privilégiumának záradékát, melyet 1217-ben a 
zágrábi egyháznak adott. Itt azért, hogy a szabadságlevél megtartására 
vonatkozó akaratát komolyan vegyék és Ígéreteit elhiggyék, fogadkozik,. 

1 1687:4, tc. 



hogy a szabadságlevelet megsértő kiráiyi herceget megfosztja a trónra 
való jogától, földönfutóvá és koldussá teszi. Bizony nehéz elhinni, hogy 
ezt komolyan mondja. Az aranybulla ellenállási pontja egyébként 1231-től 
1351-ig nem is került többé szóba, bár többször megújították. Csak 
I. Lajos adja meg ismét 1350-ben a nemzetnek, de mindenesetre a 
passziv resistencia értelmében. 

Láttuk tehát, hogy a nemzet a király hatalmát korlátozni igyeke-
zett. Korlátozást jelentett minden felségjogbeli részesedés; korlátozás 
volt az egyesek és testületek számára biztosított jog és szabadság; voltak 
a királyi hatalmat külön is korlátozó tételes törvények. Általános és 
intézményszerü korlátozás származott az u. n. alkotmánybiztosítékokból, 
mint a választási feltételekből, hitlevélből, koronázási esküből, a királyi 
tanács és országos tisztviselők törvényadta hatásköréből. A ius resis-
tendi et contradicendi a már megtörtént alkotmánysértés eredményeit 
igyekezett lehetetlenné tenni. De e jog sohasem volt aktiv vagy fegy-
veres ellenállás joga, csak a törvénysértő rendelet végrehajtása alól 
mentesítő jog, csak passziv ellenállás. Az 1687. évi országgyűlés erről 
a passziv ellenállásról is lemondott. 

(Folyt, köv.) 

Ahol nincs szeretet, oda vess szeretetet és szeretetet fogsz aratni. 

Keresztes Szent János. 

Szomorúság és öröm nem igazodik programm szerint. Van temetés, 
ahol többet nevetnek, mint némelyik lakodalmon. 

Paul Keller. 

A tenger és a szív igazát a viharban lehet megismerni. 

Dostojewskij. 

A földkerekség összes másfajta csalói semmivé törpülnek az ön-
csalók fajtája mellett. 

Dickens. 



À végtelen nagy és a végtelen kicsi 
a mennyiségtanban. 
Irta: Dr. Sárközy Pál (Pannonhalma). 

Bevezetés. 
E sorok írója mindig érdeklődéssel figyeli a nem matematikusok-

nak a végtelenről való kifejezésmódját akár írásban, akár szóban és a 
matematikus szemével vizsgálja, mennyire értik, vagy mennyire nem 
értik legtöbbször a kívülállók a mennyiségtannak pontos fogalmait és 
ezekre a fogalmakra támaszkodó következetes tételeket. Az a tapasztala-
tom, hogy legtöbbször a jóindulat arányos a hozzá nem értéssel. A leg-
több emberben, — aki nyilatkozik a mennyiségtan finomabb fogalmai-
ról — hiányzik a matematika fogalmainak az átélése, ehhez pedig csak 
elmélyedő foglalkozás és talán némi rendszeres vezetés szükséges. 

A mennyiségtan sok esetben a mindennapi használatból veszi át 
a szavakat fogalmainak jelölésére. Ilyen fogalmak pl. a végtelen, a foly-
tonosság, a határérték. A matematika ezeknek a szavaknak definícióval 
pontos tartalmat ad. Már most a mennyiségtan csak ebben a definíció-
ban megállapított tulajdonságokat veszi igénybe és a műveletek és a nyert 
tételek csak ebben az értelemben érvenyesek. A matematikán kívül állók 
némelykor használni akarják a matematika fogalmait és eredményeit, s 
a legtöbbször nincsenek tekintettel arra, hogy a mennyiségtan micsoda 
tartalommal ruházta fel azokat. Aki erre nem figyel, az a mennyiségtan 
fogalmait megfosztja tartalmuktól s azonnal megvan a félreértés. 

Mekkora tévedés keletkezik abból, ha valaki nem figyel arra, mi 
a pontos tartalmuk a mennviségtani fogalmaknak, arra elégséges felhozni 
a következő példát. Walter J. Giudeamus II. 1925. könyvének 136—7. 
lapján találjuk a következő sorokat: „Különbséget kell tenni a végtelen 
különféle jelentései között. A mennyiségtani végtelen relativ fogalom. 
A hangya végtelen nagy a szervezetét tevő parányokhoz képest, de 
végtelen kicsi a Szahara mérhetetlen homoktengeréhez v iszonyí tva . . . 
A matematikai végtelen mellett a bölcseletnek is van végtelenje. A kettő 
között fönnálló különbség akkor tűnik ki, ha annak eldöntéséről van 
szó, hogy pl. egy húsz kocsiból álló vonatban hány búzaszem van. 
A matematikus szerint végtelen sok és annyiban igaza van, hogy a 
^megszámlálásra szükséges idő a szűk korlátok közé szorított emberi 
léthez képest végtelen nagy. A bölcselő ellenben a búzát számlálni 
k e z d i . . . Tehát a matematikus végtelenje csak határozatlan. Nem infini-
tum, hanem indefinitum. A bölcselet szerint csak egy a végte len . . . 
Isten . . . " 

Ezzel szemben a következőkből kiderül, hogy a matematikus nem 
mondja a hangya szervezetét végtelen nagynak a szervezetét tevő pará-
nyokhoz képest és nem mondja végtelen kicsinek a Szahara mérhetetlen 
homoktengeréhez képest sem. Különösen pedig nem akad matematikus, 
aki a 20 vagonban elférő búzaszemek számát végtelennek mondaná. 
Archimedes (Kr. e. 287—212) „Arenarius" című müvében már harcra 



kel az ellen, hogy végtelennek mondják a Syracusa körül, vagy egész 
Szicíliában lévő homokszemek számát. Sőt ez az ókori szellemóriás 
vállalkozik ezen munkájában arra, hogy kiszámítsa azon homokszemek 
számát, melyek betöltenék a „világmindenséget", vagyis azon gömböt, 
melynek sugara a Napnak a Földtől való távolságra. A Föld sugarát 

4. Kremser-Schmidt: Udalszhalk gróf 1116-ban átadja a Seiten. 
stetteni apátság alapítólevelét az első apátnak Lipótnak. 

«egymillió stadionnak veszi. A világmindenség sugara szerinte húszezer 
földsugár. Felveszi továbbá, hogy tízezer homokszem tenné ki egy mák-
szem térfogatát s egy hüvelyken elfér negyven mákszem s egy stadion 
tízezez hüvelykkel ér fel. Mindezen adatok rendesen nagyobbak a valódi 
mérőszámnál. Majd az összes egész számokat nyolcadokra osztja Archi-
medesz. Az első nyolcad felöleli az 1 —108 közötti számokat, a második 

* * 



a 108 ész 1016 közötti számokat, a harmadik nyolcadba tartoznak a 1016 

és 1024 közötti számok stb. Számításában végül azt mutatja, hogy a 
világmindenséget megtöltő homokszemek száma kisebb 1063-nál. 

A végtelen naiv felfogása. 
A mennyiségtani végtelen fogalma abból az észlelésből fejlődött ki, 

hogy bármilyen nagy számot gondolok is, mindig tudok annál nagyob-
bat is gondolni. Ez a megfigyelés vezetett a matematikai végtelen fogal-
mára. A naiv szemlélet ezen végtelent, melynek jele oo, mint valóságos 
számot kezeli s műveleteket végez vele, mint bármely más számmal. 
Igy írjuk J_ l 

00 (J 
A végtelen tehát, mint a nulla reciprok értéke szerepel. Egyes 

műveletekkel szemben nem változik a végtelen. így ha a és b el nem 
tünü véges számok, akkor 

oo a = CO , 0 0 — a = o o , b. 00 = 0 0 , = 00 . 
r , ^ Ali továbbá, ha g el nem tűnő veges szam 

0 0 ' oo oo 
Vannak azonban egyes alakok, melyeknek értéke csak tüzetesebb 

vizsgálatok után állapítható meg. Ezek a határozatlan alakok. Ilyenek: 

f , - § , O-oo. 00, 00°, 100. 
A naiv felfogásban használjuk még a végtelennek hatványait is. 

Az egyenesen lévő pontok meghatározásához egyetlen egy adat, azon 
pontnak koordinátája szükséges. Ez alapon mondjuk, hogy az egyenesen 
végtelen sok pont van. Vagy a későbbiek miatt azt állítjuk, hogy az 
egyenes egyszeresen végtelen so< pontból áll, vagy az egyenes egy-
dimenziós pontsokaság. — A síkban lévő pontok meghatározásához két 
adat szükséges, a két koordináta, azért a síkban oo2 sok pontot gondo-
lunk, vagyis a sík pontjainak száma kétszeresen végtelen, vagy a sík 
kétdimenziós pontsokaság. Ép így mondjuk, hogy a térben oo3 sok pont 
van, vagyis háromszorosan végtelen sok. A tér tehát háromdimenziós. 

Ezen fokon mutatkozik már az is, hogy a végtelen más szabályo-
kat követ, mint a véges, vagyis a véges esetben érvényes szabály a 
végtelen esetében téves eredményre vezethet. Ez a végtelen paradoxonja. 
Ilyen pl. az összeadásnál a tagok felcserésének szabálya. Véges össze-
adandónál a tagok sorrendje nem módosítja az összeg értékét. Végtelen 
számú összeadandónál ez nem áll mindig. Pl. az 

2 3 4 5 6 7 8 
sor tagjait a felírt sorrendben összeadva megkapjuk a 2 természetes 
alapú logaritmusát, vagyis 

Z/z2 = 0 6931471 . . . 
értéket. Ha azonban ugyanazon számokat más sorrendben összegezzük, 



pl. minden két pozitiv szám után veszünk egy negativ tagot, azaz 

i -u - i . L _ l - L j - J L _ l _ L _ l J _L_ |_ . 

' 3 2 5 7 4 9 11 6 
akkor ezen ú j elrendezésben az összeg nem ugyanaz, hanem 

~ In 2= 1 0397207. . . 
Itt említjük meg, hogy a geometriában is beszélünk az egyenesnek 

végtelenben lévő pontjáról, a síknak végtelenben lévő egyeneséről és a 
térnek végtelenbe eső síkjáról. Az elsőt kissé részletesebben elemezzük 
és ez megvilágítja a másik kettő értelmét is. Az általánosan ismert és 
használt Enklides-féle geometriát véve alapul a síkban két egyenes egy 
pontban metszi egymást, csak akkor nem, ha azon két egyenes pár-
huzamos. A mennyiségtan azonban nem szereti a kivételeket, inkább 
általánosítja a fogalmakat, hogy ezáltal egységes hangzású tételeket 
nyerjen. A mi esetünkben így okoskodik : Két párhuzamos egyenesnek 
ugyanaz az iránya. Az irányt pedig mint nem tulajdonképeni, mint 
ideális pontot értelmezzük és az egyenes végtelenben lévő pontjának is 
mondjuk. Ezek után úgy fejezzük ki magunkat, hogy két párhuzamos 
egyenes a végtelenben metszi egymást. Két egyenesnek a végtelenben 
való metszése azonban nem jelent valóságos metszést, hanem csak azt, 
hogy a két egyenes egyirányú. így az egyenes végtelen távoli pontján 
sem értünk valóságos pontot, csak az egyenes irányát jelöljük vele. 
S ha ezt mégis pontnak nevezzük, nem teszünk mást, mint a pont 
fogalmát általánosítjuk úgy, hogy az irányt, mint nem tulajdonképeni, 
mint a végtelenben lévő pontot tekintjük. Ezek után mondhatjuk, hogy 
a síkban két egyenes mindig metszi egymást vagy valóságos, vagy 
ideális pontban. Utóbbi esetben a két egyenest párhuzamosnak nevezzük. 
A geometriai szemlélet is rávezet ezen ideális pontra. Veszünk két egy-
mást metsző egyenest. Eíek közül az egyiket állandósítjuk, a másikat 
padig egyik pontja körül forgatjuk. Csak ezen forgatási pont ne legyen 
a két egyenes metszési pontja. A forgatás közben a két egyenes metszési 
pontja egyre távolodik a rögzített egyenesen. Lesz egy pillanat, midőn 
a mozgó egyenes az állandósított egyenestől elpattan. E pillanatban a 
metszési pont a végtelenbe ért, azaz a két egyenes párhuzamos. A for-
gatás további menetében a mozgó egyenes a rögzített egyenest a másik 
oldalon metszi. 

Minden egyenesnek egy, de csakis egy végtelen távoli pontja van. 
Minden síkban pedig végtelen sok különböző irány vagyis végtelen sok 
különböző nem tulajdonképeni pont található. Két párhuzamos síknak 
közösek a nem tulajdonképeni pontjaik. Ugy mondjuk, hogy a sík nem 
tulajdonképeni pontjai egy egyenesben, a sík végtelen távoli egyenesében 
helyezkednek el. Ezen kifejezésmódot választjuk azért, hogy a pár-
huzamos síkok esetében is érvényes legyen azon tétel, hogy két sík 
egymást egy egyenesben metszi. 

Két egymást metsző siknak egy közös egyenesük és így egyetlen 
ideális pontjuk van. Mondhatjuk tehát, hogy a két sík nem tulajdon-
képeni egyenese metszi egymás egy pontban. Ebből következik, hogy 



az összes végtelen távoli egyenesek metszik egymást s ez csak úgy 
lehetséges, ha mindezen végtelen távoli egyenesek egy síkban, a térnek 
végtelen távoli síkjában fekiisznek. 

A végtelen az infinitezimális számításban. 
A mennyiségtan történetében fordulópontot jelent a differenciál- és 

integrál-számításnak — vagy röviden az infinitezimális számításnak fel-
fedezése a 17. század második felében. Ezen számítást Leibniz (1646—1716) 
és Newton (1643—1727) majdnem egy időben fedezte fel. De mint 
minden nagy felfedezés, ez sem volt kezdetben oly tökéletes és olyan 
megalapozott, mint ahogy most ismerjük. A tudósok hosszú sorozata dol-
gozott azon, hogy a számítást tökéletesítsék és szigorú alapra helyezzék. 

Az új számítás keletkezésében jelentős szerepe volt a végtelen 
kicsinek és a végtelen nagynak, bár ezeknek a fogalmi tartalma nem 
volt pontosan körülhatárolva. Újabban az infinitezimális számítás meg-
alapozásánál mindjobban előtérbe lép a határértéknek, a limesnek 
tiszta fogalma. 

A határérték modern fogalmának megalkotása Cauchy (1789—1857) 
érdeme. A határérték mutatkozik bizonyos számsorozatnál. Pl. ilyen 
sorozatok 

0 3, 0 33, 0 333, 0 3333, 

1 1 1 1 
2, 3, 4, 5, 

2 / 3 \ 2 / 4x 3 /5> 
1, V2/, W , M 

Kutatnunk kell, hogy az ilyen végtelen sok számból álló sorozat 
közeledik-e mind pontosabban bizonyos számhoz, a sorozat határértéké-
hez és ha igen, milyen feltételeket teljesít a sorozat. 

Kissé részlelesebben nézzük az első sorozatot, hogy tisztán elő-
tűnjék a határérték fogalma. A sorozat egymásutáni tagjai más alakban 

l 1 _ _ L 1 1 _ 1 ! _ 
3 30' 3 300' 3 3000' • • ' 3 3.10"' • * • 

Ebből látható, hogy a sorozat minden száma nál kisebb, azonban 
mennél távolabb megyünk a sorozatban, az egyes tagok annál keve-
sebbel térnek el az ^-tó) . Fordítva, ha azt akartjuk, hogy a sorozat 
tagjai nagyon keveset térjenek el az \ tói, akkor igen messze kell 
mennünk a sorozatban. Ezt a tényt a matematikus így fogal-
mazza: Kiválasztunk előre egy tetszésszerinti kicsi positiv e számot, 
Ehhez az e-hez tartozik olyan N(e) egész szám, hogy a sorozatnak a 
7V-edik után következő minden tagja az ^ tói e-nél kevesebbet tér el. 
Ezen körülményt röviden úgy mondjuk, hogy a sorozat határértéke, 
limese y . 



A második sorozat tagjai folytr n közelednek a nullához, a határ-
érték tehát nulla. Ezt a tényt még úgy is kifejezhetjük, hogy a sorozat 
tagjai végtelen kicsivé lesznek. 

Ha a végtelen sorozatnak van határértéke, akkor az egész sorozatot 
úgy tekintjük, mint ezen határérték értelmezőjét. Az egész sorozat, a 
sorozatban lévő szabályszerűség a határérték meghatározására szolgál. 
Ha ez a határérték racionális szám, mint az első két példánál, akkor a 

5. A seitenstctteni apátsági templom homlokzata 
az első udvarban. 

racionális számokból álló sorozat racionális, tehát ismert számot értelmez. 
A végtelen sorozatnak fontossága akkor mutatkozik, mikor a határérték 
nem racionális, hanem irracionális szám. Ebben az esetben ugyanis a 
racionális számokból álló sorozat újfajta számokat értelmez, de ezeket 
az új számokat ugyanazon módon értelmezzük, mint ahogy a racionális 
számokat is értelmezhetjük, t. i. sorozat limeseként. Erre az esetre szol-
gáltat példát a harmadik sorozat. Ennek határértéke a felsőbb mennyiség-



tannak nagyon hires transzcendens számára vezet, a természetes logarit-
musok alapszámára, mit általánosan e nek nevezünk. Közelítő értéke 

e = 2-71828 . . . 

A határérték általános fogalma szerint az 

a1 û , ß3  

végtelen sorozat akkor és csakis akkor szolgáltat határértéket, ha bár-
mely tetszésszerinti kis pozitív e számhoz megtudunk határozni olyan 
tőle függő Af(e) egész számot, hogy 

n > N és nx > N 

mellett minden bizonnyal bekövetkezik az 

I an — a m I < e 

egyenlőtlenség. 
A határérték elméletével szorosan összefügg a végtelen sorok tana. 

Itt kétféle feladattal állunk szemben Egyrészt keresnünk kell annak fel-
tételét, hogy az állandó tagú végtelen sor 

«0 + U1 + + «3 + • • • 
mikor szolgáltat véges összeget, vagyis minő feltételek mellett összetartó 
(konvergens), s összetartás esetében mi lesz a sor összege. Másrészt 
vizsgálnunk kell a hatványsorokat 

a0 -f ax x -f a2 x2 + . . . 

s itt feladatunk az, hogy keressük az x azon értékeit, melyek mellett so-
runk véges összeget ad, vagyis összetartó. Az x ezen értékei szolgál-
tatják a sor összetartási vagy konvergencia tartományát. Továbbá össze-
tartás esetében keresnünk kell azon függvényt, melyet sorunk előállít. 

Az állandó tagú sorokra például szolgálhat a következő végtelen sor 

1.2 2 3 3.4 4 5 ' 

Ennél könnyű kiszámítani a sor Összegét. Az egymásutáni össze-
adandók ugyanis irhatok 

I _ 1 I _ I 
1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 

Ezen az alapon azonnal látható, hogy az első n számú tag összege 

Ezen összeg határértéke pedig, vagyis a sor összege 1. így egyúttal 
meggyőződtünk arról is, hogy sorunk összetartó. 



Másik példa legyen az 
1 1 1 , 1 
2 ^ 4 8 Tó ' ' ' 

végtelen ir.énani haladvány. Ha a sor összegét x-el jelöljük, kettővel 
azonnal szorozva kapjuk 

, 1 1 1 1 
2 x = 1 + ;r + T + Q + T^ + ' " ' = 1 + * 2 4 8 16 

Igy tehát x = 1. 
Megemlítjük még, hogy az 

! + I + _ L + _ J _ + ! + . . . 
2 2.3 2 3.4 2.3.4.5 

végtelen sor összege, vagyis az összeg határértéke az előbb említett e. 
A lánctörtek elméletéből is veszünk egy példát annak szemlélteté-

sére, hogy végtelen müveletsorozat határozott értékre vezet. Vegyük a 
következő szakaszos végtelen lánctörtet: 

1 
1 

2 + 
1 + 

1 
1 + — 

1 + . - • 
Az ismétlődő szakasz szemei 1 , 2 , 1. A harmadik, hatodik, kilencedik 
. . . szem után — épen mivel végtelen lánctörtről van szó — az egész 
lánctört ismétlődik. Ha tehát a lánctört értéke x, akkor Írhatjuk 

, , 1 4 x + 3 
x = 1 H  

2 + - ^ 
3x + 

i + 2 
X 

Ebből nyerjük, hogy a lánctört értéke eleget tesz a 

3x2- 2 x — 3 = 0 
egyenletnek. Innen 

1 +VTÖ 

Mivel az x pozitiv, csak a felső előjel használható. A szakaszos végtelen 
lánctört határértéke tehát 

1 + VTo 



A hatványsorokra és a mutatkozó érdekes paradoxonra vegyük 
például a végtelen mértani haladványt 

- J — = / + x + x2 + x 3 + • • • 
1 — X 

Ezen egyenlőség első látszatra minden x érték mellett igaz. A mélyebb 
vizsgálódás azonban azt mutatja, hogy a jobboldal, a végtelen mértani 
sor csak akkor ad véges összeget, ha az x pozitív vagy negativ valódi 
tört és akkor a jobboldal valóban megadja összegként az 

1 
T—x 

értéket. Minden más x érték mellett a jobboldalnak nincs értelme. 
A jobboldali hatványsor értéktartománya tehát ( — 1 , 1 ) . A baloldali függ-
vénynek mindössze az x = l helyen nincs értelme, minden más helyen 
azonban jól meghatározott értéket kapunk. Világosan látható a paradoxon, 
ha x = 2 értékét vesszük. A baloldal — 1 értékre vezet, a jobboldalból 
pedig az 

1 + 2 + 4 + 8 + 1 6 + . . . 
pozitív végtelen értéket kapjuk, A paradoxon magyarázata az, hogy a 
baloldali függvényt a jobboldali hatványsor csak a (— 1, 1) számkörben 
szolgáltatja, egyéb x értékek mellett más hatványsor értelmezi ugyanezen 
függvényt. 

A határérték számításán alapszik az infinitezimális számítás. Az 
alapkérdés a következő: Az adott y =f (x) függvényben az x független 
változót megnöveljük kis pozitív vagy negativ h értékkel. Az így kelet-
kezett f ( x + h) értékből kivonva a régi f (x) értéket f ( x + h)—f (x) 
különbséget kapjuk. Ezt viszonyba hozzuk a független változó x + h — x = 
növekedésével. Az így létrejövő 

f ( x + h ) - f ( x )  
h 

különbségi hányadosnak a határértékét keressük, midőn a h folyton 
kissebbedik, vagyis közeledik a nullához. Mint látható, ebben a hánya-
dosban a számláló is és a nevező is a nulla felé tart, de a hányadosuk 
azért legtöbbször jól kiszámítható érték. Az így kapott hányados a dif-
ferenciálhányados. A jele pedig 

g 
Pl. y =/ (x) = 3 x 3 — 2 x 5 
függvény esetében 

f(x—\— h) =3(x h)2 — 2 ( x h ) —|— 5 = 3 x2 —2 x —\—5—\—(6 x—2)h 

h 
A h — l i m e s r e menve kapjuk a differenciálhányadosra f 1 ( x ) = 6 x - 2 



A differenciálszámítás tehát a végtelen kicsinyek viszonyainak a 
határértékét számítja. A végtelen kicsintk itt sajátos jelentése van. Az 
infinitezimális számításban a végtelen kicsi oly változó mennyiség, mely 
nem nulla, de bármely kicsi szármái kisebb lesz. Úgy is mondhatjuk, 
hogy a végtelen kicsi oly változó mennyiség, melynek limese, határ-
értéke nulla. A végtelen kicsi fogalmának lényeges jegye tehát a változás, 
a kisebbedés. 

A végtelen kicsivé levésnek fokozatai vannak. A végtelen kicsinyek 
között változatos, nyüzsgő éiet van. Ha az x-e\ a f ( x ) is végtelen 
kicsivé lesz és a f(x) gyorsabban kisebbedik, mint az x, akkor a / (x) -e t 
az x-hez viszonyítva magasabb rendű végtelen kicsinek mondják. Ha 
pedig a f ( x ) lassabban közeledik a nullához, mint az x, akkor f ( x ) 
alacsonyabb rendű végtelen kicsi, mint az x. A végtelen kicsi rendjét 
még számbelileg is meghatározzuk. Ha az x elsőrendű végtelen kicsi, 
akkor x2, x3, xá, .r.. sorban másodrendű, harmadrendű, negyedrendű . . . 
végtelen kicsik. Általában, ha n egész szám mellett 

lim f_(x) = A 

X 0 xn 

és itt A véges érték, akkor f(x) /z-edrendű végtelen kicsi az x-hez 
viszonyítva. Pl. sin x elsőrendű végtelen kicsi, mert 

lim sin x _ 
x — 0 x 

1 — cosx pedig másodrendű végtelen kicsi, mert 

lim 1 — cos x _ 1 
x —>- o x2 2 

A végtelen kicsihez hasonlóan az infinitezimális számítás használja 
a végtelen nagy mennyiségeket is. A végtelen nagy itt olyan mennyiség, 
mely folyton nagyobbodik. A végtelen nagy fogalmának tehát lényeges 
jegye a változás, a folytonos növekedés. A végtelen nagyok között itt 
is fokozatok vannak. Ha x elsőrendű végtelen nagy, akkor x2, x3, x4,... 
másodrendű, harmadrendű, negyenrendű stb. végtelen nagy. Általában 
g (x) /z-edrendü végtelen nagy, az a>hez viszonyítva, ha 

lim g (y) = B 

X 00 xn 

s itt B véges érték. 
Az összes egész számoknál nagyobb az ex végtelenné levésének 

rendszáma to, s ez mint később látjuk, már transzfinit rendszám. Ennek 
felhasználásával az 

x ex, x2 ex, x3 ex,... 
pedig sorban w— |— 1, co—\—2, w 3 , . . . rendszám szerint lesz 
végtelenné. Tovább haladva 

g2x g3x 
2 

rendszáma (o 2, to 3, . . . az ex rendszáma pedig <x2. 



A végtelen nagyck sorozata visszafelé is folytatható. A 

Y ^ V x , Vx, . . . 

végtelenné levésének rendszáma az x-hez viszonyítva y» T» T * ' ' 

Mindezeknél alacsonyabb végtelen nagy a In x, melynek rendszáma ~ 

A végtelen a halmazelméletben. 
A naiv felfogás szerint csak egyetlen végtelen van, s a végtelen 

tartományán belül nagysági megkülönböztetés nem lehetséges. Az ana-
lízisben pedig a végtelen kicsi és a végtelen nagy mint határérték szerepel, 
tehát olyan mennyiség, mely változik, fejlődik. Itt tehát nem a tulajdon-
képeni, a kategorematikus, hanem a potenciális, szinkategorematikus 
végtelen szerepel. A tulajdonképeni végtelent a halmazelmélet alkotta 
meg, midőn az 1 2 3 4 

számok sorozatát, mint kész egészet tekinti, vagy midőn egy távolságban 
lévő pontok összeségét nézi. A halmazelmélet egymástól különböző 
végtelen kardinális számokat és rendszámokat különböztet meg, melyek 
egymástól élesen elválaszthatók. S ezek között nagyobb változatosság 
található, mint a közönséges véges kardinális számok és rendszámok 
között. 

A halmazelméletnek, a mennyiségtan ez új ágának megteremtője 
Cantor György (1845 — 1918), aki Bolzano ( 1 7 8 1 - 1848) és Weierstrass 
(1815 — 1897) hasonló irányú kezdeményezése után kutatásait 1872-től 
kezdve tette közzé. Az új tan első gyümölcse a számfogalom pontos 
értelmezése. Később Cantor a végtelen fogalmának is új és váratlan 
tartalmat adott. 

Cantor szerint a halmaz bizonyos kritériumokkal rendelkező dolgok, 
elemek összesége. Ezen elemekről azt is mondjuk, hogy a halmazhoz 
tartoznak. 1. PJ. halmaznak vehetem egy faluban lévő emberek össze-
ségét. 2. Halmaz pl. az 1 —100 közben lévő és öttel osztható számok 
összesége (5, 10, 15, . . . 85, 90, 95) 

Ezen halmazban összesen 19 elem van. Halmaz pl. az összes páros 
számok összesége 6 (2, 4, 6, 8, . . .). 

A halmazok összehasonlítása az equivalencia alapján történik. Ha 
két A és B halmaz elemeit kölcsönös és egyértelmű vonatkozásba hoz-
hatjuk egymással úgy, hogy az A minden eleméhez tartozik a B halmaz-
nak egy, de csakis egy eleme és viszont, akkor a két halmazt equivalens-
nek mondjuk és írjuk ^ ^ 

1. Pl. Az első 19 számból álló halmaz equivalens az 1 — 100 közben 
lévő és öttel osztható számok halmazával. Az egymáshoz rendelt elemeket 
egymás alá írva kapjuk { 2 3 1 8 1 9 

I I I I I 
5 10 15 . . . 90 95. 



2. Pl. a természetes számsorból előálló halmaz 
i4t = ( l , 2, 3, 4 , . . . ) 

equivalens a páros számok 
4 2 = (2, 4, 6, 8, . . .), 

halmazával. Az equivalencia szemléltetése. 
1 2 3 4 . . . n . . 
1 I I I I 
2 4 6 8 . . . 2n . . . 

A két halmaz megfelelő elemeit itt már egyenkint nem kapcsolhatjuk 
egybe, hanem általános szabály alapján történik a hozzárendelés. Az 
A1 n számához tartozik az ,42-ben 2n. 

Az equivalens halmazok közös tulajdonsága a számosság vagy a 
kardinális szám.1 A számosságot úgy kapjuk, hogy elvonatkoztatunk a 
halmaz elemeinek tulajdonságaitól. Az előbbi első példában mindkét 
halmaz megegyezik abban, hogy 19 elem van benne. Ezen halmazok 
számossága 19. 

A második példa mindjárt szemléletessé teszi a végtelen halmaz 
fogalmát. A természetes számsor halmazának A^nek, a páros számok 
halmaza A2 csak egy részét alkotja. Itt látható az a különleges eset, 
hogy egy halmaz equivalens valamely részével. Az olyan halmazt, mely 
valamely részével equivalens, végtelen halmaznak nevezzük. 

A végtelen halmazok között a legegyszerűbbek a megszámlálható 
halmazok, melyeknek elemei kölcsönös és egyértelmű vonatkozásba hoz-
hatók a termeszetes számsor számaival. A megszámlálható halmazok 
tehát equivalensek az (1 2 3 4 ) 
halmazzal. Mondhatjuk úgy is, hogy megszámlálható az olyan végtelen 
halmaz, melynek elemeit úgy tudjuk rendezni, hogy lesz közöttük egy 
első, egy második, harmadik stb. Tételként adódik, hogy a véges számú 
szimbólummal végesen jelölhető dolgok megszámlálható halmazt alkot-
nak. Pl. az ábécé huszonnégy betűjéből alkotható összes szavak meg-
számlálható halmazt adnak. Vagy a 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
számjegyekből és a tizedespontból, tehát tizenegy szimbólumból végesen 
jelölhető számok megszámlálható halmazra vezetnek. Ennek alkalmazá-
sával arra az eredményre jutunk, hogy a racionális számok halmaza, 
vagy akár az algebrai számok halmaza is megszámlálható. 

A megszámlálható halmazok számossága, vagy kardinális száma az 
a, a legkisebb a végtelen nagy, vagy transzfinit számok között. Ennél 
nagyobb a valós számok halmazának a számossága, mit c-vel jelölünk. 
Ezzel equivalens az egyenes pontjainak a halmaza, azért a valós számok 
halmazát linearis kontinuumnak is nevezzük. Mélyebb vizsgálódás azt 
mutatja, hogy a sík, vagy akár a tér pontjainak a halmaza is equivalens 
a valós számok halmazával. 

Még a lineáris kontinuumnál is nagyobb a számossága az összes 
egyértékű (nem folytonos) függvények halmazának. Ezen halmaz számos-
sága f. Korlátlanul alkothatók további magasabb számosságú végtelen 
halmazok is. 

i A véges halmazoknál a számosság a halmaz elemeinek számával egyezik. 



Mindjárt Cantor fellépésével megindult az a törekvés, hogy a kun-
tinuum c számosságát kapcsolatba hozzák a megszámlálható halmazok 
a számosságával. Èz a feladat hosszú ideig mint a kontinuum problé-
mája szerepelt s csak 1925-ben oldotta meg Hilbert. Érdemes arra 
figyelni, hogy a Cantor féle végtelenek, vagy transzfinit számok nem 
valami egységgel való mérésnek, valami quantitativ eljárásnak eredményei. 
Cantor az equivaiens halmazok közös tulajdonságát veszi számnak. 

6. A seitenstetteni apátsági templom szentélye. 

A véges halmazok esetében ezen eljárás megadja a véges számokat, 
végtelen halmazok esetében pedig a transzfinit számok egész soroza-
tára jutunk. 

A kardinális szám értelmezése után a rendszám fogalmát is általá-
nosítja Cantor. Az equivaiens halmazoknál figyelembe vesszük az elemek-
nek elhelyezkedését, egymásutánját vagy rendjét. Véges halmazoknál az 
elemek különböző elrendezése lényeges változást nem okoz. A végtelen 



halmazoknál azonban az elemeknek más és más elhelyezése újabb és 
újabb íormát ad a halmaznak. Vegyük pl. a valódi törtek halmazát. Ha 
a valódi törteket nagyság szerint sorakoztatjuk, akkor az így keletkezett 
halmazban nincs első tag, nincs utolsó tag és nincsenek szomszédos 
tagok, mert ha pl. a és b két valódi tört, akkor ezek között végtelen 
sok ujabb tört van. Ha azonban a valódi törtek elrendezésében alapul 
választjuk a nevezők növekedését és ha a nevezők ugyanazok, a szám-
lálók növekedése szerint állítjuk sorba, akkor előáll a valódi törtek 
halmaza a következő alakban : 

í l i i l i i l i í 
l ~2, 3, 3, ~4, 4, 5, 5, 5, 3, 

Ezen elrendezésben a halmaznak van első tagja s mindegyiknek van jobb 
szomszédja, de nincs benne utolsó tag. Ez esetben a halmaz ugyan-
olyan, mint a vele equivalens (1, 2, 3 , . . .) halmaz. 

Ezen tulajdonság vizsgálata szükségessé teszi a rendezettség fogal-
mának bevezetését. Valamely halmaz rendezett, ha tagjai bizonyos elv 
szerint vannak sorakoztatva. Az elrendezésben két elem egymáshoz 
viszonyított helyzetét az előbb-utóbb, vagy kisebb-nagyobb szavakkal 
jelöljük. Az elrendezési elv különbözősége szerint ugyazon halmaz több-
félekép elrendezhető. Pl. az egész számok halmazának három különböző 
elrendezése (1> 2 ) 

(1, 3, 5, 7, . . . 2, 4, 6, 8, . . .) 
( . . . 6 , 4, 2, 1, 3, 5, 7 , . . . ) 

A végielen halmazok tagjainak elrendezését viszgálva, ú jabb transz-
finit mennyiségeket alkothatunk. E célból bevezetjük a rendezett hal-
mazoknál a hasonlóság fogalmát. Két rendezett halmaz hasonló, ha 
equivalensek és még azon fölül a megfelelő elempárok között a rang-
viszony is ugyanaz. Ha tehát A és B halmazok hasonlók és az A halmaz 
ar és a2 elemének megfelel a B halmaznak bi és b.L eleme, akkor az 
a{ és a2 egymásra következése az .4-ban ugyanaz, mint a bí és b.2 egy-
mázhoz való helyzete a B-ben. Vagyis, ha a1 az a2 előtt van, akkor by 
is a b± előtt van és fordítva. Hasonló halmazok közös tulajdonsága a 
tipus. A tipus megállapításánál tehát nemcsak a két halmaznak a számos-
ságát vesszük figyelembe, hanem az elemeknek a halmazban való el-
helyezkedését, sorrendjét is. pl. az 

(1, 2, 3, 4, 5 , . . . ) 
halmaznak típusa co. Az o) típusból egymás után készíthetünk új típusú 
halmazokat. Pl. 9 . 

ó, 4, . . . ; i ; 
típusa eo —I— 1, a 

(3, 4, 5 , . . . ; 1, 2) 
típusa co —|— 2, az 

(1, 3, 5, 7 , . . . ; 2, 4, 6, 8 , . . . ) 
típusa co —I— co = co 2 s végül az 
(1, 2, 3, 5. 7 , 1 1 , 1 3 , . . . ; 4, 6, 8, 10, 12 , . . .; 9, 15, 21, 3 3 , . . . ; 25, 35, 5 5 , . . . ) 
típusa co.co = coa. Ennek az utóbbinak megalkotásánál az egymásután 
törzsszámoknak van fontos szerepük. 



A rendezett halmazok között fontos szerepük van a jól rendezett 
halmazoknak, melyeknél bármely részhalmaznak van első eleme. A véges 
halmaz nyilván mindig jól rendezett. A jól rendezett halmazok tipusa 
a rendszám. A véges halmazok rendszámát 1, 2, 3, . . . stb. számmal 
jelöljük úgy, mint a véges kardinális számokat. 1882-ben Cantor a vég-
telen jól rendezett halmazokra is kiterjeszti a rendszám fogalmát, s 
keletkeznek a transzfinit rendszámok. Ezek között a legfontosabb az œ 
és az to-val kapcsolatos rendszámok sorozata. Cantor legmerészebb 
alkotásai közé tartozik a számsornak ez a folytatása a végtelenen túl is. 
Cantor figyelembe veszi azt, hogy a véges rendszámok alkotásánál két-
féle eljárást alkalmazhatunk, egyik a konszekutív, a másik a kollektiv 
fogalomalkotás módja. A konszekutív mód szerint, ha már az n-edik 
rendszám megvan, akkor a következő az n— |— 1-edik lesz. A kollektív 
mód szerint az első n számot mint összeséget tekintjük és megalkotjuk 
az ezek után következőt s ez itt ugyancsak n —|— 1 . Az œ megalkotásá-
nál már csak a kollektiv módot használjuk. Vesszük ugyanis az összes 
egész számokat és az ezek után következő rendszámot co-nak nevezzük. 
Az co megnyerése után újra alkalmazhatjuk a konszekutív eljárást és 
kapjuk 

o) —|— 1, w —|— 2, œ —|— 3, . . . 
rendszámokat. Majd ismét a kollektiv eljárással kapjuk w.2- t stb. Mind-
ezen rendszámokat, mint láttuk, alkalmazzuk is az egyes függvények 
végtelenné levésének megállapításánál. 

A rendezett halmazokra vonatkozóan figyelemre méltó Zermelo-nak 
1904 iki tétele, amely szerint minden halmaz jói rendezhető. 

Befejezés. 
A végtelen fogalmában rejlő titokzatosság mindig élénken foglal-

koztatta az emberi szellemet. Régebben úgy vélték, hogy a végtelen 
feltalálható a tér mérhetetlenségében és az anyagnak határtalan osztható-
ságában. A tudomány mai állása szerint azonban egyrészt a tér véges-
ségében és másrészt az anyagnak határolt oszthatóságában hiszünk. 
A szokásos Enklides-féle geometria ugyan feltételezi a tér végtelenségét, 
de mindjobban előtérbe lép az elliptikus geometria, mely teljesen kielé-
gíti a véges világ igényeit. Ezen geometria megengedi a tér határtalan-
ságát, de nem a végtelenségét. Viszont az anyagi világ kutatása arra 
a tapasztalatra vezetett, hogy anyag nem osztható határtalanúl. Az anyag 
legkisebb oszthatatlan része az atom. Az újabb természettudomány sze-
rint az elektromosság is atomszerkezetü, vagyis apró különálló és oszt-
hatatlan elektronokból áll. Mai nap még az energiát sem gondoljuk 
folytonosnak, vég nélkül oszthatónak. Az energia legapróbb oszthatatlan 
része az energia-quantum. 

Ilyenformán arra az eredményre jutunk, hogy a mennyiségtan vég-
telenjei nincsenek meg a való világban, hanem csak az észkonstrukciók 
között találhatók meg. 



FIGYELŐ. 
Eiicharistia és Szentírás. 

Körülbelül 14 századig tartott Európa krisztianizálása. Azóta 600 
éven át különböző Irányzatok hatása alatt dekrisztiánizálódott, elvilágia-
sodott. Most a rekrisztiánizálódás folyamatában vagyunk. Sokáig fog 
tartani, mig e folyamat megfelelő mélységeket, terjedelmeket és magas-
latokat ér el. Melyek növekedésének eszközei ? Azok közül a legfonto-
sabb és leghatékonyabb: az Eucharistia és a Szentírás. 

Az Eucharistiáról ezt ma már tapasztalat alapján mondhatjuk. Buda-
pesten és vidéki városainkban a hitéletnek szinte nagy arányokban való 
növekedése a szentáldozások számának növekedésével áll összefüggés-
ben. A 27 ezer róm. kath. lelket számláló Miskolcon pl. 1924 ben körül-
belül 100 ezer volt az áldozók száma. És a nőket nem számítva, a 
hitvalló férfiak száma a vasár- és ünnepnapi szentmiséken, a Mária-
Kongregációban, az Ave-egyesületben, a kereszteny szociálisták táborában 
évről-évre szaporodik. Azon nem lehet csodálkozni, hogy a papság alig 
győzi gyóntatni a hónap első péntekjén áldozó nőket. De annak tapsolni 
lehet, hogy a jubileumi évben a hó első péntekére virradó éjjeleken 
hitvalló férfiak éjjeli szentségimádásra megtöltötték a templomot. A szent-
életü X. Pius pápa az instaurare omnia in Christo jelszót és a tabernaku-
lum megnyitásának szükségességét egy időben kiáltotta viiággá. 

A Szentírás olvasása, mint a Krisztusban való megújhodás másik 
eszköze, még nem lépett be a keresztény köztudatba és még nem ment 
át a gyakorlatba. Pedig ugyanaz a pápa mutatott rá erre az eszközre 
is, amidőn nemcsak ezerszámra terjesztette a nép között a bibliát, hanem 
a Szentírás olvasását búcsúkkal is ellátta. Aki mindennap egy negyedóráig 
a Szentírást olvassa, 300 napi búcsút nyer; aki pedig ezt egy hónapon 
át folytatja, teljes búcsút nyerhet. Világos, hogy X. Pius ezen eljárása 
a Szentírás olvasását akarja előmozdítani. 

Minden dolgot történeti kialakulásában lehet legjobban megérteni. 
Stonner S. J. a „Schönere Zukunft" két számában „Vom Sinn und 
Wert der hl. Schrift", a Szentírás értékéről és jelentőségéről irt és a 
Szentírás-olvasás történeti alakulását ismerteti, azzal a határozott célzattal, 
hogy olvasóit a Szentírás olvasására rábírja. A trienti és vatikáni zsinat 
szavaival megállapítja, hogy mit mond a Szentírásról a kath. dogma. 
Az isteni kinyilatkoztatást tartalmazza; a Szentlélek sugallatára íródott; 
Isten a szerzője: azért alázatos tisztelettel, gyermeki szeretettel fogadjuk, 
így fogadta Istennek az Úr Jézus szájából szóló igéjét már az a kegyel-
mes nemzedék is. amely megállapíthatta róla, hogy hatalom van benne, 
amely hatékonyságát látta az apostolok viselkedésén, akik mindent el-
hagyva, követték az Úr hívó szavát, amely maga is, ételről, italról meg-
feledkezve, napokon át hallgatta Jézus tanítását. Azt is jó megszívlelni, 
hogy az Úr maga is boldognak mondja azokat, akik hallják áz ő igéU 



s aki Máriáról, aki lábainál ülve hallgatta tanítását, azt mondotta, hogy 
a legjobb részt választotta. 

De Krisztus Urunk most is jelen van közöttünk és szól hozzánk. 
Jelen van az Eucharistiában ; jelen van az ő mystikus testében, az Egy-
házban és szól hozzánk az egyházi tanító hivatal utján. De jelen van 
valamiképen a Szentírásban is és belőle is Ő szól hozzánk. Isten igéje 
van a Szentírásban. Isten indította a szent irókat, hogy leírják azt, amit 
tapasztaltak, láttak és hallottak; Ö sugalmazta őket, hogy épen azt írják 
le, amit az idő számára le akart íratni ; ó óvta meg őket minden téve-
déstől : szóval Isten a szerzője a Szentírásnak és vele egyszülött Fiának 
ruhát adott, amely hasonlít az idők teljében adott emberi természethez, 
így az Úr Jézus most is ezer nyelven szól hozzánk, úgy mint egykor, 
amikor még a földön járt. Et Verbum caro factum est — és az Ige 
testté lett, érzék alá eső alakot öltött. Ez a Szentírásra is érvényes. 
A Szentírásban az Ige testté lesz, mondja Origenes. 

Ebből megértjük a lelkesedést és tiszteletet — ez Stonner további 
gondolatmenete, amellyel a kereszténység a Szentíráson csüng. Megértjük, 
hogy az őskereszténység a Szentírást a tabernakulum mellett egy fülké-
ben őrizte, egészen úgy, mint az Oltáriszentséget. Az oltártól jobbra a 
Szentírás, balról az Eucharistia : Krisztus, a mi világosságunk és Krisztus, 
a mi táplálékunk. Az őskereszténység idején továbbá inkább a halállal 
néztek szembe, mint sem hogy a Szentírást kiszolgáltatták volna A Szent-
írás kiszolgáltatása egyjelentésű volt az Úr kiszolgáltatásával: Júdás áru-
lásának megismétlésével. Es a Szentírásnak ez a tisztelete ép oly kevéssé 
volt holt tisztelet mint az Eucharistiáé. Olvasták is a szent iéatokat, ép-
úgy, mint ahogy áldoztak. Ennek bizonyítéka a scillai vértanúk esete. 
Ezek 180 ban a proconsul előtt jegyzőkönyvbe mondták, hogy mi van 
a szekrényükben: „A nálunk használatos könyvek és a jámbor Pál levelei." 
Vagy Irene vértanú panasza: „A szentirások a házunkban voltak; de 
nem mertük elővenni. Nagy kínban voltunk, hogy nem foglalkozhattunk 
velők, mint azelőtt éjjel-nappal, amit kezdettől megszoktuk egészen a 
megelőző évig, amikor elrejtettük." Későbbi korból is vannak adataink. 
Szent Jeromost pl. jámbor asszonyok Paula és leánya, Eustochium nó-
gatták a Szentírás fordítására és magyarázatára Más római nők: Salvina, 
Marcella és Hedibia leveleztek vele és nehezebb helyeket illetően okta-
tást kértek tőle. Az aethiopiai keresztények a psalteriumot fejből tudták. 
Ennek a magyarázatával kezdték az ifjak tanítását. Szent Ágoston a 
Vallomások könyvében kifejezi vágyakozását, hogy egészen a Szentírás 
olvasásának rzentelhesse magát. 

Ugyanígy volt a középkorban. Figyelemre méltó, hogy Sz. Benedek 
Szabályzatában előírja a Szentírás olvasását és időt jelel ki, amikor a 
szerzeteseknek olvasniok kell, azt is, hogy mikor mit olvassanak. És 
szent Benedek fiai voltak a középkor jó részében a népek tanítói. Az 
isteni tudomány tanítóit ez idétt a Szentírás tanítóinak hivták. A prédi-
kálók követték regensburgi Berthold intelmét, hogy a Szentírásból kell 
prédikálni. A legfinomabb pergamenre írták a szent szöveget, a leg-
díszesebb írással, sokszor arannyal, ezüsttel biboralapon. A kötés ércből, 
elefántcsontból, drágakövekből készült. Nagyobb, főleg kolostori könyv-



tárakban most is láthatni ily példányokat. Még protestáns kutatók is 
elismerik, hogy a Szentírásnak századokon át való fennmaradását a közép-
kornak köszönjük. Körülbelül 4000 görög és 5000 latin kéziratot isme-
rünk. Közvetlenül a reformáció előtti időből, 1450—1525-ig 17 teljes 
nyomtatott különböző kiadású biblia maradt fenn német nyelven. Dob-
schütz protestáns író mondja : „Meg kell vallanunk, hogy a középkor 
meglepően nagy és fölötte figyelemre méltó biblia-ismerettel birt, amely 
korunkat minden tekintetben megszégyenítheti." 

A Szentírás iránti lelkes szeretet, tisztelet és kegyelet nyomai ma 
sem tűntek el. így pl. zsinatokon ma is középen egy széken trónol az 
írás : Krisztus, mint a püspökök gyülekezetének az elnöke. A szentmisé-
ben az evangelium olvasását a tiszteletnyílvánítás többféle jele kíséri: 
A diakónus, a pap letérdelve, mélyen meghajolva imádkozik az olvasás 
előtt, azután tömjénillattal áldoz. A hívek felkelnek és állva hallgatják, 
miközben legtöbb helyen a harang ís megszólal. Nem embernek, 
nem embercsinálta könyvnek szól ez a tisztelet, hanem Isten Igéjének, 
Krisztusnak, az Igazságnak. 

Ily körülmények közt valóban elszomorító, hogy igen sok keresz-
tény elvesztette pozitiv kapcsolatát a Szentírással. A protestánsok, akik 
egykor oly büszkék voltak arra, hogy a biblia az ő könyvük, ma panasz-
kodni kénytelenek, hogy széles körök elidegenedtek soraikban a Szent-
írástól. De nem is csoda! Vallástörténeti módszerük, amely a keresztény-
ségben mindent idegen vallásokból való kölcsönzésre vezetett vissza, 
nagy károkat okozott. S ezzel az irányzattal népszerűsítő vallástörténeti 
könyvecskék útján a hívek is megismerkedtek. A nemes és jámbor 
Bodelschwingh joggal kelt ki még aggastyán korában is a liberális 
protestáns theologusok ellen, hogy nem találnak okosabb munkát, mint 
diskreditálni a Szentírást az emberek előtt. 

Hihetetlennek látszik, de úgy van, hogy Luther még az Anyaszent-
egyházban is megzavarta és megakasztotta a biblia kultuszt és olvasást. 
A Szenthagyománnyal szemben a Szentírásra való egyoldalú támaszkodás; 
a merész vállalkozás, amellyel nemcsak Luther, hanem Calvin és más 
újítók egytől-egyik a Szentírásból bizonyították a maguk egymásétól 
eltérő igazát: az Egyházat a Szentírás olvasását illetően rezervált álláspont 
elfoglalására kényszerítették, mert különben hívei hitük tisztaságában 
könnyen károsodhattak volna. E rezervált álláspont következményéként 
jelentkezett azután még kath. körökben is az a határozottan téves felfogás, 
mintha az Egyház híveit a Szentírás olvasásától eltiltaná. 

Ma azonban, amikor a protestantizmus belső értékének mivolta a 
hitélet és kultúra különböző területein egyre inkább tisztázódik és gyen-
gének bizonyul, a rezervált álláspont fenntartására semmi ok sincsen. 
A katholikusoknak vissza kell térniök a Szentírás hagyományos kultuszá-
hoz és olvasásához. Amidőn e sorokat írjuk, olvashattunk a Kirchen-
zeitung 37. számában a Stonneréhez hasonló szellemű cikket „Az Ige 
Mysteriuma" címen. E cikkből befejezésül ide iktatunk egy részletet: 
„A keleti egyházban jóformán már csak a liturgia mysteriuma van meg, 
a protestantizmusban már csak az Ige mysteriuma, mi, mint mindig 
katholikusok, mindkettőt, az egészet valljuk sajátunknak: az Ige myste-



teriumát és a kenyér mysteriumát. Hisz legmélyebb alapjaikban mind-
kettő egy és ugyanaz, mivel egyáltalán csak egy nagy, mindent átfogó 
keresztény mysterium van : az Isten országa, az Egyház. Vagy még 
mélyebb felfogással, Sz. Pállal így kell neveznünk: „Krisztus van benne-
tek" (Kolossz. 1, 27.). „E dicsőséges titok gazdagságát az őskeresz-
ténység e hatalmas gondolatát újra magunkévá kell tennünk." E hatalmas 
és dicsőséges titok: az Eucharistia mysteriuma és a Szentírás mysteriuma 
fogja bennünk kiépíteni az Isten országát, fogja teljessé tenni a rekriszüa-
nizálódás folyamatát. Azért járuljunk az Úr asztalához; de olvassuk a 
Szentírást is. D r > Mázy Engelbert. 

Désiré Joseph Mercier. 
Annyi ezer magyar gyermek jótevőjéről már a hála és a kegyelet 

p arancsolja, hogy egy-két szóval megemlékezzünk róla még idén, abban 
az évben, melyben ez a nagy ember meghalt; annál is inkább, mert a 
magyar folyóiratok jóformán épen csak tudomásul vették halála hírét.1 

Ósi francia családbői Belgiumban, Braine l'Alleudben született 1851-ben 
november 21. Mechelnben és Löwenben végzi theológiai tanulmányait, 
1874 ben pappá szentelik. Mikor XIII. Leó pápa fel akarja támasztani a 
thomista filozófiát (1879. „Aeterni Patris" körlevél), Belgiumban megértik 
törekvéseit és Löwenban a thomista filozófiának tanszéket állítanak fel. 
Erre a kathedrára kerül mint tanár 1882 ben Mercier. Ez volt az első 
lépés Merciernek, a tudósnak kialakulása felé. A széles látókörű férfiú 
teljesen átértette a nagy pápa törekvéseinek horderejét és nemcsak 
szűkebb hazájára, hanem az egész kath. világra kiható tevékenységet 
fejtett ki a kath. szellemi élet reneszánszát jelentő mozgalomban. Nem 
elég neki az egy kathedra a ker. filozófia számára: csakhamar megala-
pítja a most már világhírű filozófiai intézetet: az Institut supérieur de 
Philosophie-t. A thomista filozófiának maga is szakavatott müvelője egész 
életén át és különös érdeme, hogy azok közé tartozik, akik ismét értéket 
szereztek a ker. filozófiának a tudományos világban. Ennek a filozófiának 
volt ugyan művelője a XIX. században Mercier előtt is — Liberatore, 
Zigliara, Sanseverino — de ezek latinul írtak és a ker. filozófiának csupán 
pislákoló mécsesei voltak. Fényt Mercier adott neki ismét kifelé: mert 
amellett, hogy alaposan ismerte a ker. filozófia rendszerét, otthonos volt 
a modern filozófia irányaiban is és franciául, bámulatos világossággal 
és precizitással írt. Mint filozófusnak, legnagyobb érdeme ismeretelméleti 
munkáiban rejlik, bár tagadhatatlan, hogy itt ott a kantianizmusnak nem 
egészen jótékony hatása érzik rajtuk. Összefoglaló filozófiai müveket is 
írt (Logique, Ontologie, Psychologie, Origines de la psychologie con-
temporaine). így fejt ki 1882 tői 1906 ig tudományos működést Löwen-
ben mint tanár. Mint érsek is megőrizte érdeklődését a tudomány iránt 

1 Az általános adatokat 1. Schweizerische Rundschau 25 (1926) 721—730. 
Az egyes apróbb példákat medgyesi Schwartz Róbert dr.-nak köszönöm, aki 1923— 
24-ben a belgiumi magyar gyermekakció lelkésze volt 



és bár nem vott tizezer holdak ura — Belgiumban ez az idő már rég 
elmúlt — hanem csak szerény állami fizetésből élt, anyagilag helyzetéhez 
képest fejedelmileg támogatta a tudományos törekvéseket. 

Merciernek képe azonban töredéke volna, ha nem egészítené ki a 
tudós képét Merciernek, a papnak a képe. A nagy ember nemcsak 
tudós volt, hanem jó pap is. Amellett, hogy aszketikus, szentéletű pap 
volt egész életében, nem feledkezik meg tudományos munkásága mellett 
a papnevelésről és a hívőkről sem. A papnevelés fellendítése érdekében 
filozófiai intézete mellé egy papnevelőt is állít: a Séminaire Léon XIII. t. 
Intenzív lelkiélet, szigorú fegyelem, elsőrangú nevelés jellemzi ezt a 
szemináriumot. Neveltjeit barátaivá tudta tenni. Még érsek korában is 
sokszor tartott nekik, valamint egyházmegyéje papjainak lelkigyakorlato-
kat. A hívék iránti gondoskodása tanár korában abban nyilvánult, hogy 
résztvett a pasztorációban. Különösen a szünetek idején, ha otthon volt 
szülővárosában, Braine l'Alleudben, az volt a vakációi pihenése, hogy a 
városka papját elküldte és az összes lelkészi teendőket egymaga végezte. 
Jellemének nagyságát mutatja, hogy ezt a szokását mint érsek is meg-
tartotta: élete végéig helyettesítette a plébánost szünidőben. A hívők 
szellemi szükségleteit is éber szemmel kísérte. Mikor a századfordulón 
a francia és belga lapokban a vallásellenes sekély cikkek valóságos 
áradattá nőttek. Mercier rögtön észrevette a veszélyt és tanártársainak 
figyelmét felhívta erre. Megszervezte őket és a kis társaság az idő folya-
mán egy sereg kitűnő apologetikus irányzatú cikket helyez el a sajtóban. 
A kiváló tudós a hívők érdekében nem restelt zsurnaliszta ízű tevékeny-
séget sem kifejteni. 

Merciernek, a tudósnak és a papnak képét megkoronázza és embe-
rileg is harmonikussá teszi Merciernek, a főpapnak képe. 1906. február 
7. X. Pius pápa a löweni egyetem addigi tanárát Mecheln (Malines) 
érsekévé és ezáltal Belgium prímásává teszi meg. Két millió kath. hívő-
nek és kétezer papnak lett ekként főpásztora. Az óriási. termetű, szikár, 
aszkéta arcú, fehér hajú, elegáns megjelenésű főpap ettől kezdve Belgium 
politikai és vallásos életében mind nagyobb szerepet kezd vinni. Műkö-
dését pár szóval igazán nem lehet jellemezni, hanem csupán rámutatni 
sokoldalúságára. Számos pásztorlevele Belgium vallásos történetének 
mértföldjelzői. Gondoljunk csak arra, mennyi minden fűződik az ő nevé-
hez! A zárt lelkigyakorlatok eszméjét szóval és tettel ő propagálja leg-
jobban Belgiumban és a laikusok számára hazájában emelt lelkigyakor-
latos házak létrejöttében igen nagy része volt. A Belgiumból kiinduló 
liturgikus mozgalomnak is ő a kezdeményezője az 1909. szept. 23-iki 
kath. kongresszuson tett indítványával és élete végéig pátronusa maradt 
a mozgalomnak. Megértő szeretettel kisérte az anglikán egyház kebelén 
belül meginduló Oxford mozgalmat, amelynek célja az anglikánok köze-
ledése a protestantizmustól a katholicizmus felé. A háború után Belgium-
ban megtartott, az uniót a kath. Egyházzal kereső kongresszusokban 
részt vesz ; halálakor a mozgalom feje, az anglikán vallású ősz Halifax 
lord, ott van: Mercier megöleli és szivére köti, hogy keresse a mozga-
lom továbbra is az igazságot és az egyesülést az igaz Egyházzal. Igazi 
belga hazafi is volt, bár nem igaz, hogy a németeket gyűlölte volna. 



A német megszállás tartama alatt rettenthetetlen bátorságot tanúsított a 
megszállókkal szemben, amikor pásztorlevélben ítélte el a mégtörtént 
igazságtalanságokat, a megszálló poroszok arroganciáját. Belgium német 
kormányzója átüzent azután — épen a híres pásztorlevél ügyében — 
hozzá, hogy keresse őt fel : Mercier visszaüzente, hogy mint biboros 
egyházfejedelem, senki előtt meg nem jelenik; ha a kormányzó beszélni 
óhajt vele, keresse őt fel. Nemes szivéről tett viszont tanúságot, mikor 
egyrészről a négyévi megszállás alatt mindig hideg méltósággal fogadta 
Von der Láncként, a német kormányzó megbízottját, még le sem ültette, 

7. A seitenstetteni apátság lépcsőháza. 

addig másrészről, mikor kivonultak és búcsúlátogatást tett nála, keresz-
tény szeretettel fogadta. Hazafisága azonban koránt sem fajult szűkkeblű 
sovinizmussá. A Belgiumban a flamandok és franciák között dúló nyelv-
harcban, bár maga francia származású, mindig elismerte és támogatta a 
flamandok jogát nyelvük érvényesítésében. 

Népével állandóan érintkezett, még pedig a mi felfogásunk szerint 
egyenesen túlzó módon. Igy pl. egyszer Antwerpenből egy családanya 
levelet írt neki és panaszkodott, hogy hat gyermeke miatt nem tud 
cselédet kapni. Mercier, aki a gyermekáldásnak mindvégig lelkes har-
cosa volt, négyoldalas levelet írt és a levelet egy általa szerzett cseléddel 
küldte el a családanyának. Ha egyházmegyéjében első sz. áldozás volt, 



gyakran megtörtént, hogy az érsek autóján váratlanul megjelent, elmon-
dotta a sz. misét, beszélt, elvégezte az áldoztatást, utána pedig minden 
egyes szülővel külön beszélgetett. Élénken érdeklődött a sport után, 
munkásegyletekben, gyermekeknél; ügyeitarra, hogy tisztességes legyen. 
Állandóan és naponta sokat gyóntatott. Szerdai és pénteki általános 
audienciáin bárki felkereshette, előszobájában akárhányszor várakoztak 
miniszterek, képviselők, egyszerű falusi asszonyokkal együtt. 

íme, ez egy-két szóval lefestve a nagy tudósnak, jellemes papnak, 
kiváló főpapnak portréje. Az egyoldalúságtól ment, sokoldalú főpapot 
legjobban a nagy X. Pius pápához hasonlíthatnók. Mikor 1926. január 
23-án elment közülünk, hogy örökké éljen, az egész kath. világ fájda-
lommal vette észre, hogy ezentúl hiányozni fog. 

Dr. Radó Polikárp. 

Sadhu Sundar Singh. 
Évek óta nagy az érdeklődés a német és angol irodalomban a 

címben írt név viselője iránt. És ez az érdeklődés jogosult is; mert ez 
a Sadhu tényleg érdekes ember. Annyira érdekes, hogy a modern pro-
testantizmus két vezető szelleme, Söderblom upsalai érsek és Heiler, az 
aposztata marburgi tanár, aki az evangelikus-katholicizmus fából vas-
karikáját gyártja, csinálnak propagandát mellette, szélnek ereszlik azokat 
a legendákat, melyeket könnyen mesélnek a messziről jött hárijánosok. 
Erről a hinduról csodákat mesélnek azok, akiknek nem kellenek az Egyház 
közeli csodái, melyekről nem regősök, hanem hivatalos orvosi jegyző-
könyvek beszélnek. Azt mondják erről a Sadhuról, hogy a kereszténység 
legnagyobbjai közé tartozik, mint afféle hindu Assisi Ferenc, nagy misz-
tikusnak mondják és életrajzában, melyet Fr. Heiler is megírt, mind-
azokat a rendkívüli tüneteket, melyek a kath. szentek életében előfordul-
nak, rája fogják. Körülhordozták Európában, mint ahogy most Tagoreval 
boldogítják a világot. 

Ki ez a Sadhu? Ha a legendának hinnénk. — és ez nem tréfa — 
három-négyszáz évesnek kellene őt gondolnunk. De mivel ezt nem 
akarjuk elhinni, azt kell elfogadni, hogy bár az anyakönyvi kivonata 
hiányzik, a mult század második felében született, mint más hindu, Észak-
indiában gazdag szülőktől. Ifjú korában a hindu Yoga misztikát gyako-
rolta, hogy a legfőbb valót elérje, de ez nem sikerült neki. Egyszer egy 
biblia került a kezébe, de azt elégette. Kétségeiben öngyilkos akart lenni; 
de hosszas imádságra — megjelent neki Krisztus. Erre keresztény lett, 
az anglikánok megkeresztelték és új életét a hindu jámborok — sadhu-k — 
módjára rendezte be. Sokat járt, prédikált mindenfelé. Elmélyedt a pro-
testáns theologiába, olvasta a kath. misztika könyveit. Prédikációiban, 
irataiban nem akarja magát egy felekezethez sem kötni, fölöttük akar 
állani. A kath. Egyházat csak protestáns beállításban ismeri — ezért 
félreismeri. Tanai jórészt keresztény tanok; amit misztikus élményeiről 
mond, abban gyanús az, hogy az extatikus látomások, értesülések által 
szerzett tanokat fölébe helyezi az egyházi tekintélynek, hagyománynak. 



Most, amikor Európában jó kereset a negyven napos koplalás 
üveg alatt, amikor a fakir-müvészetet már európai benszülöttek is ered-
ménnyel próbálják elsajátítani és a hindu csudák cirkuszaink, szórakozó-
helyeink attrakciói lesznek, szegény Sadhu Sundar Singh igazán jobb 
sorsra volna érdemes, mint hogy csudáit Heiler az európai cirkuszban 
mutogassa. 

Mert a Sadhu — úgy látszik — tényleg jóakaratú és jóhiszemű 
ember. Őszintén akar keresztény lenni és nem tehet róla, ha protestáns 
környezete miatt nem találja meg az igazi és teljes kereszténységet. 
De Heiler — az aposztata — többet akar a Sadhuval. Az európai 
protestantizmusban hiába keres egy szentet, hát Indiából hoz egyet. Igaz, 
hogy ez is felekezetek fölött valónak vallja magát, de az Heilernak nem 
fáj. Őneki egy szent kell, akiben feltalálja a maga fából vaskarikáját: 
a katholikus és lutheri jámborság szintézisét. A Sadhu jámbor ember, 
talán nem is törődik nagyon azzal, hogy mire analizálják ki az ő lelkét. 

Heiler ezt a szándékát nyiltan kf is fejezi: „Sundar Singh élete és 
működése megcáfolja a római katholikus katekizmusok állítását, hogy 
egyedül a kath. Egyház nevel szenteket, míg a többi keresztény feleke-
zetek képtelenek egy csodák által igazolt szentet felmutatni." 

Tehát a Sadhu ágyúnak kell a katholikusok elleni Mily ügyefogyott 
kapkodás Heiler részéről. A protestantizmus már négyszáz éves. Hát 
eddig kellett várnia, míg egy szentet talál — azt is Indiában! És mek-
kora tudallanság Heiler részéről! Honnét tudja, hogy a Sadhu szent? 
Erről szépen kitanítja Heilert P A Mager beuroni bencés, salzburgi 
egy. tanár. Nemo ante mortem beatus — Senki sem boldog halála előtt. 
A Sadhu még él. Hogy igazán jámbor-e, azt egészen biztosan csak a 
szíveket és veséket vizsgáló Isten tudja; hogy szent lesz-e, az meg még-
inkább a Gondviselés hétpecsétes titka. De Heiler, a Sadhu misztikus 
jelenségeire — látomásaira, extázísaira — és csodáira hivatkozik. Valamit 
tud még kath. pap korából a szenttéavatás föltételeiről, hát nekifog — a 
Sadhu kanonizálásához. Azonban a Ritus-kongregáció alighanem elégtelent 
adna Heilernek a kontárkodásért. 

A misztikus jelenségek jórészénél — mint azt „Bevezetés a vallás 
lélektanába" c. művemben is kifejtettem, bizonyíthatatlan a természetfölötti 
jelleg. Extázis, vizió — nem okvetlenül mutat isteni beavatkozásra. Eze-
ket a Ritus kongregáció nem minősíti csodának. És a Sadhu csodái? 
Hát ezekkel úgy vagyunk, hogy ha Heiler egy katholikusnál födözné 
fel, biztosan legendának minősítené őket. Egyelőre ezekről a csodákról 
nem mondhatunk semmit, mert csak állítva vannak, nem bizonyítva. 
Ha a tényeket elfogadnók is, akkor is kérdés: igazán természetfeletti 
eredetüek-e, vagy pedig egyszerűen csak rendkívüli, de alapjukban 
természetes események? Itt kellene az a kritika, az az apparátus, amelyet 
a Ritus-kongregáció alkalmaz hasonló esetekben. 

Legutóbb Itáliának foggia-i egyházmegyéjében egy Pio nevű jámbor 
kapucinus került szent hírbe a nép előtt. Csodák híre vette körül és ezért 
zarándokoltak hozzája. Az egyház nem nézhette tétlenül az eseményeket. 
Megejtette a hivatalos vizsgálatot — és az eredmény: az események 
természetfölötti jellegét nem lehetett megállapítani. 



Mi nem hiszünk oly könnyen, mint Heiler. Nekünk Sz. Pál szerint: 
tudnunk kell, kinek hiszünk. 

Legutóbb hoztak egy Sadhut a magyar protestánsok is Budapestre. 
Nem tudom, elhozzák-e Sundart is majd. Ha elhozzák, talán azért, hogy 
Balthazárnak és Raffaynak a vallási türelmet egy kissé megmagyarázza, 
mert ugyancsak szétrombolták a Pannonhalma-Debrecen közti szivárvány-
o d n a k debreceni pilléreit. — rf— 

À Szentatya elismerő levele a német liturgikus mozgalom 
vezéréhez. 

A liturgikus mozgalom nagyban hozzájárult a jozefinus-liberális einyedtség 
után az Egyház lelkiéletének felfrissítéséhez, elmélyítéséhez. Az a lendület, mellyel 
a német, belga, holland, francia egyházi életben győzelmesen előnyomult, egyesek-
ben a gáncsoskodó kicsinyesség nem épen dicsérendő érzelmeit váltotta ki. Ezek 
kapva-kaptak minden oly jelenségen, mely az eleven, lelkes és nagyszabású akciók 
velejárója. A küzdelem hevében könnyen születnek némi túlzások, elszólások, elírá-
sok. Ezeket a liturgikus mozgalom sem kerülhette el. Viszont ezek miatt egyesek a 
liturgikus mozgalmat akarták elgáncsolni és vele szemben bizalmatlanságot kelteni. 
Akadtak, akik saját vágyaikat a legmagasabb egyházi tekintély palástjába akarták 
burkolni. Akik az apostoli Szentszék eddigi állásfoglalását ismerték, akik XIII. Leó, 
XV. Benedek, X. Pius nagyszabású liturgikus reform-munkáját, főleg az utóbbinak 
monumentális programmját értékelték, azok tudták, hogy a Szentszék a liturgia örök 
értékeinek, szépségének, mélységének nemcsak megőrzője, hanem fejlesztője is, és 
épezért helyesli azok törekvéseit, akik az újkorban az Egyházzal való együttélésnek, 
a „sentire cum ecclesiaM-eszménynek lelkes előmozdítói. 

Ennek a bizonysága az a levél is, melyet XI. Pius pápa intézett Herwegen 
Ildefonz marialaachí bencés apáthoz ez év ápr. 29-én. Ép Herwegent és a laachiakat 
érték éles támadások legújabban. Herwegen ezért a liturgikus apostolság céljait, 
eszközeit német és latin memorandnmban kidolgozta és a Szentatyának előterjesztette. 
A pápa Qasparri biboros államtitkár útján felelt a laachi apátnak. 

„. . . A liturgikus apostolságról szóló latin és német értekezést, melyet Ön 
nemrég a Szentatyának elküldött, Őszentsége örömmel vette kézhez és behatóan 
átolvasta. Őszentsége ezen tanulmány olvasása által bepillantást nyert az Ön lanka-
datlan buzgó törekvéseibe, hogy a liturgiát általánosan megismertesse és a híveknek a 
szent cselekményeken való részvételt szent kötelességgé és egyúttal örömmé tegye. 
Mindezért Őszentsége meleg köszönetét fejezi ki Önnek és örömmel közli jókíván-
ságait. Atyai jóindulatának jeléül és az isteni kegyelem zálogaként szerető szívből 
apostoli áldását küldi.' 

Ez a levél is m-ígerősíti azokat, akik eddig a liturgikus apostolságnak hazánk-
ban zászlóvivői voltak, abban a tudatban, hogy munkájuk és törekvésük az Egyház 
dicséretreméltó szolgálata. K. F. 

Film, sport és szellem. 
Egyik ker. napilapunk mostanában megokolt támadásokat intézett egy szinházi 

revü ellen, mely a szinművészetet következetesen összetéveszti a női test reklámjával. 
Az Uj Nemzedék állásfoglalását csak helyeselni tudjuk. Azonban volna még néhány 
jelenség, mely ugyancsak hasonlít ehhez és sajnos, a keresztény napi és heti sajtó 



is közreműködik néha ezen bántó tünetek szaporításán Nem értjük, miétt nem talál 
egy szépen illusztrált hetilap hétről-hétre más bemutatnivalót első oldalán, mint 
amerikai film-starokat ? Hát igazán oly szegény volna hazánk női értékekben, erkölcsi 
tudományos, művészi értékben, hogy minden héten Amerikába kell futni egy úiabb 
film-starért? Aztán akárhány napilapunk teljesen behódolt a mai sport-hóbortnak, 
Nem akarjuk a józan sport értékét — test- és lélekfejlesztő hatását lekicsinyelni. 
Déliât Menenius Agrippa meséje óta sejteni lehet, hogy az egészséges szervezethez 
— az egyes szervek egyensúlyozott együttműködése kell, A mai társadalomnak tán 
volnának fontosabb problémái is annál, hogy Nurmit ki győzte le egytized másod-
perccel, hol javítottak rúgás-, ugrás-, úszás-rekordot. Megszívlelésül ideiktatjuk Bauer 
dr.-nak az idei braslau-i német kath. nagygyűlésen mondott szavait: „A jeíszó, 
hogy Krisztus a szellemi élet királya, a szellemi értékek elismerését jtlenti, az eszme 
és az eszmény uralmának elismerését a természet mechanizmusa fölött. Nem szabad 
elfelejtenünk azt, hogy az utóbbi évtizedekben feltűnően csökkent a szellemiek érté-
kelése az anyagi, a testi javak értékelésével szemben. Míg a szellem centrális értékei: 
Isten, Krisztus, Egyház — a közfelfogásban alábbszálltak, velük együtt eltolódott a 
többi szellemi érték megbecsülése — még pedig a szellem kárára. Valami hibának 
kell ott lenni, ahol az egész világ lapjai úgy írnak egy-egy sporteseményről, győze-
lemről, mintha egy új kulturkorszak kezdetét akarnak vele hirdetni. Ha birkózók és 
boxolók fejedelmi fizetéseket kapnak, míg ifjú tudósok éheznek és komoly tudo-
mányos munkák hiába várnak kiadóra; ha nem a szellemarísztokrácia, hanem az 
izomarisztokrácia játssza a vezérszerepet; ha a testkultura a szemérmetlenség és 
meztelenség kultuszává fajul, ha az ázsiai érzékiség talál magasztalókra és a baja-
dérok és japán géshák erkölcse rajongókra, akkor nyilván — a szellem kerül le 
trónusáról és a test jut az oltárra. Ezzel szemben a kath. népnek egy kötelessége 
van: akármily ósdinak lássék is a küzdelem, felvenni a harcot ezen áradattal.". 

— r —s. 

Tihanyban. 
— N é h á n y szó Klebelsberg Kunó gróf kultúrpolitikájáról — 

Beismeréssel kezdem : a soraim élére írt cím megtévesztő. Azt 
gondolhatná belőle az olvasó, hogy az ősrégi tihanyi apátságról, esetleg 
a visszhangról vagy a tihanyi hegy lábainál elterülő gyönyörűséges 
vízről, a Balatonról fogok írni, vagy talán épen Tihany legújabb szomorú 
aktualitásáról, Istenben boldogult Károly király és Zita királyné ott tartóz-
kodásáról lesz mondanivalóm. Az alcim már világosságot derít a dologra. 
S ha még elárulom a kapcsolatot, amely Tihanyt s a szóban forgó 
kultúrpolitikát egy felejthetetlenül szép nyári napra a lelkemben össze-
hozta, érthetővé válik épen ennek a címnek a hasznáhta. 

1926 aug. 25-én volt a tihanyi biologiai telep alapkőletétele, amely 
ünnepségen én is résztvettem s örülök neki, hogy résztvehettem. A ma-
gyar kultúrmunka egy olyan ünnepi aktusának voltam így közvetlen 
megfigyelője és végigélvezője, amelynek nagyon komoly és biztatóan 
sokatígérő lesz a hétköznapi folytatása. Nem írok magáról az ünnepség-
ről, sem az ott megjelent notabilitásokról és az ezen alkalommal elhangzott 
tartalmas beszédekről. Mindenről bőségesen megemlékeztek a napilapok. 



Engem csak egy érdekel s csak ezt az egyet akarom itt megrögzíteni: 
a lélek, az akarás, amely ebben az alapkőletételben is megnyilatkozott 
s amely a majd itt kifejtendő tudományos munkában is éltető valóság, 
elpusztíthatatlan rugó lesz. A magyar nemzet kulturnemzet s erről 
nemcsak szaval, hanem ezért dolgozik s imponáló erőmegfeszítésre, 
tiszteletet érdemlő áldozatokra is kész. Lám, ezzel a tihanyi teleppel is 
egy nagyon fontos tudománynak, a biológiának még mai elesettségében 
és sanyarú anyagi helyzetében is olyan kutató és kisérleti állomást emel, 
amely — hisszük — a külföld, a nagy és gazdag népek hasonló intéz-

8. A seitenstetteni apátság márványterme. 

ményei között is az első sorba fog tartozni. Hogyne örülne hát az 
ember, amikora lelke előtt kibontakozik ez a gyönyörű kép: a magyar 
géniusz teljesítménye a tudomány s ezzel az emberiség s elsősorban 
a magyar nemzet szolgálatában 1 

Az ilyen grandiózus gondolatok megvalósításához persze ember 
kell. Egész ember, akinek vannak tervei, van koncepciója s van a gyakor-
lati megvalósításhoz bátorsága s rátermettsége. S Klebelsberg kultusz-
miniszter ilyen ember. Minden porcikája a kultúráé, amelynek hivatali 
állásánál fogva ő a legfőbb őre és mozgatója a magyar glóbuson. Jár-
kel, iskolákat látogat, intézményeket, embereket ismer meg, személyesen 
győződik meg a szükségletekről s ezen az alapon tervez és épít. Őszinte 



tisztelettel tekintünk fel rá és szívből tapsolunk neki, mert hivatott-
nak látjuk arra a munkára, amelyre vállalkozott s mert a magyar jövő 
kiszámíthatatlan hasznára, a valódi kultúra, még pedig magyar kultúra 
felmérhetetlen előnyére kétségtelen zsenialitással végzi a magyar kultúra 
miniszterének gigászi munkáját ezekben a rettenetesen nehéz idők-
ben. Me.it ez a biológiai telep nem egyetlen alkotása. Ez csak egy 
láncszem a most már tisztán kibontakozott nagyszerű elgondolásból. 
Klebelsberg grófnak van kultúrprogrammja s tudja, mit akar vele. Ez a 
programm felöleli az egész magyar szellemi életet és gyors tempóban, 
nagy és férfias határozottsággal, tiszteletreméltó céltudatossággal és 
imponáló bátorsággal cselekszik és alkot. A sokat emlegetett kultúrfölény 
ennek az embernek nem üres, mások elkápráztatására szánt jelszó, hanem 
nemzetmentő szent eszmény és mélyen átérzett lelkiszükséglet. Ezért 
feküdt neki olyan lebírhatatlan ambícióval a magas kultúra ügyének a 
gyűjteményegyetem létrehozásával és a lehetetlen helyzetbe jutott vidéki 
egyetemek ügyének végleges s nyugateurópai nívón álló rendezésével. 
S hogy a magyar magas kultúra, amelynek mindenáron magyarnak is 
kell maradnia, elszigeteltségét meg ne szenvedje, ösztöndíjakkal külföl-
dön tart évről évre egy csomó fiatal erőt s létesíti a nagy európai szel-
lemi empóriumokon a magyar kollégiumokat. E mellett megcsinálta 
a középiskolai reformot és bátor kézzel, jól átgondolt tervvel nekivá-
gott az ijesztő magyar szellemi dzsungelnek, a tanyai iskoláztatás rop-
pant fontosságú kérdésének. Éles szeme iskolában és iskolán kívül 
meglát mindent, aminek a szellemi élettel kapcsolata van s minden téren 
fejleszt és teremt. 

Ezt a kulturprogrammot, még inkább a megvalósítását lehet kriti-
zálni, egyes pontjaiban talán joggal helyteleníteni is, hiszen amit ember 
gondol ki és tervez el, azon egy másik ember vajmi könnyen találhat 
kifogásolni valót. De egy bizonyos: Klebelsberg grófnak van kultur-
programmja, még pedig teljesen kialakult, az egész magyar szellemi életet 
átfogó, nagy koncepciójú programmja, amely szépnek, az eddiginél 
különbnek igéri a magyar jövőt 

Dr. Strommer Viktorin. 

Eszményeinknek mindig az lesz a hivatása, hogy belevilágítsanak 
a világ örvényeibe, de nem az, hogy betemessék azokat s paradicsom-
kertet varázsoljanak föléjük. így tesz a csillagfény, így a napsugár is: 
ragyog, világít, melegít; sáros, poros, fagyos utakon egyaránt. 

Prohászka. 



KÖNYVEK. 
Történelem. 

Gyalókay Jenő : A mohácsi 
csata 1523. augusz tus 29. Külön 
lenyomat a Mohácsi Emlékkönyvből. 
Budapest. 1926. 84 1. 

A Magyar Történelmi Társulat 
Mohácsi Emlékkönyvvel rója le ke-
gyeletét II. Lajos király, Tomory és 
több ezer társa iránt, akik vérüket 
ontották a hazai föld s az európai 
keresztény kultúra érdekében. Az 
emlékkönyvet Lukinich Imre szer-
kesztette s a magasszárnyalású elő-
szót gróf Klebelsberg Kúnó irta 
hozzá. Ennek az értékes e m l é k k ö n y v -
nek egyik része Gyalókay Jenő tüzér-
ezredes müve. Teljes irodalmi és 
forrásismeret, katonai szaktudás és 
történetírói ügyesség jellemzik Gya-
lókay munkáját. Nincs problémája a 
mohácsi csatának, melyet alaposan 
le ne tárgyalna. Világos, élvezetes, 
alapos, meggyőző fejtegetésével sok 
ködöt eloszlat. Nem kapkod új állí-
tások után pl. a király halálának 
körülményeire vonatkozólag, de ahol 
az adatok kényszerítik, nem is fél 
tőlük pl. a magyar és török sereg 
állományára, összetételére, elhelyez-
kedésére, a csata helyére és körül-
ményeire vonatkozólag. 

Törődött lélekkel nézzük azt a 
zuhanásszerű, feltartóztathatatlan ha-
nyatlást, amely Mátyás uralmára 
következett s melynek a mohácsi 
csata nem is a legméiyebb pontja 
hazánk történetében. Halálos döbbe-
nettel olvassuk Gyalókay megállapí-
tásait, hogy a szorosan vett Magyar-
ország erre az élet-halálharcra saját 
fiaiból nem tudott 1 6 - 1 7 . 0 0 0 nél 
többet kiállítani, hogy a mohácsi 
csata az erő, ügyesség és megfonto-

lás nélküli vakmerőség siralmas ku-
darca volt. Tomorynak volt stratégiai 
érzéke, de nem volt energiája, hogy 
gondolatát az ellenkező vélemények 
pergőtüzén keresztül erőltesse. A sok-
fejüség átka volt rajtuk. Gyalókay a 
kútfőkben nem talál egyetlen adatot 
sem, mely valami véletlen balszeren-
csére tolhatná vereségünket. „A 
mieinknek bukniok kellett." Csak egy 
ima szállhat fel ajkunkról: Mi vét-
künk, mi vétkünk, mi nagyon nagy 
vétkünk, könyörülő Isten irgalmazz 
minékünk! 

Igazi lelki tisztulásokat csak ezek 
az őszinte nemzeti bünvallomások 
idézhetnek elő. Dr. Mihályi Ernő. 

Az égő Oroszország . Irta Huszár 
Károly. Ripszám Henrik 44 rajzával. 
Dante kiadás. Budapest, 1926. 332 1. 

Végre egy biztos kézzel, határo-
rott célkitűzéssel megírt magyar könyv 
napjaink egyik legizgatóbb kérdésé-
ről, Szovjetoroszország állapotáról. 
Aki a kezébe veszi s figyelemmel 
végigolvassa ezt a vaskos s rengeteg 
anyagot felölelő kötetet, meglehető-
sen tiszta s ami itt elsőrendű fontos-
ságú, megbízható lelkiismeretességgel 
megrajzolt képet nyer arról a pusz-
tító tűzvészről, amely a cári Orosz-
országot elhamvasztotta s amely még 
egyre emeszti ennek a szerencsétlen 
országnak még megmaradt tartalék 
életerejét. Ugy látjuk, hogy ezt a 
könyvet sokan forgatják. Szívből 
kívánjuk, hogy egyre többen olvas-
sák, mert így annál biztosabban 
megvalósul a cél, amely a nagy-
érdemű szerzőnek hangyaszorgalom-
mal, óriási irodalmi felkészültséggel 
s félreérthetetlen célzata mellett is 



tiszteletreméltó tárgyilagossággal és 
őszinte igazságszeretettel megírt 
könyvében szeme előtt lebegett: az 
olvasó felismeri a veszedelmet, amely 
a bolsevizmusban az emberiséget 
fenyegeti s öntudatosítja magában a 
kötelességeket, amelyek e veszedelem 
elhárításában mindegyikünkre várnak. 
A megrajzolt kép felette alkalmas 
erre: izgatóan érdekes, gondolat 
keltő s tanulságos. Ezt az utóbbi 
tulajdonságát egyebek között annak 
köszönheti, hogy ahol csak lehet, a 
mai Oroszországra szakadt veszede-
lemnek nagy tájékozottsággal és rend-
szerint helytálló okfejtéssel az előz 
ményeit is adja. Ez a históriai és 
evoluciónisztikus aláfestés Huszár 
Károly munkájának egyik legérdeke-
sebb vonása s kétségkívül egyik leg-
értékesebb tulajdonsága. 

A könyvön persze meg lehet 
érezni, hogy a szerző nem közvetle-
nül magából a mai orosz életből 
merít, hanem más — elismerjük, 
elsőrendű s mindenképen hivatott — 
Írókból veszi anyagát. Ha személye-
sen, helyszíni tanulmányok alapján 
ír, a színek bizonyára még eleveneb 
bek, a kép még plasztikusabb lett 
volna s ítélete itt-ott élesebb és talá-
lóbb. Másoktól való függéséből ma 
gyarázzuk a többi közt azt is, hogy 
a munka több helyén, mintha csak 
élőiről akarná kezdeni a dolgot, a 
zelus primarius lobogásával megy 
neki a tárgyalásnak, nyilván azért, 
mert egy új forrása az ő impulzív 
lelkére ilyen hatással volt. Ez a munka 
foly?rnatos egységét némileg zavarja. 
Meglátszik továbbá, hogy a szerző 
régi vérbeli újságíró és szónok, még 
pedig olyan szónok, aki sokat forgott 
népgyűlések dobogóján is. Ez előnyt 
is jelent, meg hátrányt is. Előnyt 
annyiban, hogy a könyv elevensége, 
a kínálkozó hatások célirányos kiak-
názása körülbelül biztosítva van; 

hátrányt viszont atekintetben, hogy 
az újságíró eleven, fürge s hivatás-
s z e r ű i g folyton új meg új benyomá-
sok felvételére és hatásos beállítására 
beidegződött szeme néha-néha túl-
ságos könnyedén tovasíklik szédü-
letes örvényeknek is beillő szakadé-
kok felett s a népszónok lezser, 
fölényes hangja ott is kicsendül, ahol 
ez felesleges s nem mindig tud 
ellentállni — épen ezen a téren való 
óriási nagy készsége következtében 
— az epikai terjengősség s a cirádás 
előadás csábításainak, néha olyankor 
sem, amikor ezekre semmi szükség 
sincs. 

Huszár szerint a kath. Egyházra 
óriási szerep vár Oroszországban. 
Igaza van. A romok felett csak ez 
a lélek tud majd építeni. Az ortodo-
xia és az állam között az a szerves 
egység, az a valóságos egymásból-
élés, amely a cári birodalomban 
megvolt s amely a katholicizmus 
eleven energiáit nem engedte be-
kapcsolni az orosz lélek petyhüdt 
vérkeringésébe, egyszermindenkorra 
megszűnt. De hogy valójában hogyan 
alakul majd a helyzet, nem tudjuk, 
a jóslás háládatlan mesterségétől pe-
dig tartózkodunk. De nem csinálunk 
belőle titkot, a magunk részéről eb-
ben a pontban pesszimisták vagyunk 
s nem merjük magunkat átadni szí-
vesen ápolt, biztató reményeknek. 
Ismerjük valamelyest a szláv néplei-
ket. Ez a lélek az ortodoxia sok-sok 
százados megszakítatlan befolyása 
alatt átalakult, eredeti mivoltából ki-
vetkőzött. Szfinksz. Teljességgel ki-
számíthatatlan. Dr. Strommer Viktorin. 

Szépirodalom. 
Marie Eugenie delle Grazie : 

Unsichtbare Strasse. Roman (IV. 
u. 226. S.) Freiburg i. Br. 1926 
Herder. 

Kivételes írói tehetség, merész íve-



lésü, fordulatokban gazdag pályafutás 
jellemzi e magyarországi származású 
bécsi írónőt, akinek legújabb regénye 
a kaiholikus szépirodalomnak értékes 
nyeresége. D. Orazie túl van már 
azon a koron, amikor az írótól vagy 
művésztől meglepetést várhatunk. A 
német irodalomtörténet már évtize-
dekkel eze[őtt feljegyezte nevét a 
naturalizmus leghíresebb képviselői 
közé, mikor legzajosabb sikerét aratta 
Robespierre című hatalmas eposzával, 
amelyben nőírónál szokatlan merész-
séggel, megrázó erővel, színekben, 
helyzetekben, képekben szinte tob 
zódó fantáziával vetíti szemünk elé 
a francia forradalom hőseit és ese-
ményeit. Ki hitte volna, hogy a véres 
forradalom vívmányait dicsőítő írónő, 
akinek racionalista világnézete ugyan-
csak távol állott a kereszténységtől, 
aki első sikerei után írásaiban egyre 
jobban a dekadens irány felé sodró-
dott, egyszer még a katholicizmusnak 
lesz meggyőződéses, ihletett szavú 
hirdetője, miután nem könyvből, ha-

* nem a legvéresebb valóságban sze-
mélyes tapasztalatokban kénytelen 
átélni a forradalmat. Lelkületének teljes 
megváltoztatásáról már a Homo című, 
1920-ban megjelent regénye tanús-
kodik, amelyben a háború és forra-
dalom viharaitói feldúlt világrend 
gyógyulását Krisztustól, tanításától 
várja. 

Most megjelent, ízig-vérig katho-
likus regénye az Unsichtbare Strasse, 
korunkból meríti tárgyát. A cselek-
mény háttere a világháború, az Össze 
omlás és a forradalom színhelye 
nagyobbrészt egy kis alpesi városka, 
sz. Vince leányainak zárdája, kórháza 
és menedékhelye. Ez utóbbi az élet 
hajótöröttjeinek kikötője; a fáradtak 
és terheltek otthona, akiknek sebeit 
az önfeláldozó szeretet odaadásával 
gyógyítgatják a fáradhatatlan apácák. 
Sokfelé ágazó gazdag szövésű cse-

lekményt vonultat el szemünk előtt 
az író. És a mese keretein beiül a 
legfinomabb lélekrajzzal jellemzett 
alakoknak felejthetetlen sorozata éli 
világát. Egyéni sorsuk mögött csak 
úgy, mint a háttérben széles arányok-
ban kibontakozó modern társadalom 
életén érezteti író azt a láthatatlan, 
de biztosan vezető kezet, amely a 
világot kormányozza : az isteni gond-
viselés kezét. Mélyértelmü szimbólum 
a regény címe: Láthatatlan utca. 
Csakugyan olyan az élet ebben a 
hatalmas koncepciójú regényben, 
mint valami világváros utcáján : a 
szeretet és gyűlölet evangéliuma küzd 
egymással életre-halálra. Angyali ár-
tatlanságú nők, tisztalelkü férfiak álla-
nak a romlottság és elvetemültség 
képviselőivel szemben. A lelki és 
szellemi műveltség típusai a tudat-
lanság fanatikusaival szemben. Mind 
siet előre saját sorsának ismeretlen 
útján: honnan — hová? Félelmes 
titok, ha a sötét utcába, a tarka töm-
kelegbe nem világítana bele megváltó 
erejével az örök világosság: Krisztus. 

A szövevényes mesehálózatba mes-
terien szőtt bele az írónő két szerelmi 
történetet. Az egyik a sz. Vince Ott-
honban kezdődik; hőse egy fiatal 
gróf, ősrégi francia eredetű családnak 
utolsó sarja, aki anyjával együtt e 
menedékhelyen húzódik meg vagyo-
nának romjaival. Testi ereje, derék-
sége, nemes szive mellett szellemi 
kiskorúságban marad, s a gyermek 
naiv örömével látja el a zárda sekres-
tyéssnek teendőit. Egy szerencsétlen 
sorsú arisztokrata családból származó 
fiatal leány, aki szintén az Otthon 
lakója, ébreszti fel a grófban nőies-
ségének finomságával, harmatos lel-
kének bájával a férfit, míg a lány 
lelkében kezdetben részvét, szeretet 
majd az őszinte szerelem érzése 
fakad a gróf iránt. A leány sorsa 
tragikus, vértanúsors: a forradalmi 



csőcselék egyik éjjel fosztogató szán-
dékkal betör a menedékhelyre s a 
leány élete árán védi meg tisztaságát. 
A másik szerelmi epizód hőseiről 
pedig fokozatos lelki tisztulás után 
szintén áldozatot követel az emberi 
élet legfőbb intézője. A lemondás 
után az Istennek és a felebaráti sze-
retet munkájának szentelt papi és 
szerzetesi hivatásban találják meg 
életcéljukat és boldogságukat. 

Delle Grazie régi írói erényei, a 
lelemény gazdagsága, képzeletének 
friss ereje, előadásának drámaisága, 
humora, lélekrajzának igazsága, meg-
tisztult világnézettel párosulnak ebben 
a regényben, amely megérdemelné, 
hogy művészi fordításban magyarul 
is megjelenjék. Dr. Bánhegyi Jób. 

M ű v é s z e t . 
Dr. Somogyi Antal: Vallás és modern 

művészet . Szent István könyvek, 46. sz 
Budapest 1927. (116 1.) 

Az impresszionizmus óta mintha meg-
szakadt volna az Egyháznak a modern 
művészettel való eleven kapcsolata. A mű-
vészet öncélúságának szertelen érvényesí-
tése, amely a legújabb kor művészetében 
oly gyakori s amely például úgynevezett 
„tisztán festői" értékek kedvéért közöm-
bösnek mondja a tartalmat és csak annyit 
akar a képen a világ jelentőségeiből reve-
lálni, amennyit a szem érzékel, nem is teszi 
a művésze et aikalmassá az Egyház céljaira. 
Az Egyháznak ugyanis nemcsak joga, ha-
nem kötelessége is, hogy a templomba 
csak olyan műalkotásokat engedjen be, 
amelyek művészi formában az örök igaz-
ságokat jelenítik meg, vallásos lelkületben 
fogantak s a hívők lelkében áhílatot kelte-
nek. De másrészt, mivel a modern ember-
rel nemcsak az irodalomban, költészetben, 
hanem a képzőművészetben is legközvet-
lenebbül saját korának formanyelvén lehet 
beszélni, nem közömbös az Egyházra, hogy 
az új stílusok nyelvén is hirdesse a mű-
vészet az evangéliumnak minden kor és 

minden ember számára rendelt igazságait. 
Szükséges tehát, hogy a régmúlt korok 
példájára ma is korszerű legyen az egyház-
művészet és necsak a történelmi stílusok 
hagyatékából élősködjék. A művészettörté-
net minden mozzanata tanúskodik arról, 
hogy az eszmék elterjedésében és nép-
szerűsítésében milyen hatalmas tényező volt 
mindenkor a művészet; ma is megvan ez 
a szerepe, tehát az Egyház nem nélkülöz-
heti segítségét, midőn korunk társadalmára 
hatni akar. 

Örömmel kell tehát megragadnunk min-
den eszközt, amellyel modern művészein-
ket közelebb hozhatjuk a ml eszméinkhez 
és rásegíthetjük őket arra, hogy a vallási 
igazság épen olyan mértékben legyen 
ihletőjük, mint régen. Ezt a célt szolgálja 
Somogyi Antal könyve is, amely mig 
egyrészt a művészet és műélvezet termé-
szetet vizsgálva, lélektanilag magyarázza a 
művészetnek az egyéni és társadalmi életre 
kiható óriási fontosságát, a korszerű egy-
ház-művészet szükségességét, másrészt a 
modern esztétika legkiválóbb képviselőire 
támaszkodva, kimutatja, hogy az Egyház a 
művészettel szemben nem támaszt oly kö- ^ 
veteléseket, amelyek az utóbbit lealáznák, 
vagy természetétől idegen célok szolgála-
tába állítanák, s igy sajátos értékeinek fel-
adására és elárulására kényszerítenék. 

A legújabb művészeti irány, az expresz-
szionizmus, már természeténél fogva nem 
idegenkedik a szellemiség kifejezésétől, ha 
tehát bizonyos kinövésektől, furcsaságok-
tól megtisztul, nem alkaimatlan vallásos 
eszmék kifejezésére. Az egyházmüvészet 
és liturgia viszonyának fejtegetése közben 
a szerző részletesen foglalkozik a beuroní 
bencések művészetével, amely a legújabb 
ötven év alatt a hieratikus jellegnek ki-
domborításával, végtelent sejtető távlatai-
val, a szobrászat, festészet, díszítés monu-
mentális egybehangolásával az építészet 
keretében egyedül valósította meg a múlt 
idők kiemelkedő egyházművészeti korsza-
kaihoz méltó nagy stílust. 

Az egyháziak részéről a jövő egyház-



művészet felvirágzása érdekében szerzőnk 
is sürgeti a müértést és müpártolást. A 
szemináriumokban jusson hely a művé-
szeti nevelésnek. (Mellékesen jegyezzük 
meg. hogy az utóbbi Pannonhalmán már 
régen megvalósult.) Az egyházmtivészet 
felé is — a régi nagy egyházi férfiak pél-
dájára — leghathatósabban megrendelések-
kel lehetne művészeink figyelmét fordítani 
Az egyházmegyénkint kiépítendő országos 
egyházművészeti egyesület, vagy hasonló 
szervezet is rendkívül kívánatos. 

Szerettük volna, ha szerzőnk az egész 
tárgyalás menetében több példát hozott 
volna fejtegetéseinek igazolására és szem-
léltetésére a művészet múltjából és jelené-
ből. Könyvében egyébként kelleténél több 
hely jut az áttalános esztétikai és művé-
szettani elvek fejtegetésének. Meggyőző és 
tanulságos lett volna oly modern műalko-
tások elemzése, amelyek az Egyház részé-
ről felállított követelések szellemének meg-
felelnek, amellett feltétlenül művésziek és 
korszeiüek. Dr. Bánhegyi <Jób. 

Divald K o r n é l : M a g y a r m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t . Budapest. Szent István 
Társulat kiadása. 8°. 186. 1. 

Felemelő érzéssel olvassuk mű-
emlékeinknek, régi mestereinknek, a 
nálunk járt idegen művészeknek, a 
külföldre szakadt magyar mesterek-
nek nemzeti szellemtől áthatott, össze-
foglaló méltatását. 

A bevezetésben a szerző a magyar 
müvészettörténetírás alapvető műve-
lőit, köztük a francia Violet-Le-Ducra 
is hatással levő Henszlmant ismer-
teti. A népvándorláskori gazdag mű-
vészeti emlékeink ismertetése után 
fényes korszakba visz bennünket, a 
román és átmeneti kor székesegyhá-
zainak, hatszáz monostorának és 
monostori templomának művészi 
légkörébe, a lombard-román stílusban 
gyökerező s a bizánci díszítőművészet 
hatása alatt megnemesedett magyar-
román stílű építészet sajátos, nemzeti 

világába, melynek legszebb emléke 
a jáki templom. Magyar művészek 
egész raja dolgozott ezeken az emlé-
keken s vándormühelyeikben kiérle-
lődött művészetüket morvaországi, 
osztrák és dalmát területeken is érvé-
nyesítették. Az Árpádok uralma idején 
sűrűn szerepelnek a dalmát céhekben 
finomabb munkát mívelő magyar 
mesterek, aranyozok, vasművesek, 
festők, fafaragók, kőfaragók, szobrá-
szok és építőmesterek. 

A csúcsíves korszak is fényes, ra-
gyogó. A régi templomok megújulnak, 
cisztercita, franciskánus, dominikánus 
templomok, várak, városok épülnek. 
Csak Budára, az ország új fővárosára 
hivatkozom, ahol a vele mindinkább 
egybeépülő testvérvárosait, Óbudát, 
Pestet, Nyulakszigetét is hozzá-
számítva, a középkor folyamán 5 
várkastély, 23 kolostor, 5 johannita 
ispotály, 1 székesegyház, 30 templom 
és 8 kápolna épült. Kár, hogy közép-
kori szobrászatunk mélyértelmü szim-
bolikájával egyáltalán nem foglalkozik 
a szerző. Pedig a gyám kövek gyíkjai, 
torzarcai, a sarokkövek bikái, skorpiói 
stb. nagyon érdekes képviselői a 
középkori gondolkodásmódnak, na-
gyon érdekes szellemtörténeti em-
lékek. 

Fényes korszak a már Zsigmond-
dal meginduló magyar renaissance 
is, amely nem végződik Mátyás korá-
val, hanem a török nyomása alatt a 
Felsőmagyarországba vonult alföldi 
mesterek nyomában új lendületet vesz 
a bányavárosokban. A bányavárosok 
művészete a XVI. században európai 
magaslatokra emelkedik. 

A török kiverése után egy új világ-
stilus, a bárok hódítja meg művé-
szeinket, majd meg a rokoko és az 
empire. Mindezek s a XIX. század 
művészeti irányai is alapos ismerte-
tést találnak. 

Ilyen összefoglaló műnél szinte el-



kerülhetetlen, hogy néhány hiány, 
vagy felfogásbeli hiba be ne csűsz-
szék. Például összefoglaló köny-
vészetet ad, de azt elég hézagosnak 
találom. De ezekért kárpótol bennün-
ket az egészen elömlő, üde, nemzeti 
szellem. 

Éppen ez a nemzeti szellem éb-
resztette fel lelkemben azt a gondo-
latot, hogy fel kell építenünk a romok-
ban álló (Zsámbék), vagy csonka 
(nyírbátori minorita templom) mű-
emlékeinket, hogy ezzel is neveljük, 
ébrentartsuk, állandón kifejezésre jut-
tassuk Magyarország integritása utáni 
vágyunkat. A németek nemzeti egy-
ségük legfényesebb korszakában, 
1880-ban, egységük szimbolizálására 
kiépítették az 1248-ban megkezdett, 
de csonkán hagyott kölni dómot. 
Épüljenek fel romjaikból, csonkasá-
gukból a magyar műemlékek is 
sorban nemzeti áldozatkészségből, 
nemzeti adóból, szüntelenül mind-
addig, míg ki nem épül csonkaságá-
ból, romjaiból Mátyás dicső állama. 

Dr. Mihályi Ernő. 

SalyLászló dr.: Az egyetemi templom. 
Budapest. 1926. „Élet" Irodalmi és Nyomda 
Részvénytársaság. 8°. 83 1. 21 képpel. 

Saly László dr. az egyetemi templom 
helyreállítása alkalmából a pálosoknak ezt 
a kétszázéves szentegyházat, a legszebb 
magyar bárok templomot Mária Terézia 
korának ezt a gyönyörű emlékét mutatja 
be a magyar közönségnek. Még többet is 
tesz. Elmondja az egyetlen magyar íéríi 
szerzetesrendnek rövid történetét, hiszen 
szorosan összekapcsolódik a pálosok nevé-
vel hazánk hatodfélszázados múltja, dicső-
sége, szenvedése . Megelevenedik előttünk 
a középkor szigorú aszkétáinak élete, fel-
tárul előttünk a nagyhirességü pálosok, a 
Báthori Lászlók, Martinuzzik, Széchenyi 
Pálok, Eszterházy Imrék, Csúzy Zsigmon-
dok, Ányos Pálok, Virág Benedekek, Vargha 
Ferencek működése. Ott látjuk azt a nagy 

rendet a magyar vallásos és nemzeti élet 
minden mozzanatában, míg II. József az ő 
tevékenységüknek is vétót nem mondott. 

S amilyen finom történeti érzékkel tarja 
fel Saly Lászió dr. a pálosok múltját, ami-
lyen nagyrabecsüléssel nézi áldásos műkö-
désüket. épen olyan finom esztetikai érzék-
kel, vallásos áhítattal merül el legszebb 
magyarországi alkotásuk, a mai egyetemi 
templom művészetének csodálatába. El-
ragadja ielkét a bárok stilus derűs világa, 
a belső tér nagyszerű egysége, Bergl fres-
kóinak mozgalmassága, színgazdagsága, a 
faragások plasztikus ereje stb. S eme cso-
dálatának, elragadtatásának a kifejezésére 
olyan varázslatosan behálózó nyelvvel ren-
delkezik, hogy ezt igazán csak a bárok 
művészek ecsetjének, vésőjének ereje múlja 
felül. Saly László dr. könyve elsőrangú 
kalauz lesz az egyetemi templom szépsé-
geiben elmerülni akaró közönség számára. 
Külön megemlítem még a szöveg szemlél-
tetésére szánt huszonegy művészi képet. 

Dr. Mihályi Ernő. 

Irodalomtörténet. 
Széchenyi vallomásai és tanításai. 

(Széchenyl-anthologia ) A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia alapításának századik év-
fordulója alkalmából a Népfőiskolai Szé-
chenyi Szövetség megbízásából összeállí-
tották Fekete József és Váradi József, 
Schandl Károly dr. előszavával. Átnézte 
Imre Sándor dr. A Studium kiadása (Buda-
pest, IV. Múzeum körút 21.). 507 oldal. 

Nem jellemrajz, nem Széchenyi életének 
históriai ismertetése és nagy alkotásainak 
kritikai méltatása, hanem maga Széchenyi, 
a nagy gondolkodó, életbölcselő áll előt-
tünk könyvünk lapjain. A tökéletes nemzet-
nevelőt ismerjük meg, ki fáradhatatlan 
munkával nemcsak a gyakorlati életben 
érvényesítette hatalmas alkotásaiban felsőbb 
hatalmiktól vezérelt tehetségeit és vitte 
közelebb a művelt nyugathoz hazáját er-
kölcsi, szellemi, társadalmi és közgazdasági 
téren egyaránt, hanem mint nemzetének 
prófétai lelkületű tanttómestere meg is írta 



azon elméleti tanításait, melyektől hazájá-
nak jövendő továbbfejlődését várta. 

A mult század elsiratta a nagy férfiút, 
elismerte, elkönyvelte történeti nagyságát 
és nagy „kegyeletes" gesztussal helyezte 
el a múzeumok néma falai közé. Jól érez-
ték ezt utóbbi éveink pedagógusai és 
történetírói, kik szakszerű munkákban hív-
ták fel a magyarság figyelmét azon nagy 
értékekre, melyek Széchenyi műveiben ki-
használatlanul rejlenek. Épen ezek hatása 
alatt határozták el szerzőink is egy oly 
Széchenyi-munka megirását, melyben az ő 
örök értékű tanításait a maguk eredetisé-
gében adják a magyar olvasóközönségnek. 

Nemzeti, kulturális és közgazdasági 
életünk, mai törekvéseinek és munkájának 
légkörében iránytű gyanánt jelenik meg 
ez a munka. Az a sok jószándék, tehetség 
és áldozatkészség egyfelől, tájékozatlanság, 
energiapocsékolás, rendszertelenség más-
felől, mely a lázas munkát jellemzi, mindig 
hiányát érezte egy komoly, igaz vallás-
erkölcsi és nemzeti alapon álló és élet-
bolcseséggel megírt útmutató munkának, 
mely biztos kézzel és tiszta lelkiismeretes-
séggel vezeti el a ma labirintusain keresz-
tül is életcéljához. 

Ezt a célt szolgálja könyvünk, mely két 
részből áll. Az egyiket a szerzők írták, a 
másikat pedig maga Széchenyi. Az elsőben 
megismerjük Széchenyi egyéniségét, gon-
dolkodásának rugóit,életbölcseletének alap-
elveit és megtaláljuk mély gondolataínak 
magyarázatát, ami nagyon megkönnyíti a 
a másik rész olvasását és alkalmazási mód-
ját a gyakorlati életben. Itt találjukSzéchenyi 
életrajzi adatait, melyek kiegészítve saját 
vallomásaival és az ország egykorú rajzá-
val, szemléltetően állítják elénk kialakulá-
sában azt a férfiút, ki életének vallás-
erkölcsi megalapozása után lépett a nemes 
munka útjára, melyen mindvégig vaskövet-
kezetességgel haladva elérte azt a nagyságot, 
mely alkotásaiban és Írásaiban őt a halha-
tatlanok sorába emelte. 

A második rész szószerint adja Széchenyi 
rtanításait. Bámulatos az a pedagógiai érzék» 

az a mindennek okát kutató mély gondol-
kodás, mellyel a magyar mágnás a min-
dennapi élet gyakorlati követelményeitől 
kezdve vezeti az embert a honszeretet és 
a lélek üdvösségének útjain és állítja elénk 
a legmélyebb életbölcseséggel és mégis 
könnyen érthető módon, boldogulásunk 
lélektani és praktikus alapelveit. Kiinduló 
pontja az isteni Mestertől is elénk állított 
főparancsolat : a szeretet parancsa Isten, 
embertársaink és önmagunk iránt. Célja 
az egyén és ezen keresztül a társadalom 
és a haza békéje és boldogsága. Ennek 
elérésében vezesse az embert egyéni becsü-
letessége,— ami a tiszta lelkiismeret aján-
déka — nemzeti szelleme és lelke halha-
tatlanságának tudata. Azt mondhatjuk, hogy 
sokoldalú életünknek alig van olyan vonat-
kozása, melyre Széchenyi tanításaiban út-
mntatást ne találnánk. 

A szerzők nagy érdeme, hogy tizenöt 
évi fáradságos munkával, nagy tudással és 
ügyszeretettel bizonyos logikai csoporto-
sításba szedték azon értékes tanításokat, 
melyek Széchenyi kiadott és kiadatlan 
műveiben szétszórva találhatók. Ezáltal és 
az archaisztikus nyelv- és mondatszerkeze-
tek legszükségesebb modernizálásával min-
denki részére hozzáférhetővé és érthetővé 
tették. A logikus csoportosítással, mely 
három természetes egymásutánjában 1, az 
emberre, mint egyénre, 2. mint a társada-
lom tagjára, 3. mint a haza polgárára vo-
natkozó tanításokat foglalja magában, 
Széchenyi éietbölcséletét könnyen áttekint-
hető rendszerbe foglalták. 

Mai helyzetünkben, minden irányban 
fejlődő társadalmi életünkben világító 
fáklyaként mutatja a haladás útját és segít 
a nehézségek legyőzésében ez a mű. Az 
egyszerű földmívesmunkástól kezdve a 
diplomácia szövevényes mesterségéig min-
den foglalkozású és rangú magyar állam-
polgár megtalálja benne a nekivaló út-
mutató gondolatokat. A nép vezetője, 
nevelője nem lehet, aki Széchenyi tanítá-
sait nem ismeri. A magyar kultúra hálás 
lehet a szerzőknek, hogy ezen hatásaibau 

* * 



kiszámíthatatlan szociálpedagógiai munká-
val Széchenyi szellemének részesévé tették 
a művelődni és haladni akaró magyar tár-
sadalmat. _ Szekeres Bónis. 

I r o d a l o m t ö r t é n e t i F ü z e t e k . S z e r k , 
C s á s z á r E l e m é r . Galamb Sándor: 
Huszonöt év a magyar társadalmi drá-
ma történetéből (32 1., ára 80 f.) ; Csá-
szár Elemér: Zalán futása. (24 1,80f.) ; 
A XX. század magyar irodalma kri-
tikákban: első sorozat; regények és 
elbeszélések, első rész (64 1., 1 P 6 0 f.); 
Szabó Richárd: Endrődi Sándor (36 
1., 1 P . ) ; Kéky Lajos: Gárdonyi 
Géza (40 1., 1 P 20 f .) ; Császár 
Elemér: Arany János (18 1., 60 f.) ; 
Hartman Sándor: Petőfi-tanulmányok 
(52 1., 1 P 60 f.) ; Voinovich Géza : 
Gyulai Pál (20 1., 80 f.) ; — Buda-
pest, Pallas, 1926. n. 8. r. 

A Császár Elemér egyetemi tanár 
szerkesztésében és kiadásában meg-
jelenő életrevaló vállalatnak, az Iro-
dalomtörténeti Füzeteknek1 3—8. és 
10., 11. számát teszik e kiadványok. 
Tárgyuk változatos és méltán kelti 
fel minden müveit magyar ember 
érdeklődését. Komoly tudomány jele-
nik meg bennük világos, díszes és 
élvezetes előadásban. 

Császár professzor két tanulmánya 
eredetileg jubileumi megemlékezés-
nek készült Arany szülejésének, ille-
tőleg a Zalán futása megjelenése 
századik évfordulójára. Mindkettő 
méltó a tárgyhoz, az alkalomhoz és 
írójához : időt álló érték jellemzi 
őket. Arany irói képének rajzán meg-
kap bennünk a nagyvonalú, biztos 
és erős egységbe folyó meleg jellem-
zés, mig Zalán futásának méltatásá-
ban főkép az újszerű megvilágítás 
köti le figyelmünket. Ellenmondásnak 
látszik, de Császár igazolja, hogy 
Vörösmarty eposza voltakép az első 

valódi klasszikus hősköltemény köl-
tészetünkben, s mégis benne terem-
tődik meg az igazi magyar romanti-
cizmus. Egyáltalán a romantikának 
már közfelfogásunkban és irodal-
munkban is megvoltak a csirái, de 
ezek a Zalán-ban sarjadtak először 
virágzó szárba. Vörösmarty hazafias 
szubjektivizmusa a maga korszerű 
és egyéni sajátosságában is szorosan 
kapcsolódik egyetemes hagyomá-
nyainkhoz. A romantikus szellemnek 
és a magyar érzésvilágnak ez az első 
harmonikus összeolvadása „adja meg 
az eposznak valódi jeliemét és egy-
ben történeti jelentőségét". A Petőfi-
tanulmányok csak lényegtelenül vál-
toztak meg első (1910) megjelenésük 
óta. Hartmann dolgozata kiállotta az 
idő próbáját s kívánatos lenne, ha 
elkerülne minden intelligens magyar 
kézbe. Szerencsésen egyesül benne 
a gondolatgazdagság és lelkesültség. 
Hartmann át- és átélte Petőfit és 
minden szaván ott rezeg a gyönyörű-
ség izgalma. Azonban lirizmusa sem 
burkolja el, inkább csak áthevíti és 
egyéníti eszméit. Innét van, hogy 
még azon sorainak is megvan a ma-
guk különös rezgésük, melyek köz-
felfogás kifejezői, de eredeti gondo-
latai is bőven fakadnak. A szeretet 
csak fokozza a tudás éleslátását. Kü-
lön is kiemelhetjük Petőfi tájképei 
jellemzésének finomságát és új voná-
sait, a költő rögtönző tehetségének 
kapcsolatba hozását dalköltészete 
egyes sajátságaival, a September 
vége elemzése, méltatása is meg-
ragadja az embert még akkor is, ha 
nem vallja is Hartmannal, hogy csak 
„két szent dolog van, amiért végig 
érdemes fáradni az életen: az ihlet 
és az asszony." Felületes elszólás. 
Hartmann rajong Petőfiért, de azért 

1 Az 1. és 2. füzet ismertetését 1. folyóiratunk 1. számában, a magyar bencé-
seket sajátosan érintő 3. füzetét a 3. számban. 



elfogulatlan: jól látja költészeti hi-
báit is. Kéky Lajos a klasszikusaink 
közé emelkedő Gárdonyit jellemzi. 
Világnézetének ismertetéséből indulva 
ki, kalauzol végig bennünk Gárdonyi 
költészetén. Szeme biztos és mélyre, 
szinte mindent látó, s épen ezért 
sok okulást nyújt a tanulmány. Kár 
azonban, hogy a részletek nem ol-
vadnak össze szerves egésszé. Az 
utóbbi hibát Szabó Richárd sem ke-
rüli el, és mintha a vonalvezetésen 
itt-ott bizonytalanság is fel-feltünnék. 
Munkája azonban alapos és általában 
hü képet ad a szerelem lágyszavú 
költőjéről, a Kuruc nóták népszerű 
énekeséről, kitől Anakreon lelke sem 
volt idegen. Galamb Sándor nem 
változtatja meg lényegében felfogá-
sunkat az 1867 és 1892 közé eső 
idők társadalmi drámáiról, de részle-
tesebben megalapozza és kiszélesíti 
tudásunkat. Rendkívül érdekesek és 
tanulságosak az 5. füzetben össze-
gyűjtött kritikák, melyek századunk 
első negyedének 9 elbeszélés- és 
regénykötetéről szólnak. Az írók és 
bírálóik a kor költészetének, kritikai 
irodalmának legkiválóbb vagy leg-
alább is érdemes képviselői. Igazán 
termékeny gondolat volt a folyóira-
toknak már beporosult lapjairól az 
életbe újból átmenteni e bírálatokat. 
Olvasásukkor meg-megrezdülnek ere-
deti élményeink, tudatosabbakká vál-
nak vagy módosulnak értékeléseink 
s a bírálóknak kritikáikban kifejeződő 
írói egyénisége is nem egyszer nyújt 
nemes esztétikai élvezetet. Jól esik 
azt is látnunk, hogy az irodalom 
nemzeti hivatásának tudatától áthatva, 
éber és erős őrök vigyáznak érté-
keinkre, költészetünk sajátos termé-
szetének és nagy hagyományainak 
megmaradására. Nem maradiak, meg-
értők minden igazi érték iránt, de 
nem ijednek meg a modernség ne-
vével ólmozott szertelenségnek, ízlés-

telenségnek reklámjától. Mindkettőre 
találó példa Császár Elemér bírálata 
Szabó Dezső-nek Az elsodort jalu 
c. regényéről, vagy Kéky megbeszé-
lése Móricz Zsigmond egyik köteté-
ről (A tűznek nem szabad kialudni; 
Voinovich Géza azonban egyik ismer-
tetésében már mintha túlságosan is 
megértő lenne Móricz-cal szemben.) 
Kritikusainkból nem veszett ki Gyulai 
Pál szelleme, kinek emlékét Voino-
vich Géza újítja meg a 11. füz-etben. 
Az igazság föltétlen szeretetében és a 
költészetért való lelkesedésében jelöli 
meg Gyulai lelkének két alapvonását, 
melyek művészi tehetséggel és nagy 
ízléssel kapcsolódva reányomták bé-
lyegüket a nagy író költői és kritikai 
munkásságára egyaránt. Egyik nagy 
igazsága az volt, hgy „nekünk az 
irodalom és művészet több, mint 
más szerencsésebb nemzeteknek ; 
nemcsak a műveltség és szellemi 
élvezet kérdése, hanem a nemzetiségé, 
a nemzeti lété is egyszersmind, és 
épen ezért az ízlés nem magánügy, 
sőt nemzeti ügy, amely szoros kap-
csolatban van az állam és társadalom 
igen fontos erkölcsi érdekeivel". Egy 
másik meggyőződése: „A költészet 
célja a szép, de a szépet úgy nem 
alkothatni meg erkölcsiség, mint igaz 
nélkül." . . . Vegyük hozzá, hogy „az 
ember és az író egy volt benne" és 
készséggel elismerjük példájának vi-
lágító erejét, mit tanulmánya végén 
oly szépen hangsúlyoz Voinovich. 

Ezek után szükségtelen ajánlanom 
a vállalat pártolását s azt sem kell 
külön kiemelnem, hogy az iskolai 
oktatásnak is mily hatalmas segítői 
lehetnek e füzetek. 

Dr. Kocsis Lénárd. 

A Szent Ferenc-jubileum a magyar 
irodalomban. Ez évben visszatért a magyar 
lélekbe az a szent, akinek arcát régi kó-
dexek legendái és a „kisded testvérek" 



ferences jámborsága hétszáz esztendeje 
rajzolja bele a magyar szívbe. Ennek a 
százados ünnepnek az ihlete megérintette 
újra irodalmunkat; meglepően szép az a 
termés, mely ez ihletésből sarjadt. Első-
sorban maguk a ferencesek iparkodtak ki-
adványaikkal sz. Ferenc lelkét megismer-
tetni, megszólaltatni. Kitűnően szerkesztet^ 
Ízlésesen kiállított Ferences Közlöny-ük 
ez évben könyvkiadóvállalatot indított meg 
a Ferences Könyvtár-ral. A könyvtár 
kis kötetei kedves meglepetések sz Ferenc 
rendje barátainak — úgy Is mondhatnók; 
a magyar katholikusoknak — és irodaim1 

nívójuk, nyomdai kiállításuk is méltó az 
ügyhöz, melyet szolgálnak. 

P. Zadravecz István „Alverna" c 
müve nyitja meg a Ferences Könyvtárt. 
Az Alverna-hegy sz. Ferenc Golgotája ; itt 
kapta a Krisztushoz-hasonulásnak öt szent 
sebét. P. Zadravecz püspök könyve jó 
kalauz erre a szent helyre. Egyszerű, a 
Fioretti hangulatához simuló nyelven mu-
tatja meg a hegy történetét; majd a kedves 
legendára bízva a szót, eimondja azokat 
az eseményeket, melyek sz. Ferenc életé-
ből e hegyhez kapcsolódnak; a stigmatizá-
ció csodáját és sz. Ferenc vérereklyéjének 
sorsát. Ezután a hegyen épült kolostor és 
templom, továbbá a többi emlék leírását 
kapja az olvasó. A szöveget sikerült képek 
szemléltetik. 

Fálffy Erzsébet grófnő Szent Ferenc 
szentélyeit ismerteti, hogy művével végig 
vezesse a mai olvasót a szent d icsőséges 
életútján. A kegyelet művészi emlékekkel 
örökítette meg azokat a helyeket, melyeket 
a nagy szent tett felejthetetlenné. Templom 
áll (Chiesa nuova) szülőháza helyén, több 
egyház büszkesége, hogy sz. Ferenc ájta-
toskodott falai közt. Pálffy grófnő sorba 
leírja a S. Ruffino székesegyházat, sz. Klára 
templomát, S. Damiano szentélyét, a Por-
ciunkulát, a többi ferences kegyhelyet. 
Pálffy grófnő tollát a kegyelet mellett a 
természeti és művészeti szépségek feltárá-
sának vágya vezeti és így könyve jó szol-
gálatot tesz — értékes illusztrációval is — 

azoknak, akik e szentélyekhez zarándo-
kolnak. 

A ferences lélek mélységeibe vezet dr. 
Magyar István nak, a kiváló bírónak 
(kúriai tanácselnök) irása: Magyar képek 
szent Ferenc Atyánkról. A szerző fe-
rences alázatossága bizonyára tiltakozik 
soraink ellen, de kénytelenem vagyunk meg-
állapítani, hogy a könyvén átsugárzó szel-
lem nagyszerű bizonysága annak, mily 
nagy jelentősége van sz. Ferenc harmad-
rendjének — melynek ő is tagja — a ma-
gyar értelmiség lelkének alakítására. Dr. 
Magyart boldoggá teszi a ferences lélek-
kel való érintkezés. Ennek a boldog szere-
tetnek a terméke — sok művészileg meg-
látott kép, stílusosan megírt eszmefuttatás, 
prózában írt líra, melyekben finoman ölel-
kezik a ferences szellem a katholikus ma-
gyar lélekkel. Ez a kis könyv igazán jó 
lélekrajzot ád sz. Ferencről — és a magyar 
ferencesekről, mert egy mélyen érző szív 
lelkesedésével van megírva. 

A Ferences Könyvtár kötetei (átlag 80— 
100 1.) kötve 30.000 K-ért kaphatók bolti-
áron. 

A Ferences Közlöny kiadásában jelent 
meg továbbá az 1927. évre szóló Feren-
ces Naptár, mely sokoldalú tartalmával, 
gazdag képanyagával kitűnő szolgálatokat 
fog tenni azoknak, akik sz. Ferenc rendjé-
nek érdemeit és mai működési tereit meg 
akarják ismerni. Ára 20 0C0 K, a „F. K.a 

előfizetőinek 15.000 K. 
Az „Élet" könyvkiadóvállalat a jubi-

leumi évben adta ki a Sz. Ferenc-irodalom 
egyik gyöngyét, a Tökéletesség tükrét 
(Speculum perfections, 208 I.), Balanyi 
György fordításában. A fordító bevezeté-
sével tájékoztat a Speculum eredete körül 
fölmerülő problémákról és alapos kritika 
alá veszi Sabatiernek tételeit, aki ezen mü 
kiadásával is igazolni akarta, hogy sz. Fe-
renc voltaképen az Egyház ellen támadó 
modern szellemnek középkori előfutárja. 
Balanyi kimutatja Sabatier megállapításai-
nak tarthatatlanságát, módszerének alanyi-
ságát, majd vele szemben a Speculum 



jóval későbbi keletkezése és kompllációs-
jellege mellett tör lándzsát. A Speculum 
anyagát tekintve, rendkívül értékes voná-
sokkal szolgál sz. Ferenc lelkiségének meg-
rajzolásához. Főleg lovagias gondolkodása, 
érzésvilági, utolérhetetlen finomsága, gyön-
gédsége domborodik ki e műben. Irodalmi 
értéke vetekszik a Fiorettiéval; ennek üde 
zamata érzik ki elbeszéléseiből . 

Balanyi fordítása magyaros, az eredeti-
hez jól simuló; a régieskedést nem affek-
tálja, mint egy-két Fioreíti-fordításunk. 

A könyvet a kiadó remekbe-készült cím-
lappal látta el (Márton L. műve) és a sz. 
Ferencet ábrázoló művészet legszebb alko-
tásaival díszítette. Jó látni Giottót, Murillót, 
Overbecket, Fiihrichet e könyvben; csodá-
latos, hogy magyar művészeinket alig tudta 
a ferences szellem természetessége és a 
vele foglakozó művészet nagysága meg-
ihletni. Az idei egyházművészeti kiállítás 
jónehány képe bizony — Uram bocsá' — 
madárijesztőt festett abból a szentből, aki-
nek rokonai tündökölnek az égboltozaton 
és testvérei mosolyognak a földi természet 
világában. A Speculum szemléletesen vezet 
rá sz. Ferenc szellemének követésére. 

Két évvel ezelőtt adta ki ugyancsak az 
„Élet" P. Santarelli: Assisi Szent Fe-
renc Életrajzát Pálffy Erzsébet grófné 
olaszból készült fordításában. A Santarelli-
féle élei rajz éitéke abban van, hogy egy-
szerű, hű képe akar lenni a szentnek, nem 
pedig — írójának, mint annyi modern 
életrajz (pl. Sabaiier), Nem visz magával 
történetírói ballasztot, az események köz-
vetlen lendülettel peregnek benne és ma-
guk beszélnek, nem az életíró. A szentnek 
úgy életfolyása, mint jelleme világosan 
domborodik ki ez életrajzban, mely élve-
zetes olvasmány és jó lelki könyv. Cima-
bue és Giotto — legrégibb illusztrálói sz. 
Ferenc életének — díszítik e könyvet. 

Ez a gazdag Irodalom is mutatja Ma-
gyar István dr. állításának igazát, hogy mily 
közel jutott sz. Ferenc szelleme a magyar 
lélekhez. 

A jubileumi év terméséhez tartozik to-

vábbá Jörgensen Szent Ferenc életrajzának 
(Hirschler) és a Fiorettinek (Tormay Cecile) 
fordítása és Brisits Sz. Ferenc tanulmánya. 
Ezekről eddig nincs módunkban véleményt 
nyilvánítanunk. K. 

Dezső István : P. Florentini Teodóz 
élete és a keresztes nővérek szerzetes 
társulata. (Ferences könyvtár A.) Buda-
pest, 1926., 12-r., 97. 1. 20 000 K. 

A nagy szent Ferenc jubileumi évében 
az assisi Szentnek egy lelki gyermekére 
hivja föl ez a könyvecske a figyelmet, akit 
hazánkban eddig alig vettek tudomásul, 
holott a külföldön még protestáns körökben 
is osztatlan tiszteletnek örvend nevelői, 
szociális és karitativ tevékenysége miatt. 
P. Teodóz (1808—1865), a kapucinus rendbe 
lépett és így sz. Ferenc nagv családjának 
tagja lett. Életpályájának minden alázatos-
sága mellett emelkedő vonala a churi 
püspöki vikáriusi állásig vitte. A nemes 
jellemű, szentéletü kapucinusnak intézmé-
nyei mai napig fönnmaradtak Svájcban, és 
részben az egész világon. Így pl. az általa 
szervezett kath. hitközség mintájára szer-
vezték meg a svájci hitközségeket ; állan-
dósították a tőle bevezetett püspöki kon-
ferenciákat, az iskolákat az ő tervei és 
módszeie alapján vezetik, ő alapítja meg 
azt a könyvkiadó céget, amely jelenleg 
Svájc „Sz. István Társulata* (Päpstliche 
Theodosius Buchdruckerei, Ingenbohl). 
Legnagyobb éideme az, hogy új női apáca-
szerzetet alapított 1850-ben, amely beteg-
ápolással és tanítással foglalkozik: a ke-
resztes nővérek rendjét. Jelenleg a 
hazánk területén is 21 házban működő 
szerzetnek már hétezer tagja él szerzetes 
életet. Szent Ferenc III. rendjének ága ez 
a szerzet, P. Teodóz irta meg szabályaikat. 
A könyvecske kiállítása Ízléses ; hét kép 
is diszíti. Dr. Radó Polikárp. 

Keresztény misztika. Keresztes 
sz. János művei. A legújabb spa-
nyol kritikai szöveg alapján fordí-
totta Sz. Teréziáról nev. P. Ernő. 
I—II. Kiadja a m. Kármelita-rend-



tartomány. Budapest. Stephaneum. 
1926. 

A Szentszék az idén örvendeztette 
meg a mélyebb lelkiélet barátait az-
zal, hogy Keresztes sz. Jánost, az 
egyháztanító (doctor ecclesiae) címé-
vel tüntette ki. A magyar kármelita-
rendtartomány alkalmasabb időt nem 
is választhatott volna arra, hogy a 
rend eme kimagasló szentjének és 
írójának műveit a magyar könyv-
piacra bocsássa. Mikor a két testes 
kötetet forgatjuk, nem tudjuk, mit 
bámuljunk jobban: a kiadó rend áldo-
zatkészségét-e vagy pedig bátorsá-
gá t ? Egy szegény, szemlélődő szer-
zet ime talál módot arra, hogy benső 
értékeit sorjában a legnagyobb anyagi 
áldozattal kisugároztassa a világba ! 
Egymásután jelennek meg nagyértékű 
műveik: Sz. Terézia élete; Sz. Terézia 
müvei és most utánuk ez a két kötet. 
De a rend bátorsága is csodálatra-
méltó. Hisz ehhez a kiadáshoz ez 
kellett. Évtizedek óta a magyar kath. 
irodalom — és ez nem lebecsülés 
akar lenni — beharangozó, hívogató, 
a külső falakat mutogató munkákat 
nyújtott a hittudomány, az apologia 
és a lelkiélet terén. Ugy kellett a 
messzetévedt lelkeket visszacsalo-
gatni irodalommal, tudománnyal az 
Egyházhoz. A lelki könyvek közt meg 
épen sok találkozott — hogy a selej-
tesekről ne beszéljünk — melyre 
találóan illett sz. Pál szava: tejet 
adtam innotok, nem ételt. És most 
a kármeliták úgy látják elvonult ma-
gányukból, elérkezett az az idő, midőn 
a megemberedett lelkiélet nem tejre, 
hanem szilárd étekre szorul már. 
Bárcsak jól látnák a helyzetet; bár-
csak megérett légyen már a magyar 
kath. lélek Keresztes sz. János ke-
mény, de ízes és tápláló kenyerére ! 

Mert Keresztes sz. János müvei 
azoknak valók, akik Krisztusban már 
„virperfectus"-sä, éréit emberré váltak. 

Igaz, nagy szükségünk van arra, 
hogy érett, fejlett lelkeket neveljünk 
és sajnos, kevesen vannak, akik főleg 
a mai világi művelteknek megadnák 
azokat az írásokat, melyek őket ön-
álló, érett lelkiéletre nevelnék. Ezért 
sajnáljuk, hogy az aszkézis és a 
misztika művei majdnem kizárólag 
papi, szerzetesi olvasók életviszonyai-
ból nézik a világot. Pedig hiszen 
mindenki tudja : az Egyházban a 
szentség ormára nemcsak a pap, 
a szerzetes hivatott. A tökéletes élet-
eszmény n itva áll minden hívő előtt, 
minden élethivatásban. Bár az alap-
elvet mindenki tudja, mégis sajnos, 
a lelkiéletre vezető kalauzok legtöbbje 
azon az uton akar vezetni, mely nem 
a hívők legnagyobb részének az útja. 

Ezeket pedig nem azért szögez-
zük le, hogy az ily kiadványok ér-
demét kisebbítsük. Ezeknek is kell, 
hogy legyen olvasóközönségük ha-
zánk mindkét nemű szerzetesei, 
továbbá papjai közt. Hiszen Keresz-
tes sz. János őket akarja a lelkiélet 
ormaira fölvezetni. 

Keresztes sz. János (1542—1591) 
Sz. Teréziának, a kármeliták nagy 
reformálójának, köréhez tartozik mint 
szerzetes és misztikája is rokon az 
övével. Ez a kármelita misztika tisz-
tán tudományos szempontból is ér-
dekes jelenség az egyházi misztika 
fejlődésvonalán. Messze vezetne, ha 
forrásai szempontjából akarnók vizs-
gálni vagy eszméinek összefüggéseit 
kimutatni. Csak azt akarjuk hang-
súlyozni, hogy a misztikának is kü-
lönböző irányai vannak, hogy ez is 
összefügg az Istenről, lélekről, ter-
mészetről vallott bölcseleti tanaink-
kal — mint ép Keresztes sz. János 
művei meglepően igazolják. Tartalmi 
szempontból ez a misztika pl. köze-
lebb áll az új platonikus, — pseudo-
dionysios-i misztikához, mint szent 
Tamáséhoz. Legnagyobb értéke — 



tudományos szempontból — e misz-
t ikának: a lelkiélet ezen jelenségei-
nek végtelenül finom, pontos leirása, 
elemzése, úgy, hogy a mai pszicho-
lógia számára is elsőrendű forrást 
nyújt a lélek eme rendkívüli mély-
ségeiről. 

Formai szempontból ez a misztika 
tele van allegóriával, képpel, szim-

melynek befejezése elveszett. Ez 
nehézkesebb is olvasmánynak, mint 
a többi. Keresztes sz. János nem a 
Krisztus követése aforizmáinak stílu-
sában, hanem a skolasztikus gondol-
kozó alapos és részletes írásmódján 
közli gondolatait. Művei a misztikus 
életút egész pályáján végigvezetnek: 
a megtisztulás, megvilágosodás és 

9. A seitenstetteni 

bolummal. Akik a keresztény modern 
költészet szimbolikáját elvileg elitélik, 
meglepődnének azon, hogy Keresztes 
sz. János saját, néhány gyönyörű 
költeményét — két köteten keresztül 
magyarázza. Műveinek címei is eléggé 
mutatják ezt a szimbolizmust: 1. 
A Kármelhegy útja. 2. A lélek sötét 
éjszakája. 3. A szellemi páros ének. 
4. Az élő szeretetláng. 

Legterjedelmesebb az első könyv, 

pátság könyvtára. 

az egyesülés fokain. Ennek az útnak 
nehézségét, rögös voltát fejtegeti a 
három „éjszakán", mely metaforikus 
kifejezés a három misztikus fokra ; 
de ugyancsak bőségesen árasztja azt 
a fényt is, mely arra a lélekre vár 
az Isten birása által, mely érzékisé-
gét és szellemét megtagadva a hit, 
remény sötétbe világoskodó mécsé-
vel az egyesülő szeretetre jut. A két 
utolsó könyvben az előadásmód is 



remekbe fordul és az olvasóval meg-
érezteti az Istenére talált lélek bol-
dogságát. 

A fordító P. Ernő kitűnőt nyújtott; 
világos, az eredetihez értelemben jól 
hasonló, magyaros fordítást végzett. 
A nehezebb helyeket jó jegyzetekkel 
kisérte. A mű kiállítása is szép. 

Ezt a könyvet sokaknak kell olvas-
niok; ha volnának, akik a saját \t\-
kük irányítására nem éreznék szük-
ségét olvasásának, azoknak azért 
ajánlatos, mert mint gyóntatok, lelki-
vezetők olyanokkal kerülhetnek érint-
kezésbe, akiket az Isten Keresztes 
sz. János útján akar vezetni. A szent 
sokszor panaszkodik a korabeli lelki-
vezetőkre. Legalább a mostaniak 
szívleljék meg tanácsait, hisz az 
Egyház ezért is övezi őt a doctor 
ecclesiae dicsfényével . Dr. Kühár Flóris. 

Bölcselet. 
1. Ludwig Baur: Metaphysik. 

2. Auflage. Band VI. der Philoso-
phischen Handbibliothek. Kösel-
Pustet, München-Kempten. 1923. 
XII. + 502. 1. 

2. Michael Wittmann: Ethik. 
Band VII. der Philosophischen Hand-
bibliothek. Kösel-Pustet, München-
Kempten. 1921. X. + 398. 1. 

1. Az emberi értelem természeténél 
fogva az összes igazságok beható 
és tökéletes megismerésére és elem-
zésére törekszik. De minél mélyeb-
ben belemerül kutatásukba, annál 
több új kérdés szövevényes labirin-
tusa mered feléje. A mindig jobban 
szaporodó és szétaprózódó kérdések 
meglátása könnyen azt a gondolatot 
váltja ki benne, hogy a mindig speciá-
lis elmélyedésre ösztönző problémák 
és részletekben feltáruló igazságok 
összefoglaló feldolgozása, egységesen 
áttekinthető szintézise felülmúlja az 
értelem megismerő erejét s ezért a 
tudományos búvárkodás célkitűzései 

közé nem is tartozhatik a speciális 
vizsgálatokban leszűrt eredmények 
rendszerezése. Nietzsche erre a le-
mondó álláspontra helyezkedik. A 
folytonosan csak egy irányban táplált 
érdeklődés sok szaktudós lelkéből 
kiölte az érzéket az egységes össze-
foglalásra törekvő metafizika iránt. 
Pedig az értelem nem állhat meg az 
egyes részletigazságok halmazata 
mellett, természete mintegy paran-
csoló módon követeli az emberi életre 
sokszor nagyon is fontos következ-
ményekkel járó igazságok egységes, 
könnyen áttekinthető rendszerének 
megalkotását. Egységes szintézis nél-
kül lehetetlen az élet- és világnézet 
kikristályosítása és az ebbe szervesen 
beleágyozódó jellemszilárdság kiala-
kítása, sohasem asszimilálódik életté 
az empirikus megállapítások hatalmas 
tömege. Az egyes részletigazságok 
nemcsak önálló értékűek, hanem mint 
az épület egymásba kapaszkodó kövei 
összefüggenek egymással, az egészre 
nézve is fontosak és csak akkor fog-
hatjuk fel teljes igazságértéküket, ha 
megvizsgáljuk és megállapítjuk az 
egészhez való viszonyukat is. Ezért 
nem csoda, hogy napjainkban ismét 
feltámadt az érdeklődés a sokszor 
oly fölényesen lesajnált metafizikai 
vizsgálódás iránt. 

Napjainkban a vallás dogmatikus 
igazságai sem részesülnek többé oly 
merev elutasításban, mint az atheiz-
mus mérgével és vakságával beoltott 
liberalizmus korában. Az emberi ter-
mészet sokféle, de egymástól teljesen 
soha el nem különíthető viszonylata 
megkívánja az emberi élet irányítá-
sára csak részben hivatott ész- és 
tapasztalati igazságok Összhangba 
hozását a vallás dogmatikus igazsá-
gaival, e kétféle igazságok szervesen 
kiegészítik egymást. Ennek figye-
lembe vétele nélkül kettészakítódik 
az emberi természet szoros egysége, 



a természet jelenségeit kutató értelem 
és a vallási igazságokkal megtermé-
kenyített értelem könnyen szöges 
ellentétbe kerül, a benső harcoknak 
egész áradata indul meg és ezekben 
a harcokban mindig jobban elseké-
lyesedik az emberi élet. Másrészt 
pedig a kinyilatkoztatott igazságok 
gazdag eszmei tartalma, hacsak nem 
akar elérhetetlen magasságokban le-
begni az emberi értelem fölött, szin-
tén rászorul bizonyos természetes 
fogalmakra és ezek ismeretelméleti 
alapjainak feltárására és megszilárdí-
tására. E nélkül a vallás nem tud 
szervesen összekapcsolódni az em-
beri értelemmel, az érzések lidérc-
fényei után szalad és az okkultizmus 
(spiritizmus, theosophía, anthroposo-
phia) nagy Ígéretekkel fellépő, de 
a hangzatos ígéreteknél többet nyúj-
tani nem tudó ködös ostobaságaiba 
téved. 

A fogalmak és elvont ismeretek 
ugyan alkalmatlanok az emberi élet 
gazdag tartalmának maradék nélküli, 
tökéletes kifejezésére és kitöltésére, 
az ember nem élhet az elvontságok 
légüres terében, de még sem célta-
lanok, mégis fontos rendeltetésük 
van. Az élet- és világnézet egysé-
gessége könnyen megbomlik, tartal-
matlan álmodozássá és képzelődéssé 
fajul el a gránitkemény alapokat le-
rakó emberi értelem gondos ellenőr-
zése és a könnyen megjegyezhető 
általános igazságok folytonosan vilá-
gító fáklyája nélkül. 

Baur lelke előtt ez a hármas gon-
dolat és szükséglet lebegett metafizi-
kájának megírásában. Ezért nem is 
elégedett meg a metafizikai kérdések 
hagyományos formulázásával és fel-
dolgozásával. Mindenütt rámutat tör-
téneti fejlődésükre, mérlegeli a mo-
dern bölcseleti irányok fény- és árny-
pontjait is, sok értékes gondolatot 
átvesz belőlük ismeretelméleti és 

empirikus alapvetéseiben, egységesen 
beleolvasztja őket rendszerébe, hogy 
így új pillérekkel támassza alá a 
keresztény metafizikának sz. Tamás-
tól imponáló nagyságban és egysé-
gességben kiképzett, a százados viha-
rokban örökké szilárdnak bizonyult 
épületét. 

Baur munkája a metafizika nevét, 
fogalmát, jogosultságát, tárgyát, mód-
szerét, tudományos jellegét, a többi 
bölcseleti tudományokhoz és a theolo-
giához való viszonyát röviden, de 
világosan összefoglaló bevezetésen 
kivül négy könyvre oszlik. 

Az első könyvben a lét (ens) és 
nemlét (nihil), negatio, (ens rationis) 
fogalmának, a lét realitásának és meg-
ismerhetőségének, a létezés (exis-
tentia) és lényeg (essentia) kölcsönös 
viszonyának, a lét módosulásainak, 
transzcendentális tulajdonságainak 
(egység, igazság,jóság, szépség), kate-
góriáinak, a működés, létesülés és 
okság kérdéseivel foglalkozik. Nagy 
kár, hogy a lét fogalmának analógiá-
jára bővebben nem terjeszkedik ki, 
és a jósággal kapcsolatban nem fejti 
ki az érték fogalmát és a léttel való 
kapcsolatát. 

A második könyv nagy vázlatok-
ban a természet metafizikáját adja. 
Határozott álláspontot nem foglal el 
a világ térbeli végességének kérdé-
sében, a világ időbeli végességének 
eldöntését a hitre bizza, a testek át-
hatóságának (compenetratio) meg-
többszöröződésének (multilocatio) és 
levitációjának vallási szempontból 
fontos kérdései nyomtalanul elsik-
kadnak rövidségre törekvésében. 

A harmadik könyvben a lélek 
anyagtalanságát, szellemiségét, köz-
vetlen isteni teremtésre visszaveze-
tendő eredetét, halhatatlanságát bizo-
nyítja a sokféle irányú támadással 
és téves nézetekkel szemben. A lélek 
és test kölcsönös viszonyának kérdé-



sét a keresztény bölcselet értelmében 
dönti el. Az akarat szabadságát a 
lélek szellemiségével kapcsolatban 
tárgyalja, mint annak egyik bizonyí-
tékát. 

A negyedik könyv az abszolút lét 
(Isten) metafizikáját öleli föl. Elég 
bőven kiterjeszkedik létezésének meg-
ismerhetőségére és bizonyíthatására. 
Isten metafizikai lényegét az Ő ön-
magától valóságában (aseitas). látja 
gyökerezni s belőle röviden levonja 
Isten fizikai lényegét, tulajdonságait. 
Az isteni megismerés és akarat kér-
déseinek tárgyalása elnagyolt, pedig 
fontosságuk miatt mélyebb elemzést 
is megérdemeltek volna. 

Baur könyvén mindenütt átcsillan, 
hogy hosszú tanári működésének jól 
átgondolt, könnyen érthető nyelven, 
világos felosztásban leszűrt ered-
ménye. Módszere gyakorlott didak-
tikusra vall. Tanulmányozása nem 
fáraszt ki. Tanulásra bizonyos ki-
bővítésekkel alkalmas kézikönyv. 

2. Wittmann neve nem ismeretlen 
az erkölcsbölcselet irodalmában. 
„Ethik des Aristoteles" (Regensburg, 
1920.), „Max Scheler als Ethiker" 
(Düsseldorf, 1923), „Grundfragen 
der Ethik "(München-Kempten, 1909., 
újabb kiadása 1924.) c. munkái és 
egyéb erkölcsbölcseleti értekezései 
már nagyfokú megbecsülést érdemel-
tek ki számára. Bár kézikönyvét 
előbb említett „Grundfragen" folyta-
tásának és kibővítésének nevezi, 
mégis többnek kell tekintenünk, mint 
egyszerű folytatásnak és kibővítésnek, 
a széles történeti alapvetés, Kant 
ethikai rendszerének, valamint a be-
lőle származó vagy tőle egészen el-
ütő fontosabb erkölcsbölcseleti rend-
szereknek beható elemzése miatt 
valóságos új könyv, új, tökéletesen 
kialakított ethikai rendszer, amely 
szerzőjét a legkiválóbb katholikus 
erkölcsbölcselők sorába emeli. Mód-

szertani szempontból egészen ú j 
útakon jár, a deduktiv módszer he-
lyett az analitikus-induktiv módszert 
használja és ezt szerencsés kézzel 
összekapcsolja a történet-kritikai 
módszerrel. Nem az ember rendelte-
téséből és céljából indul ki, mint 
Cathrein az ő világossága és alapos-
sága miatt örökbecsű munkájában, 
hanem az erkölcsi tudat tartalmi 
tényeiből ; ezeket elemzi és vezeti 
vissza végső feltételeire és alapjaira. 
Bár ezen az új úton nem egy aka-
dállyal kell megküzdenie, hogy a 
katholikus erkölcsbölcseletnek eddig 
már megszilárdult és bebizonyított 
elveit ezen az új úton és új mód-
szerrel is megvédelmezhesse és meg-
alapozhassa, bár ez az új út talán 
egyesek szemében különcködésnek 
és kevésbbé alkalmasnak tűnhetik is 
fel az ethikai problémák megnyug-
tató megoldására, még is el kell is-
mernünk azt, hogy nemcsak az út-
törés munkáját kezdette meg, hanem 
— egy-két kisebb jelentőségű zökke-
nőt leszámítva — sikeresen be is 
fejezte, be is tetőzte, ki is építette, 
müvével bebizonyította, hogy ez az 
új út is a keresztény erkölcsbölcseleti 
igazságok örök magaslataira kanya-
rodik fel. Ebben rejlik munkájának 
legfőbb érdeme. Erre az új úton 
haladásra az a törekvése késztette, 
hogy úgy az Istenben hívő, mint 
Isten létezését visszautasító, vagy az 
erkölcsi életet Istentől függetleníteni 
akaró erkölcsbölcselők számára olyan 
közös kiindulópontot találjon, amely-
nek tapasztalati tényekkel alátámasz-
tott szilárdságát senki sem vonhatja 
kétségbe. 

Az empirikus kutatásnak mindig 
nyitott könyvként rendelkezésére álló 
erkölcsi tudatban mindenkoron és 
minden helyen benne élt és benne 
él az a rendíthetetlen meggyőződés, 
hogy van különbség az erkölcsi jó és 



rossz között, az erkölcsi jó az ember 
értékének fokmérője, az erkölcsi jó 
feltétlen parancsoló jelleggel bír. 
szoros kapcsolat található az erköl-
csös élet és boldogság között, erkölcsi 
jó akaratszabadság nélkül egyáltalán 
nem jöhet létre. Az erkölcsi tudat 
eme tartalma történeti szempontból 
annyira biztos és nyilvánvaló, hogy 
tagadása csak az emberi megismerés 
teljes csődjének bebizonyításából, 
vagy elképpesztő elfogultságból, vagy 
pedig tudományos feltűnést kereső, 
de csak gúnyos kézlegyintést érdemlő 
oktalanságból származhatik. 

Az erkölcsi tudat eme négyes fő-
tartalmán alapszik Wittmann köny-
vének felosztása. 

A bevezető részben az ethika fo-
galmával és feladatával, az ethika és 
tapasztalati kutatás, az ethika és a 
természetfeletti kinyilatkoztatásra tá-
maszkodó erkölcstan kölcsönös vi-
szonyánakmegállapításával, az anali-
tikus-induktiv és a történet-kritikai 
módszer mibenlétével és jogosultsá-
gával foglalkozik, néhány oldalon 
túlságosan rövidre fogott történeti 
áttekintést nyújt az eekölcsbölcselet 
különböző irányairól. 

Az erkölcsiség jelenségével foglal-
kozva megállapítja az erkölcs és 
szokás fogalmának rokonságát és 
megkülönböztető jegyeit. Az erkölcsi-
ség empirikus lényegét abban látja 
kidomborodni, hogy az erkölcsiség 
feltétlenül kötelező erejű szabályok 
Összességeként lép fel az emberi cse-
lekvésekkel szemben, megtartásuk 
ráüti az emberi cselekvésekre a jó-
ság bélyegét és a személyiséget sa-
játos méltóság magaslatára emeli. 

Az erkölcsbölcselet legfontosabb, 
mert alapvető kérdése, mi az a leg-
főbb szabály, a legfőbb norma, amely 
a konkrét cselekvés erkölcsi értékét, 
jóságát vagy rosszaságát meghatá-
rozza. A theologiai pozitivizmus hívei 

(Occam, Descartes, Crusius) egy-
szerűen Isten szabad elhatározására, 
parancsoló megállapítására vezetik 
vissza, az általános fejlődés eszmé-
jétől áthatott bölcseleti pozitivizmus 
követői csak egymás után következő 
tényeket ismernek el és mindkét 
irány elveti a jó és rossz örök érvé-
nyű, az egyes cselekvések lényegé-
ben gyökerező, bensőleg változtat-
hatatlan különbségét. Az erkölcsi 
tudat ezzel szemben azt tanúsítja, 
hogy a cselekvés tartalma minden 
külső tényezőtől menten megadja a 
jó és rossz különbségét, a jó soha-
sem változhatik át rosszá, a rossz 
sohasem lehet erkölcsileg jó. — Az 
eudaimonista erkölcsbölcselet az 
egyén vagy a társadalom boldogsá-
gában testesíti meg a legfőbb erkölcsi 
szabályt: az erkölcsi jó azonos a 
gyönyörködíetővel és hasznossal, 
vagy pedig a társadalom jólétét elő-
mozdítóval. — Az erkölcsiség ezzel 
szemben nemcsak az egyén, hanem 
egyszersmind a társadalom jólétének 
munkálását is parancsoló szabályok 
összességeként tűnik fel és így sem 
az egoista, sem az altruista irány 
nem lehet a maga elszigeteltségében 
az igazság hordozója. Az eudaimo-
nizmus mindkét iránya beleütközik 
az erkölcsi kötelesség feltétlenül pa-
rancsoló jellegébe és az erkölcsi jó 
változhatatlanságába. A gyönyörélve-
zet nem célja, hanem kísérőjelensége 
az emberi élettevékenységnek és csak 
arra szolgál, hogy a természet annál 
könnyebben és biztosabban meg-
valósíthassa képességeinek és erői-
nek kifejtését. A kultúra előmozdítá-
sának elve szintén elégtelen az er-
kölcsi jó és rossz lényeges különb-
ségénei< és változhatatlanságának 
megalapozására, hisz nagyon sokan 
(súlyos betegek!) képtelenek a kul-
túra előmozdításában közreműködni 
anélkül, hogy ezzel elvesztenék az 



erkölcsi jó cselekvés lehetőségét. Az 
emberi személyiség méltóságának le-
a lacsonyí t sa volna, ha megfordíta-
nék az öncélú személyiség és a 
személytelen jellegű, tehát öncélúság-
gal nem rendelkezhető kultúra egy-
más közötti viszonyát: nem az em-
beriség van a kultúráért, hanem a 
kultúra az emberiségért. A legfőbb 
erkölcsi norma csakis maga az em-
beri természet, az ésszel és szabad 
akarattal bíró, öncélú személyiség 
lehet. Az emberi természetben benne 
rejlő kettős viszonylat, az embernek 
önmagához és embertársaihoz való 
viszonylata harmonikus egységben 
alapozza meg és építi ki az ember-
nek önmaga és embertársai iránti 
kötelességeit. Jó az, ami ezzel a ter-
mészettel megegyezik, rossz, ami 
vele ellenkezik. Az erény a személyi-
séget tökéletesíti, méltóságának és 
értékének zsinórmértéke, valamely 
legfőbb életfeladatnak teljesítése. A 
személyiségi ethika emez elve nem 
rombolja le az önszeretet túltengésé-
nek akadályait, megegyezik a való-
sággal, belekapcsolódik a teleologikus 
világnézetbe. Nagy kár, hogy Witt-
mann itt nem veszi figyelembe az 
emberi természet harmadik lényeges 
viszonylatát, az emberi természetnek 
Alkotójához való viszonylatát és hogy 
az ő legfőbb erkölcsi elve csak a 
manifesztativ, de nem a konstitutív 
legfőbb erkölcsi norma lényegét fejezi 
ki. — Kant formalizmusa az emberi 
természetnek csak egyik, a többi 
alkotó elemektől elszigetelt részét, 
az emberi cselekvés tartalmát figyel-
men kívül hagyó részét, a tiszta észt 
tekinti a legfőbb erkölcsi normának. 
Ez az üres formalizmus az eudai-
monista erkölcs hibájának félreisme-
réséből, a XVIII. század racionaliz-
musából és Kant ismeretelméletéből 
nőtt ki; Kant nem ismerte Aristoteles 
és sz. Tamás teleologikus személyi-

ségi ethikáját. A formalizmus javított 
kiadásai sem tudnak kielégítő felele-
tet adni a legfőbb erkölcsi norma 
mibenlétének kérdésére. 

Wittmann munkájának harmadik 
része az erkölcsiség kötelességjel-
legét fejtegeti és az erkölcsisiség és 
vallás szoros kapcsolatát iparkodik 
kimutatni. Mindenekelőtt Kant auto-
nomizmusát veszi bonckés alá. Az 
egyetemes és szükségszerű nem pusz-
tán a tiszta észnek köszöni eredetét, 
létrejöttében a tapasztalat és az ész 
kölcsönösen közreműködik; az álta-
lános is beletartozik a valóság kö-
rébe, amennyiben a konkrét egyedek-
ben az általános forma fejeződik ki 
és így Kantnak az autonóm erkölcsi 
törvény javára vont következtetései 
hamis alapokból indulnak ki. Az 
erkölcsi törvény kategorikus impera-
tívusza nem olyan végső, tovább 
nem elemezhető tény, mint a világ 
oka, Isten, akinek létezése más okra, 
más külső feltételekre már nem ve-
zethető vissza. Az erkölcsi - törvény 
feltétlenül kötelező ereje csak a Kant-
féle autonomia értelmében megfog-
hatatlan valami, mig a vallásos világ-
nézet alapján Isten lényegében meg-
magyarázható. Az erkölcsi törvény 
nem heteronóm, teljesen kívülről ránk 
oktrojált törvény, még a vallásos 
világnézet szerint is az emberi ter-
mészetnek immanens ténye, amennyi-
ben az emberi természet Isten lénye-
gének véges utánzása, az emberi 
természet lényegénél fogva ugyanazt 
követeli, mint Isten és Isten ugyan-
azt kivánja, mint az emberi termé-
szet. Az erkölcsi törvényben tehát 
lényeges vonatkozás található Isten-
hez, az erkölcsi törvény egyszers-
mind isteni törvény is és mint ilyen 
az ember felett van, azt örök és fel-
tétlen érvényű erővel kötelezi. Az 
erkölcsi autonomomizmus egyéb for-
mái sem tudják az erkölcsi törvény 



feltétlen kötelességjellegét teljes 
egészében megmagyarázni, Messer 
erőlködései sem alkalmasak az auto-
nómia elvének megszilárdítására. 
Ugyancsak téves az erkölcsi törvény 
kötelező erejének levezetése ember-
társunk individuális, vagy az emberi 
társadalom kollektiv akaratából. Az 
erkölcsi törvény minmagunk iránti 
kötelességeinket is magában foglalja. 

A negyedik részben Wittmann még 
egyszer visszatér az erkölcsiség és 
boldogság viszonyának felderítésére, 
e kérdésnek egészen a gyökeréig 
hatol és Kant rigorizmusával szem-
ben védi a boldogságnak, mint er-
kölcsi indító oknak jellegét. Az eré-
nyes cselekedetből a legtisztább bol-
dogító erő áramlik át a cselekvő 
alanyba és ennek oka abban rejlik, 
hogy az erkölcsi cselekedet az egész 
ember összes képességeinek harmo-
nikus működtetése és az ember leg-
főbb tökéletessége. A boldogság nem 
alkotó és létrehozó eleme az erköl-
csiségnek, hanem természetes kisérő 
jelensége; hozzátartozik az erkölcsi-
séghez, tőle el nem választható és 
így az erkölcsös cselekedet alárendelt, 
másodlagos jellegű indító oka lehet. 
A boldogságra törekvés nem teszi 
erkölcsi szempontból rosszá a cselek-
vést, ha megmarad a természettől 
kijelölt rend mellett, ha tehát nem 
csak azért határozzuk el magunkat 
valamely cselekedetre, mert az bol-
dogít, gyönyörűséget okoz, hanem 
mivel az jó. Kant rigorizmusa onnan 
ered, hogy a gyönyörűséget, boldog-
ságot teljesen hedonista értelemben 
fogja fel ; ezért zárja ki az erkölcsös 
cselekvés motívumai közül a boldog-
ságra törekvést s ezért nevezi a ke-
resztény erkölcsöt egoista erkölcsnek. 
Pedig ha belemélyedt volna az er-
kölcsös cselekvés, a jó és a vele járó 
boldogság elválaszthatatlan össze-
függésének átgondolásába, ha vissza-

nyúlt volna Aristoteles erényfogal-
mára, könnyen megérthette volna a 
keresztény erkölcs teljes idegenkedé-
sét a gyönyörűséget legfőbb erkölcsi 
elvvé magasztosító hedonizmussal 
szemben. 

Az utolsó rész az erkölcsiség és 
akaratszabadság kölcsönös viszonyát 
világítja meg. Tudatunk tanúsága 
szerint erkölcsi cselekvés akarat-
szabadság nélkül merő ellenmondás; 
ahol kényszer dönt, ott erkölcsi 
cselekvésről szó sem lehet. Az er-
kölcsi tudat eme nyilvánvaló tényét 
csakis a mérsékelt indeterminizmus 
értelmében lehet megoldani, míg a 
determinizmus azzal, hogy az em-
beri akarat szabadságát pusztán a 
külső kényszertői való mentességben 
és az öntevékenységben keresi és a 
természettel velünk született vagy 
cselekvéseink által szerzett hajlamaink 
kényszerítő, meghatározó erejét az 
akaratszabadsággal összeegyeztethe-
tőnek tartja, oly útra lép, amelyen 
erkölcsi tudatunk tanúsága az aka-
rat szabadsága mellett a kötelesség, 
bűntudat, büntetés, beszámítás, bánat 
fogalmainak erőszakos elcsavarása 
nélkül meg nem érthető, meg nem 
magyarázható. És a determinizmus 
hívei nem riadtak vissza ettől a 
fogalommeghamisítástól. Kant szerint 
az intelligibilis, Schelling és Schopen-
hauer szerint pedig csak az absztrakt 
ember szabad, míg a konkrét és 
empirikus ember nem, a többféle 
cselekvési lehetőség — mint Windel-
band állítja — a konkrét esetben 
már nem áll fenn. A kötelesség 
többé már nem a szabad akarattal 
szemben fellépő követelmény, tör-
vény, parancs, hanem egyszerű 
mozgató erő és csak arra való, hogy 
az akaratra kívülről hatást gyakorol-
jon és olyan magatartást kölcsönöz-
zön neki, amilyennel eladdig még 
nem rendelkezett. A bűnösséghez 



elég a fizikai okság, a puszta ön-
tevékenység, a szabadság benne 
semmi szerepet sem játszik. Ugyan-
ezt kell mondani a beszámíthatóság 
fogalmáról is. A büntetés csak javító 
vagy elrettentő eszköz, de hiányzik 
belőle a visszatorlás eszméje. A bána-
tot szintén puszta motívummá fokoz-
zák le. A determinizmus eme fogalom-

világnézet alapján minden csűrés-
csavarás nélkül megérthető erkölcsi 
tudatunk tanúsága az akaratszabad-
ság mellett. 

Az ethikai vizsgálódások kapcsán 
így bizonyul valónak, hogy a sze 
mélyes Isten nemcsak a fizikai, 
hanem az erkölcsi világrendnek is 
alfája és ómegája. 

10. A seitensretteni apátság ásványgyüjteményének rokoko terme. 

elcsavarásai önkényesen felvett ok-
sági fogalmukban gyökereznek, az 
ellenállhatatlan kényszerűséggel mű-
ködő fizikai okság mellett nem is-
merik el az erkölcsi okság jogosult-
ságát. E fogalomelcsavarások a 
theista világnézet elvetéséből vagy 
teljes mellőzéséből logikusan követ-
keznek. Az akaratszabadság ténye a 
személyes Istenben való hit nélkül 
örök rejtély marad, míg a theista 

Wittmann könyve nem könnyű 
olvasmány, de nem annyira a benne 
tárgyalt problémák mélysége, mint 
inkább nyelvezetének nehézkessége, 
mondatainak hosszúsága és az em-
lékezet munkáját megkönnyítő fel-
osztások hiánya miatt. De mindazo-
kat, akik bátor és erős nekilendü-
léssel legyűrik a fegyelmezett el-
mélyedésből eredő nehézségeket, akik 
nem rettennek vissza nem egyszer 



több oldalra terjedő bekezdéseitől, 
akik nem annyira világos és a 
nyomtatásban is kitüntetett felosz-
tásokat és pregnáns tömörséggel 
rövidre fogott és így nagyobb erővel 
bizonyító érveket keresnek, új szem-
pontokkal, új meglátásokkal és az 
ethikai problémák gyökeréig lehatoló 
ismeretekkel, alapos tudással gazda-
gon megjutalmazza. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Erich Przywara : Gott. Der kath. 
Gedanke. Bd. XVII. Oratoriums-Ver-
lag. München. 1926. 192. 1. M. 4"50. 

P. e müve a Gottgeheimnis der 
Welt (előbbi számunkban ismertettük) 
folytatása és kiegészítése. Gondola-
tainak jórésze variánsa amazoknak. 
A mai filozófiatárgyrairányzódásában, 
a végtelen haladás eszméjében és a 
„titok" fölmerülésében a bölcseleti 
kutatás hátteréből — keresi az Isten-
hez vezető utakat. Kimutatja, hogy 
a mai bölcselet mindkét iránya (az 
egyik alanyi, a másik tárgyi, a n t r o -
pocentrikus — kosmocentrikus) volta-
kép nem az Isten létét tagadja, hanem 
az Isten mivoltát hamisítja el ; az 
első az Istenben a humanitás esz-
méjét látja, a másik a világot. Leg-
értékesebbek azok a fejezetei, me-
lyekben sajátos Istenfogalmához ve-
zeti az olvasót, mely az „ellentétek 
összeesését" teszi meg az Istenfoga-
lom alapjává. „Isten mibennünk — 
Isten fölöttünk," „az eszme Istene 
és a történelem Istene", „a lélek 
Istene és a közösség Istene" — a 
címei ezen fejezeteinek, melyeknek 
végén felcsendül a Credo. Przywara 
virtuóza a stílusnak és gondolatai 
majdnem követhetetlen dimenziókban 
mozognak, mikor a filozófiatörténet 
eszméit próbálja áthidalni. Megvalljuk 
azouban, hogy sokszor az a benyo-
másunk, mintha az eszme elvesznék 
a szavak mögött és a nagy távlatok a 

levegőben lógnának. Ez a rugalmas-
ság az eszmék világában a határok 
elmosásának veszélyével jár és P. e 
műve végén sokan fogják kérdezni 
maguktól — miért is irta címűi : 
Gott. Mert akármelyik theodicaeában 
világosabban, jobban megtaláini, amit 
az Istenről a filozófia mondhat, mint 
ebben a remekül megírt könyvben. 

— r . 

Nevelés, lelkipásztorkodás. 
Huber-Burgstal ler : Die Nachahmung 

der Hei l igen in Theor ie und Praxis . 
4-te u. 5-te gekürzte Auflage. Herder 1926. 
(XVI + 619 ) 120, 8 M. 

Az aszketikus irodalomnak ez az általá-
nosan ismert és kiváló terméke 1912-ben 
jelent meg két kötetben. A legújabb egy-
kötetes rövidített kiadása ugyanazon jeles 
tulajdonságokat mutatja, mint a régi ki-
adás. Szerző az első elméleti részben tár-
gyalja, kik azok a szentek, milyen a 
szenttéavatási eljárás, milyen emberi vo-
nások domborodtak ki az egyes szenteken. 
Majd szól a szentek életrajzának helyes 
megírásáról. Utána elméletileg megmutatja 
a szentek utánzásának hasznát és módját. 
A második gyakorlati részben pedig az 
egyes erényekhez (imádság, önmegtagadás, 
alázatosság stb.) kapcsolódva megmutatja, 
hogyan gyakorolták a szentek az egyes 
erényeket, a tökéletesség mily magas fo-
kára jutottak és ezen minták szerint ho-
gyan gyakorolhatjuk ml ezen erényeket. 

Az egész könyvecskét gyakorlati józan-
ság, a szentek életrajzának bőséges fel-
használása jellemzi. Olvasmánynak is ki-
válóan alkalmas; a szentek életéből vett 
példáit pedig előnyösen lehet használni a 
szentbeszédek élénkítésére. S. P . 

Athanasius Wintersig: Liturgie 
und Frauensee le . (5—9. Tausend). 
Ecclesia orans. Herausgegeben von 
Dr. [Ildefons Herwegen, Abt von 
Maria Laach. XVII. Band, — 12. 
(XXVI u. 160 S.) Freiburg i. Br. 



1926., Herder. M. 1*60; geb. in 
Leinwand M. 2 80. 

A liturgia érthetővé tétele, magasz-
tos szellemébe való behatolás s az 
élet számára gyümölcsözővéválása 
hozta létre az „Ecclesia Orans" so-
rozatos könyveit. 

Nemcsak a szentmise, hanem 
a szentségek kiszolgáltatását kísérő 
szertartások is tele vannak mély 
értelmű, fenséges vonatkozásokkal 
anyagi, szellemi és kegyelmi tekin-
tetben. E vonatkozások megértése, 
lelki és testi, a földi és másvilági 
életünkkel való kapcsolata világoso-
dik meg ezen könyvekben. 

A liturgia eredő forrása a legfő-
liturgusz : Krisztus. Az ő isteni áldo-
zatából fakadnak mindama kegyel-
mek, amelyek éltetik, termékenyítik 
az emberi életet, mégpedig mind 
ezen, mind a más világon. Itt e föl-
dön az Anyaszentegyház, az ő szep-
lőtelen jegyese és a mi édesanyánk 
által kapjuk ezt a kegyelmi életet, 
mig a másvilágon ő maga közvetle-
nül gazdagít vele. Ama titokzatos 
kapcsolatnál fogva, mely közte és az 
Anyaszentegyház között van meg, 
jön létre az a különös viszony is, 
mely egyrészt őközötte és a férfi, 
másrészt őközötte és a nő között, 
az Anyaszentegyház meg a férfi s 
az Anyaszentegyház és a nő között 
észlelhető. — Az Anyaszentegyház 
Krisztus titokzatos teste s e testnek 
feje Krisztus. Eme viszonynál fogva 
a férfi Krisztusnak mintegy mása, a 
nő pedig az Anyaszentegyházé. 

Ennek a két szerepnek taglalása 
s részletes kifejtése : a címbeli köny-
vecskének a tárgya. A nőnek az 
Anyaszentegyház eme természetfölötti 
életébe való bevonása és beállítása, 
mint leánynak, hitvesnek, anyának 
és özvegynek, adja meg azt a meg-
különböztetett és tiszteletreméltó po-
sitiot, melybe őt csak a keresztény-

ség helyezte. Ezt az eszményi hely-
zetet ragyogtatja s domborítja ki az 
az író napjaink elerkölcstelenedésével 
szemben, amely legfökép a nő lelkét 
mételyezi meg, az érzékiség ösztönét 
táplálva benne. 

Soha és sehol sem szóltak oly 
nemes hangon, oly mélyrehatóan a 
szüzességről, a szeretet misztériumá-
ról, az anyaságról és a szent özvegy-
ségről, mint ahogy ezt az Egyház 
teszi az ő könyveiben. Szerzőnk az 
Anyaszentegyháznak ezt a felfogását 
a régi szövegekből válogatja ki, itt-
ott idézi is e szvegeket s elénk ál-
lítja a liturgia szelleme szerint való 
szent nő eszményképét. 

A bevezetés: Krisztus és az Egy-
ház, megrajzolja a világnak képét s 
ez a mű alapja. Férfi és nő meg-
felelő helyet kapnak ebben a képben. 
Az erkölcsi és kegyelmi szentség 
szabatos megállapításával sok bal-
véleményt szüntet meg. Szól azután 
a szüzességnek positiv mibenlétéről 
és a szűzi, lelki anyaságról, továbbá 
a házasságról, a szeretetnek e nagy 
titkáról, melyben oly eszményien 
valósul meg az Egyház anyasága a 
keresztény anyában. Megtárgyalja 
végül a szent özvegységet is, ameny-
nyiben a házasságban élt nő ideálja 
rokonvonásokat mutat a szüzével. 
Befejezésül Máriát állítja elénk mint 
az Anyaszentegyház élettelteljes má-
sát s valamennyi keresztény nőnek 
kézzel fogható mintaképét. 

Értéke e könyvecskének, hogy 
közli és magyarázza a szüzek és 
apátnő felavatásának, a házasság-
kötés, a nászmise s az egyházkelő 
összes szertartásait és imádságait. 
Ebből a liturgiából a nő azt a boldo-
gító tudatot merítheti, hogy — akár 
hajadon-, akár asszony-, akár özvegy-
fővel — az Urban tökéletesen és 
biztosan eljuthat női élete céljához. 
A férfi pedig újra meg újra ráébred 



arra a kötelességére, hogy a nőt és 
sajátos természetét a kereszténység 
misztériumaival való mélységes vo-
natkozásában kell megértenie s be-
csülnie, mert mint az élet hordozó-
jának át meg át van velők szőve 
egész élete. S a nő problémája nem 
egyúttal a családé is ? Ez okból 
sok okulást nyerhet e fejtegetések-
ből az utóbbi is. 

A könyvecske előadása mélyen-
szántó, már tárgyánál fogva is érde-
kes, választékos; ám azért nagy 
figyelmet és elmerülést kiván. Aki 
azonban ily készültséggel fog hozzá 
olvasásához, új és értékes kincsekkel 
gazdagodik lelke, amely megerősö-
dik az Egyház szeretetében és hozzá 
való ragaszkodásában. Csinos kül-
seje, tiszta és szép nyomása miatt 
kedves ajándékul adható s bizonyo-
san hálás lesz érte minden leány és 
asszony, akinek szíve még fogékony 
a hit szépségei s a keresztény vallás 
nagy jótéteményei iránt, melyekkel 
első sorban a női nemet ajándékozta 
meg. jb. 

Dr. J. Schmidlin: Katholische 
Weltmission und deutsche Kul-
tur.3 Herder 1925. 

A német gyarmati politika kudarca 
erősen lelohasztotta a német nép 
érdeklődését a külföldi missiók iránt. 
A missiós területek idegen kézre 
kerültek s a német hithirdetők — 
kevés kivétellel — kénytelenek voltak 
vagy elmenekülni vagy idegen veze-
tés alatt működni. Ily körülmények 
közt céltalannak s nemzeti szempont-
ból érdektelennek tünt fel a németség 
erősen nemzetien gondolkodó művel-
tebb körei előtt a világmissiók ügye. 

Ezzel a pesszimisztikus felfogással 
száll szembe jelen munkájában a 
missiós tudomány legelső művelője, 
a missióknak Németországban egyik 
leglelkesebb apostola, Schmidlin, a 

münsteri egyetem missióstudományi 
professzora, midőn rámutat a missiók 
kulturális és nemzeti jelentőségére. 
Erősen hangsúlyozza a hitterjesztés-
nek mindenekelőtt vallásos és így 
internacionális jellegét, melynekegyet-
len igazi és főcélja Krisztus Evan-
géliumának hirdetése, kimutatja, hogy 
mérhetetlen az a haszon, mely az 
apostoli munkát követi s a természet-
feletti eredményeket természetes gyü-
mölcs is jutalmazza. Megdönthetetlen 
tényekkel igazolja, kogy a missiók 
hatalmas mértékben támogatják a 
kultura expanzív törekvését: kultur-
kincsek termelését és azoknak minél 
szélesebb körben való terjesztését a 
missiósterületeken s a hazában egy-
aránt. A münsteri egyetem missiós-
tudományi katedrája, a missiósintézet, 
folyóiratok, az orvosi, föld- és szép-
rajzi, nyelv és történelmi tudományok 
terén elért eredmények mutatják a 
missiók kultardt termelő hatását. Min-
den szónál ékesebben beszélő szám-
adatokkal mutatja ki a szerző a né-
met kultura terjedését a missiók révén 
Afrikában, Kelet-Ázsiában, Óceániá-
ban és Amerikában, ahol mindenütt 
iskolák, kórházak, árvaházak jelzik 
a német missionáriusok útját; az 
ipar, mezőgazdaság fejlődése a civi-
lizáció haladását. S ezzel a német 
szellem, rátermettség mutatkozik be, 
a németség tekintélye és megbecsü-
lése emelkedik, az iskolákban a 
német nyelv terjed s az készíti elő 
az utat a gazdasági előnyomuláshoz. 

„így működik össze valamennyi 
tényező kint és bent, hogy az apos-
toli és civilizáló munka összhangja 
egyetlen hatalmas akkordként csen-
düljön elő . . . " — végzi a szerző, 
de az olvasás után mi mégis úgy 
érezzük, mintha ebbe az összhangba 
bántó disszonancia hangzanék bele. 
Schmidlin erősen német nemzeti, 
szinte soviniszta egyénisége féltékeny 

* * 



szemmel nézi a franciák vezető sze-
repét a missiók terén : legalább erre 
mutat a gyakori összehasonlítás és 
itt-ott a francia Írókkal szemben 
a keserű polémia. A szentszék azt 
kívánja, hogy a missiók ne egyes 
népek céljait szolgálják, hanem Krisz-
tus Egyházáét. A nemzeti törekvések 
eddig is sok bajt okoztak a missiók-
ban. Ezt leszámítva mindvégig érde-
kes, tanulságos és gondolatébresztő 
munka. Borbély Kamill. 

Dr. L. Eisenhofen Grundriss 
der katholischen Liturgik. 2. u. 3. 
Auflage. 1926. Herder. Freiburg i. 
Breisgau. 327 oldal. 

Mintha csak versenyezni akarná-
nak egymással, egymásután jelennek 
meg a Herder és Aschendorff kath. 
könyvkiadó cégeknél a jobbnál jobb 
theológiai kézikönyvek. Zsebkönyv 
alakban, kitűnő minőségű papíron, 
Ízléses kiállításban rövidre fogva 
mindazt megadják ezek a „Grund-
riss"-ek, amit egy kispapnak theoló-
giai vizsgákon tudnia kell. De arra is 
alkalmasak, hogy bármely müveit 
kath. olvasó gyorsan, könnyen és 
megbízhatóan tájékozódjék valamelyik 
theológiai tudományágban. A liturgia 
iránt érdeklődő kezdőnek keresve sem 
lehetne jobb bevezetést ajánlani a 
liturgika örökszép és egyre több 
hivőt számláló tudományába Eisen-
hofer könyvénél. Hiszen a tudós 
eichstätti professor az, aki a német 
theológiai irodalomnak legnagyobb 
összefoglaló tudományos liturgikáját, 
Thalhofer kétkötetes müvét átdol-
gozta és a modern tudományosság 
színvonalára emelte. De azért kis 
kézikönyve nem kivonata a nagy 
tudományos munkának, bár szerke-
zetét megtartotta, hanem önálló mű. 
A liturgia és liturgika fogalmának 
meghatározása után foglalkozik a 
liturgika forrásaival, történetével és 

főbb irodalmával, sőt röviden szól a 
liturgikus törvényhozásról is. A litur-
gikát szokásosan két részre osztja : 
általános és részletes liturgikára. Az 
általános liturgikában ismerteti azután 
a kath. liturgiának szóbeli és ábrá-
zoló formáit, az istentisztelet helyét 
és ezen hely berendezését, az isten-
tiszteletnél használatos szereket, ru-
hákat, jelvényeket és végül az egy-
házi évet, melyet teljesen két ünnep-
körre oszt, az ősi húsvétira és az 
újabb karácsonyira. A részletes litur-
gika a sz. mise, továbbá a szentsé-
geknek, szentelményeknek és kar-
imának, az ú. n. breviáriumnak litur-
gikáját adja. Világi hívő számára 
különösen a részletes liturgika nagyon 
tanulságos, mert megismeri belőle 
minden apró kis részletre kiterjedően 
a mostani sz. mise rítusát, a sz. mise 
történeti fejlődését, de különösen a 
hét szentség és az annyira ismeretlen 
szentelmények rítusainak értelmét. 
Csak a szakember veszi észre, hogy 
az újabb tudományos liturgikus 
részletkutatás mennyi eredménye van 
beledolgozva ebbe a rövid „Grund-
riss"-be, hogy az új egyházjogi tör-
vénykönyv minden vonatkozó részét 
felöleli és emellett világos, könnyen 
érthető módon, eleven, nemes veretű 
mondatokban van megírva. Szerző 
ért ahhoz, hogy ne csak száraz is-
mereteket közöljön, hanem megérez-
tesse velünk azt a szolid és nemes 
jámborságot, melyet a kath. liturgia 
lehel és megérlelje bennünk azt a 
meggyőződést, hogy az Egyház litur-
gikus ténykedései nemcs*ak aesthe-
tikus hatás vagy vallásos hangulat 
keltését célozzák, hanem főkép az 
Egyháztól közvetített krisztusi, ter-
mészetfölötti életnek megnyilvánu-
lásai és egyszersmind forrásai. Nem 
csoda, hogy szerző müvecskéje há-
rom év alatt ugyanannyi kiadást ért 
meg. Dr. Janota Cirill. 



BENED1CT1HÀ. 
(SZENT BENEDEK RENDJÉBŐL.) 

Seitenstetten. 
Négy tanítványommal levéltári kutatásokon voltam Bécsben a nyár 

folyamán.1 Sopronvármegye történetéhez gyűjtöttük az adatokat. Különö-
sen a kamarai levéltárban volt gazdag a zsákmány. A levéltári órák 
után Bécs látnivalóira vetettük magunkat. Sorra kerültek a múzeumok, 
templomok, paloták. Mennyi tanulság, mennyi műélvezet saját számunkra. 
Azok a szép gótikus templomok, a Szent István-dóm, a Maria Gestade, 
az augusztínusok, a minoriták templomai a vallásos bécsi nép Istenkeresésé-
nek, az Isten felé való örök sóvárgásainak megkövesedései. Azok a szép 
baroktemplomok, a Károly-templom, a Péter-templom, stb. az Isten bir-
toklásán érzett áradó örömnek, boldogságnak állandó megtestesítői, örök 
hirdetői. De minél többet tapasztaltunk, annál többre vágyakoztunk. 
Vágyaink elvittek bennünket hires osztrák kolostorokba is, Klosterneu-
burgba, Melkbe és Seitenstettenbe. 

Augusztus 17-én reggel indultunk. Utunk kellemes volt. A barát-
ságos osztrák néppel való beszélgetés közepette hegyek, erdők, várak, 
öreg templomok tűntek fel, tűntek el, majd a Duna mellett ment a 
vonatunk s láttuk még az áradás nyomait. Egyszer csak a sonntagbergi 
híres búcsújáróhely integetett felénk (10. ábra.), a seitenstetteni apátság 
egyik szép baroktemploma, Prandauernek, a melki templom építőjének 
alkotása. Maga Seitenstetten egy kis domb mögött rejtőzködött. Amint 
az állomáson kiszálltunk, P. Piaciddal találkozunk, aki szüleitől jöt t ; 
üdvözöljük s megtudjuk tőle, hogy nem régen mondta az ujmiséjét s 
mivel Rómában, az Anzelmiánumban végezte a theológiát, több magyar 
bencést ismert. Szülőföldjének növényeivel megrakodva tért vissza vaká-
ciójáról, mert természetrajzszakos tanárnak készül. Amint beszélgetünk, 
egyszerre csak kibontakozik előttünk a hatalmas négyszögű, kétemeletes, 
160 m. hosszú, 90 m. széles, négyudvaros barokkolostor. Mintha nem 
is a mai ember méreteihez volna szabva. Mintha mesebeli óriások épí-
tették volna a ciklopsfalakat valami kiváltságos nemzedék számára, úgy 
hatnak ezek a barokkolostorok hatalmas csarnokaikkal, tágas folyosóik-
kal, nagy ablakaikkal, ajtóikkal, termeknek beillő szobáikkal, nagyméretű 
udvaraikkal (1. ábra.). 

Bencés testvérekkel találkozunk. Épen a mezőről jönnek. Kinn 
voltak apátjukkal élükön zabot takarulni a mezőn. Hirtelen megvillan 
lelkemben a regula 48-ik fejezete a kézi munkáról. Hazajöttek, hogy 
énekórát tartsanak Nagyboldogasszony ünnepére. Ez az ő búcsújuk. 
Csakhamar megjött a Gastmeister is, a mi jó ismerősünk, aki meg 

1 A magyar történetkutatók otthonában, Klebelsberg Kúnó gróf egyik, hatásá-
ban meg sem becsülhető alkotásában, a Fischer von Erlach-féle régi testőrségi palo-
tában volt a lakásunk. 



szokott fordulni Pannonhalmán. Elhelyez, megebédeztet bennünket. 
Elvégezzük a tisztelgő látogatásokat; mindenütt szives testvériség fogad 
bennünket. Aztán megtekintjük a kolostort. 

Már a folyosókon elénk tárul a nagy mult. A bencés kolostorok 
életét mindenütt sok száz évvel mérik. Az apátok képei, Kremser-Schmidt 
népszerű XVIII. századi osztrák festő alkotásai sok dicsőségről, sok 
viszontagságról beszélnek. 1116-ban adja át Udalschaik gróf az alapító, 
levelet Lipót göttweigi szerzetesnek, az első apátnak (2. ábra.). A Baben-
bergek kora aranykor az osztrák bencés kolostorok életében. A reformáció, 
a parasztlázadás, a törökdúlás, az osztrák örökösödési és hétéves háború, 
a jozefinizmus, a napoleoni háborúk súlyos megpróbáltatásokkal, nagy 
sarcokkal jártak. — A XVIII. század mégis a nagy alkotások százada. 
Mungenast St. pölteni építőmester megteremti a nagy épületkolosszust. 
A rend erdei, kőfejtői szolgáltatják az anyagot, a jobbágyok a munkát, 
az 1743-ban felfedezett rézbányák a pénzt, az ellenreformációs korszak 
mély hite, győzedelmos öröme, az uralkodó abszolutizmus, a fejedelmi 
mindenhatóság pompaszeretete, a Leibniz-féle filozófia optimizmusa, a 
világharmóniáról szóló tana a lelket hozzá. 

A templom a nagy udvaron a főbejárattal szemben van. Az udvar 
közepén az Immaculata, a templom lépcsőjén, jobb és bal oldalon 
sz. Péter és sz. Pál szobra emelkedik. A bárok homlokzat és torony 
nem is sejteti, hogy gótikus épület rejtőzködik mögötte. Oltárai, szószéke 
gazdag stukkódísze azonban már a bárok kor alkotásai. A főoltár As-
sumptíó-képe Resselfeldtől való. Legfőbb büszkesége a templomnak 
sz. Benedikta vértanú teteme (3. 4. ábra.). 

A nagy udvar baloldalán hatalmas lépcsőház visz fel az emeletre 
(5. ábra.). A kis szobrok a négy évszakot ábrázolják. A lépcsőház 
mennyezetképét, sz. Benedek rendjének elterjedését a világ minden tája 
felé Altomonte festette. Tovább haladva az apáti fogadótermen kivül 
különösen a márványterem ragadja meg a szemlélőt, melynek a sarka-
latos erényeket allegorizáló freskóit Tróger Pál festette (6. ábra.). A súlyos 
márvány és a könnyű, lenge freskódísz az egységesen összefolyó tér-
hatásban harmonikusan kiegyenlítődik. 

A nagy udvar jobb oldalán van a modern felszerelésű és jóhírű 
gimnázium és konviktus. Ide járnak a St. pölteni egyházmegye pap-
növendékei is. Kedves jelenet lehet, mikor év végén a kétemeletmagas-
ságú, u. n. Promulgationssaalban, ahol egyébként az ünnepélyeket és 
színdarabokat szokták rendezni, a szülők jelenlétében a jutalmak kiosztá-
sakor minden egyes jutalmazottat tussal ünnepel az intézet zenekara. 

Legnagyobb kincse a kolostornak az a kétemeletnyi magas, 20 m. 
hosszú, 9 m. széles könyvtár, 60.000 kötettel. Altomonte freskója, a 
tudomány apotheózisa, a gazdagon aranyozott, szépen faragott diófa-
szekrények, az egységes fehérkötésü könyvek igen jó hatást tesznek. 
Jelentős a kéziratgyűjtemény is, mely a XII. századtól kezdve a kódex-
írás egész fejlődését feltünteti. Gyönyörű iniciálék villannak ki azokból 
a régi pergament-missálékból, antifonáríumokból, Plutarchkódexből stb., 
néhány közülük ott készült a kolostorban. (7. ábra.) 

Szép az ásványtár rokokóterme is a Bergl-freskóval. (8. ábra.) 



Közben officiumra csöngetnek. Résztveszünk mi is az énekes, 
ünnepi officiumon. Utána vacsora. Volt főigazgatójuk, egy anzelmiánumi 
professzor, egy augsburgi bencés és mi voltunk a vendégek. Springer 
Tivadar apát úr, Lietz Rajmund prior úr kedvessége s a kiváló irodalom-
történész, a kitűnő kedélyű P. Salzer Anzelm igazgató úr, a lelkes régész 
P. Péter, a soknyelven beszélő, pozsonyi származású földink, P. Maurus, 
a regens chori, P. Szigfrid s fáradhatlan kalauzunk, P. Richard Gast-
meister úr gondoskodnak róla, hogy a vendégek jól érezzék magukat. 

Másnap, Nagyboldogasszony napján, igazi bensőséges falusi ünnepre 
virradunk. A község apraja-nagyja, sokan még abban az érdekes felső-
ausztriai népviséletben, kora reggeltől kezdve ott sürög-forog a templomban. 
Rengeteg gyónó és áldozó volt. Búcsú napján itt ez a szép szokás dívik. 
Résztvettünk a nagymisén is. Pontosan, áhítatosan ment a szertartás, 
szép volt a liturgikus ének is. Egy remek tenorhangban is gyönyörköd-
hettünk. Majd a kincstárt néztük meg. Láttunk szép gótikus monstranciát, 
szinezüst, remekművű gótikus füstölőt (csak a füst mentette meg az 
elkobozástól !), kelyheket, gyertyatartókat, pacifikálékat, remek ornátusokat 
stb. A levéltárban, P. Risenhuber Mártonnak, a híres barokkutatónak, a 
Der Barockstil in Oesterreich c. nagyértékű munka szerzőjének a biro-
dalmában maga az apátur kalauzolt bennünket s nagy szívességgel 
mutatta meg az alapító levelet s az értékesebb darabokat. A hátralevő 
időnket ebéd előtt is, ebéd után is a képtárban töltöttük. A 480 kép 
között szépen vannak képviselve a németalföldiek, az olaszok, főleg az 
osztrákok. Van nyolc Trogerjük, négy Granjuk, két Altomontéjük stb. 

Délután az osztrák kath. tornaegyesület helybeli szakaszának ünne-
pélyét néztük meg. A nagyvendéglő kertjében kedélyes sörözés közben 
s a helybeli orvos vezette fúvós zenekar hangjai mellett nézte végig a 
szülők közönsége gyermekeik, a falusi fiatalság ügyeskedéseit. Nem volt 
itt semmi a mi lármás, táncos búcsúi vigalmainkból. 

Aztán megfürödtünk a Tressling patak vizéből összegyűjtött 40 m. 
széles és hosszú konviktusi fürdőben. Majd meg a barokkorban épült 
gyönyörű majort, pincét, tehenészetet, sertéshizlalót, sajtgyárat, gépeket, 
apátsági kertet (9. ábra) néztük meg. 

Mindezeknek a látására minket is eltöltött a hires Rembrandt-
deutschénak, a nagy konvertitának a gondolata: ezeknek a bencés kolos-
toroknak finom, meleg, családias érzése, a bennük uralkodó gazdag 
szellemiség, lelkiség, a körülöttük képződő gazdag anyagi kultúra még 
az egyház legádázabb ellenségeit is meghódolásra késztetik. 

Hálás szívvel vettünk búcsút az apát úrtól, a prior úrtól, szives 
kalauzunktól P. Richard úrtól s a többi jó testvértől. Bár mielőbb viszo-
nozhatnánk jóságukat. 

Másnap korán reggel még egyszer is elbúcsúztunk a kedves kolos-
tortól, az Alpok és a Cseherdő nyúlványaitól övezett kedves tájtól s 
mentünk Melkbe. Ott hasonló testvériségre találtunk. John Amand apát 
úr lebilincselő kedvességgel, elragadó szellemességgel maga mutogatta 
végig a kolostor műkincseit, maga tárta fel előttünk Prandauer templo-
mának szépségeit. Ebéd után indultunk vissza Bécsbe hajón a felejt-
hetetlen szép wachaui dunai vonalon. Dr. Mihályi Ernő. 



Sz. Benedek rendjének 
Most jelent meg Rómában az ál-

talános bencés névtár, melynek adatai 
örömmel töltik el a rendtagokat és 
a rend barátait. A hatalmas kötet 
anyagából a kővetkezőket emeljük ki. 
A rendnek protektora maga a szent-
atya, XI. Pius pápa, aki ezzel is 
kimutatja sz. Benedek rendje iránt 
atyai szeretetét. A rendnek bíborosa 
Aidán Gasquet, az angol kongregá-
cióból. Van jelenleg hat érsek és 
8 püspök (köztük Kohl Medárd) a 
a rendből. 

A szövetkezett bencés-családnak 
primásapátja Fidelis von Stotzingen, 
a római San Anselmo apátja, aki 
1913 óta áll a rend élén. Az apátok 
közt 11 „nullius" apát van (köztük 
a pannonhalmi főapát), akik területü-
kön quasi-episcopalis joghatóságot 
gyakorolnak. A rendet 117 apát és 
21 konventi perjel kormányozza. 

A szövetkezett bencésrend 15 kon-
gregációra oszlik 180 monostorral. 
A rend központi intézete bölcseleti, 
egyházjogi és hittudományi fakultás-
sal a római Sz. Anzelm kollégium, 
melyben 21 tanár, 94 hallgató van. 

11. A seitenstetteni apátsági kert 
vasrácsa. 

mai állapota. 
Itt tanít Serédi Jusztinián dr., a világ-
hírű magyar kánonjogász. 

A 15 kongregáció közül a leg-
népesebb a subiacoi (1148), az ame-
rika-cassinói (1118), a beuroni (847), 
ottilieni (794), a francia (593), az 
osztrák (Immac. Conceptio) (594). 
A 256 tagú magyar kongregációnál 
kisebb létszámúak a cassinói (197) 
és a brazíliai. (155). Viszont ha a 
felszentelt papok számát tekintjük, 
akkor a magyar után következnek a 
belga, ottiliai, osztrák (sz. József), 
cassinói, brazíliai kongregációk. A 
külföldi bencéseknél ugyanis elég 
sok laikustestvér növeli a rendtagok 
számát. 

A rend összes létszáma 8176. 
Ebből pap 4238, papnövendék 914, 
novicius 436, laikus-testvér 2038, 
laikus-novicius 544. 

Érdekes összevetni a rend jelen 
statisztikáját az 1920. évivel. Azóta 
21 új monostor épült és a rendtagok 
száma 1132-vel gyarapodott. Ez a 
gyors fejlődés, a jelöltek és növen-
dékek nagy száma bizalommal enged 
még hatalmasabb terjeszkedésre kö-
vetkeztetni a jövőben. 

A b e n c é s mi s s iók . Az utóbbi 
évtizedekben örvendetes fellendülést 
mutatnak a bencés missiók. Ezen a 
téren a legnagyobb munkatere az 
ottilieni (Bajorország) kongregáció-
nak van, amely Koreában a Wonsan-i 
apostoli vikariatust látja el 11 mis-
siós állomással, 42 iskolával. Jelenleg 
45 benszülött kispapot nevel a seouli 
apátságban. A vikariatusnak 12.412 
híve van. Afrikában az eshowei vika-
riatust vették át azok a bencések, 
akik Német-Keletafrikából a háború 
alatt kiűzettek. Ez a vikariatus három 
missióstelepet (1250 hívő) vezet; 
három női kolostor segédkezik mun-



kájában. A lindi-i (Afrika) apostoli 
prefekturán hat telepen 26.000 hívő, 
2647 hitújonc és 270 iskola van 

( 17.000 tanulóval) az ottiliaiak kezén, 
ők vezetik a caracasi telepet Vene-
zuelában és van telepük Argentíná-
b a n is. — A belga kongregáció látja 
el a katangai (Kongó) apostoli pre-
feVUurát, melyben 1450 néger hívő, 
20.000 hitujonc van; a prefektura 7 
missióstelepet és 250 iskolát vezet. 
Missiós munkát végez a San-Trini-
dadi perjelség is. A subiacoi (Casin. 
a Primaeva Obs.) kongregáció belga 
tartományára van bízva a nyugat-
transwaal-i apostoli prefektura; spa-
nyol tartományához tartozik az ausz-
tráliai Nova-Nursia nullius apátság 
és apostoli prefektura (6 plébánián 
4500 hívővel). Indián-missióval fog-
lalkoznak az amerikai (svájci eredetű) 
kongregáció St. Meinrad apátsága 
(2 telep), richardtoni apátsága (2 
telep), ugyancsak a brazíliai kongre-
gáció is a Rio-branco-i „nullius" 
területen. — Sz. Benedek rendje az 
öt világrész mindegyikén megvetette 
a lábát; a Világegyház missiójában 
lassankint ugyanoly szolgálatára lesz 
a kereszténységnek, mint volt Európa 
megtérítésével. 

Szent Benedek rendjének női 
ága . Válamikor hazánkban viruló 
bencés apácamonostorok álltak; a 
mohácsi vész után azonban elpusz-
tultak és ma sem éledt újra hazánk-
ban a rend női ága. Pedig külföldön 
a szerzetesnők nagy serege vallja 
sz. Benedeket atyjának és törvény-
hozójának. Ezek egy része, — mint 
a férfirend — kongregációba tömö-
rül, más monostorok szorosabb egy-
másközti kapcsolat nélkül élnek hiva-
tásuknak. 

Az apostoli szentszék közvetlen 
fennhatósága alatt élnek a francia 
„Kálváriái Miasszonyunk" bencés 
apácái nyolc monostorban (181) ; az 

illetékes megyéspüspökök joghatósá-
gához tartozik az ugyancsak francia 
eredetű, de ma másutt is elterjedt 
„Örökimádás" bencés apácák rendje 
46 monostorban kb. 2000 taggal. 
Párisban két házuk van ; Lemberg-
ben és Varsóban is vannak házaik. 
A „Mária sz. Szive" kongregációnak 
öt monostora van kb. 200 taggal. 

A brit szigeteken és Malta szige-
tén nyolc bencés apácamonostor, 
Ausztráliában egy, Ausztriában egy 
(Nonnberg), Belgiumban 8, Francia-
országban 14, Németországban 4, 
Svájcban 1, Spanyolországban 29, 
Hollandiában 1, Olaszországban 75, 
Jugoszláviában 5, Lengyelországban 
5 áll, melyek nincsenek kongregá-
cióba tömörítve. Bencés apátságok 
joghatóságához tartozik 17 apáca-
monostor ; ezek közt a legközelebbi 
Bertholdstein (Fehring mellett) Stájer-
ország) a beuroni főapát joghatósága 
alatt (92 taggal). 

Sz. Benedek Reguláját követik 
különböző pápai jogú vagy egyház-
megyei női szerzetek, melyek egyház-
jogilag nem rendek, hanem egyszerű 
fogadalmas testületek. Ilyen a Szent-
Skolasztika kongregáció (1922 óta 
pápai jogúvá vált) 10 kolostorban 
1300 taggal; Északamerikában van el-
terjedve. Pápai jogú testület a „Külső 
missiók kongregációja" (tutzingi nő-
vérek). 39 zárdában kb. 600 tagja 
van. Anyaház Tutzingban (Bajor-
ország). Afrikai, amerikai, koreai, 
bulgáriai és manilai (Fülöp-szigetek) 
missiókban működnek. Sok egyház-
megyei kongregáció van Amerikában. 

Sz. Benedek női ágához kb. 13.000 
szerzetesnő tartozik. 

A bencés rend lelkipásztori és 
iskolai t e v é k e n y s é g e . 803 plébá-
nián és egyéb lelkészi állomásokon 
a bencés rend ezidőben 1,433.409 
hivő lelki vezetését látja el. — Nem 
számítva a vezetése alatt álló elemi 



és polgári iskolákat, csak közép- és 
főiskolákon 20,045 tanítványa van a 
rendnek. A legtöbb középfokú isko-
lája van az amerikai cassinói kongre-
gációnak 29 iskolában 4121 növen-
dékkel ; a tanulók számát tekintve 
mindjárt utána következik a magyar 
kongregáció 8 intézetben 2670 tanuló-
val. 

Egyházmegyei zsinat és rendi 
nagykáptalan Pannonhalmán. A 
pannonhalmi főapát mint „nullius"-
praelatus saját egyházmegyéjének 
megyés főpásztora. Az új törvény-
könyv által előirt egyházmegyei zsi-
nat megtartása a nullius-egyház-
megyékre is kötelező. Dr. Bárdos 
Rémig főapát 1926. aug. 24—26. 
napjaira hivta össze az első pannon-
halmi egyházmegyei zsinatot, mely 
először lelkészi és népiskolai bizott-
ságaiban, majd nyilvános ülésén fog-
lalkozott az egyházmegye lelki, fe-
gyelmi, iskolai, hitbuzgalmi, isten-
tiszteleti állapotával és a főpásztor 
előterjesztéseit letárgyalván a kor-
szerű lelkipásztorkodásra, az iskolák 
gyarapítására, a hivek lelkiéletének 
mélyítésére vonatkozó javaslatait dol-
gozta ki, melyeket a főapát egyház-
megyei törvényként szentesített. 

Az egyházmegyei zsinattal egyidő-
ben hivatott egybe a háromévenkint 
megtartandó rendi nagykáptalan. A 
nagykáptalanon 120 rendtag jelent 
meg, hogy a rendi élet különböző 
ágaira vonatkozó rendfőnöki előter-
jesztéseket megismerje, az aktuális 
kérdések megvitatásával, a rend szel-
lemi és anyagi fejlődésén közremű-
ködjék. A nagykáptalan megválasz-
totta a dékáni testület tagjait, a 
pénztárvizsgáló, diszponáló bizottsá-
gok tagjait, majd háromnapos bizott-
sági és plenáris ülésein nagyszabású 
programmját tárgyalta meg. 

A nagykáptalan tárgyalásain a 
rendtagoknak a rend életkérdéseiben, 

a magyar keresztény kultúrával szem-
ben érzett kötelességtudásában, egy-
házi nagy feladatainak müvelésében 
imponáló összhangja, együttérzése 
nyilatkozott meg. A kilencszázévesnél 
ősibb magyar bencés mult gazdag 
emléke, a nagy tradíciók továbbfej-
lesztésének súlya hatotta át a rend 
fejét és tagjait tanácskozásaikban és 
határozataikban. Foglalkozott a nagy-
káptalan a rendi növendékek tanul-
mányi idejének hatévre való kiter-
jesztésével, a rendi tanárképzés fej-
lesztésével, a tanintézetek felmerülő 
ügyeivel ; a liturgikus mozgalom okos, 
az egyházi törvények szellemében 
való buzgó felkarolásával; a rendi 
szellem elmélyítésével, a rendi szen-
tek kultuszával, az oblátusintézmény 
kifejlesztésével. Sok új célkitűzés, 
praktikus gondolat áradt szét a rend-
tagok lelkén át a szenthegyről a 
magyar kath. élet és műveltség foko-
zására e nagykáptalan útján. 

Új b e n c é s püspök. A Szentszék 
a most alapított fiumei püspökség 
élére Sain Izidort, a subiacoi kongre-
gáció vizitátorát nevezte ki. 

Bencések Lengyelországban. 
Lublinban 1114-től 1834-ig állt a 
régi apátság. Az apátságot nemrég 
szerezte meg a rend és egyelőre két 
szerzetes működik ott a rendi élet 
visszaállításán. 

Bencés egyházak mint bazili-
kák. A Szentszék újabban a maria-
steini (Svájc), marialaachi és ottobeu-
reni apátsági templomokat a „kis 
bazilika" címével és kiváltságaival 
tüntette ki. 

A német katholikusok béke-
e g y e s ü l e t e ez idén Beuronban tar-
totta gyűlését. A Pax helyén a világ-
békéért ! 

Liturgikus mozga lom. Huy-ban 
(Belgium) ez év aug. 8—12-e közt volt 
liturgikus hét ; a mont-césari (Lou-



vain) apátságban pedig aug. 9 —13-a 
közt változatos programmal. 

Germain Morin újabb kitünte-
tése . A patrisztikának ma élő leg-
kiválóbb művelőjét már a harmadik 
egyetem választja díszdoktorává. Ér-
dekes, hogy először az oxfordi (angli-
kán) egyetem tüntette ki doktori cím-
mel (1905) ; aztán a zürichi protestáns 
(zwingliánus) hittudományi kar. Ez év 
elején a freiburgi (in Breisgau) kath. 
hittudományi kar választotta Germain 
Morint, a milánói Ambrosiana-könyv-
tár igazgatóját, maredsous-i bencést 
díszdoktorává. Morin a rend tudo-
mányos hagyományának elsőrangú 
képviselője. 

Caldey jövője . A caldey-i szigeti 
bencéstelep a háború előtti években 

nagy hirre tett szert. Néhány angol 
protestáns fiatalember itt akarta sz. 
Benedek Regulája alapján a szerze-
tességet meghonosítani az anglikán 
felekezetben. A kísérlet vége az lett, 
hogy az egész testület katholikussá 
lett és most már mint igazi bencés 
apátság akart tovább élni. Jóidéig 
azonban súlyos anyagi zavarok gá-
tolták az apátság fejlődését. Lisieux 
sz. Teréz pártfogása kimentette őket 
zavarukból és most az apátság újra 
megnyitotta noviciátusát 16 jelölttel. 

Bencés apátság terve Indiában. 
Indiában (Patna) hinduk számára 
akarnak bencés apátságot alapítani. 

Dr. Klemm Antal: A magyar nyelv 
történeti mondattana c. nagyszabasú 
munkája hamarosan megjelenik a M.Tud. 
Akadémia kiadásában. 

Egy csendes jubileumhoz. 
Augusztus 31-én ünnep volt Pannonhalmán. De azért ezen a napon 

nem hangzott ünnepi beszéd, erről a jubilenmról nem írtak az újságok. 
Az ősi monostorban ép úgy zengett a szent zsolozsma, ép úgy folyt a 
csendes munka mint más napokon, a Palatin-féle „osztógép" is ép úgy 
karcolta gyémánthegyével a vonásokat a kemény üveglemezre, mint az 
esztendő többi napjain. Csak a szívek ünnepeltek, mikor a pannonhalmi 
főmonostor legöregebb szerzetese, a bencés főiskola munkában meg-
őszült fizikus professzora Palatin Gergely ülte 75-ik szüle tésnapjá t . . . 
De így is kellett ennek lennie. így illett ez ahhoz a férfiúhoz, aki 45 
éves főiskolai tanársága alatt csak a tudományért élt, csak Rendjének 
javáért dolgozott, aki a maga dicsőségét, ünnepeltetését soha nem ke-
reste. Palatin Gergely megírt vagy egy kötetre való értekezést különböző 
folyóiratokba, a Jedlik-féle osztógép tökéletesítésével országos hírt szer-
zett nevének : de ő azért szerényen visszahúzódott a laboratóriumába, 
nem akart szerepelni. Munkáinak jórésze ma is kéziratban van, sok-sok 
eredeti gondolatának megvalósítása a pannonhalmi fizikai múzeum elrej-
tett kincse: a beavatottakon kívül nem tud róla senki. Az ő igazi 
munkatare az iskola, a fizikai előadó-terem. Fiatalos, fürge mozdulatok-
kal végzi munkáját ma is a 75 éves galambősz professzor a kísérleti 
asztal mellett, magyaráz ma is oly lelkesedéssel, hogy talán lelkesebben 
még akkor sem tudott, midőn 45 évvel ezelőtt, mint ifjú teli ambícióval, 
friss munkakedvvel kezébe vette a pannonhalmi bencés főiskola fizikai 
katedrájának megszervezését. Tanítványai közül nem egy már őszbe-
csavarodó öreg bencéstanár — a sz. Benedek-rend ma működő összes 
fizikus-tanárai kivétel nélkül az ő hallgatói voltak! — s a mester még 
mindig ott áll a régi helyén. S dolgozik egyre, fáradhatatlanul. Vihar-



jelzője; több különböző, önállóan szerkesztett szeizmográfja, hires osztó-
gépe — életének főmunkája és legnagyobb büszkesége — meg a sok 
más fizikai műszer, melynek megalkotása az ő páratlan invencióját 
dicséri, egyre tökéletesedik. A praktikus munkássága mellett az elméleti 
fizika régi problémai ép úgy érdeklik, mtnt a legmodernebbek. A rela-
tivitás alapját képező Michelson-féle „kísérletről" szóló klasszikus érte-
kezése (a Pannonhalmi Főiskola Évkönyvében) nem áll magában ezen 
a téren. A fizika legaktuálisabb problémái nem hagyják nyugodni kutató 
kedvét: a fény aberrációjának elméleti és kísérleti vizsgálatával eszten-
dőről-esztendőre fokozódó lelkesedéssel dolgozik. S a munka nem 
fárasztja ki, a természet örök, titokzatos törvényeinek kutatása csak új 

és új örömet nyújtanak a tudósnak buzgósága jutalmául s ő az ujjongás 
hangján ismétli a zsoltáros szavait: „Quam magna multitudo dulcedinis 
tuae, Domine, quam abscondisti timentibus Te !" 

Aki úgy járja az élet útjait, mint a 75-ik születése-napját ünneplő 
Palatin Gergely, annak örökké ünnep az élet, az csak az Úristent 
dicsérő Psalterium hangját hallja kicsendülni a természet fölséges him-
nuszából — s az nem szereti a személyének szóló ünneplést. Épen azért, 
aki ismeri az ősz tudóst, az tudja előre, hogy ezért a kis írásért egy 
kicsit neheztelni f o g . . . De mégis úgy éreztük, hogy illő lesz, ha tanít-
ványai seregéből az utolsó, a legfiatalabb, valamennyiük nevében elmondja 
a szeretet és hála csendes hitvallását. Borbély Kamill. 

12. A sonntagbergi (704 m.) híres búcsújáróhelynek Prandauertől épített 
bárok temploma. 



Panghy Özséb aranymiséje. 
A Ph. Sz. krónikása nem mehet el észrevétlenül ezen ünnep mellett. 

1876. jul. 11-én vette fel az áldozópapi rendet Panghy Özséb. Azóta 
ötven évig szolgálta becsülettel és hűséggel az Istent és azt a rendet, 
melynek múltja, eszményei kevés emberben éltek oly elevenen, mint ép 
őbenne. A megtestesült lelkiismeret, szorgalom és kötelességtudás volt ő 
minden hivatalban, foglalkozásban. A história volt a tárgya; tipusa a régi 
történettanároknak, akiknek tárgyuk nemcsak az elméjükben, hanem a 
szívükben élt. 

Hisszük, hogy a Gondviselés aranysugaras kegyelmeivel árasztja 
el aranymisés szolgáját. 

OBLATUSOK. 
Antiochiai sz. Ignác levele a vértanúság érdekében. 

Szent Ignác Theophorus írta e levelet. Szent János apostolnak volt 
tanítványa és Antiochiának 37 évig (70—107) püspöke. Kiváló, igazán 
Isten szive szerinti főpásztor, apostoli tanítvány és maga is apostol. 
Tele égő hittel és rajongó szeretettel Krisztus iránt. Trajánus ítélte 
kereszténysége miatt halálra és dobatta Rómában a vadállatok elé. 
A halálos ítéletet boldogan hallotta a szent püspök, de félt, hogy a 
római keresztények kegyelmet eszközölnek ki számára. Ezért a kegyelem 
ellen, vértanúsága érdekében irta nekik görög nyelven az alábbi gyö-
nyörű levelet. 

Először üdvözli a római egyházat, majd így folytatja : I. Kérve-
kértem Istent, hogy a ti Hozzá méltó arcotokat láthassam. Többet kaptam, 
mint amennyit kértem. Remélem ugyanis, hogy bilincsekbe verve üdvö-
zölhetlek benneteket Jézus Krisztusban, ha tudniillik az az Isten akarata 
is, hogy méltónak tartassam célom elérésére. A kezdet jó, ha elnyerem 
a kegyelmet sorsom akadálytalan elérésére. Félek, a ti szeretetetek ártal-
mamra lesz. Ti könnyen határozhattok cselekedetek felől, de nekem 
nehéz lesz elnyerni Istent, ha ti kegyelmet akartok szerezni számomra. 

II. Nem akarok nektek mint embereknek tetszeni, hanem az Isten-
nek. Ti is neki tetszetek. Sem én nem jutok soha az Isten-bírás ilyen 
alkalmához, sem ti nem tehettek annál jobb cselekedetet, mintha hall-
gattok. Ha ugyanis nem szóltok érdekemben,én Istené leszek. De ha a 
testemet szeretitek, akkor ismét csak küzdenem kell Istenért. Ne tegyetek 
semmit értem mint azt, hogy föláldoztassam Istennek, amíg még kész 
az oltár és hogy ti ezt szeretetből kieszközölve, háladalt énekeljetek az 
Atyának Jézus Krisztusban, mivel Syria püspökét méltónak találta, hogy 
Keletről Nyugatra hivja. Jó nekem megöletni a világ által Isten számára, 
hogy Benne új életre keljek. 

III. Soha senkitől sem irigyeltétek a vértanúság dicsőségét, sőt 
másokat buzdítottatok és tanítottatok reá. Én is példája akarok lenni 
tanítástoknak és parancsaitoknak. Csak testi, lelki erőt kérjetek számomra, 
hogy ne csak mondjam, hanem akarjam is ; hogy ne csak nevezzenek 



kereszténynek, hanem valóban az is legyek. Ha valóban az vagyok, 
akkor hivhatnak is annak. És akkor tudok majd hűséges lenni, mivel 
a világnak nem fogok látszani többé. Minden ugyanis, ami látható, nem 
örök. „Amely dolgok látszanak, mulandók, amik pedig nem látszanak, 
örökkévalók." (2. Cor. 4, 18.) Maga a mi urunk Jézus Krisztus dicső-
sége is, visszatérve az Atyához, nagyobb fényben ragyog. A keresztény-
ség nemcsak szemlélődő életből áll, hanem nagyszerű tettek véghez-
viteléből is. 

IV. Én irok az összes egyházaknak, és tudatom velük, hogy öröm-
mel halok meg Istenért, hacsak ti meg nem akadályozzátok. Kérve-kérlek 
titeket, ne nyújtsatok nekem rosszkor jóindulatot. Hagyjatok engem a 
vadállatok táplálékává lennem. Általuk Istenhez jutok. Az Isten gabonája 
vagyok, őröljön meg a vadállatok foga, hogy Krisztus tiszta kenyerévé 
lehessek. Kedveskedjetek inkább a vadállatoknak, hogy sirommá legyenek 
és egy porcikát se hagyjanak meg testemből. Halálom után ugyanis 
senkinek sem akarok terhére lenni. Akkor leszek igazán Krisztus tanít-
ványává, ha teljesen megsemmisül a testem érte. Kérjétek értem Krisztust, 
hogy a vadak foga által áldozata lehessek. Nem mint Péter és Pál 
parancsolok nektek. Ők apostolok voltak, én elitélt. Ők szabadok, én 
mostanig szolga. De ha szenvedhetek, Krisztus szabadosa leszek és 
Őbenne mint szabad fogok feltámadni. Most a bilincsekbe verve tanulom 
megvetni a földi és hiú dolgokat. 

V. Syriától Rómáig vadállatokkal küzködöm, tengeren és száraz-
földön, éjjel és nappal odakötözve 10 leopárdvadságú katonához. Ezek 
az ajándékozás után még gonoszabbak. Az ő igazságtalanságaik által 
egyre jobban tökéletesedem „de emiatt még nem vagyok igazolva". 
(1. Cor. 4, 4.) Vágyva-vágyom a vadállatok után. Bárcsak alkalmasak 
lennének számomra. Fogok nekik kedveskedni is, hogy gyorsan felfal-
janak engem és ne féljenek reám rontani. Ha pedig vonakodnának, 
ingerelni is fogom őket. Bocsássatok meg, de tudom mi hasznos nekem. 
Most kezdek tanítvány lenni. Senki az élők és holtak közül ne irigyelje, 
hogy elnyerem Jézus Krisztust. Vessenek tűzbe, vagy feszítsenek keresztre, 
dobjanak a vadállatok elé, kínozzanak, tépjenek szét és szaggassák szerte 
csontjaimat, darabolják fel tagjaimat, zúzzák össze egész testemet, nem 
bánom, csak Krisztusé lehessek. 

VI. Én semmibe veszem a földi vágyakat és e világ hatalmát. 
Többre becsülöm a halált Krisztusban, mint a földkerekség uralmát. 
„Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének 
pedig kárát vall ja?" (Matth. 16, 26.). Azt keresem, aki meghalt értünk, 
azt akarom, aki feltámadott miattunk. Ilyen nyereség előtt állok. Bocsás-
satok meg testvérek! Életet akarok, ne akadályozzatok meg. Ne taszít-
satok a halálba, ne vessetek oda engem, aki az Istené akarok lenni a 
világnak. Engedjetek a tiszta fényhez jutnom. Mihelyt eljutok oda, Isten 
embere leszek. Hagyjátok, hadd legyek az én Istenem szenvedésének 
követője. Ha valaki szívében bírja az Istent, megérti kívánságomat és 
megkönyörül rajtam, tudva, mik szorongatnak engem. 

VII. E világ fejedelme akar elragadni engem és meg akarja törni 
Isten iránti akaratomat. Senki közületek ne segítse őt. Inkább azt tegyé-



tek, ama javamra szolgál, ami Istené. Ne ejtse ki szátok Jézus Krisztus 
nevét, ha a világ után vágytok. Irigység ne legyen bennetek. Ha én 
esetleg személyesen életemért könyörögnék, ne higyjetek nekem, sokkal 
inkább higyjetek ezeknek, amiket írok nektek. Élve írok, de halni vá-
gyom. Az én szerelmemet felfeszítették. Nincs bennem a földieket szerető 
tüz, hanem az élő és beszélő víz (Szentlélek), aki bensőmben szól 
hozzám : Jöjj az Atyához. Nem gyönyörködöm a romlandó táplálékban, 
sem e világ örömeiben. Isten kenyere után vágyom. A mennyei kenyeret, 
az élet kenyerét akarom, amely Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának teste, 
aki Ábrahámnak és Dávidnak sarjából származott a közelmúlt időben. 
Isten itala után vágyom, az Ö vére után, amely a meg nem szűnő szeretet 
és az örök élet. 

VIII. Nem akarok tovább emberek módjára élni. Ez meg is lesz, 
ha ti akarjátok. Kérlek benneteket, hogy akarjátok, hogy ti is kegyelmet 
nyerjetek. Jézus Krisztus lesz a tanúm, hogy igazat beszélek. Ö az igaz-
mondó száj, aki által valóban az Atya szólott. Kérjétek Őt értem, hogy 
elnyerhessem. Nem a test szerint, hanem Isten gondolata szerint írtam 
nektek. Ha szenvedni fogok, — adná az ég — szerettetek, ha meg-
akadályozzátok szenvedésemet, gyűlöltök. 

IX. Ne feledkezzetek meg imádságaitokban a syriai egyházról, amely-
nek helyettem Isten a pásztora. Egyedül Jézus Krisztus fogja azt kor-
mányozni püspök gyanánt és a ti szeretetetek. Én restellem magam 
annak nevezni. Nem vagyok ugyanis méltó, mivel a legutolsó vagyok 
és gyámoltalan. De irgalmat nyertem, hogy lehessek valaki, ha enyém 
lesz az Isten. Üdvözöl titeket a lelkem és az egyházak szeretete, amelyek 
Jézus Krisztus nevében oly szívesen láttak engem. Azok az egyházak 
ugyanis, amelyek egyáltalában nem tartoznak hozzám, városokon át 
kisértek utamon. 

X. írom nektek e levelet Smyrnából a nagyon tiszteletreméltó efe-
zusiak közvetítésével, akiket szenteknek mondanak. Velem van sok 
mással együtt Crocus is. Röviden kérlek benneteket: higyjetek nekem 
és engedjétek, hogy vértanú lehessek. Hiszem, hogy megismertétek 
azokat, akik Isten dicsőségére előttem mentek Syriából Rómába. Tudas-
sátok velük közeledésemet. 

Levelem augusztus 23-án kelt. Isten veletek! A bátrak kitartanak 
Krisztusért mindvégig. Amen. 

Ford. dr. D. Á_ 

Megjelent Dr. Szunyogh X. Ferenc fordításában a Szentmiseá ldozat című 
magyar-latin misekönyv. Kapható a szerzőnél (Kőszeg, Bencés székház). Ara 100 000 
korona. 

A seitenstetteni klisék Emil Grietzel Graphisches Institut. Steyer, Ober-
österreich intézetéből valók. 
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Az igaz katholikus élet forrásánál. 
Előadások a liturgiáról és a liturgikus lelkiéletről. — Alszeghy Zsolt irja az 
Életben, hogy a liturgikus mozgalom nálunk leglelkesebb harcosa szól ebben 
a műben. — Mindakét könyvnek ára 4 pengő. — Megrendelhetők bármely 
könyvkereskedésben vagy a Katholikus Apostolság-nál Kőszeg, Emericana. 
Ugyanitt megrendelhetők az előző számokban hirdetett könyvek és képek stb. 
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CSOKOLÁDÉ 

minősége vetekszik 

'. / ' : r i '* ' . - . V ; ' ' ' / ' > 
a legjobb svájci 

csokoládé minőségével. 
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a Pannonhalmi Szemle 
első évfolyamát befejeztük. A szerkesztőség örömmel pillant vissza 
az évi munkára. Igyekeztünk kitűzött céljaink megvalósítására ; előfizet» 
tőink lelkes tábora, a napi és az időszaki sajtó minden rétege elismeré-
sével, pártolásával könnyítette a szerkesztőség munkáját. 

Idézhetnők a lapok ismertetéseit és kritikáit vállalkozásunkról, 
folyóiratunk eddigi színvonaláról. A sok dicséret, kitüntető elismerés 
számunkra egyet igazolt. Azt, hogy a 

Pannonhalmi Szemlére 
szükség volt, azt, hogy a magyar bencések tudományos és irodalmi 
felkészültsége ma is „lux de monte", a magyar szenthegyről áradó fény, 
mely a katholikus magyarság lelkét világosítja, fejleszti, érleli. 

Célkitűzéseink nem változnak. Tovább haladunk a megkezdett úton. 
Építeni akarunk, megőrizni és fejleszteni azokat a kapcsolatokat, melyek 
Sz. Benedek szellemét a magyar katholikus kultúrával a magyar múlt 
egész folyamán összekötötték. Folyóiratunknak tárgyilagos, tudományos 
színvonalát, a napi harcok fölé emelkedő szempontjait, az egyetemes 
szellemi élettel való állandó érintkezését Egyházunk és rendünk iránt való 
odaadással, hazánk szeretetével igyekszünk tovább fejleszteni. 

Az I. évfolyam számára egész vászon, arany nyomású bekötési 
táblák 13-500 K-ért (és portó 3000 K) kiadóhivatalunkban kaphatók. 
Az ízléses bekötési táblákat melegen ajánljuk előfizetőink figyelmébe. 

A Pannonhalmi Szemle 
1927. évfolyama 24 ív terjedelemben, évnegyedenkint (febr. 15, máj. 15., 
szept. 15., nov. 15.) fog megjelenni. Előfizetési ára marad 6 P e n g ő 
(75.000 korona). Kérjük az előfizetésnek a mellékelt cheque-lapon való 
beküldését. 

Kérjük olvasóinkat és előfizetőinket, támogassák tovább is folyó-
iratunkat; ajánlják ismerőseiknek, gyűjtsenek új előfizetőket. Bizunk 
benne, hogy ez a lelkes olvasótábor a jövőben is megmarad, sőt gyara-
podni fog; mi pedig hálásan köszönjük az eddigi támogatást, mely 
számunkra lehetővé tette, hqgy folyóiratunkkal méltó formában és tarta-
lommal vehettük ki részünket a magyar kath. szellemi élet szolgálatában. 

À PANNONHALMI SZEMLE 
Szerkesztősége és Kiadóhivatala, 

Pannonhalma (Győrm.) 
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