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Tanulmányok. 

SZENT ANZELM LELKISÉGE. 

Szent Benedek rendjének ide s tova másfélezeresztendős 
története az idei évvel ismét egy ősi, 900 esztendő patinájával 
megszentelt névre irányítja figyelmünket. 1033-ban született Szt. 
Anzelm, a bencésrend legnagyobb hittudósa, a középkoreleji 
gondolkodás legkiválóbb képviselője, az egyháztörténelem egyik 
legrokonszenvesebb alakja. E kivételes lélek fejlődésének útját 
és jellemző vonásait kíséreljük meg vázolni a következőkben, 
lehetőleg az egykorú források1) és a Szent saját írásai nyomán. 

Szent Anzelm bölcsője az északitáliai Augusta Praetoriae 
városában, a mai Aostában ringott. Jámbor édesanyja Ermem-
berga és az égbenyúló lombardiai hegyek vésték lelkébe az 
első felejthetetlen benyomásokat. Az édesanyai szeretet meg-
tanította arra, hogy mindenütt Istent lássa és keresse. Eadmer 
leírja a kis Anzelm egy álmát, mely a hegyeken túl lakó nagy 
királynak, Istennek udvarába vitte, ahol maga a legfőbb házi-
gazda látta vendégül a gyermeket. Szent Anzelm életének 
szimbóluma ez a gyermekkori álom. Hosszú, fáradságos volt 
az az út, amely Szentünket a messze távolban kéklő Isten-
hegyére és a soha el nem múló, örök mennyei lakoma való-
ságába vezette. A küzdelem, mely annyira jellemzi Szent Anzelm 
lelkét és életét, már ifjúkorában megkezdődött. Édesanyjának 
halála után „szívének hajója mintegy kormányát vesztve" hány-
kódott az ifjúkor szenvedélyeitől felkorbácsolt tengeren, hiszen, 
mint életrajzírója hozzáteszi, „testi egészség, világi jólét és sze-
rencse mosolyogtak feléje" és már-már teljes elsüllyedéssel 
fenyegetett. Atyja, a könnyelmű életű Gondulphus, nem tudta 

1) Főképen Eadmer: Vita S. Anselmi (Migne P. L. 158; magyarul rész-
ben megjelent e sorok írójának íordításában, Szűz Mária új Virágoskertjének 
1931.-i évf.-ban, „Szemelvények egy középkori életrajzból" címmel.) Egyéb 
felhasznált források közül legfontosabbak: Hasse: Anselm von Canterbury 
I-II. Leipzig, 1843—52.; Grabmann: Geschichte der sehol. Methode, Freiburg 
i. B. 1., 1909; Pourrai: La spiritualité Chrétienne, II. Paris, 1928; Méditations 
et Prièrs de St Anselme, Paris, 1923; Entretiens Spirituelles de Saint Anselme 
Lille—Paris, 1924; Rosa: Saint Anselme, Paris, 1929; Bainvel: Anselme (Diet, 
de Theol. Cath. I, 1327—1360.). 



egyensúlyban tartani a féktelen lelket, mely utóbb már csak 
édesanyja iránt való szeretetből tartott mértéket. A Gondvise-
lés azonban nem hagyta elveszni az Isten terveiben oly nagy 
szerepre szánt lelket. Atyjával való összekülönbözése meg-
érlelte benne azt a szándékot, hogy elhagyja hazáját. Sok nél-
külözés, sőt életveszély közepette meg is,valósította tervét: egy 
társának kíséretében átkelt az Alpokon. Uj világ tárult fel előtte, 
újra felébredtek a lélek mélyén szunnyadó nemesebb vágyak 
és újra megindult keresni az Istent, immár azon a vidéken, 
amely élete működésének középpontjává lett. 

Nyugaton ebben az időben már teljes mértékében kezdett 
kibontakozni egy nagyarányú megújhodás szellemi vihara. 
A clugnyi kolostorból indult világot átalakító útjára ez a szel-
lem, a clugnyi bencés kongregáció kolostorai voltak Szentünk 
idejében is az életszentség és tudomány forrásai. Hírnevét és 
nagyságát elsősorban apátjainak köszönhette. Clugny első nagy 
apátja, Szent Odó, a kolostort második Montecassinóvá tette 
a Regulában előírt összeszedettség és szigorú hallgatás, az isten-
tisztelet fényének emelése és messzemenő karitatív működése 
által. Ez utóbbira jellemző az az adat, melyet a Consuetudines 
Cluniacenses krónikása említ: a XI. század közepén a kolostor 
17.000 szegényt táplált, ami megközelíti egy modern nagyváros 
szegénygondozásának arányait. Es a Clugnyből kiáradó fény 
nem homályosult el Odó utódai alatt sem. A kongregáció élén 
kétszáz esztendőn keresztül a legeszményibb férfiak állottak, 
akiknek megadatott az, hogy úgyszólván mindnyájan fiatalon, 
erejük teljességében kerültek az apáti székbe és így kormány-
zásuk folyamán maradandót alkothattak. Mindössze Szent Odó 
utóda, Aymard, kormányozta a kolostort csak 7 évig, mert, — 
miután megvakult és úgy gondolta, hogy nem tudja fenntartani 
a vasfegyelmet, mely Clugny legfőbb erőforrása volt, — lemon-
dott. Utóda Szent Majolus lett, egy rendkívüli képességekkel meg-
áldott férfiú, akinek már kolostorba lépése előtt felajánlottak 
egy érsekséget, mint clugnyi apátnak pedig a pápai tiarát. 0 
azonban kolostorában maradt és onnan irányította az egész 
Nyugat szellemét mint pápák és császárok tanácsadója, úgy, 
hogy működése nem sokban különbözött egy pápáétól. Szent 
Majolust Szent Odiló követte, aki fleuryi Abbo szavai szerint 
szintén „signifer religionis", a „vallás zászlótartója" volt. Az ő 
nevéhez fűződik többek között a halottak napjának elterjedése 
<998), a treuga Dei, az Isten békéjének bevezetése (1041) és a 
clugnyi zsinat (1047). Utóda a huszonötéves Hugó lett, aki 60 
esztendeig állott a kongregáció élén. A franciaországi kolosto-
rok ekkor már csaknem kivétel nélkül clugnyi szerzetesekből 
lett apátok vezetése alatt állottak, a megüresedett püspöki szé-
keket clugnyiekkel töltötték be és a clugnyi szellem akkor érte 
el virágzásának tetőfokát, amikor egyik kiváló letéteményesét, 
Hildebrandot, VII. Gergely néven pápává koronázták. A clugnyi 



kolostorból kiáradó szellem a pápai hatalommal egyesülve 
most már reményt nyújtott a kor nagy betegségeinek: az invesz-
titúrának és a simóniának megszüntetésére is. 

A clugnyi szellem Normandiában is új szerzeteséletet te-
remtett. Egymásután népesültek be a kolostorok clugnyi szer-
zetesekkel és épültek új monostorok, melyek a clugnyi életet 
akarták megvalósítani. Az első normann alapítású kolostort 
Herluin, fényes világi pályafutás előtt álló normann származású 
nemes, hívta életre. Harminchétéves korában oly ellenállhatat-
lan erővel érezte meg az isteni kegyelem hívását, hogy udvari 
életet, fényes jövőt és minden mást feledve, elhatározta, hogy 
ezentúl csak lelkével és Istennel fog törődni. Szándékától sem-
miféle gúnyolódás nem tudta eltéríteni, pedig bőven lehetett 
benne része, mert, mint életrajzírója, Giselbert (később west-
minsteri apát), megjegyzi, akkoriban hallatlan dolog volt Nor-
mandiában, hogy épkézláb lovag szerzetessé legyen. Allhata-
tossága és szelídsége hűbérurát is megrendítette, úgy, hogy 
Összes eddig élvezett javadalmait Herluinnak ajándékozta. Her-
luin rögtön hozzáfogott kolostor építéséhez és amint az első 
szerzeteseket összegyűjtötte, 1034-ben Herbert lisieuxi püspök-
kel perjellé avattatta magát, majd három évvel később a ko-
lostor apát ja lett. Törhetetlen akaraterejét mutatja, hogy kitű-
nően elsajátította a latint, noha először olvasni kellett tanulnia. 
Az sem rettentette vissza, hogy nagy fáradsággal épített kolos-
tora csakhamar tűzvész áldozata lett; mivel úgysem volt a kö-
zelben megfelelő ivóvizük, a lkalmasabb hely keresésére indult 
és talált a brionnei erdő völgyében egy patak mellett. Ettől 
nyerte a kolostor germán eredetű nevét (Bach — patak): Bee. 

Herluint . életszentsége csakhamar ismertté tette messze 
vidéken a beci kolostort és hírneve csak fokozódott, mikor a 
kiváló bolognai jogtudós, Lanfrancus, egy erdei rablótámadás 
után magába szállva elhatározta, hogy a legszegényebb kolos-
torba vonul vissza. Ez Bee volt és Herluin nagy örömmel fo-
gadta a híres tanítómestert szerzetesei közé. Lanfrancus három 
évet töltött a legnagyobb visszavonultságban, a lelki tudomá-
nyok elsajátításában és Istennel való társalgásban, úgy, hogy 
a világ azt hitte, hogy meghalt. Csak mikor Herluin kérésére 
átvette a szerzetesek szellemi életének irányítását, özönlöttek 
ismét a tanítványok nemcsak a környékről, hanem Angliából, 
Németországból, sőt még Itáliából is a régen holtnak hitt mes-
terhez. Minden tanulni vágyó ott időzhetett a kolostorban, 
ameddig akart és a kortársak a régi Athén szellemi étetét lát-
ták új életre kelni Becben. 

Lanfrancus hírneve vonzotta Anzelmet is három esztendei, 
javarészt Burgundiában töltött vándorlás után Becbe. Fáradha-
tatlan szorgalma és kiváló tehetsége csakhamar Lanfrancus 
mester legkedvesebb tanítványává tette. A sok virrasztás, böjt, 
—- sokszor megfeledkezett az étkezésről munkájában, — az 



éjjel-nappal való tanulás fáradalmai eszébe juttatták ifjúkori 
tervét, hogy szerzetessé lesz. Akkor sem kell többet szenved-
nie, mondogatta magában és legalább bizonyos lehet munká-
jának érdeme felől, míg így nem. Csak azon tűnődött még, 
hogy melyik kolostorba lépjen be. Mások okulására később 
sokszor elmondotta, hogy miért habozott. „Ha Clugnyiben vagy 
Becben leszek szerzetes, az egész idő, amit tanulásra fordítot-
tam, kárbavész", gondolta. „Mert Ciugnyben a kolostor mun-
kaköre, Becben Lanírancus kiváló bölcsesége mellett haszna-
vehetetlennek és értéktelennek fogok bizonyulni. Olyan helyen 
fogom tehát szándékomat megvalósítani, ahol egyaránt meg 
tudom mutatni tudományomat és tudok másoknak használni". 
Majd hozzátette: „Még,nem fékeztem meg magam és nem ve-
tettem meg a világot. Epp ezért nem is vettem észre, mily kár-
hozat. s volt az, amit a felebaráti szeretet buzgóságának vél-
tem". Végre is győzött a jobb belátás és megértve azt, hogy 
„szerzetesnek lenni nem annyit jelent, mint másoknak elébe 
helyeztetni, másoktól tiszteletet, magasztalást várni", Lanírancus-
és Mauritius roueni püspök tanácsára elhatározta, hogy Becben 
valósítja meg szándékát. „Ott nem lesz semmi tekintélyem, hi-
szen Lanírancus mindenkit felülmúló tudományának fényében 
mindenkit ki tud elégíteni, mindenki tiszteli és szereti. Ott fo-
gok tehát békét találni, ott egyedül Isten lesz célom, elmélke-
désem tárgya csupán az 0 szeretete, boldogító jelenlétének ál-
landó tudata lesz ott áldásthozó vigasztalásom és gazdagsá-
gom". így lett Anzelm 1060-ban, huszonhét esztendős korában,, 
a beci kolostor lagja. 

Anzelm e lépése életének fordulópontját jelentette és lelki 
fejlődésének legfontosabb korszakát nyitotta meg. Önmagát tel-
jesen Istennek adta át és a visszavonultság csendjében töltött 
évek alkalmat nyújtottak az isteni kegyelem működésének, hogy 
a szomjas szántóföldre hulló tavaszi esőhöz hasonlóan termé-
kenyítse meg fogékony lelkét. Külső eseményekben nem volt 
gazdag ez a három év, életrajzírója is hamar átsiklik rajta. De 
annál nagyobb jelentősége van annak a néhány egyszerű szó-
nak, melyet Szent Anzelm életének e szakáról mond: „Anzelm, 
a fiatal szerzetes, szent vágytól égve, a legbuzgóbbak életét 
igyekezett követni és oly odaadással szolgált Istennek, hogy 
csakhamar ő maga lehetett a példája azoknak, akik a testület-
ben buzgón akartak élni. így telt el három esztendő, miközben 
napról-napra haladt előre a tökéletességben és lelki nagysága 
miatt lassanként tisztelni kezdték". Csakhamar kitűnt, hogy 
Anzelm a legszerencsésebb módon egyesíti magában Herluin 
életszentségét és Lanírancus tudományát. így mi sem volt ter-
mészetesebb, mint az, hogy Herluin — Lanfrancusnak a caëni 
kolostor apát jává történt kinevezése után — őt választotta maga 
mellé perjelnek. De a kolostorba is befészkelődő emberi gyar-
lóság ebbe nem akart, belenyugodni, Az idősebb szerzetesek 



irigykedve néztek a harminc esztendős Anzelmre, hiszen a ko-
lostorba lépés sorrendje szerint őket illette volna a perjelség, 
a fiatalok pedig daccal fordultak ellene. Anzelmre nehéz fel-
adat hárult, hogy a kolostor belső élete — a fegyelem és a 
tanulmányok — melynek irányítását Herluin a perjelséggel rá-
ruházta, hajótörést ne szenvedjen. Már ekkor kibontakozó élet-
szentségét mutatja, hogy a lehetetlennek látszó feladatot nem-
csak megoldania sikerült, hanem szellemi vezetése alatt a ko-
lostor élete új virágzásnak indult. „Nem kételkedhetünk, hogy 
szívét maga a jó tanács Lelke, a Szentlélek irányította", mondja 
Eadmer. Mindenkinek lelke mélyéig látott, fölfedte előttük hi-
báik gyökerét, nem hallgatta el azt sem, ha fejlődést látott és 
tanította, hogyan kell kerülni a bűnöket és szert tenni az eré-
nyekre. „Előbb fáradtak el hallgatói a figyelemben, mint ő a 
szent intelmekben és tanításokban. Es amit Szent Mártonról 
mondanak, hogy t. i. mindig csak Krisztusról vagy az igazsá-
gosságról, vagy pedig olyasmiről beszélt, ami az igaz életre 
vonatkozik, kétségkívül róla is elmondhatjuk minden túlzás nél-
kül" olvassuk életrajzában. „Mindenkinek mindene" igyekezett 
lenni és különösen azokkal szemben mutatta meg önfeláldozó 
-szeretetét, kik rossz szemmel néztek rá. Célját sikerült is elér-
nie: az ellenséges érzület személye irányában lassanként el-
párolgott, amint meggyőződtek róla, hogy önzetlen szeretetet 
gyanúsítottak meg és a gyűlölködés helyét szeretet és ragasz-
kodás váltotta fel. 

Anzelmnek legnagyobb gondja azonban a fiatalok neve-
lése volt. Ismerte a nevelés fontosságát. A lágy viaszhoz ha-
sonlította az ifjú lelket, amely annak a pecsétnek alakját veszi 
fel, melyet rányomnak, míg az öreg lélek megcsontosodott ke-
ménysége többé nem alakítható. De kerülte, amennyire csak 
lehetett, az erőszakos eszközök alkalmazását. Tanulságos erre 
vonatkozólag az a beszélgetése, amelyet egy apáttal folytatott 
Q. nevelésről. Ez arról panaszkodott neki, hogy hiába ütik-verik 
éjjel-nappal a gondjaikra bízott gyermekeket és ifjakat, semmire 
sem mennek velük. „Hogyan?" kiáltott fel Anzelm, „állandóan 
veritek őket? És milyenek lesznek, ha felnőnek?" „Ostobák 
és állatiasak", válaszolt az apát. „Miért pazaroljátok hát táp-
láléktokat, ha emberekből vadállatokat neveltek?" kérdezte 
Anzelm. ,,Hát tehetünk mi arról", szólt az apát, „hisz' minden 
eszközzel kényszerítjük őket, hogy előmenetelt tegyenek, de 
nem érünk el velük semmit". ,,Kényszerűitek őket? Mondd 
csak, ha fiatal fát ültetsz el kertedben és azt minden oldalról 
körülzárod, hogy ágait semmiképen se tudja szétterjeszteni, mi-
lyen fa lesz belőle, ha néhány év múlva kiszabadítod ? Min-
den bizonnyal terméketlen korcs, össze-vissza kúszált ágakkal. 
És kinek,a hibájából, ha nem a tiedből, mert túlságosan be-
zár tad? Épp így tesztek a fiúkkal, pedig a szülők fölajánlása 
őket is elültette az Egyház kertjébe, hogy növekedjenek és 



gyümölcsöt teremjenek Istennek. Ti azonban mindenféle ijeszt-
getéssel, fenyegetéssel, veréssel annyira elzárjátok mindenfelől,, 
hogy szabad fejlődésüket teljesen megakadályozzátok. Mivel 
tehát oktalanul elnyomjátok őket, gonosz és tövises ágak mód-
jára össze-vissza gabalyodott gondolatok gyűlnek fel bennük, 
ezeket ápolják magukban, ezekkel foglalkoznak és annyira meg-
kérgesednek, hogy makacs szívre talál minden, ami javításukra 
szolgálhatna. Innen van azután az, hoqy — mivel semmi sze-
retetet, gyöngédséget, jóindulatot vagy kedvességet nem tapasz-
talnak maguk iránt — nem hiszik el, hogy jót akartok velük,, 
hanem minden tettetekről azt gondolják, hogy gyűlöletből és 
haragból történt. így lesz szomorú valósággá, hogy testük nö-
vekedésével együtt gyarapodik bennük a gyűlölet és a minden-
ben rosszat sejtő gyanakodás; hogy mindig hajlandók a rosszra 
és készek a bűnre. Senki iránt sem nevelték őket szeretetre és 
ezért mindenkire c s í k összeráncolt homlokkal és ferde szem-
mel tudnak nézni. De az Istenért, mondjátok, miért vagytok 
annyira ellenséges indulattal i rántuk? Nem emberek-e ők i s? 
Nem ugyanannak a természetnek részesei-e, mint ti ? Szeretné-
tek, ha az ő helyükben lennétek? De egy más kérdést. Csu-
pán veréssel és korbáccsal akarjátok őket jó erkölcsökre ne-
velni? Hát láttatok már valaha művészt, aki az arany-, vagy 
ezüsttömbből csupán hatalmas kalapácsütésekkel szép szobrot 
alakított volna? Hogy a helyes forma alakuljon ki az anyag-
ból, majd erősen rászorítja szerszámát és ráüt, majd gyöngé-
den illeszti hozzá és úgy alakítja, csiszolja. Éppen így kell nek-
tek is — ha fiaitokból embert akartok faragni — az ütlegek 
fájdalmát az atyai jóság és szelídség balzsamával csillapítano-
tok". Ezen józan és egészséges nevelési elvnek a megvalósítá-
sával bámulatos eredményeket ért el Anzelm és mindenkinek 
a szívét meghódította. 

Anzelmre várt Lanfrancus örökségeképen a kolostor szel-
lemi életének vezetése is. Különösen gondja volt a könyvtárra, 
melyet gyarapítani igyekezett és sokszor éjszakákat töltött a 
megrongált kódexek javításával. Ez az odaadó munka tette le-
hetővé azt, hogy a beci kolostor még Canterburybe is kölcsö-
nözhetett könyveket. Az oktatás módjában mesterét, Lanfrar-
cust követte. A dialektikát, mely abban az időben a felsőbb 
tanulmányoknak tengelyében állott, csak eszköznek tekintette 
magasabb célok elérésében: a hit titkainak megértésében. „An-
zelm bizonyságát szolgáltatta", mondja Grabmann,1) „mint alkot-
hat egy nagyvonalú, termékeny szellem csekély dialektikus esz-
közökkel hatalmas müveket, melyekre egy aránytalanul gazda-
gabb eszközökkel rendelkező kor bámulva tekint fel". Van eb-
ből az időből csupán dialektikával foglalkozó műve is; „De 
grammatico", melyben példát ad tanítványainak a helyes, lo-

x) I. m. 261. o. 



gikus gondolkodás módjára, a nehézségek gyors felismerésére 
és az ellenvetések ügyes megcáfolására. Szellemi erejének súly-
pontját azonban a „Fides quaerens intellectum", a hit megér-
tését kereső, tipikusan szentanzelmi Programm megvalósítására 
veti, mely szállóigéjévé lett az egész középkori tudománynak. 
Legszebb példája ezen nagyarányú programm megvalósításának 
az 1070 körül írt Monologium, mely a Proslogion mellett ma is 
Szent Anzelm legismertebb műve. Benne az abszolút lény fo-
galmából kiindulva Istenről és a Szentháromságról értekezik. 
Alázatosságára jellemző, hogy a /9 fejezetből álló művet nem 
merte könyvnek nevezni s mint előszavában említi, csak so-
kaknak kifejezett és sürgető kívánságára írta le. Művét bírá-
latra elküldötte Lanfrancusnak és fölhatalmazta őt, hogy írását 
megsemmisítse, ha nem ért egyet a benne foglaltakkal. Nevé-
vel csak barátjának, Hugó, lyoni érseknek és pápai követnek, 
parancsára látta el könyveit. 

Számos teendője egész idejét lefoglalta, ezért az éj nagy 
részét fordította tanulásra és elmélkedésre. Az éjjeli matutinum 
előtt sohasem feküdt le és nem egyszer találta a hajnal is éb-
ren valamely kérdés megoldásába elmerülve. Mert addig nem 
tudott nyugodni, míg a lelkében felmerült kérdésekre feleletet 
nem talált. így keletkezett a Proslogion is. A Monologiumban 
bebizonyította azt, hogy a véges jónak, nagynak, szépnek szük-
ségképen végtelen jó, nagy és szép az oka, de ez az okos-
kodás nagyon is bonyolultnak tűnt fel előtte. Egyszerűbb meg-
oldást keresett. Napokon át kísérte ez a gondolat, alig gondolt 
alvásra, evésre, sőt még az istentisztelet alkalmával is zavarta 
a megoldatlan probléma. Végre újjongással állapította meg ma-
gában, hogy megtalálta a kérdés nyitját. Rögtön leírta viasztáb-
lára és átadta egy testvérnek, hogy vigyázzon rá. Mikor né-
hány nap múlva visszakérte a táblát, seholsem találták. Anzelm 
még egyszer leírta gondolatát, de a viasztáblát másnap össze-
törve találták. Ekkor végre rászánta magát, hogy pergamenre 
írjon és megalkotta a középkori bölcselet és misztika egyik leg-
szebb művét, a Proslogiont, amelynek ú. n. „ontologiai" isten-
érvén oly sokat vitatkoztak a letűnt századok és a jelenkor 
tudósai. 

Ugyancsak ezidőtájt írta „De veritate" (Az igazság), „De 
casu diaboli" (Az ördög bukása) és „De libertate arbitrii" (A 
szabadakarat) című dialógusait is. Mindegyiket jellemzi a hit 
igazságainak megértéséhez elsősorban szükséges elmélyedésen 
kívül az etikai momentum, a tökéletességre való törekvés, az 
életszentség szükséges voltának hangsúlyozása. 

Tudományos foglalkozása nem akadályozta meg a kolos-
torról való atyai gondoskodásban. Ezernyi gondja között is na-
ponta felkereste a betegeket és maga szolgálta ki őket. „Az 
egészségeseknek atyjuk volt", mondja Eadmer, „a betegeknek 
édesanyjuk, vagy még inkább egészségeseknek és betegeknek 



atyjuk és anyjuk egyszerre". A kolostor vagyona is gyarapodni 
kezdett a jándékozások révén, mert aki szerzetesnek akart be-
lépni, vagyonát, vagy birtokát a kolostornak ajánlotta fel. De 
Anzelm a nyerészkedésnek még a látszatát is igyekezett ke-
rülni és ha valaki tanácsot kért tőle, hol szentelje magát az 
Isten szolgálatára, sohasem ajánlotta, sőt még csak nem is em-
lítette Becet. A clugnyi hagyományokhoz híven pedig nagy sze-
retettel volt a szegények iránt, mert azt tartotta, hogy a világ 
javait mindnyájunk Atyja az emberek közös hasznára teremtette. 

A hivatalával járó sok gond már perjelsége kezdetén na-
gyon aggasztotta, mert attól tartott, hogy figyelmét szétszórja a 
másokról való gondoskodás és nem tud eléggé a maga lelké-
vel törődni. Ismét a roueni érsekhez, Mauriliushoz, ment taná<-
csot kérni, hogy nem volna-e lehetséges a perjelség alól fel-
mentést nyernie. Maurilius az engedelmesség erejével paran-
csolta meg neki, hogv ne csak ezen tisztjét viselje türelemmel, 
— mert saját lelkének gondozását is elhanyagolja az, aki nem 
akar másokkal törődni, — hanem akkor sem szabad vonakod-
nia, ha magasabb méltósággal tüntetik ki. „Mert tudom", tette 
hozzá, „hogy ez vár rád". 

Herluin 1077-ben még megérte az új templom felszente-
lését, melyet az időközben canterburyi érsekké lett Lanfrancus 
végzett nagy ünnepélyességgel és a környékbeli püspökök rész-
vételével. Ereje azonban egyre jobban hanyatlott és a követ-
kező év augusztusában ágynak dőlt; néhány map múlva meg 
is halt. A testvérek egyhangúlag választották meg Anzelmet 
apátjuknak, aki napokig kérte őket, hogy kíméljék meg az új 
tehertől. Vonakodása azonban mit sem használt és a király, 
Hódító Vilmos, megerősítése után Giselbert, evreuxi püspök, 
1079 február 22-én apáttá benedikálta. 

Anzelm megnövekedett gondjait jól bevált testvérekkel 
osztotta meg, különösen a kolostor külső vezetését illetőleg. 
A hívek Ielkigondozását is másokra bízta. Mint apátnak azon-
ban nem egyszer kellett személyesen megjelennie grófságának 
törvénynapjain. Ilyenkor sohasem mulasztotta el egy-egy rövid 
prédikáció tartását. Többször kellett Angliába is áthajóznia, ahol 
a kolostor birtokai voltak. Első útja alkalmával maga Lanfran-
cus ment eléje és kísérte Canterburybe, ahol ünnepélyesen fo-
gadták. Az üdvözlésre Anzelm néhány köszönő szó után a sze-
retetről szólva válaszolt és rámutatott arra, hogy a szeretetet 
a jándékozó mennyire előnyben van a megajándékozottal szem-
ben. „Aki mást szeret", úgymond, „tudja, hogy Isten ezért há-
lás neki, de nem így az, aki a szeretet tárgya. Mert Isten mi-
ért tartoznék nekem hálával, ha te, vagy akárki szeretettel van 
irántam ? Ha már most nagyobb jó az, amit Isten nekünk meg-
köszön, mint az, amelyet nem ; ha a szerető szeretetért köszö-
netet mond, a kapott szeretetért pedig nem, nyilvánvaló, hogy 
az, aki szeret, gazdagabb, mint az, akit szeretünk, oőt : az, 



•akinek a más szeretete juttat valami jótéteményt, csak futólag 
részesül a szívességben, pl. csak egy megtiszteltetésben, csak 
egy jótéteményben, csak egy étkezésben, vagy más hasonló-
ban. A másiknál azonban megmarad a szeretet, amely az aján-
dékszolgálatnak rugója volt. Ezt rajtatok és rajtam szemlélhet-
jük most, kedves testvéreim". Ottléte alatt szívesen szolgálatára 
állott mindenkinek, akár lelki, akár tudományos kérdésben for-
dultak hozzá felvilágosításért, vagy tanácsért. „Ekkor jutott ne-
kem is osztályrészemül", írja Eadmer, „hogy a szent férfiút 
megismerhettem és hogy már ifjú létemre — hiszen az voltam 
még akkor — és csekély képességeim ellenére is barátságára 
méltatott". Legtöbbet azonban Lanfrancussal volt együtt és fel-
emelő látvány volt a két kiváló férfiú szoros barátsága, „akik 
közül az egyik tekintélyben és tudományban, a másik jámbor-
ságban és isteni bölcseségben valamennyi kortársát felülmúlta."1) 
Angliát bejárva mindenütt kitüntető szeretettel fogadták és aján-
dékokkal gazdagon megrakva bocsátották vissza Normandiába. 
Még többször kellett visszamennie Angliába, részint, hogy a 
kolostornak felajánlott ajándékokra a királyi megerősítést meg-
szerezze, részint egyházi ügyekben. így kapcsolatba jutott a 
legfőbb egyházi és világi körökkel. Megnyerte Hódító Vilmos 
kegyét is, aki pedig ismeretes volt arról, hogy Lanfrancuson kí-
vül más főpaptól nem fogadott el tanácsot. Neve lassanként is-
mertté lett nemcsak Normandiában és Angliában, hanem a 
szomszéd államok területén is. Sőt VII. Gergely is intézett 
hozzá levelet, melyben azt írja, hogy működése gyümölcsének 
illata hozzá is eljutott és a vele együtt való imádságra szólítja 
fel, hogy Isten szabadítsa meg az Egyházat a tévelygőktől és 
őket az igazság útjára vezesse.2) Még közelebbi kapcsolatba 
került Fulconak, aki beci szerzetes volt, beauvauxi püspökké 
való kinevezése során II. Urbán pápával. 

A kolostor belső életének, a fegyelemnek, a tanulmányok-
nak, az istentiszteletnek irányítását Anzelm teljesen magának 
tartotta fenn. Működése ebben a tekintetben annak a munká-
nak folytatása volt, amelyet tizenöt esztendeig mint a kolostor 
perjele végzett.. Összesen harminc évig állott a kolostor élén és 
ezen idő alatt Bee elérte virágzásának tetőfokát. Míg Herluin 
40 évig tartó apátsága alatt 136 szerzetes lépett be a kolos-
torba, addig Anzelm 15 éves kormányzása alatt száznyolcva-
nan, akiknek jórészét Anzelm egyénisége vonzotta Becbe. Most 
már nemcsak magas egyházi méltóságokba választották egy-
másután a beci szerzeteseket, hanem a clugnyi kolostorhoz ha-
sonló m a kolostor új letelepüléseket létesített, s mióta Anzel-
met Angliában megismerték, nem egy ottani kolostor benépe-
sítésére beci szerzeteseket kértek Anzelmtől. Egyéniségének va-

*) Eadmer. 
2) Ep. II. 31. 



rázsa világiakra is kiterjedt, akik közül sokan meghatóan tet-
tek bizonyságot Anzelm iránt való ragaszkodásukról és többen, 
mint a későbbi koldulószerzetek harmadrendjének tagjai, a 
világban maradva bízták magukat Anzelm vezetésére tökéletes-
ségre való törekvésükben. 

Miben rejlett Anzelm egyéniségének ez a varázsa, mely-
lyel mindenkinek a rokonszenvét megnyerte? Kétségkívül a fe-
lebaráti szeretetről vallott magasztos felfogásában, melyet fön-
tebb említettünk és ennek gyakorlati megvalósításában, amely-
nek végső gyökerei Isten iránti szeretetébői fakadtak. Senki 
sem fordult hozzá kéréssel anélkül, hogy legalább egy-két me-
leg szót, vagy tanácsot ne kapott volna tőle. Fényes tanúságot 
szolgáltatnak erre négy könyvben összegyűjtött levelei, melyek 
Anzelm lelkiségének leghívebb tükrei. A legkülönbözőbb ügyek-
ben fordulnak hozzá felvilágosításért, kéréssel és az adott vá-
lasz fölvilágosítást, bátorítást, bizakodást sugároz magából. A 
leggyakrabban természetesen lelki ügyekre vonatkozó leveleket 
találunk. Nem mulaszthatjuk el, hogy legalább néhány sort be 
ne mutassunk Anzelmnek egyik leveléből melyet egy Lanzo 
nevű ifjúhoz intézett, aki azelőtt Becben nevelkedett és nem 
sokkal előbb lépett kolostorba. Ez a kis szemelvény Anzelm 
lelkébe legalább futó pillantást enged vetnünk. „Kedvesem", írja, 
amikor egymás után való kölcsönös vágyakozásunkat veszem 
fontolóra, mindössze egy gondolatot találok, amely megvigasz-
tal: a reményt, hogy Isten kegyessége a jövendő életben örökre 
egyesíteni fog bennünket. Mert magamat illetőleg tudom és fe-
lőled sem kételkedem, hogy — válasszon el még oly nagy tá-
volság is bennünket — a szeretetben összeölelkezik a lelkünk. 
Ezért van aztán az, hogy, bár a szeretetben lelkünk úgy ösz-
szeforr, mintha nem volna távolság köztünk, a beszélgetés ré-
vén ráeszmélünk arra, hogy messze vagyunk egymástól és így 
felébred bennünk a vágy, hogy ismét együtt legyünk. De, ha 
eljutottunk e földi életünk vándorlásának végére, Men segítsé-
gével, Aki felé haladunk és Akiben bízunk, mintegy különböző 
utakon járva, az annyira óhajtott örök hazában találkozunk. 
És ott, ha Istennek is úgy tetszik, annyival inkább fogunk örülni 
egymásnak, amennyiben türelmesebben viseljük el most Isten 
akaratát. Addig is azonban az, hogy fölújítjuk és még jobban 
lángra lobbantjuk egymás iránti szeretetünk lángját, nem jelent 
Isten akaratával való szembehelyezkedést, hanem ellenkezőleg: 
Őiránta való engedelmességre mutat, ha elöljáróink kívánsá-
gára legalább lélekben látogatjuk meg egymást kölcsönös üd-
vözléssel. De levelem eddigi részében ezt már meg is tettem, 
azért Isten segítségével és közös barátunknak, Ursiónak, kéré-
sére rátérek arra, amit nem az én szerénységem, hanem csu-
pán a te szereteted szokott számodra megédesíteni : szeretné-
lek egyre-másra figyelmeztetni. Ha nem is mondok olyasmit, 
amit nem tudnál, mégis jobban emlékezetedbe fog vésődni, ha 



olyantól hallod ezeket a dolgokat, akiről tudod, hogy szeret té-
ged". Majd rátér tulajdonképeni tárgyára és figyelmezteti Lan-
zot az állhatatlanság veszélyeire, melyek különösen a fiatal 
szerzeteseket fenyegetik. Mennyi közvetlenség, szeretet és ked-
vesség az ezerfelé lefoglalt, mindenkitől csodált férfiú részéről! 
Másokat, különösen világiakat, a szerzetesélet szépségéről és 
fenséges voltáról igyekszik meggyőzni; caëni Hugónak pedig 
arra a kérdésére válaszol, hogv hogyan tudná érthetővé tenni 
az őt fölkeresők száméra az isten országának dicsőségét. Is-
mét másokat, akiket rágalmazás, sorscsapás ért, vigasztaló sorok-
kal keres fel. Nem egyszer fordultak hozzá vitás választások 
esetén és egyéb egyházi ügyekben. Kellő helyen és alkalom-
mal szigorúságot tanúsítani és büntetni is tudott, mint az ifjabb 
Lanfrancussal, az érsek unokaöccsével szemben tanúsított el-
járása mutatja, aki Anzelm akarata ellenére, a világihatalom 
támogatásával a Szent Vandrille-i apátságot elfogadta. Anzelm 
szereteltei párosult szigorúsága el is érte célját, mert Laníran-
cus, mint egyszerű szerzetes, vissza'ért Becbe. Nemes szociális 
érzékét mutatja többek közölt az a levele, melyben egy sze-
gény özvegy érdekében jár közbe bizonyos Giselbert apátnál, 
hogy az asszony hátralevő tartozását ensedje el. Hivatkozik 
Szent Pál szavaira: „Amikor elhatalmasodott a bűn, még bősé-
gesebb lett a kegyelem" (Róm. 5, 20); épp így, ahol a szen-
vedés lett úrrá, ott még nagyobbnak kell a részvétnek lennie. 
Anzelm leeszebb levelei azonban azok, melyeket a baráti sze-
retet sugallt. Gyöngédségtől áthatott írásait lehetetlen megha-
tottság nélkül olvasni: e?ek az Is'en akarata szerint való ba-
ráti vonzódásnak megnyilvánulásai Anzelm meleg szívének leg-
szebb emlékei. 

Anzelm lelkének egy más oldalát mulatják be az ú. n. 
„Hasonlatok" (De similttudtn'bus), melyeket hűséges kísérője, 
Eadmer jegyzett föl és gyűjtött össze. Anzelm ugyanis soha-
sem mulasztotta el az alkalmat, hogy a mindennapi élet ese-
ményeinek kapcsán is egy-egy példabeszéddel, hasonlattal hall-
gatóinak figyelmét Isten felé ne irányítsa. Hasonlatai felölelik 
az erkölcsiélelnek úgyszólván minden vonatkozását, hiszen a 
misztikus lelkek intuitív megérzésével szemlélte még a legje-
Ientéktelenebbnek látszó dolgot is. Egy angliai útja alkalmával 
pl., mikor többek társaságában a kolostor Heyse nevű birtoka 
felé tartott, a kíséretében lévő gyermekek kutyáikat ráuszították 
egy nyúlra, mely éppen az úton szaladt keresztül. „A kutyák 
üldözőbe vették az állatot", olvassuk Eadmernél, „mely végül 
is Anzelm lova alatt keresett menrdéket . Erre Anzelm megál-
lította lovát, hogy menedéket nyújtson az üldözöttnek. A ku-
tyák minden oldalról körülvették a nyulat és fogukat vicsorítot-
ták rá, de a ló alól nem tudták kiűzni és megkaparintani. Cso-
dálkozva néztük a dolgot. Anzelm azonban, mikor látta, hogy 
a lovasok közül egyesek mosolyognak, könnyekre fakadt és 



így szólt: „Nevettek! De ez a szerencsétlen kis állat remeg a 
félelemtől, mert körülveszik ellenségei és hozzánk menekül, 
hogy védjük meg az életét. így jár az emberi lélek is Amint 
elhagyja a testet, máris könyörtelenül ott állanak ellenségei, a 
gonosz lelkek, akik a bűn girbe-görbe útján üldözték, mikor 
még a testben lakott. Ezek most arra lesnek, hogy elrabolhas-
sák és az örök halálba taszíthassák. A lélek pedig félelemtől 
eltelve tekint körül és kimondhatatlan vággyal keres egy vé-
dőleg feléje hajló kart. A démonok azonban nevetnek és gú-
nyosan mosolyognak, ha támasz nélkül marad". Ezzel tovább 
lovagolt és harsány hangon megtiltotta a kutyáknak az állat 
további üldözését. Sértetlenül és vidáman ugrott elő a nyúl és 
eltűnt a mezőn. Mi pedig folytattuk utunkat. A tréfálkozás el-
némult. De öröm töltött el mindnyájunkat a reszkető kis teremt-
mény jóságos megszabadítása miatt". A hasonlatoknak túl-
nyomó része a szerzetesi élet erényeire és hibáira vonatkozik: 
a z engedelmességre, a gyönyörködés különböző fajaira, a ke-
vélységre, az akarat megnyilvánulásaira, a boldogságra, a ba-
rátságra és ellenségeskedésre, az egyetértésre és egyenetlenke-
désre, a fegyelemre, a szerzetesi élet áldozatjellegére, az alá-
zatosságra, stb. De szó van bennük magáról 1st. nről is, aki 
emésztő tűzhöz, világító naphoz, királyhoz hasonló, a Szentlé-
lekről és hét ajándékáról, Isten színről-színre való látásáról, Is-
ten szeretetreméltóságáról. A tárgy sokfélesége azonban nem 
homályosítja el a hasonlatok egységes alapgondolatát: Az er-
kölcsiélet alapja és célja Isten, a kereszténynek tehát a ter-
mészetfeletti dolgokban kell teljesen elmélyednie, ha Isten bí-
rására el akar jutni. Ez az elmélyedés a hit igazságaiban már 
itt a földön az örök boldogság záloga és előíze. A misztikus 
lélek sokoldalúsága nyilatkozik itt meg, aki látszólag összefér-
hetetlen tulajdonságokat egyesít magában: a tudás szenvedé-
lyes vágyát és alázatosságot, a szemlélődés békéjét és aktivi-
tás elevenségét, elvont metafizikai gondolkodásmódot és a való 
élet iránti érzéket, a hittudós száraz dialektikáját és a szív me-
leg gyöngédségét. 

Az Istenhez emelkedő lélek legbensőbb mélységeit tárják 
lel a nagy Szent elmélkedései és imádságai. Ezeknek a Ger-
beron- és Migne-féle kiadásokban közölt gyűjteményéből Wil-
mart 0 . S. B. kutatásai alapján aránylag csak kevés bizonyult 
magától Szent Anzelmtől valónak: 4 elmélkedés és 18 imád-
ság, melyeket előszó vezetett be. Nagy elterjedettségüket bizo-
nyítja, hogy sokszori lemásolásuk folytán mindig újak is kerül-
tek az eredetiekhez. Közkedveltségük nem volt alaptalan. Szé-
pen jellemzi őket Szent Anzelm alapos protestáns ismerője, 
Hasse : „Megtudjuk ezekből (t. i. az elmélkedésekből és imád-
ságokból), hogy mi ment végbe lelkében azokban a meghitt 
órákban, melyeket a káptalanteremben töltött térdenállva. A leg-
különbözőbb vallásos érzések jutnak itt kifejezésre a legmélyebb 



bűntudattól a legboldogabb békéig Istenben. Majd a mennyek 
országának titkaiba való hívő elmerülés, majd harc és vita a 
kétségbeesés és vigasztalás között hánykolódó lélekkel; azután 
a bűnbánatnak sóhajtása és küszködése: íme ezen ájtatossá-
goknak alaphangja. És az átérzés bensősége, a tapasztalat bő-
sége és mélysége, a gondolatok fensége, a nyelv költői ihlete 
lengi át őket, amit talán csak Szent Bernátnál találunk.1) Szent 
Anzelm elmélkedéseit át meg átjárja a bűnös lélek tehetetlen-
ségének és a bún nagyságának tudata. „Megrettenek", írja,2) 
„ha életemre gondolok. Mert, ha jobban szemügyre veszem, 
egész életem bűnnek, vagy legalább is terméketlennek tűnik fel 
előttem. Ha valami gyümölcsöt látok is benne, az vagy csak 
puszta látszat, vagy pedig tökéletlen, vagy valamiképen férges. 
Azért Isten nem lelheti benne tetszését, csak haragját. Életed, 
tehát bűnös ember, nemcsak majdn m, hanem teljesen bűnök-
kel tetézett és kárhozatos, vagy pedig terméketlen és elvetendő. 
De miért is teszek különbséget „terméketlen" és „kárhozatra 
méltó" között? Hiszen, ha terméketlen, akkor minden bizony-
nyal kárhozatos is. Mert megdönthetetlenül igaz, amit az Igaz-
ság mond; „Minden fa, mely jó gyümölcsöt nem terem, kivá-
gatik és tűzre vettetik". — Azonban azért vagyok különösen 
szánalomra méltó és szánalomra méltóan különös, mert nem 
olyan mértékben fájlalom ezt, mint amilyenben átlátom és tu-
nya bizonyosságban ringatózom, mintha nem tudnám, hogy mi-
lyen betegségben sínylődöm. — Vagy azt gondolod, hogy van 
bűn, amely kicsinység lenne ? A legkisebb is felségsértés Isten-
nel szemben, mert a neki kijáró tisztelet megtagadása. Te szá-
raz, haszontalan, örök tűzre való fa, mit fogsz majd azon a 
napon felelni, amelyen számot kérnek tőled, hogyan használ-
tad fel a rád bízott életidőt egészen a röpke pillanatig ? Akkor 
majd mindent elítélnek, ami életedben olyan, — akár tett, vagy 
mulasztás, akár beszéd, vagy hallgatás a legcsekélyebb gon-
dolatig, sőt maga az, hogy éltél, — hogy nem egyezett meg 
Isten akaratával". Azért a Megváltó irgalmában keres menedé-
ket : „Jézus, Jézus ! E nevedre kérlek, tégy velem neved sze-
rint ! Jézus, Jézus ! Feledd el azt, aki kevélységében kihívott, 
tekints arra, aki nyomorúságában hívja az édes, gyönyörűséges 
nevet, azt a nevet, amely a bűnöst megerősíti, a boldog re-
ménység nevét. Hiszen mit jelent Jézus, ha nem Megváltót? 
Azért, Jézus, saját magad miatt légy Jézusom ! Megteremtettél, 
ne hagyj elveszni ! Megváltottál, ne vess örök kárhozatra ! Jó-
ságodban alkottál, ne engedd, hogy műved megsemmisüljön 
gonoszságomban !" 

Az érzelmek drámai hullámzása, őszinte bensősége és 
közvetlensége nyilatkozik meg minden aszkétikus írásában. Ked-
velt ájtatossága volt Szent Anzelmnek a Krisztus keresztje és. 

>) I, m. I. 177. o. 
2) Médit. II. 



a Megváltó szenvedése iránti tisztelet, amelyet a XVIII. századi 
francia misztika is felújított. A hagyomány átszármaztatója hű-
séges és fiúi Mária-tiszteletében (Oratio XLIX, L, LI.). A ké-
sőbbi századok is nem egy, a Megváltó anyjához intézett imád-
ságot és himnuszt az ő neve alatt terjesztettek el.1) 

Szent Anzelm a XI. századi misztikának legkimagaslóbb 
képviselője és a középkor misztikusainak legnagyobb részére 
oly nagy hatást gyokorolt, hogy Pourrat megállapítása szerint2) 
a középkori misztikát Szent Anzelm tanulmányozása nélkül 
nem lehet igazán megérteni. Az Egyház liturgiájába is több he-
lyen átvette Szent Anzelm aszkétikus írásainak szövegét és a 
kortársakon és későbbi nagy katolikus férfiakon (pl. Becket Ta-
más, a vértanú canterburyi érsek) kívül még protestánsok is 
nagy szeretettel forgatták Szent Anzelm elmélkedéseit.3) 

Szent Anzelmet azonban a későbbi misztikusokkal szem-
ben, pl. Szent Bernáttal összehasonlítva, az jellemzi, hogy a 
hit igazságaival nemcsak érzelmileg és közvetlenül a lelkiéletre 
vonatkozólag foglalkozott, hanem tudományosan, spekulatív mó-
don is. írásainak túlnyomó részét tudományos traktátusok te-
szik. A már említetteken kívül meg kell emlékeznünk még éle-
tének későbbi szakában írt legfontosabb műveiről : „Cur Deus 
homo" (Miért lett az Isten emberré) és „De fide Trinitatis" (A 
Szentháromság litka) c. munkáiról. Mindkettő óriási hatással 
volt a hittudomány fejlődésére. Az elsőben a megváltás taná-
val foglalkozik a nagy egyháztanító és kifejti, hogy a bűn Is-
tennek végtelen megbántása, tehát végtelen elégtételt követel, 
amelyet csak az emberré lett Isten tudott megadni. Mint leg-
újabb időben megállapítást nyert, Szent Anzelm e művének 
megírására a korabeli zsidó teológia szolgáltatott közvejlen al-
kalmat.'1) A Szentháromságról szóló könyvében Szent Ágoston 
nyomán halad és a teremtett világból merített analógiák kap-
csán mélyed el az emberi értelmet meghaladó hittitkokba. Szí-
vesen foglalkozott még Anzelm a szabadakarat és az isteni 
mindentudás együttműködésének kérdésével is. 

Tudományos munkái is magukon viselik lelkének klasz-
szikusan egyéni vonásait. A hit titkaiba való elmélyedéshez 
elsősorban szükségesnek tartja a szívnek a hit által való meg-
tisztítását és a lélek szemének az isteni törvény teljesítésével 
járó megvilágítását. Mindenekelőtt Isten gyermekeivé kell len-
nünk Isten tanításának alázatos elfogadása által a zsoltáros szava 
szerint; „Hűséges az Úr tanúsága és bölcseséget ad a kicsi-
nyeknek". (Zs. 18, 8,) Mielőtt a hit mélységeibe elmerülnénk, 
hogy azokat kutassuk és vizsgáljuk, le kell vetnünk azt, ami 

Hymni et psalterium de sancta Virgine Maria. (L. Gerberon-féie kiad.) 
2) I. m. II. 20. o. 
3) V. ö. Hasse, i. m. I, 231. o. 
4) V. d Pias O. S. B. : Des hl. Anselm Cur Deus homo auf dem Bo-

den der jüdisch-christlichen Polemik des Mittelalters, Divus Thomas, 1929. 



testi és érzéki bennünk és a lélek szerint kell élnünk, mert „az 
érzéki ember nem fogja fel azt, ami az Isten Leikéé, a lelki 
ember pedig mindent megítél". (1 Kor. 2, 14 s k.) Mennél job-
ban követjük a Szentírás szavát életünkben, annál mélyebb 
megértésére jutunk el a benne rejlő titkoknak. Aki nem hisz, 
az nem éli át az igazságot és így nem értheti meg, De veszé-
lyes következményei is vannak az olyan eljárásnak, mely csak 
hiú kíváncsiságból, nem pedig a hit átéltsége és az isteni pa-
rancsok teljesítése nyomán keletkezett lelkesedésből fog a hit 
igazságainak kutatásához. A lelkiismeret szavának ez a hát-
térbe szorítása ugyanis azt eredményezheti, hogy nemcsak a 
magasabb megismerés megy veszendőbe, hanem maga a hit is.1) 

A tudományos kutatásnak etikai elvekre való alapozása, 
az igazság teljes birtoklása utáni vágy, a teológia spekuláció-
nak érzelmi bensőséggel áthatottsága Anzelm lelkének a leg-
messzebb ható és legmaradandóbb értékű tulajdonságai. Scheeben 
szerint") megnyitotta a „szellem lovagkorát", a „fides quaerens 
intellectum", a gyermeki hit megértését és megmagyarázását 
célul tűző programmjának megvalósításával pedig a középkori 
tudomány, a skolasztika atyja lelt. 

Szent Anzelm életútjának utolsó nagy állomása a canter-
buryi érseki székre és Anglia prímásává történt kinevezése volt. 
Anglia prímási trónja már négy év óta eláivultan állott, a hosz-
szú interregnumot Hódító Vilmos a maga céljaira használta fel 
és ennek következtében mindenki forrón óhajtotta a canterbu-
ryi érsekség betöltését. Csakhamar elkezdték Anzelm nevét em-
legetni, aki Anglia egyházi és világi köreiben egyaránt népsze-
rűségnek és tiszteletnek örvendett, kolostora pedig a vallási 
megújhodásnak egyik legjelentősebb tényezője volt. 

Anzelmnek is fülébe jutottak ezek a híresztelések és ezért 
semmiképen sem akarta teljesíteni a chesteri grófnak, Hugónak, 
kérését, aki 1092-ben helyreállította városának kolostorát és 
meghívta Anzelmet, hogy a küldendő beci szerzetesekkel együtt 
Ő is menjen el Chesterbe. Csak a gróf harmadszori kérésére 
engedett végre, aki ekkor már súlyos betegen feküdt és látni kí-
vánta Anzelmet. Anzelm sok habozás után úgy döntött, hogy 
pusztán emberi tekintetből nem szabad megtagadnia a szeretet-
szolgálatot haldokló barátjától és eleget tett a gróf kívánságá-
nak. Ezen útjáról azonban csakugyan nem térhetet már vissza 
Becbe: a híresztelés igaznak bizonyult. A király a főpapok és 
országnagyok sürgetésére Anzelmet minden tiltakozása ellenére 
kinevezte canterburyi érseknek. Elete ettől kezdve úgyszólván 
szakadatlan küzdelem volt az erőszakos királlyal az Egyház 
szabadságáért, mert hiszen őrá háramlott VII. Gergely pápa 
nagy tervének, az invesztitúra és simónia letörésének végre-

1) De {ide Trinitatis c. 2. 
Handbuch der katholischen Dogmatik, Freiburg i. B. 1925. I, 424. o. 



haj tása a brit szigeteken. De erre a küzdelmére más alkalom-
mal szándékozunk kitérni. 

Az emberfeletti fáradalmaktól és kétszeri számkivetéstől 
megtört szervezetet 1108 őszén betegség támadta meg, melyből 
nem is épült fel többé soha. A következő év nagyhetében, 1109 
április 21-én nemes lelkét visszaadta a Teremtőnek, hogy most 
már örök húsvétet ünnepeljen az égi Király udvarában. 

Szent Anzelm lelkiéletében megoldva látjuk azt a kér-
dést, amely a nagy lelkeknek, egy Nagy Szent Gergelynek, egy 
Szent Bernátnak mindig oly kínzó problémája volt : a szemlé-
lődő és a tevékeny élet látszólagos összeférhetetlenségét. Ko-
rának szellemi vezére volt, ismerte a lélek értékét és ezért éle-
tét is kockára tette, de ehhez a nagyarányú tevékenységhez a 
szemlélődő élet elvonultságában és csendjében keresett és ta-
lált erőt. 

Dr. Zoltán Veremund. 



A GYERMEK SIGRID UNDSET KÖLTÉSZETÉBEN. 

Corneille, a francia dráma atyja meglepődve, csodálkozva 
nézne maga elé Sigrid Undset Kristin Lavransdatterének elol-
vasása után. Nem hitt a nő írói alkotóerejébe. Nem Undset 
az első, aki megcáfolta, de a legerősebb cáfolat kétség kívül ő. 
A nő diadalmas előretörése a modern világirodalomban hánya-
tott időnk csekély számú vigasztaló jelenségeinek egyike. Ennek 
a női írógárdának jelentékeny s kétségkívül értékesebb része 
nem a férfi-író egyszerű utánzásában keresi s találja meg a 
maga irodalmi eszményét, hanem alkotásaiban elsősorban a 
nő sajátos világának értékeit, lelkét adja. A világirodalom szá-
mára igazi gazdagodást, új színeket, új hangokat ez a maga 
útjain járó, önálló írónői típus hozott. Az élet mögött sok olyan 
kérdés húzódik meg, amelyet a férfi is meg tud közelíteni, de 
végleges, utolsó felelet rá csak a női világból jöhet. A gyermek, 
az anyaság, a két nem viszonya a nő felől nézve, a nő világ-
nézeti harcai, a kor problematikájával szemben való elhelyez-
kedése mind olyan kérdések, amelyek irodalmi kivetítésére a 
nő hivatottabb, mint a férfi. De a közös emberi problémák 
irodalmi visszhangja a nő lelkében is gazdagodást jelent. A 
sok lélektani, társadalmi, nemzeti, világnézeti kérdés, amelyek 
elsősorban a férfit nyugtalanítják, sokkal plasztikusabban, éle-
sebben állnak a kor tudatvilága előtt, ha női tükörképüket is 
bírja. 

A szinte napról-napra erősödő, saját útjain járó női író-
tábornak vezéralakja ma kétségkívül a norvég konvertitanő, 
Sigrid Undset. Művei erős nyelvi elszigeteltségük mellett is 
— nyelvüket alig három milliónyi ember beszéli — százezrek-
ben forognak közkézen. Ez a nagy olvasó-tömeg elsősorban 
azokból verődik össze, akik az irodalmi olvasmányban nem-
csak a művészetnyujtotta szórakozást, élvezetet, hanem eszmék, 
világnézetek, emberi problémák vajúdását, harcát is keresik. 
Meglepő s az írónő irásművészetének gazdagságára, mélysé-
gére, lenyűgöző erejére jellemző tünet, hogy olvasóinak száma 
akkor sem ugrott vissza, amikor egyéni életével és írói tollával 
egész határozottsággal a katolicizmus felé fordult. Mi a magya-
rázata ennek a hatalmas, hallatlan világirodalmi sikernek ? 

Alig tévedünk, ha a feleletet abban a megdöbbentő élet-
közelségben, élethűségben keressük, amely az Undset-regények 
legjellemzőbb sajátossága. Akár társadalmi, akár történelmi 
regényeit olvassuk, mindig szokatlanul élesen jelentkezik ben-
nük az a tudatélmény, hogy nem a valós életből kiszakadt 
képzelet világában járunk, hanem magának az életnek szív-
verését, lélekzését halljuk, melegét, sugárzását érezzük. Nő 
kíméletlenebb, merészebb realizmussal még nem szólaltatta 
meg az életet. Az emberi természet mélységeiből felhozza azo-
kat az ellentéteket, problémákat, titkokat is, amelyekkel szembe-



nézni csak kevesen mernek. Azok a gyermekek, féríiak, nők, 
családapák, családanyák, akiknek életsorsa elviharzik előttünk, 
nem valami fölöttünk elhúzódó, ködös életszféra hősi alakjai, 
hanem a hétköznap szürke névtelenjei, akikben azonban éppen 
mert húsból, vérből, csontból való emberek, szintén ott lap-
panganak, nyugtalankodnak létünk örök titkai, forró vágyai, 
nagy álmái. 

Undset problematikájának tengelye a két nem viszonya, 
harca, a köztük soha meg nem szűnő feszültség, nyugtalanság. 
A nő világából kiindulva metsző dialektikával boncolja azt a 
bonyolult kérdéskomplexumot, amely nemi megoszlottságunk 
lényegi és történelmi adottsága mögött lappang. Mit csináljon 
a nő az életével, hogy össze ne törjék, hanem egyensúlyt, meleg 
gazdagságot jelentő értékek halmozódjanak föl benne — ez a 
kérdés vonul át első művein. A modern pogányság útjait járó 
Undset szinte félve húzódik a felelet elől. Felelet helyett magát 
az életet szólaltatja meg. Az életet kihallgatni s tolmácsolni 
csodálatosan tudja. Amit az élettől ide-odahányt nő sorsáról 
tud, az szomorú, tragikus. A Tavaszt kivéve, amely fölött azon-
ban szintén sötét, ólmos felhők lógnak, csupa élettorzóval talál-
kozunk. Akár a családiélet keretei között, akár magányos 
utakon keresi a nő a maga élettartalmát, mindenütt csalódás 
vár reá. Nemcsak a sors által önkényesen összehozott, de az 
érzelmi közösségből összeforró, sok és nagy Ígérettel meginduló 
családi életegység is csak egyre nagyobb adósa, nem boldo-
gítója lesz a nőnek. A Hjelde asszony, Harriet Waage erős 
színekkel festik ezt az életsorsot. Ennél is vigasztalanabb, tra-
gikusabb annak a magános nőnek élete, akit a sors az érzé-
kiség örvényébe taszít. A Jennyből kísértetiesen ez az élet-
dráma döbbent reánk. 

A katolizálással nemcsak Undset egyéni élete lett gazda-
gabb, hanem írásművészete is mélyül, új tartalmat, új távlato-
kat nyer. Életszemlélete áttör a modern pogányságnak az anyag, 
az érzéki által megvont határain s keresztény realizmussá szé-
lesedik. Az életfelszínről ez a keresztény realizmus sem mond 
Undsetnek mást, mint amit eddig látott, de a nagy szfinx, az 
élettorzókat magával görgető, komor élet megszólal, magyará-
zatot ad. A keresztény realizmus szétrántja azt a vastag füg-
gönyt, amely eddig egy egész létszférát az írónő életszemlélete 
elől eltakart. Föltárul előtte a természetfölötti világrend, az élet 
szakadékaiba bevilágít a kinyilatkoztatás fénye. A katolicizmus 
mint a természetfölötti világrendnek hordozója a tér és idő 
kategóriái közt Undset életszemléletét arra a magaslatra emeli, 
amelyről az anyagon innen is, túl is láthatni. Az új életszem-
lélet az életben nemcsak a magányányos én s a sors függ-
vényét látja, hanem új vonatkozásokat, új kapcsolatokat ismer 
föl, amelyekben nagy életalakító energiák rejtőznek, amelyek 
az élet nem egy rejtélyét világítják meg. Amig Alice, a hitetlen 



•orvosnő (Harriet Waage) keserűen állapítja meg, hogy „sor-
sunk magyarázatát kizáróan a magunk kicsiny árva énjében 
kell keresnünk", addig Olav Audunsson már úgy tudja, hogy 
„sorsát senki el nem kerülheti, de a sors fölött van az Isten". 
Az új létszférával való kapcsolatok az egész élettel szemben 
új értékelést, új értelmezést, új célkitűzést jelentenek. Proble-
matikájának tengely-kérdése a két nem közti nyugtalan, vész-
teljes feszültség is új távlatban jelentkezik. A katolicizmus hor-
dozta erkölcsi világrend e feszültségnek nemcsak magyarázatát 
adja, hanem a családi életegységnek a szentségi szférába való 
gyökereztetésével annak levezetését, kiegyensúlyozását is lehe-
tővé teszi. Az új erkölcsi világrend nem tör az érzéki szeretet 
kioltására, de leszorítja arra az értékrangsorra, amely egyedül 
illeti meg. Ez az érzékiszeretet csak addig nemes életérték, 
amíg az isteni szeretetnek, minden érték koronájának tükröző-
dése. Az a leggazdagabb, legboldogabb élet, amelyből ezen 
isteni szeretet égő csipkebokrának lángjai csapnak föl. Mert 
ezt a tüzet az életben kigyújtani csak a kegyelem tudja, Undset 
életalakító tényezőinek élére a kegyelem kerül. Hogy az isteni 
kegyelemnek leszivárgását az élet gyökérzetéhez mily bámula-
tos lélektani éleslátással s mily messze tudja ' követni, annak 
ragyogó bizonyítékát adta a Gymnadenia-ban s az Égő bokorban. 

Undset problematikája utolsó regényeiben jelentősen kiszé-
lesül. Amig első regényeiben főleg a nő életének mélységeit 
jár ja , a megtérése utáni alkotásaiban a férfi lélektanába kap-
csolódó kérdések is foglalkoztatják. Az érzéki élet örök kérdé-
sein keresztül fölhág a vallási lélektan magaslataira is s a 
katolikus világirodalmat olyan alkotásokkal ajándékozza meg, 
amelyekből a katolicizmus örök szépségei, igazságai, a teremtő 
felséges művészet fényében világítanak ki. 

Nem célunk Undset költészetének részletes, kimerítő ismer-
tetése. Annál kevésbbé, mivel egyik másikkal folyóiratunk már 
ismételten foglalkozott. De szükségesnek tartottuk a mondot-
takat előrebocsátani s ezzel a következőknek szerepet adni. 

Undset komor, tragikus költői világának vannak olyan 
verőfényes, meleg tisztásai, amelyekre kiönti női lelkének egész 
melegét. E tisztások, fényfoltok a világirodalom költészetének 
legszebb strófái. Csak nő, csak melegszívű édesanya írhatta 
meg őket. Azokról a nagyszámú regényszakaszokról van szó, 
amelyek a gyermek köré fonódnak. Undset regényeit olvasva 
sokszor eszünkbe jutnak Rubens felejthetetlen puttói : ezek az 
élet melegétől kipirult arcú, egészséges, vaskos, rózsaszínben 
játszó bőrű gyermek-angyalkák, akiket a nagy flamand festő 
mindenhová, ahol csak valamiképen lehetséges, odalop. Undset 
egészen így tesz. Nincsen egyetlen regénye, amelyből legalább 
egy-két ilyen tisztás ne mosolyogna ki. Ennek az Undset-regé-
nyeken áthúzódó bájos gyermek-koszorúnak egy-két részét sze-
retnők kiemelni. 



Undset minden szeretete a gyermeké. Ez a szeretet lépten-
nyomon kisugárzik úgy a megtérése előtti, mint megtérése utáni 
regényeiből. Amikor az események pergetésében olyan sza-
kaszhoz ér, amelyben gyermek lép a színpadra — s az írónő 
gondoskodik arról, hogy ez minél gyakrabban történjék — 
hangja, amely pedig sokszor nagyon kemény, sőt darabos, 
ellágyul, meleg, meghatódott lesz. A gyermekről adott legegy-
szerűbb leíráson is átsugárzik az írónő rajongó szeretete iránta. 
Realizmusa e regény-szakaszokba is betör : szinte látjuk a gyer-
mek mosolyát, halljuk kacaját. Nem élethűen kifestett viasz-
babák, hanem élő, eleven gyermekek játszadoznak, pajkoskod-
nak, rosszalkodnak, kérdezgetnek, imádkoznak e szakaszokban. 
Undset bámulatosan ismeri a gyermek kicsiny világát. Meleg 
szeretettel, éles tekintettel kíséri a gyermek fejlődését. Szebbnél-
szebb képekben festi, mint bontakozik ki, válik egyre mozgal-
masabbá, gazdagabbá a gyermekilélek, mint kezdenek egy-
más után hajtani, kibomlani jövő egyéniségének csírái. A gyer-
mekszobában teljesen otthon van, meghatódott szeretettel szövi 
regényeibe annak egész életét. Valami csodálatosan üde báj, 
tiszta levegő, mosolygós derű ömlik el e képeken. Emellett 
mindig érezzük, hogy az életből vannak kiszakítva. Fényfoltok, 
tisztások, amelyeket nem lepett be az országút pora, ahol a z 
élet szűzien érintetlen, átlátszó, egyszerű, ahol a , könny is szí-
neket szór. íme egy ilyen gyermekpasztell az Egő bokorból. 

Csendes, verőfényes tavaszi vasárnap-délelőtt. Az apa , 
Selmer Pál kiviszi leánykáját, a kis Synnet a szabadba. A 
leányka babakocsit tol a köves úton. A Juliska-babát is ki kell 
vinni a szabadba. Erdőszélén letelepszenek. Selmer próbál 
olvasni. Nem megy — „az erdőből oly erősen tódult ki az illat, 
az ég oly végtelenül mély és kék volt s az apai tudatvilág 
szélén folyton ott izgett-mozgott fehérruhás kis leánya". Látja, 
amint Synne letör egy kis ágat, kiveszi a kocsiból a babát s 
lázt mér. Egészen úgy, mint vele teszik. Aztán a kis ágat a 
Nap felé tartja, nézi, mint a lázmérőt szokás. Selmer egyszer 
csak hallja : „Igen-igen ! Látod, hogy úgy van, amint mondtam?" 
Selmernek mosolyognia kellett — a panaszos hang a megté-
vesztésig hű utánzata az édesanyja hangjának. „Megint lázas 
vagy — ah, milyen borzasztó lázad van ! Most nyisd ki jól a 
szádat, hogy lássam, nem lázas-e a torkod is !" 

Észreveszi, hogy az apa nézi. „Papa — nem lehetnél te 
az orvos ? Juliska borzasztóan beteg — mandulái olyan lázasak". 

S az apa lett az orvos. Synne nagy buzgósággal lehúzza 
a babáról az ingecskét. Selmer megkopogtatja a baba hátát, 
mellét — még pedig olyan határozottsággal, hogy a varratokon 
keresztül hull a babából a fűrészpor. „Köszönöm, Nagyságos 
Asszony, a lázt nem szükséges mégegyszer mérni. A b a b a 
kissé meg van hűlve, a tüdőgyulladás nyomai is észlelhetők. 
Néhány napig maradjon az ágyban, beteg koszton — Isten 



világáért semmi nyalánkságot ! A fődolog, hogy a gyermek 
szépen, nyugodtan az ágyban maradjon, azt tegye, amit mon-
danak neki". Lopva rápislant Synnere, vájjon megértette-e a 
gyöngéd célzást. Nem — kerekre , nyilt szemekkel nézett az 
apjára, leste minden szavát. — „Úgy papa s most te vagy a 
patika". 

Ez is lezajlott. Selmer újra elnyújtózkodik a pázsiton. Gon-
dolatai a múltban barangolnak, régi emlékek zsongják körül. 
•Csak akkor szökken vissza a jelenbe, amikor Synne maszatos, 
agyonizzadt kis kacsójával néhány összenyomott epret gyömö-
szöl a szájába. „Papa ezeket neked hoztam. En úgy szeretlek. 
.. . ." S kényelmesen ráül az apa mellére. „De, gyerek, mit csi-
nálsz — most inget is válthatok ebéd előtt — pfuj, milyen 
malac vagy !" — szól rá az apa, akinek fehér inge eper- és 
1ű-nyomokkal büszkélkedik, de azért elkapja s melegen magá-
hoz szorítja a kis bűnöst . . . az ő gyermekét. — Nehéz volna 
megmondani, mi mosolygósabb : ez a kép vagy a fölötte kéklő ég!? 

Azonban a gyermek Undset költészetében nemcsak meleg, 
dekoratív elem, aki bájt, derűt hint a szintelenedő, szürkülő 
-családi életre is, hanem az élet ama kevésszámú erőinek 
egyike is, amelyek belekapaszkodnak még a sors kerekébe is. 
A gyermek a családi életben nemcsak gondot és örömöt jelent, 
hanem az életközösségnek új tényezőjét is, aki mélyen bele 
"tud nyúlni az apa, az anya legegyénibb életébe is. 

Ki — mi a gyermek ? 
A nő számára — feleli Undset — a boldogság nagy ígé-

rete. „Nő vagyok, — vallja Jenny — következőleg azáltal kell 
boldoggá lennem, hogy anya leszek". S Jenny szavahihető 
"tanu. Művészerőket hordoz magában, melyek biztatóan, sokat 
Ígérően bontakoznak ki. Élt gazdag, mozgalmas szellemi életet, 
^íllt a szerelem perzselő tüzében, a szenvedély viharában is. 
S mégis „a rövid idő, amely alatt tudta, mit jelent boldognak 
lenni", az a 44 és V2 nap volt, amikor gyermekével élt. Ami-
kor aztán a fiúcskát karjaiból kiszakítja a halál, a fájdalom, 
az álmatlan éjtszakák, az őrület mesgyéjére sodorják a szeren-
csétlen anyát. „Éjjelenként összehajtogatom vánkosomat, kar-
j a imba veszem, babusgatom s a fiúcska után nyöszörgők. 
Hívom, hívogatom, beszélgetek vele, amikor senkisem hall". 

Undsetnek van egy másik meghatározása is a gyermek 
számára. „Les enfants, c ' e s t un vide du coeur repmli". A gyer-
m e k a telt szív üressége. Hogy értsük ezt ? A gyermek nem 
lop senkitől. Kitölti az anya szívét, de úgy, hogy amellett min-
den szép és nemes számára bőven hagy helyet. „Az anyai 
szeretet nem zár ki más szeretetet". Az anyai szív nagy — 
kitágítja a gyermek. . . 

Émlegettük már Synnet, az Égő bokor e valóban nap-
sugaras alakját. Nem hiszem, hogy írásművészet valaha is 
bá josabb gyermekképet rajzolt volna meg. Nem hiszem, hogy 



gyermekielken keresztül író valaha nagyobb mélységeket muto-
gatott volna. A kis Synneben Undset utolérhetetlen szépséggel, 
bámulatos lélektani finomsággal érzékíti meg a gyermekből a 
családra kisugárzó nagy erőket. 

Sokszor megtörténik, hogy a gyermek lelke lesz az Isten 
gyűjtőlencséje, amelyen keresztül zúdul a kegyelem az apára, 
az anyára. így volt Selmerrel is. Hogy eltalált Krisztushoz, 
abban nagy része volt Synnenek : csillogó-villogó kis lelkével ő 
volt a tépelődés, viaskodás, isten-keresés sötét óráiban a Szent-
János-bogárka. Bájos képekben vonultatja el előttünk Undset 
a kis Synne apostolkodását. Selmer sokszor beszélt leánykájá-
nak az Istenről, — pedig maga elkeseredetten viaskodott az 
Istennel. „Az, Isten úgy van" — beszéli egy alkalommal — 
„hogy amit 0 akar, az meg is történik". — „De hiszen akkor 
az Isten éppen úgy van, mint a m a m a ! " — T a n í t g a t j a keresztet 
vetni, közösen mondják az esti imát. Synnenek mindez játék 
is, komolyság is. „Papa, ne játszunk ma is úgy, mint tegnap?" 
s már hozza is a diványpárnát, ledobja ágyacskája elé s rátér-
del. „No gyere, papa, játszunk — esti imát •—". Máskor bejön 
az irodába, megáll az ajtóküszöbön, lassan, ünnepélyesen 
keresztet vet s aztán hirtelen csilingelő nevetésbe tör, oda-
szalad az apjához, az ölébe ugrik s bájos csintalansággal 
rászól: „Te is csináld, apa ! " Selmer lelkiismerete nyugtalan-
kodni kezd : a gyermekeknek nem szabad a vallással játszani, 
tréfálkozni. De aztán eszébe jutott valami az Evangéliumokból : 
„Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket". Aki így hív, az eltűri 
azt is, hogy a kicsinyek kezdetben játszanak vele. Synne addig 
járt Krisztushoz játszani, amíg egészen az övé lett. Undset föl-
séges művészete utánozhatatlan szépséggel mutatja, mint verő-
dik vissza a redőtlen gyermekielken Krisztus szép világa. 

De jött idő, amikor Synne lett a krisztusi heroizmus tanító-
mestere az apával szemben. A kis családra szomorú, zivataros 
idők szakadtak. A szerencsétlen anyát a vihar kidobta a csa-
ládi fészekből. Elsodródott, elkallódott. A már nagyobbacska 
Synne, bár sohasem beszélt róla, tudta, hogy az édesanyja 
szakadék szélén az erkölcsi halál árnyékában jár. A gyermek 
szeme mindig többet lát, mint amennyit a szülő gondol. Ez 
nem volt elég : Synne súlyosan megbetegedett. Selmer háza 
körül a halál ólálkodott, hogy elvigye a legdrágább kincsét. A 
kis beteg magához vonja kétségbeesett apját : „Apa, neked 
meg kell tenned, — föl kell áldoznod engem . . . En valamit 
el akarok nyerni — egy lélek javára—". Synne, nem tehetem!" 
„De igen, apa, tedd meg — én már megtettem — már sok 
nappal előbb fölajánlottam magamat. . . . Mondd : Istenem, föl-
áldozom őt Neked !" A halál árnyékában álló gyermek s a 
kétségbeesett apa viaskodnak. A gyermeket a köhögés fojto-
gatja, de közben ki-kihallatszik: „Apa, m o n d d . . . . " S az apa 
végül is rádől az ágy végére s kinyögi : „Uram, föláldozom őt 



Neked. . . . " Isten nem fogadta el az áldozatot — Synne föl-
gyógyult — de hazaküldte ha rongyosan, sárosan is, az édes-
anyát. . . . 

Undset tud arról is, hogy a gyermek mentőangyala lesz 
az apának, anyának. Selmert már megtérése, feleségének haza-
térte után az örvény szélére sodorja a kísértés. Még egy lépés 
s zuhan lefelé. . . . Találkozik ifjúkori szerelmével s jegyeséve , 
hozzá abban az időben, amikor megtudta, hogy saját felesége 
más gyermekét hordja szíve alatt. Már-már megszédül, amikor 
a fenyegető sötétségben megvillannak gyermek-szempárok : egy-
kori jegyese s a saját gyermekeinek szeme. „Egy anyát fiának 
szemében a gyalázatba dönteni — nem, e bűn számára nincs 
bocsánat" — súgja valaki-valami zúgó, szédülő lelkének. S 
Selmer visszahúzódik az örvény széléről. — Hjelde asszony 
ugyanígy tett. Ot is elkapta a szenvedély. Találkát ígért. De 
maga helyett levél ment a találkára. „Nem akarok hozzád 
menni, Vegard. Egyebek közt gyermekeim s férjem miatt. Egy 
anyának nemcsak megközelíthetetlennek kell lennie, hanem 
annak is kell látszania — különben nem elég jó anya". 

Harriet (Harriet Waage) gyermekét, a kis Evit elragadta 
a halál. A lesújtott anyának -hite nincs — összetörten vonszolja 
az életet. Amikor a kísértés rátör, odadobja magát. Elválik első 
férjétől, — hozzámegy ahhoz, akivel az utóbbi időben már 
bűnös viszonyt tartott fenn. A szenvedély lángjai rövidesen 
lelohadtak — csak leégett életének kormos roncsai meredeztek 
fenyegetően, szomorúan az ég felé. „Éva, kicsi Éva" — nyög 
a szomorú tűzkárosult a romok között — „sohasem sodródtam 
volna ilyen messze, ha te itt nem hagytál volna . . .". S az 
örvényből, amely húzta, húzta lefelé, kitárja egyik karját gyer-
meke felé, akit elveszített, a másikat gyermeke felé, akit várt... 

A gyermek tud vihar után szivárvány is lenni. Emlegettük 
már Hjelde asszonyt. Amikor a kísértés vihara nagyobb károk 
nélkül elvonult a feje fölött, elgondolkozik. Este van. Ott ül az 
ablakban, legkisebb gyermekével az ölében. „Az anya álla a 
gyermek fején pihen puhán, a gyermek meleg arcát anyja nya-
kához szorítja. A kicsiny, összekuporodott gyermektestből át-
áramlik a meleg az édesanyára". A boldogság — hogy tudtam 
ennyi év után hinni avagy kételkedni benne. . . . A boldogság 
a gyermek s az az ezer fényvillanás, amik a gyermekszobából 
jönnek. . . . A gyermekek az okai annak, hogy mindennek 
dacára is az életben örömöt találunk". 

Férj és feleség között a gyermek a legerősebb kapocs, 
amely akkor is tart, amikor minden egyéb elpattant már. 
„Egyek vagyunk a gyermekek fölött érzett örömben, — szö-
vi tovább a gondolatfonalat Hjelde, — egyek az értük való 
aggódásban. Később egyek leszünk a csalódásban, a szomo-
rúságban, hogy üres lett a fészek, elszálltak a fiókák. . . . Mert 
elveszítjük őket. Az egyiket így, a másikat úgy"- Jön az élet, 



viszi, gyúrja őket. Amikor vissza-visszajönnek, már nem azok, 
aki kvoltak, amikor elmentek. . . . Az édesanya gondolatai 
mint fáradt madár rászállnak egy kis sírkereszt ágára. Kicsi 
fia, Lars pihen alatta. „Csak a kis Lars nem változik, ő meg-
marad mindig az én kicsi, kicsi f iamnak. . ." „Nur Verlorenes 
bleibt uns ewig . . . . " Azért tűnik föl úgy az anyának, hogy 
gyermekei közt a legkedvesebb, legjobb az volt, akit elveszített. 

A realista Undset természetesen tud arról is, hogy a gyer-
mek nemcsak napfényt, erőt jelent a családiéletben, hanem 
sokszor elsötétedést, szenvedéseket is. A gyermek a szülőnek, 
a szülő a gyermeknek csal nem egyszer könnyet a szemébe. 
A gyermekre úton-útszélén leselkedő betegségek, a lelkivilágán 
egyre erősebben kiütköző veszedelmes hajlamok, az esetleges, 
néha korán bekövetkező erkölcsi kisiklások sokszor húznak 
komor, nehéz felhőket a szülők fölé. Undset sokszor mutogat 
ilyen sebeket. Különösen a Kristin Lauransdatterben találko-
zunk ilyen megkapó, felejthetetlen képekkel. Lavrans rajongásig 
szereti gyermekét, a kis Kristint. Undset fáradhatatlan az apa 
és leánya közti mélységes szeretet festésében. Lavrans — az 
írónő egyik legszebb, legmegragadóbb alakja, akiben sejtésünk 
szerint korán elvesztett atyjának emelt felejthetetlen emléket — 
elhalmozza gyermekét szeretetének legkülönbözőbb jeleivel : 
sohasem jön üres kézzel haza, sokszor elviszi hosszabb utakra 
is leánykáját, eljátszadozik vele. Mindez meleg, bájos képek-
ben vonul el előttünk. Amikor Kristin felnő, szépségével, lelki 
nemességével ő lesz atyja, büszkesége, boldogsága. Amikor 
aztán az apának meg kell tudnia, hogy a bűn besározta, meg-
tépázta az ő szép leányát, lelke meggörnyed a nehéz súly alatt. 
Hallgatag, fáradt lesz, de a szeretete leánya iránt nem lesz 
kisebb. „Nem tudsz olyant tenni, ami anyád szívét irántad meg 
tudná változtatni" — jelöli meg Lavrans a szülői szeretet hero-
ikus határát, mondjuk inkább határtalanságát. Kevés világ-
irodalmi remek találkozik, amely megkapóbban, nagyobb lélek-
tani hűséggel adná vissza a szülő s gyermeke közti feszültsé-
get, amely annyi befelé elsírt könnyet fakaszt mindkét fél sze-
mében, akiket pedig a legnagyobb szeretet fűz elválaszthatat-
lanul egybe. 

Máskor viszont a gyermek életére borul árnyék, mert a 
szülők közt lazul a kapocs, lohad, hűl a szeretet. Kristin küz-
delmes, nehéz életét teljesen hat szép fiának áldozta. Amíg a 
gyermekek kicsinyek voltak, egész lelkükkel anyjukhoz tapad-
tak. De minél nagyobbak, serdültebbek lettek, annál jobban 
távolodtak tőle. Kristin nem vette észre, hogy a férje, Erlend s 
a közte egyre sűrűbben előforduló súrlódások, egyenetlenségek 
hogy zavarják, nyugtalanítják s anyjuktól távolítják a fiúk lel-
két. Erre csak akkor eszmélt föl, amikor a családi életközösség 
Erlend hirtelen eltávozásával megszakad s ennek révén a falu 
hitvesi hűségét is kétségbe vonja, hazasságtörésről vádolja. A 



vád a faluba érkező püspök elé is kerül. Kristin s fiai csak 
akkor szereznek róla tudomást. A külső látszat szerint meg-
alapozott váddal szemben a még kiskorú fiúk elszánt védel-
mükbe veszik a szerencsétlen anyát, de kérdésére, mit gondol-
tak az atyjuk s közte az utolsó években lezajlott eseményekről, 
őszintén, fájóan vallják meg : „Atyánk s te nem gondoltatok 
másra, mint a köztetek íolyó harcra. Nem vettétek figyelembe, 
hogy mi azalatt férfiakká lettünk. Sohasem néztetek arra, ki 
sodródik fegyvereitek közé s kap vérző sebet". S Kristin meg-
szégyenülve érzi, mily igazat mondott a fiú. A fájó feszültség 
egy megkapó képben oldódik föl : az öt nagyobb fiú fölfegy-
verkezik — teljes fegyverzete csak a legnagyobbnak volt — s 
így vonulnak föl anyjuk vádlóival szemben. Az anya megren-
dülve, könnyes boldogsággal nézi az elvonuló kis csapatot. 
„Egyik sebet a másik után kapta az életben, de most tudta, 
hogy mind begyógyultak. A sebforradások érzékenyek voltak 
mint a csupasz hús — de tudta, hogy elvérezni nem fog." 

Undset bájos képsorozatát még sokáig lehetne folytatni. 
Az írónő a gyermekről sokat, igen sokat tud elbeszélni. Befe-
jezésül még egy megható képet vetítünk ide. A kép azt akarja 
igazolni, hogy a gyermek tud az utolsó meleg napsugár is 
lenni, amely körülsimogatja, körülcsókolgatja a halálverítékes 
anyai homlokot. 

Dán hónapos szoba. Doris (Tavasz), az élet szerencsétlen 
hajótöröttje ziháló, foszlányokká szakadozott tüdővel fekszik a 
betegágyon. Várja, hogy a pislákoló gyertya utolsót lobbanjon. 
Bátyja, Torkild sok év után halódásában fölkereste. Beszélget-
nek. Egyszerre csöngetnek. Doris elváltozott hangon suttogja : 
„A fiam !" Elfelejti, hogy az ajtóban a halál leselkedik — a 
halálosbeteg szobájába besurrant a napfény — kis fia. Kéri 
bátyját, halála után vegye magához a fiút. „En alig élek már 
három hetet. Aztán vedd magadhoz a kicsit!" Közben lehúzza 
a fiúcska lábáról a nadrágot, a kis harisnyákat. „Nem merem 
a kezét megcsókolni — mindig a szá jába gyömöszöli őket. 
Félek, megfertőzöm. De néha megcsókolom a lábát. Csak egy-
szer szoríthatnám magamhoz, csak egyszer csókolhatnám ösz-
s z e . . . . nem szabad". A beteg visszahanyatlik vánkosai közé. 
„Csókold meg te, hogy lássam!" — kéri bátyját. Torkild óva-
tosan megcsókolja a gyermeket. „Csókold ajkon !" — paran-
csolja Doris. Torkild megteszi. „Fektesd a gvermeket az ágy 
végére" — suttogja izgatottan a beteg — „s jöjj ide hozzám!" 
Aztán vékony, aszott karjaival elkapja bátyja nyakát, lerántja 
magához, egész szenvedéllyel rátapad ajkára. S amíg mint egy 
őrjöngő csókolgatja, folyton suttogja : „Ez az én fiam csókja 
— érted, az én fiam csókja — úgy lopom a te ajkadról !" — 
Rá egy hétre Doris meghalt. 

* 

Undsetet sokszor éri az erotika vádja . Realizmusa kétség-



kívül ilyen vonatkozásban is erős, kíméletlen. Könyvei nem 
mindenkinek a kezébe valók. Nem célunk a nagy regényírónőt 
ehelyütt a váddal szemben kivédeni. A mondottakból azonban 
egy megjegyzés kikívánkozik. Egy német író szerint a gyermek 
oly messze esik az erotikától, mint az angyal. A gondolatban 
minden freudizmus ellenére is sok az igazság. Kiemeltünk Undset 
gazdag, színes költői világából néhány meleg, bájos gyermek-
képet. Aki e képeket festette, az nagy lelkének minden szere-
tetével, rajongásával csüng a gyermeken. Lehetetlen, hogy 
ugyanaz a toll csak egy pillanatra is az erotikát szolgálja. 

Blazovich Jákó. 



P. GULÁCSY IRÉN. 

Az elmúlt évtizedben íeltűnt magyar írók sorában előkelő 
hely illeti meg Gulácsy Irént.* Neve már szinte fogalommá vált, 
művei új meg új kiadásban forognak közkézen és egyre szé-
lesebb rétegeket hódítanak meg a kivételes tehetségű írónő 
vonzó epikájának. A népszerűség, mint tudjuk, nem mindig jár 
az igazi érdem nyomában, hanem igen gyakran méltatlan sze-
rencsésekhez szegődik. Gulácsy Irénnek aránylag gyors érvé-
nyesülésében kétségtelenül nagyobb része van igazi írói hiva-
tottságának, mint a kedvező körülményeknek, bár azt sem lehet 
tagadni, hogy alkotásainak helyes írói érzékkel kiválasztott 
témái, időszerű problémái is hozzájárultak a művészete iránt 
való érdeklődés felkeltéséhez. Az alábbiakban a Gulácsy Irén-
nel foglalkozó kritikai irodalom figyelembevételével összefoglaló 
képet igyekszünk nyújtani az írónő életéről, egyéniségéről és 
szépirodalmi alkotásairól, különösen pedig regényköltészetéről, 
amely eddigi munkásságának etikai és esztétikai értékekben 
leggazdagabb és legmaradandóbb részét alkotja. 

Őrmezei és gulácsi Gulácsy Irén 1894-ben született Lázár-
föld-pusztán, Torontál megyében régi magyar nemes családból. 
Szegeden töltötte gyermekéveit, itt végezte iskoláit; a szeged-
vidéki tanyavilág, ennek a hamisítatlan magyar levegőjű életnek 
jellegzetes alakjai felejthetetlenül belevésődtek a korán kifejlődő, 
intelligens leány lelkébe. Tizennégyéves volt, amikor iskolai 
nagy vakációja folyamán megismerkedett unokabátyjával, Pálffy 
Jenővel, aki az Esterházy hercegi uradalomnak volt mérnöke 
és még nem töltötte be tizenhatodik életévét, midőn örök hűsé-
get esküdött a nálánál nyolc évvel idősebb fiatalembernek. Az 
esküvő után a tolnamegyei Dombóvárra költözködött férjével, 
majd a sopronmegyei Kismartonba kerültek. A Hanság mocsa-
ras vidékein végzett mérnöki munka több éven keresztül való-
ságos nomád életre kényszerítette a fiatal párt; nyáron sátor-
ban, télen deszkabódékban éltek és így került Gulácsy Irén a 
legközvetlenebb kapcsolatba a magyar földdel és népével, így 
ismerte meg a nép legszegényebb rétegének, a földmunkások 
és kubikosok társadalmának életét, küzdelmeit, erkölcsi és szo-

* Irodalom: Walter Gyula: Pálffyné Gulácsy Irén. Pásztortűz, 1925. évi , 
— P. Gulácsy Irén önmagáról. Literatura, 1927. II. évf, 3. sz. — Gáspár Jenő : 
Mohács emléke a magyar elbeszélő irodalomban, Magyar Kultúra, 1927. évf. 
— Biczó Ferenc: Pálífyné Gulácsy Irén. A Kaposvári Egyesületi Leánylyceum 
Értesítője. Kaposvár 1930. — Pintér J e n ő : Magyar Irodalomtörténete. Képes 
kiadás II. k. Bp. 1928. —• tá rkonyi Nándor: A modern magyar irodalom. E. n. — 
Akadémiai Értesítő 1929. évf. — Budapesti Szemle 1929. és 1931, évf. —• 
Debreceni Szemle 1927. évf. — Élet 1925. évf. — Irodalomtörténet 1926—28. 
évf. — Katholikus Szemle 1927—31. évf. — Magyar Szemle 1931. évf. — 
Napkelet. 1925—28. és 1931. évf. — Nyugat 1925., 1927. évf. — Pannonhalmi 
Szemle 1931. évf. — Protestáns Szemle 1926., 1927. és 1931. évf. 



ciális bajait és problémáit. A íiatal mérnökné emberszerető 
lelkével, jóságos szívével hamarosan meghódította ezeket a 
kevés beszédű, nehézkes járáöú és bizalmatlan embereket, meg-
értéssel hallgatta panaszaikat, készséggel segítette elintézni 
ügyes-bajos dolgaikat és akárhányszor közvetítő és békéltető 
volt munkabér-harcaikban, úgyhogy az odaadó és szerető feleség 
hivatása mellett valóságos szociális missziót töltött be férje 
oldalán. Emellett azonban az önművelésről sem feledkezett 
meg; be akarta fejezni magasabb zenei kiképzését, majd nagy 
lelkesedéssel adta magát a festésre, és minden vezetés nélkül 
is jelentékeny sikert ért el az arcképfestés terén. De sem a 
zene, sem a festés élményei nem tudták teljesen kielégíteni. 
A háború elején történt, hogy férje megvált Esterházy herceg 
szolgálatából és Nagyváradra költözött feleségével, ahol a ró-
mai katolikus káptalannak lett a főmérnöke. Nemsokára várat-
lan, alattomos betegség döntötte ágyba a hatalmas termetű, 
elpusztíthatatlan egészségűnek látszó férfiút, akit ez a betegség 
annyira megtört, hogy soha többé nem tudott lábraállni és karos-
székhez kötött, magával tehetetlen emberroncs maradt élete 
végéig. A családfenntartás, kenyérkereset, ápolás és háztartás 
gondja ezentúl egészen a fiatal asszony vállára nehezült, aki 
igazán önfeláldozó hitvesi hűséggel és szeretettel vállalta ezt 
a nehéz feladatot. Hírlapíró lett, a Nagyvárad című politikai 
napilap állandó belső munkatársa. Dolgozott a lapjának, írta 
a vezércikkeket, emellett pedig tárcákat, elbeszéléseket kezdett 
irogatni és munkatársa lett csakhamar majdnem minden na-
gyobb erdélyi lapnak és folyóiratnak. A Tavasz, Magyar Szó, 
Pásztortűz, Genius, Brassói Lapok, Keleti Újság, Ellenzék, Nap-
kelet, Magyar Kisebbség és még más orgánumok tanúskodnak 
kiterjedt publicisztikai és szépirodalmi tevékenységéről. Első 
nagy irodalmi sikerét a marosvásárhelyi Zord Idők vállalat 
regénypályázatán aratta, midőn Förgeteg című regényével több 
mint száz beérkezett pályamű közül ő nyerte el az első díjat. 
Ez a feltűnést keltő siker, meg az Aradon, majd Kolozsvárott 
mind költségesebbé váló megélhetés gondja, fokozott tevékeny-
ségre késztette a már ismert nevű írónőt. Rövid idő alatt meg-
írta a Kincs című háromfelvonásos parasztdrámát, amely a 
kolozsvári Nemzeti Színházban, majd a nagyváradi Városi 
Színházban és egyebütt is jelentékeny sikert aratott. Második, 
ugyancsak háromfelvonásos parasztszínműve, a Valuta, első 
díjat nyert a kolozsvári Nemzeti Színház nagy dráma-pályáza-
tán és a színpadon is növelte Gulácsy Irén írói hírnevét.,Majd 
egymás után jelentek meg Ragyogó Kovács István és Atal a 
Tiszán című novellagyűjteményei, Hamueső, Fekete vőlegények 
és Pax vobis című regényei, amelyek nemcsak Erdélyben, ha-
nem Csonkamagyarországon is a legelső írók sorába emelték 
Gulácsy Irént és megnyerték művészetének az egész művelt 
magyarság elismerését. Idő közben az Erdélyi Irodalmi Társaság, 



a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság, az aradi Ady 
Társaság, és a szegedi Dugonics Társaság is tagjai közé, a 
nagyváradi Szigligeti Társaság társelnökévé, az erdélyi Orszá-
gos Magyar Párt pedig alelnökévé választotta. 0 tolmácsolta 
a romániai nők bukaresti konferenciáján a magyar nők és 
iskolák sérelmeit feltűnést keltő ékesszólással és meglepő bátor-
sággal. Ujabban az írónő visszavonult a közéleti szerepléstől 
és budapesti magányában egészen a szépirodalomnak szenteli 
munkásságát. Egyéniségének, páratlan kötelességteljesítésének 
és hitvesi önfeláldozásának jellemzésére legyen szabad idéz-
nem Erdély legöregebb írójának, Benedek Eleknek szavait, aki 
a következőket írja P. Gulácsy Irénről. 

„Aki még nem látott földön járó szentet, lépjen be látatlan 
Gulácsy Irén dolgozószobájába, amelynek csak egy kis részét 
foglalja el az íróasztal, meg az írógép asztala, a jó felerésze 
ebédlő s minek nevezzem a többi részét. Egy heverődivány ez. 
Ezen a díványon ül meg fekszik reggeltől estig tíz teljes eszten-
deje egy érdekes arcú, valaha igen-igen szép, ma erősen meg-
viselt férfi : Gulácsy Irén férje. Csudák csudája, amit Gulácsy 
Irén művel. Délelőtt, miután férjét felöltöztette, tolókocsin a 
hálószobából a dolgozó-ebédlőbe tolta, onnét a díványra emelte, 
olvasnivalóval ellátta, a háztartási dolgát elintézte, regényt vagy 
színművet ír ebédig. Ebéd után siet a redakcióba: Itt szerzi 
meg kettőjük mindennapiját s a nappali ápolónő fizetését. 
Hangsúlyozom: a nappaliét, mert éjjel ő az ápolónő. Bizony 
mondom: az ő szerelme, az ő türelmessége, az ő gyöngédsége, 
az ő panasztalan önfeláldozása nem e világból való". 

Az erdélyi írók ősz pátriárkájának ezek a meleg sorai 
egészen közelről láttatják velünk Gulácsy írén életét, amely a 
hősies küzdelem jegyében folyik és egyéniségét, amely a szen-
vedések tisztítótüzében edződött keménnyé és szinte férfiassá. 
Valami csodálatosan felemelő és vigasztaló látványt nyújt en-
nek a kiváló asszonynak lelkiereje, amellyel a sors mostoha-
ságával szemben a harcot felvette, az a szívósság, amellyel a 
legnehezebb akadályok közepette is úrrá tudott lenni a körül-
ményeken és jellemének nemes emberiességével, írásművésze-
tének lenyűgöző varázsával a válságok közt vergődő magyarság 
vigasztalói és nevelői közé tudott emelkedni. 

P. Gulácsy Irén a „harmincévesek" nemzedékéhez tarto-
zik, ahhoz a generációhoz, amely még látta a régi nagy Magyar-
ország fényét, de az önfeledt gyermekkor boldog éveiből át-
menet nélkül zökkent bele a legsúlyosabb megpróbáltatások 
korába, fiatalsága legszebb éveiben átélte a világháború bor-
zalmait, nélkülözéseit, majd szenvedő tonuja volt a történelmi 
Magyarország gyászos összeomlásának és trianoni megalázta-
tásának. Gulácsy Irén fogékony lelkének egész melegével ma-
gáévá tette nemzetének szomorú sorsát, s egyéni szenvedésein 
katolikus hitének erejével felülemelkedve, a nemzeti közösség 



szolgálatába állította istenáldotta tehetségét. Világnézetének 
komolysága, fajszeretetének szinte ösztönös irányulása, vér-
mérsékletének lendületes, szinte férfias erői a közelmúlt ma-
gyar irodalmi hagyományaival, a túltengő individualizmus-
sal és betegességig menő analízissel szemben a közösség 
égető problémái felé irányították érdeklődését és a használni 
akarás nemes vágyával hatották át alkotó tevékenységét. Ezért 
nem lett Gulácsy Irén csupán szórakoztatni akaró író, hanem 
súlyos magyar társadalmi és történelmi kérdések megindult 
lelkű bogozgatója; ezért nem lett l'art pour l'art költő, aki a 
földrengés félelmetes morajlásai közben is magafeledten és 
érdektelenül nézi elefántcsont-tornyának ablakából a közösség 
élethalál-harcait, hanem lett belőle a veszedelemre és pusztu-
lásra figyelmeztető vészharang, de nem azért, hogy elcsüggesz-
szen és kétségbeejtsen, hanem hogy a társadalom és a nemzet 
lelkiismeretét felriassza, életösztönét öntudatra korbácsolja, 
akaraterejét önmentő tevékenységre felvillanyozza. P. Gulácsy 
Irén művészetének nagy érdeme, hogy egész fogantatásával, 
benne gyökerezik korunk égető problémavilágában és a magyar 
föld és nép iránt való szinte szenedélyes rajongással kíván részt-
venni ezeknek a fájó kérdéseknek megoldásában. Erről tanús-
kodik már két társadalmi regénye is, a Förgeteg és a Hamu-
eső, amelyeknek meséje véresen komoly és időszerű magyar 
problémák köré fonódik; egyik sem kielégítően művészi alko-
tás, a kezdő írónak sok fogyatkozása megtalálható bennük, 
jószándékú irányzatossága túlzásokra ragadja és elfogulttá teszi, 
de mindegyikben ott reszket az író aggodalma a magyar faj 
sorsáért és mindegyik megérezteti az olvasóval az alkotó erőktől 
duzzadó, vérbeli írót, aki azonban még nem találía meg, csak 
lázas türelmetlenséggel keresi az egyéniségéi legteljesebben 
kifejező művészi formát. 

A Förgeteg meséje társadalmi osztályellentétekből fakadó 
bonyodalmakból alakul ki. Hatalmas kiterjedésű hitbizományi 
birtokok vasabroncsai közé szorított földéhes parasztok fene-
kednek benne gyűlölködő indulatokkal a birtok hercegi ura 
ellen. Különösen az öreg Timár Pál házanépét tölti el gyilkos 
gyűlölettel az, hogy a család folyton szaporodik s hiába min-
den iparkodásuk, a földet nem lehet gyarapítani. Az öreg Timár 
hajthatatlan keménységgel védi kis birtokát a széthullástól; 
valóságos pátriarkális gazdálkodást folytat: minden férfileszár-
mazott a háznál marad. Sohasem bocsátotta meg egyik leányá-
nak, hogy megszökött egy festővel; azt a kis leányt, aki ebből 
a házasságból származott és árván maradt, tizennégy évig ide-
genben nevelteti. Most épen hazatért ez a szép ha jadonná 
fejlett leány, Erzsébet, a neki már idegenné vált paraszti világba, 
gyűlölködő atyafiai közé. Erzsébetnek művelt és kifinomult 
lelke ebben a környezetben meghasonlik; magányosságában a 

: szép, de léha hercegről ábrándozik, bár hallhatta hírét köny-



nyelmű szeretkezéseinek. Hidul akarja vetni saját lényét a két 
távolszakadt part: a parasztgyűlölő herceg és a föld után só-
várgó parasztok közé. Vállalkozása nem sikerül és maga is 
áldozata lesz a herceg szívtelen önzésének. Midőn ugyanis a 
fellázzadt parasztoktól megmenti a herceg életét, ez azzal íizet 
meg jótettéért, hogy még a kritikus éjtszakán elrabolja meg-
mentője ártatlanságát és lelketlenül magára hagyja gyalázatá-
ban. A szerencsétlen leányt csak a gyermekágyi elvérzés menti 
meg atyafiai bosszújától. Holtteste mellett a herceg fia az új 
nemzedéket s az örök ellentétek összebékülését köszönti a 
megszületett gyermekben, atyja bűnének s Erzsébet áldozatá-
nak gyümölcsében. 

Á regény meséjének ez a rövid vázlata is mutatja, milyen 
sajnálatosan ki vannak benne élezve a társadalmi osztályellen-
tétek. Az írónőt e regény megírására nyilvánvalóan az a helyes 
gondolat ihlette, hogy a szaporodó és terjeszkedni kívánó népet 
földhöz kell juttatni, mert hiszen a magyar paraszt a hazai 
röghöz való görcsös ragaszkodásával legbiztosabban megőrzi 
ezt az ősi magyar földet. A szociális igazság nevében emeli 
fel szavát a létfenntartásra szolgáló javak arányosabb és igaz-
ságosabb elosztása érdekében. Magába véve helyes irányzata 
miatt azonban rikítóvá színezi az ellentéteket, túloz és torzít, 
hogy megdöbbentsen és szinte beleharsogja a köztudatba azt 
a tanulságot, amelyet a regény szavai így fejeznek ki: „A nép-
ből kihasított hatalom nem condrák hizlalására és nem is az 
elfinomult egyedek perverz kedvteléseire adatott". A Förgeteg 
nyilván egy nagy feltűnést keltett regénynek, Szabó Dezső El-
sodort falujának hatása alatt készült és ez a hatás nem vált 
előnyére; romantikus indítékok keverednek benne nyers és 
nem egyszer vaskos naturalizmussal, amely az érzéki jelenetek 
hangsúlyozásától és kiszínezésétől sem riad vissza, stílusa pedig 
expresszionista törekvései miatt bővelkedik mesterkélt egyénies-
kedésben és erőltetett kifejezésekben. Ráadásul úgy vagyunk 
a regény agrárpolitikai reformeszméjével, mint Szabó Dezsőé-
vel; nem tud bennünk szeretetet kelteni parasztjai iránt; ezek-
ben a köpködő, káromkodó, a kerítésen túl semmivel sem tö-
rődő, még jókedvükben is dühös emberekben nem bírjuk meg-
látni azt a tudatunkba harsonázott „nemzetfenntartó" elemet, 
amelyre a jobb magyar jövőt bátran fel lehet építeni. Ez a 
regény is egyik bizonyítéka annak a meggyőződésünknek, hogy 
a naturalizmus eszközeivel bajos dolog idealisztikus célkitűzést 
eredményesen szolgálni. Hogy a Förgetegnek megjelenése ide-
jén mégis volt sikere, azt nem művészi értékének, hanem kor-
szerűségének, fajvédelmi problémájának köszönhette. 

P. Gulácsy Irén másik társadalmi regénye, a Hamueső, a 
kisebbségi sorsba került erdélyi magyarság harcával, küzdel-
mével és jövőjével foglalkozik. Mint a regény szimbolikus ér-
telmű sorai mondják: „A világégés roppant nagy volt. Hamuja 



szakadatlan hull és egyre hull még beláthatatlan időkig. Kér-
dem: — mi sors vár ránk — holnap? Mire a hamueső majd 
mindent elföd?" Ezekre a kínzó kérdésekre akar a regény egy 
erdélyi magyar falu életének rajzával megfelelni. A regény fő-
alakja, akinek személyiségébe belesürítve a falu válságát érzé-
keljük: egy nyugtalanító vérösszetételű, végletes szenvedélyes-
ségű, nagyravágyó falusi úrhatnám-paraszt. Mikor az idegen 
jött-ment urak, a balkáni erkölcsű új hatalmasok megszállják 
a magyar falut, ez az erdélyi falu még a régi alvég—felvég, 
őslakó reformátusok és jövevény katolikusok marakodását foly-
tatja, a gyűlölettel fogadott román megszállók ellenében azon-
ban mindkét fél egyértelműen visszavonul zárt és tiszta ottho-
nainak sejtéletébe, hogy ott böjtölje ki a bizonytalan tartamú 
megszállás idejét. Viharfuvó Bass Menyhért azonban, az úrhat-
nám paraszt a különben lenézett megszállók kezéből elfogadja 
a falu első tisztségét, a bíróságot. Ezért azután az egész köz-
ség kitagadja őt magából, mert a falu egészséges ösztöne úgy 
érzi, hogy e feslett erkölcsű új urakkal senki sem haladhat 
együtt, sem becsületesen, sem büntetlenül. Es csakugyan, a 
„lettem bíró" egyre mélyebben merül bele a balkáni iszapba, 
szétbomlik családi élete, elvész tisztessége, becsülete, belesod-
ródik a félművelt oláh urak szennyes és aljas mulatozásaiba, 
végül pedig a vértagadó és romlott emberen kiüt a vérbaj 
nyomorúsága. Falujának még a legaljasabbja is iszonyattal 
fordul el tőle, mire a megtévedt ember kétségbeesésében ön-
gyilkosságba menekül. Eltakarítását fia végzi, ez az egészséges 
testű és tiszta lelkű fiatal parasztlegény, akinek alakja a falu 
jövendőjének helyes útját jelöli meg; a hozzá hasonló egyede-
ken, a lelkiismeret és erkölcs eleven erején, a faji tisztaság és 
vegyületlenség elvén épülhet fel az írónő elgondolása szerint 
Erdély sorsa, az erdélyi magyarság boldogabb jövője. A Hamu-
eső Gulácsy Irén művészetét előző regényéhez képest fejlődés-
ben mutatja; mesevezetése határozottabb, alakrajza biztosabb 
mint a Förgetegé, de némely fogyatkozásától még nem tudott 
az írónő megszabadulni: az érzéki jelenetek rikító színei, stílu-
sának erőszakoltsága, túlságosan egyéni és a jellemzés ked-
véért sokszor durván naturalisztikussá fokozott kifejezései mind-
untalan megzavarják az olvasó műélvezetét. Kétségtelen azon-
ban, hogy magyar szív dobbanása lüktet a regényben és sok 
vigasztaló gondolatot olvashatunk benne a rabságban vergődő 
erdélyi magyarság élniakarásáról és szebb jövőre jogosító el-
hivatottságáról. 

A Förgeteg és Hamueső tagadhatatlanul jelentős, bár esz-
tétikai szempontokból nem maradéktalanul teljes sikere után 
olyan regény jelent meg Gulácsy Irén neve alatt, amelyre az 
egész magyarság felfigyelt és amelyet a közönség és a kritika 
egyaránt magasztalással fogadott: a Fekete vőlegények. E ha-
talmas történeti regény megírására egy szomorú évforduló adott 



alkalmat; 1926-ban emlékeztünk meg a gyászos emlékű mohácsi 
csata négyszázadik évfordulójáról s ez a történelmi esemény 
abban az időben sok magyar író képzeletét foglalkoztatta. 
P. Gulácsy Irén maga bevallja, hogy annak az évnek tavaszán 
épen a mohácsi emlékünnep ihlette művének megírására. 
„Egyszerre gyanúsan meglappadt az íróasztalfiók tartalma és 
gyanúsan megtelt a könyvespolc. A mohácsi nagy nemzeti 
tragédia negyedik századosévfordulója felé közeledtünk akkor. 
A téma megfogott és ellenállhatatlanul magával sodort". Vér-
beli történettudóst felülmúló buzgalommal mélyedt el Gulácsy 
Irén ebben az időben a XVI. század kútfőinek, történelmi for-
rásmunkáinak tanulmányozásába, hogy híven megeleveníthesse 
azt a hátteret, amelyben forró és lázas lüktetésű, drámai moz-
galmasságú regényének meséje lejátszódik. A tanulmány gon-
dossága azonban az ihletnek páratlan feszültségével és a kép-
zeletnek erejével párosult műalkotása közben; így jött létre alig 
félév.alatt az újabb magyar irodalomnak ez a halhatatlan 
remekműve oly körülmények között, amelyek csodálatra ragad-
ják a szemlélőt. Az írónő azonban nem élvezhette boldogan 
művének gyönyörű sikerét, az Akadémia Péczely-díját és a 
közönség rajongó elismerését, amely abban nyilvánult meg, 
hogy rövid idő alatt tíz új kiadást ért meg könyve, mert ebben 
az időben hitvesi fájdalma már özvegyi gyásszá mélyült; a 
Gondviselés elszólította mellőle férjét, akinek betegágya mellett 
a Fekete vőlegényeket úta és aki törődöttségében is a legna-
gyobb vigasztalója és legmegértőbb buzdítója volt küzdelmeiben 
és csüggedéseiben. Gulácsy Irén lelkében a legmélyebb emberi 
fájdalom uralkodott akkor, midőn a magyar történelem egyik 
legfájóbb tragédiájának monumentális emlékművét megalkotta; 
lélekből, emberi és magyar fájdalomból fogantatott ez a regény, 
azért találta meg az utat minden nemesen érző magyar lélek-
hez, ezért lesz majd meggyőződésünk szerint a mi Mohácséval 
rokon sorsú és hangulatú nemzedékünkön túl a jövendő és 
nálunk boldogabb nemzedékeknek is kedves és tanulságos 
olvasmánya. 

A Fekete vőlegények körülbelül huszonöt évet ölel fel a 
magyar történelem leggyászosabb korszakából. 1506-ban kezdő-
dik és Gritti megöletésével végződik. Ebbe a huszonöt évbe 
esik II. Ulászló uralkodásának utolsó évtizede, II. Lajos gyer-
mekkora és ifjúsága, a mohácsi vész közvetlen közelsége és 
a bekövetkezett katasztrófa, a kettős királyválasztás zűrzavara 
és Zápolya János király uralkodásának első szakasza. Ebben 
a széles keretben mozognak a regény hősei, a tehetetlen II. 
Ulászló király, felesége, a szomorú és törékeny francia király-
leány, Candalei Anna, Tescheni Hedvig hercegnő, Zápolya 
János gőgös és nagyravágyó anyja két gyermekével, a trónkö-
vetelő Jánossal és a dekadens szépségű Borbálával, az aszkéta 
és puritán Tomory Pál, a daliás Szathmáry György kancellár, 



Dózsa György, a parasztkirály, Verbőczy István, Báthory nádor, 
az intrikus Dóczy János, Iván a fekete cár, Zsigmond lengyel 
király, Ferdinánd, a boldogtalan II. Lajos és felesége Mária 
királyné, Brandenburgi Görgy és maga a regény főhőse Czibak 
Imre s körülöttük az egész akkori Magyarország: lobogóvérű 
és dőzsölő főurak, keménynyakú köznemesek, elbódult- parasz-
tok s az egész akkori forrongó és romlásba züllő magyar élet, 
amely nem hozhatott mást, mint Mohácsot és amely a nagy 
katasztrófa után is annyira következetesen élte a maga szomorú 
Mohácsát, a torzsalkodást, testvérharcot és a pártoskodást. 
Ebben a minden ízében élőnek, elevennek láttatott korképben 
jelenik meg előttünk két gránitból faragott férfiúnak, Czibak 
Imrének és Tomory Pálnak, a fekete vőlegényeknek a nemzet 
sorsával összeforrott egyéni sorsa, amely a küzdelmek és szen-
vedések tisztítótüzén át a belső megtisztulás, a lelki katharzis 
magasságába emelkedik és példaadó szimbólumává válik a 
nemzeti felemelkedés útjának, a magyar katharzisnek, amely 
nemcsak Mohács nemzedékének, hanem a trianoni magyar-
ságnak is elkerülhetetlen sorsfeladata, ha talpra akar állni meg-
alázó elesettségéből. 

A Fekete vőlegények meséje azzal indul meg, hogy Czibak 
Imrét, az Ulászló-ellenes bihari nemes fiát Zápolya János, a 
nemzeti párt vezére maga mellé veszi főapródnak. Imre Szepes-
váraljára kerül, ahol Tescheni Hedvig hercegnőnek, Zápolya 
anyjának reneszánsz udvarában egy-kettőre levedli a bihari 
darabosságot, a legdaliásabb lovagok egyike lesz és beleszeret 
Zápolya Borbálába, Tescheni Hedvignek szép, de végtelenül 
hiú és betegesen nagyravágyó leányába. Szerelmi ábrándjai 
között is nyitott szemmel látja Hedvig hercegnő és Anna királyné 
engesztelhetetlen versengését, és amikor véletlenül megtudja, 
hogy az anyai örömök előtt álló királyasszonyt vetélytársa 
méreggel akarja elemészteni, habozás nélkül elhagyja a Zápo-
lyákat, elhagyja szerelmét és Budára siet, hogy a királyné életét 
megmentse. Csaknem későn érkezik; a királyné azonban mégis 
meghal a gyermekágyban, miután életet adott fiának a későbbi 
II. Lajosnak. Czibak Imre pályája ettől az időtől kezdve állan-
dóan emelkedik; a Zápolya-táborba nem mehet vissza; Szath-
máry György kancellár az erdélyi Fogaras várába küldi had-
nagyi ranggal, Tomory Pál főkapitány mellé. A két férfi meg-
szereti egymást és ez a barátság kemény harcokban és szerel-
mük bizalmas feltárásában válik egyre melegebbé és erősebbé. 
Tomory Pál Putnoky Sárikát, Hedvig hercegnő egyik bájos 
udvarhölgyét szereti, Czibak Imre pedig Zápolya Borbála kezét 
szeretné elnyerni. A boldogság eleinte biztatóan mosolyog 
feléjük. Tomory Pál már vőlegény. II. Lajos királlyá koronázá-
sán Czibak Imre is, aki ekkor már fogarasi főkapitány, közelebb 
kerül Zápolya Borbálához és csakhamar meg is kéri őt bátyjá-
tól; a trónkövetelő nem ellenzi ezt a házasságot, de amikor 



Zsigmond lengyel király is megkéri a leány kezét, maga Borbála 
sem akar többé hallani az alantas házasságról. Mikor Imre 
értesül arról, hogy Borbála a lengyel király jegyese, beszélni 
kíván vele, de a- leány kimagyarázkodás helyett felkínálja ma-
gát a fiatal daliának és azt akarja, hogy menjen vele a lengyel 
királyi udvarba kegyencnek. Imre félőrülten rohan el a leány-
tól, aki így leleplezte magát és meggyalázta ifjúságát. Tomory 
Pál esküvőjére siet, hogy barát jának boldogságában feledje a 
saját boldogtalanságát. De Tomoryn is betelik a végzet. Sárika 
az esküvő napján, a fáklyatánc közben összeég és belehal 
sebeibe. A két szomorú és özvegy vőlegény — innen a regény 
címe: Fekete vőlegények — hiába próbál új életet. Imre haza 
vonul birtokára, a földhöz ragadt népen szeretne segíteni, de a 
Dózsa-féle parasztlázadás, amelynek atyja is áldozatul esik, 
minden jószándékát felborítja. Tomory Pál másodszor is nősülne, 
de második menyasszonya is elpusztul pestisben az esküvő 
napján. A két férfiút a szenvedés és megpróbáltatás egyre job-
ban sodorja a földi reményekből való kivetkőzés, a mulandó 
jutalmat nem váró önfeláldozás felé. Kolostorba vonulnak, 
magukra öltik Szent Ferenc egyszerű szerzetes-ruháját, de az 
ország veszedelme visszahívja őket a küzdőtérre. Tomory Pált 
kinevezik kalocsai érsekké és rábízzák a fővezérséget. Mohács-
nál elesik Tomory huszonnyolcezer vitézzel és meghal a király, 
Czibak Imrét azonban életben tartja a honmentés vágya; a 
csatából megmenekülve Zápolya János táborába siet Szeged 
alá, ahonnét a trónkövetelő tétlenül nézte, hogyan vérzik el a 
király és tábora. Czibak Imre, aki mindig tisztalelkű magyar 
volt, azért bízik Zápolyában, mert ennek még van fegyveres 
ereje, amellyel meg lehetne állítani a törököt. De mindjobban 
kiábrándul belőle, midőn látja hogy Zápolya elpuhult, önző és 
gyámoltalan ember, akit még a fekete cár, a rácok egykori 
istállóinasból lett vezére is félvállról kezelhet. Lezajlanak a 
kettős királyválasztás ismert eseményei, Ferdinándot is megko-
ronázzák magyar királynak és javában áll a Mohács utáni 
Mohács. Czibak Imre az ország felbomlása, Gritti Alajos gyalá-
zatos cselszövései között is szikla és férfi marad. Mint nagy-
váradi püspök, majd erdélyi va jda felismeri Erdély történelmi 
hivatását és már Martinuzzi előtt meg akarja valósítani az 
erdélyi egységet, a magyar újjászületés zálogát. Meg is szervezi 
az Erdélybe tolakodó Gritti ellen a magyar urakat, csakhogy 
ezek a velencei kalandortól való félelmükben és magyar szét-
húzásukban cserben hagyják Czibak Imrét e felméri mezőn, 
kiszolgáltatva őt a rája küldött orgyilkosoknak. Czibak Imre 
megérzi, hogy a magyarságnak, Erdély ügyének vértanura van 
szüksége. Szétküldi megmaradt katonáit és teljes díszben várja 
magányos sátorában a rája küldött gyilkosokat. Kiömlő vére, 
mint áldozati vér egyesíti a széthúzó erdélyieket, akik legyil-
kolják Grittit és így megszületik a magyar megváltás záloga, 



az egységes Erdély, amely a török hódoltság alatt másfél szá-
zadon keresztül meg tudta őrizni a magyar öncélúság gondolatát. 

Ez a hatalmas történeti regénynek vázlatos tartalma. A 
Fekete vőlegényhez hasonló sikere alig volt még magyar törté-
nelmi regénynek és ez a jelenség már magában véve is amellett 
szól, hogy nem közönséges alkotótehetség teremtette ezt a 
művet. Gulácsy Irén regénye azonban a legszigorúbb esztétikai 
mérlegelés alapján is a műfaj nagyértékű példányai között fog-
lal helyet. Monumentális arányú körvonalai, a magyar történelem 
lelkéből fogant elgondolása mélységes alapeszméje, a kor szellemét 
és külső életét egyaránt híven tükröztető felfogása, történeti hűséggel 
és lélektani igazsággal megrajzolt jellemei olyan íróra vallanak, 
akiben a legbensőbb egységbe forrott a művészi intuíció és 
a lelkiismeretes tanulmány és akinek alkotásában gyönyörű 
szintézisbe olvadt az eredeti egyéniség és a magyar történeti 
széppróza minden értékes hagyománya. Jósika korfestő gondos-
sága, Eötvös használni akaró irányzatossága, Kemény Zsigmond 
léleklátó ereje és tragikus fensége, Jókai mesélő kedve, Herczeg 
Ferenc választékossága és Gárdonyi közvetlensége mintha mind 
egyesülne ebben a regényben, anélkül hogy egy pillanatra is 
megszűnnénk érezni a Gulácsy Irén lelkének egyéni varázsát, 
és szabadulni tudnánk meggyőző erejű, örök magyar gondo-
latokat új fénnyel kinyilatkoztató ihletétől. Czibak Imre bús 
magyar bánatú regényének felejthetetlen tanulságát így foglalja 
össze egy megértő méltatója: „A Kelet és a Nyugat között a 
Duna partján élő magyarság testvértelen : földje a hódító népek 
országútja. Halál, elmúlás felé sodródik majd minden évszázad-
ban, de a fekete vőlegények komor raja akár vértanúhalálával 
is küzd, harcol, az élet kapujáért. Ki a fekete vőlegény? Nem 
egy magyar, nem Czibak Imre, hanem a magyar nemzet. A 
regény hőse csak reprezentálja a mohácsi magyarságot. Magyar-
ország a fekete vőlegények országa, ahol a halál oly szomorún, 
félelmetesen suhan át az évszázadok sűrűjében, de a hősi sorsot 
vállaló, kiválasztott magyarok önfeláldozó vére megváltja fajtán-
kat a sírtól, „hol nemzet sülyed el". Az önfeláldozás glorifiká-
lása ez a regény, amely a sok százados bútól sebes magyar 
szíveknek felemelő, nemesítő, biztató üzenetet susog. A fekete 
vőlegénység gondolata az új harcra induló magyarok szívét át 
me g átjárja és szent önfeláldozások vágyát kelti fel benne. A re-
gény a magyar sorsnak könnyes siratása, de büszke dicsőítése is. 
Siratja Európa hamupipőkéjének sok-sok elhulló vérét, sóhajos 
nappalait, könnyes éjszakáit, de felemel azzal a gondolattal, hogy 
a piros vér azt az utat öntözi, ahová {elrimánkodnak a könnyek, fel-
fohászkodnak a sóhajok : a magyar jövő útját". (Biczó Ferenc i. m.) 

Ezért a tanulságért és a regénynek rendkívüli jelességeiért 
szívesen megbocsátjuk néhány fogyatkozását. Ilyen szépséghiba 
az, hogy az írónő minden komoly történeti adat ellenére egy 
alaptalan történeti mendemondának hitelt adva, IL Lajos királyt 



Szathmáry György kancellár gyermekének teszi meg. Ennek a 
mozzanatnak bántó voltát a megokolás finomságával sem tudja 
jóvátenni. Ugyancsak fogyatkozásnak érezzük a mohácsi vész 
utáni események elnagyolását, míg a korábbi részekben ezzel 
ellentétben néha elaprózza és túlságosan részletezi a korjellem-
ző adatokat. Stílusa sem szabadult meg teljesen bizonyos mo-
dorosságtól és keresettségtől, bár előző regényeihez képest tisz-
tult és egyénivé kristályosodott. E szépséghibák mellett is hang-
súlyozzuk azonban, hogy a Fekete vőlegények az utolsó évtized-
nek legnagyobb magyar irodalmi eseménye és az utolsó két 
évtizednek legművészibb történeti regénye, amely ezt a hanyat-
lóban levő műfajt új életre támasztotta és az egész nemzeti 
közösséget megkapó jelentőséghez juttatta. 

Ha egy író valamelyik művében eljut művészi teljesítő-
képességének tetőpontjára, akkor a felcsigázott érdeklődés 
fokozott türelmetlenséggel várja újabb alkotását, hogy azután 
Összehasonlíthassa az újat a régivel abból a szempontból : meg 
tudott-e maradni az elért színvonalon és volt-e ereje ahhoz, 
:hogy régi nimbuszát új fénnyel ragyogtassa. P. Gulácsy Irén 
következő regén>e, a Pax vobis nem hozott csalódást a kiváló 
írónő lelkes táborára és homálytalan fényben ragyogtatja szerző-
jének művészi képességeit. 

A Pax vobis is történeti regény ; nemzeti történelmünknek 
a b b a a korszakába vezet el bennünket, amelyhez a magyarság 
életére sorsdöntő eseményeinek ihlető ereje miatt mindig szíve-
sen fordultak szépíróink, de a korunkig elható és soha meg 
nem békülő kuruc-labanc ellentét miatt talán sohasem ábrázol-
ták még elfogulatlan tárgyilagossággal és hiánytalan művészies-
séggel. II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának korát íróink csak 
•a patetikus romantika mélabús hangulatán keresztül merték 
megközelíteni és láttatni, valahogy olyanformán, mint ahogy 
Thaly Kálmán nemes búbánatú kuruc balladái nyomán szeret-
jük ezt a küzdelmes és dicsőséges kort elképzelni. Mai izlés-
irányunkat azonban ez a történelemszemlélet már nem tudja 
teljesen kielégíteni ; fejlettebb valóságérzékünk, elesettségünkben 
a történeti mult tanulságait kereső vágyunk a tetszetős illúzió-
kat is szívesen feláldozza a tisztánlátás kedvéért és a hiúsá-
gunknak kevésbé kedvező történeti igazságok felismerésétől 
sem féltjük nemzeti öntudatunkat. A történelmi regény írójának, 
mint a Fekete vőlegények nagy sikere mutatja, nemzeti közvé-
leményt nevelő és alakító szerepe és jelentősége van ; a mult 
szereplő hősei és eseményei az ő látásmódján keresztül jutnak 
el a nemzeti közösség szélesebb rétegeinek tudatába. Törté-
nelemhamisítása, ha az írásművészet szuggesztív erejével végzi, 
sokkal végzetesebb hatású a nemzeti önismeretre és így az 
egész közösség jövőjére, mint a szaktudásoknak kisebbkörű, 
de műveltebb, tehát kritikusabb fejjel olvasó közönségre szá-
mító munkái. 



P. Gulácsy Irén a Pax vobis megírása közben is átérezte 
azt a felelősséget, amellye lírói lelkiismeretének és nemzetnevelő 
hivatásának tartozott. Olyan alapos és mélyreható történeti 
tanulmány alapján fogott hozzá regényének kidolgozásához, 
hogy készültsége a legkomolyabb szaktudósnak is becsületére 
válnék. Történelemszemlélete, amellyel a szatmári békét meg-
előző eseményeket, azok szereplőit, lélektani rugóit elénk vetíti, 
teljesen egyezik a szaktudomány legmodernebb felfogásával. 
Megragadó intuícióval, meggyőző lélektani és történeti igazság-
gal eleveníti meg 1. József király, II. Rákóczi Ferenc fejedelem, 
Pálffy János, Károlyi Sándor, Bercsényi Miklós és a mozgalmas 
eseményekben bővelkedő kor más vezető alakjainak egyénisé-
gét, törekvéseit és lelkivilágát, emberibb és hívebb ábrázolás-
sal állítja őket elénk, mint akárhány hivatásos történetíró. Való-
sággal igazságot szolgáltat Pálffy János generálisnak és híveinek, 
akik más mód szerint akar ják az ország jobb jövőjét, „mint a 
kurucok" „de akik azért mégis mind csak azt akarják". Igaz-
ságot szolgáltat I. József királynak is, e vonzó egyéniségű, 
nemes szándékú, de tragikus sorsú fiatal uralkodónak, aki 
rosszindulatú környezetének ellenére meggyőződésből, szíve és 
esze sugallatát követve kereste a békét magyar népével és 
csak korai halála akadályozta meg nemzetboldogító szándékai-
nak megvalósításában. Rákóczi és Bercsényi dicső alakjai az 
irónő valószerű jellemzésében sem veszítenek ideális tartalmuk-
ból, csak teljesebbé és emberibb közelségűvé jutnak általa 
szemünkben. Károlyi Sándor bonyolult jellemének beállítása 
pedig Gulácsy Irén Iéleklátó erejének egyik legklassziku-
sabb példája. 

A Pax vobis meséjének történeti háttere a Rákóczi-féle 
szabadságharc utolsó szakasza, a szatmári békekötés és ennek 
stratégiai és diplomáciai előkészítése. Az országos jelentőségű 
eseményekbe beleszövődve bontakozik ki a regény tulajdon-
képeni főhősének, a szép és okos Pálffy Mária grófnőnek 
tragikus szerelmi története. Mária, Pálffy János grófnak, a tör-
vényes királyhoz törhetetlenül ragaszkodó labanc-párt vezérének 
leánya. A leány édesanyja kuruc érzésű Czobor leány, akinek 
gyengéd és finom lelkülete irányítóan hat Mária korán kibon^ 
takozó egyéniségére. A család dinasztikus hagyományaihoz 
híven Pálffy a bécsi udvarba küldi leányát, ahol Eleonóra ki-
rályné környezetébe osztják be udvarhölgynek éppen azokban 
a napokban, midőn Lipót király meghal. A trónra a fiatal I. 
József kerül, aki az udvar hagyományos politikájával szakítva 
rokonszenvvel fordul a magyar nemzet felé és a minden áron 
való leigázás helyett szívesen óhajtaná a békés megegyezés 
sikerét. Ugyanez a vágy él a fiatal udvarhölgyben is, aki nem-
csak sokat szenvedett hazá ja iránti szeretetből kívánja a háború 
végét, hanem azért is, mert szerelme Haller Gábor báróhoz,. 
Rákóczi fejedelem testőrkapitányához fűzi és csak akkor remél-



heti atyja beleegyezését a házasságba, ha a kuruc és labanc 
megbékül. Mária szépsége és vonzó nőiessége csakhamar ma-
gára vonja a fiatal uralkodó figyelmét, aki idegenül érzi magát 
környezetében és beteges, nálánál sokkal idősebb felesége 
oldalán, és végül heves szerelemre lobban a bájos udvarhölgy 
iránt. A leány hű marad távolban élő titkos jegyeséhez, de a 
király vonzalmát felhasználja arra, hogy közbenjárjon nála 
nemzete érdekében. Sikerül is elérnie, hogy a két ellenséges 
tábor között sikerrel kecsegtetően megindulnak a tárgyalások. 
Az események további irányításában és a béke tényleges létre-
jöttében is fontos szerep jut Máriának, de vőlegényének, Hdller 
Gábornak életét csak ártatlanságának föláldozása árán ment-
heti meg a féltékeny uralkodó bosszújától. Midőn erről Gábor 
értesül, elfordul boldogtalan szerelmesétől, nem bocsátja meg 
ezt a kétségbeesésből hozott áldozatot és Károlyi Sándor leá-
nyával vált jegyet. Az összetört szívű leány, aki ellen József 
király váratlan halála után féktelen gyűlölettel vádaskodik az 
udvari intrika, elfogadja egy régi kérőjének, az öreg Prechorovszky 
grófnak megmentő kezét, nőül megy hozzá és férjével együtt 
Prágába költözik. 

P. Gulácsy írén ebben a regényben legfőbb gondját rokon-
szenves hősnőjének Pálffy Máriának ábrázolására fordította. 
Meggyőző következetességgel fejleszti ki ennek a hazájáért 
rajongó, hőslelkű magyar leánynak jellemét és lélektanilag 
kellően előkészíti tragikus bukását. Hogy ez a bukás megfelel-e 
a történelmi valóságnak, azt a történetírás sohasem fogja kiderí-
teni ; de az tény, mert egykorú hiteles kútfők igazolják, hogy 
annak a vonzalomnak, amelyet I. József király Pálffy generális 
leánya iránt érzett, jelentős része volt a nemzet életében döntő 
fordulatot jelentő szatmári béke létrejöttében. Mária a regény-
ben egyéni boldogságával fizet azért a vétségért, amelyet ször-
nyű kényszerhelyzetében nemzete és vőlegénye megmentéséért 
elkövetett. Tragikuma legdrágább és féltve őrzött kincsének, 
tisztaságának hazájáért és szerelméért való feláldozása a legmé-
lyebb részvétet kelti az olvasóban. 

Mint Gu'ácsy írén többi regényében, a Pax vobisban is 
megtaláljuk a cselekvény és szerkezet drámai felépítését; az 
előadás menete azonban epikusabb jellegű, szélesebb és nyu-
godtabb folyású, mint a Fekete vőlegényekben. A történet hala-
dását néha szembetűnően gátolja az a hatalmas méretű tanul-
mányi anyag, amelyet az írónő magában felhalmozott. A kor 
rajzára jellemző külsőségek, különösen a fényes udvari ünnep-
ségek, szertartások részletező leírása néha valóságos barokk 
színpompát és mozgalmasságot varázsol szemünk elé, de a 
kompozíció zártságát kissé meglazítja. Emberábrázoló művészete 
a főalakok jellemzésében biztos és határozott, realisztikus ; ro-
mantikus elgondolású alakjai között azonban akadnak valósze-
rűtlenül sötéten festett jellemek, mint a szélhámos Caétano, a 



diabolikus Caraffa asszony, a lobogó vérű Guitana és a túlsá-
gosan ellenszenvesnek rajzó.t Eleonóra és Amá' ia császárnék. 
Egyébként azonban az írónőnek sikerült nemcsak a cselekvény 
egészében, hanem a képzelet alkotta epizódokban is éreztetnie 
a barokk-kor szellemét; a regénynek legkisebb részlete is stíl-
szerűen beleilleszkedik az egységes ihletű egészbe. Nyelve és 
stílusa kifejező, plasztikus és egyénien jellemzetes ; hajlékony 
és hatásos eszköze annak a művészi realizmusnak, amelynek 
ez az értékes történelmi regény méltán megérdemelt hatását, 
nagyszerű irodalmi és könyvsikerét köszönheti. 

P. Gulácsy Irén írói arcképének bemutatását a teljesség 
kedvéért ki kell egészítenünk röviden színdarabjainak és novel-
láinak ismertetésével. Színművei, a Kincs, Kobra. Valuta és a 
Napáldozat szociális irányzatú parasztdrámák, amelyek jelentős 
sikert arattak az erdélyi színpadokon, bár sokkal több bennük 
az erő és szenvedély, mint a nyugodt szerkesztés és egyenletes 
kidolgozás. Novellás kötetei, a Ragyogó Kovács István és 
Átal a Tiszán, a szegedi népélet köréből, a földmívesek, tiszai 
halászok és molnárok világából vett jeleneteket és tipikus ala-
kokat mutatnak be reális megfigyeléssel és sokszor a néprajzi 
érdekességek bő halmozásával, az előadásban is alkalmazkodva 
az alföldi tájszóláshoz. Esztétikai szempontból kevésbé jelen-
tősek a regionális epikának, a magyar Heimatkunstnak ezek 
az igénytelen termékei, de érdemük, hogy Mikszáth, Tömörkény 
Móra Ferenc és Juhász Gyula után is tudnak újat mondani a 
szegedvidéki népélet hamisítatlanul magyar levegőjű, érdekes 
világáról. 

Ezek a művek jelzik P. Gulácsy Irén, egyre magasabbra 
ívelő írói pályájának eddigi állomásait. Eletének legnagyobb 
alkotásai, a Fekete vőlegények és a Pax vobis előkelő és dí-
szes helyet biztosítanak számára a nagy magyar írók Pantheon-
jában. Egyénisége felemelő példája a hitvesi hűségnek és ön-
feláldozó kötelességteljesítésnek és élő bizonyítéka annak a 
régi igazságnak, hogy a küzdelemben és fájdalomban megpró-
bált lélekben születnek csak meg olyan műalkotások, amelyek 
korukat túlélve, nemzedékeken keresztül világító oszlopai ma-
radnak a magasabb eszmények felé sóvárgó emberiségnek. 

Dr. Bánhegyi Jób. 



Stabat Mater. . . 

Krisztus Anyja, könny szemében, 
Állt a szent Kereszt tövében, 
Míg fán függött Magzata. 

Bánatos volt gyenge lelke, 
Meggyötörte, általverte 
Hétfájdalmú tőr vasa. 

Mily szomorú, megalázott 
Volt az Asszony, az az áldott, 
Egy fián, kit méhe vitt! 

Hogy' kesergett, fájt a lelke, 
Anyaszemmel mint figyelte 
Drága Vére kínjatt. 

0, kinek ne volna könnye 
Krisztus Anyját elgyötörve 
Látva nagy keservein ? 

Ki ne sírna az Anyával 
Osztozkodva szent Fiával 
Végtelen gyötrelmein ? 

Látta vétkiért fajának 
Jézusát kínos halálnak 
Eszközén s korbács alatt. 

Látta édes Egyszülöttjét, 
Végkínok hogy elgyötörték 
S lelke ajkán áthaladt 

Szeretetnek szép kútfője, 
0 anyám, kínodnak tőre 
Hadd gyötörje lelkemet. 

Szívem, add, hogy égve-égjen 
Krisztusomnak szent Szívében, 
Hogy szeressen engemet. 

Szent Anyám, ó cselekedd meg, 
Feszületes gyötrelemnek 
Kínját verd át lelkemen. 

Megsebzett szent Gyermekednek, 
Aki értem szenvedett meg, 
Kínját oszd meg énvelem. 

Hadd sírjak kegyes sírással 
Véled és a Messiással, 
Szűzanyám, mig élek én. 

Ügy szeretnék én is állni 
És zokogva eggyé válni 
Véled a kereszt tövén. 

0 szép Szűz, szüzek virága, 
Légy figyelmes hő imámra, 
Hadd sírjak ma én veled. 

Szent Fiad kereszthalála, 
Szenvedése, végtusája 
Üdvözítsen engemet. 

Öt sebébe elmerüljek, 
Vérétől megrészegüljek, 
Elmerengve kínjain. 

És ha jő a végítélet, 
Add, Anyám, hogy el ne égjek 
A pokolnak lángjain. 

Krisztusom, ha int az óra, 
Szűz Anyád vezesse óva 
Győzelemre gyermeked. 

Testemet, ha földnek adják, 
Ékesítse szép Mennyország 
Koszorúja lelkemet. 

Amen. Alleluja. 



Laeta dies. . . 

Ünnepeljük szent Atyánknak 
Orömnapját: e világnak 
Új fény virradt általa. 

Sok kegyet nyújt jámbor észnek, 
Szívünkben szent lángok égnek 
S himnuszoknak zeng szava. 

Láttuk, amint égbe szállt a 
Fényövezte Pátriárka 
S megcsodálta őt szemünk. 

Mint a csillag fenn az égen, 
Annyi sarj van szerzetében : 
Ábrahámunk lett nekünk. 

Illést sejtve rejtekében 
Holló látja el kenyérrel 
És szolgálja emberül. 

Tófenékre hullt szekerce, 
Elizeust látva benne, 
Egy szavára felmerül. 

Életének égi fénye 
József és Jákob nevére 
Méltatá e férfiút. 

Ót követve, őt csodálva, 
Hisszük, szent szerzetcsaládja 
Krisztus örömébe jut. 

Amen, 

Dr, Kurzweil Géza. 



Figyelő. 
AZ EMBERISÉG LÉTSZÁMA. 

Nemcsak a statisztikus, de a szociológus és nemzetgazdász 
figyelme is egyre nagyobb érdeklődéssel fordul a Föld népese-
désének kérdése felé. Ama tényezők között, amelyek hatása-
ként a mai hihetetlenül összebogozott társadalmi- és gazdasági-
helyzet előállott, kétségkívül elhatározó szerepet játszik az 
emberiség szaporodása. Bármennyire is eltér az illetékes szak-
körök véleménye arra vonatkozólag, hogy a nagymérvű szapo-
rodás hatása miként jelentkezik a jelen problematikájában, 
abban nincsen kétség, hogy a hatás mélyreható, sok vonatko-
zásban egyenesen döntő. 

Nem célunk a kérdés tudományos taglalása, mérlegelése. 
Csak a magában álló, nagy horderejű újkori történelmi tényt 
szeretnők kissé megvilágítani abból az alkalomból, hogy az 
emberiség létszáma átlépte a két milliárdot. 

A genfi Népszövetség multévi Statisztikai Evkönyve (L 
Schönere Zukunft Vil. évî. 50. sz.) ugyanis ezzel a híradással 
lepi meg a világot. A közlemény szerint 1932. jan. 1-én jelen-
téktelen kikerekítéssel 2.013 millió ember lakta a Földet. Amióta 
a Teremtő e bolygóra, állított bennünket, ennyien még sohasem 
tipródtunk rajta. Az Évkönyv szerint a hatalmas embertömeg 
a következőképpen oszlik meg a különböző földrészek között : 

Földrész Lakosok száma 
milliókban 

Európa 506 
Ázsia 1.103 
Afrika 142 
Amerika 252 
Ausztrália 10 
Összesen 2.013 

Ha a számot összehasonlítjuk az előző évi kimutatással,. 
20 milliónyi szaporulatot kell megállapítanunk. A 20 millióból 
öreg kontinensünkre, Európára 8 millió esik. Az európai sza-
porodásban Oroszország 3 millióval, Lengyelország 1'3 millióvaL 
Spanyolország 1 millióval szerepelnek. Meglepő s alig hihető 
az Évkönyv ama megállapítása, hogy Olaszország lakossága 
406 ezerrel esett. Különben a többi európai államok nem mu-
tatnak jelentősebb eltolódásokat. 

E statisztikai megállapítások jelentősége, hordereje csak 
akkor jelentkezik teljes megvilágításban, ha az adatokat ösz-



szehasonlítjuk a mulí adataival. Megbízható adataink — saj-
nos — csak a XIX. századdal kezdődőleg vannak. Az előbbi 
korokra vonatkozó becslések jelentős eltéréseket mutatnak, 
íme a Föld lakóinak száma három különböző időpontban mil-
liókban kifejezve : 

Földrész 1810 1886 1932 Szaporodás Földrész 1932 

Európa 180 347 506 1 8 n % 
Ázsia 380 822 1103 190'2% 
Afrika 99 107 142 43'4% 
Amerika 21 112 252 11000% 
Ausztrália 2 5 10 400'0% 
Összesen 682 1393 2013 195'2°/o 

Az első tanulság, amely a táblázatból kirí, az, hogy az 
emberiség évezredek hosszú során át nem tudott úgy elszapo-
rodni, mint az utolsó évszázad alatt. Milyen tényezők együttes 
hatásában keresendő e magában álló újkori történelmi tény 
magyaráza ta? — vetődik fel szükségképpen a kérdés. 

Lássuk a főbb okokat. 
1. Bár statisztikailag természetesen nem igazolható, két-

séget nem szenved, hogy az oksorozatban mint jelentős tényező 
foglal helyet az a körülmény, hogy különösen a XIX. század 
első évtizedeiben, a materializmus pusztításai előtt a különböző 
társadalmi rétegekben még elég hatékonyak a vallás-erkölcsi 
erők. A gyermek még nem nyűg, amely ellen akár bűn árán 
is védekezni kellene, hanem a házasélet természetes célja, az 
Isten áldása. A családi élet akkor még melegebb, vonzóbb. 
A társadalom még sokkal nagyobb tisztelettel áll az anyaság 
misztériuma előtt, mint a mai léha, cinikus fölfogás. Az erkölcsi 
erők sok családtól távoltartották azt a bűnös, sötét mentalitást, 
készséget, amely a már bimbózó élet kioltásától sem riad vissza, 
amelynek a gyermekszoba annál kedvesebb, minél kevesebben 
lakják. 

2. A XVIII. s főleg a XIX. század folyamán a civilizált em-
beriség nemcsak nagy politikai, hanem mélyreható gazdasági 
és társadalmi változásokon megy át. A jobbágyság fölszabadul, 
a céhek fölosztanak, az egyéni szabadság jelentős mértékben 
fokozódik. A házasságkötés sokkal könnyebb lesz. Ehhez hoz-
zájárul, hogy a technika rohamos fejlődése s a nyomában járó 
gyáripar terjedése főleg a XIX. század első nagyobb felében 
«gyre több kenyérkereseti alkalmat teremt. Ezzel természetesen 
a családalapítás is könnyebbé válik. Érdekes és beszédes ered-
ményhez jutunk, ha a népesség hullámzását az indusztrializáló-



dott, kapitalisztikus berendezkedésű államokban összehasonlít-
juk a nem-kapitalisztikus, vagy kisebb fokban kapitalisztikus orszá-
gok népesedésével. íme egy példa. Angol-, Németország s az. 
Egyesült-Államok összlakossága 

a XIX. század elején 39,034.000 
„ közepén 76,250.000 

1910-ben 192,975.000 
A szaporodás 405%. 
Ezzel szemben Francia-, Olasz-, Orosz- és Spanyolország-

lakosainak együttes száma 

a XIX. század elején 90,100.000 
„ közepén 140,000.000 

1910-ben 200,800,000 
ami 123°/o-os szaporodásnak felel meg. Sietünk hozzáfűzni,, 
hogy a kapitalisztikus országok népeségének rohamos emelke-
désében nagy szerepet játszik a bevándorlás. Különösen áll ez 
az Egyesült-Államokra. Csak Európából az utolsó száz év alatt 
hozzávetőleges számítás szerint 35 millió ember vándorolt ki, 
akiknek jelentékeny részét az Egyesült-Államok nyelték el. De 
a 405°/o-os létszámemelkedésben jelentős része van a termé-
szetes szaporodásnak is. Ismeretes, hogy főleg a XIX. század 
munkáspolitikája milyen lelkiismeretlenül állította a gyárakba 
mint legolcsóbb munkaerőket a zsenge gyermekeket. A gyer-
mek tehát nemcsak gondot jelentett, hanem rövid néhány év 
alatt kereseti alanyt is. Nem szenved kétséget, hogy ennek a 
körülménynek is jelentős szerepe volt a szaporodásban. Hogy 
azonban mennyire téves ama malthusianus felfogás, amely a 
szaporodásban egyszerűen a gazdasági prosperitás függvényét 
látja, azt Sombart statisztikai adatokkal világítja meg. Úgy 
egész Európában, mint a jelentős részében rohamosan indusz-
trializálódó Nyugat-Európában a mult század 70-es évéig a 
házasságkötések és születések száma emelkedést mutat. A 
70-es éveken innen a házasságkötések száma alig változik, de 
annál inkább a születéseké. A születések száma egyre jobban 
esik. Pedig a munkásság életprosperitása inkább emelkedik 
mint süllyed —• a kenyérkereseti lehetőségek sem csökkentek.. 
A malthusianus „függvény" tehát csődöt mond. 

3. A nagy népszaporodásnak egy további okát a gyermek-
halandóság csökkenésében kell keresnünk. Higiénikus beren-
dezésünk folytonos tökéletesedése, a csecsemővédelem szerve-
zése, az anyák kellő ismeretekkel való felszerelése egyre több 
gyermekéletet ment ki a halál torkából. Az előző századokban 
a gyermekhalandóság megdöbbentő. Adam Smith említi, hogy 
korában (XVIII. század) nem ritka az az eset, amikor egy anya 
20 gyermeke közül alig kettő maradt életben. Németországban 
még 1900-ban is az egy éven aluli gyermekek 25%-a meghalt. 



Ma a nyugati országokban a gyermekhalandóságot sikerült 
8—10%-ra leszorítani. Keleten a halálozási percent — sajnos — 
még mindig magas. Az 1930-as népszámlálás hazai viszony-
latban is sivár képet mutat, jelezve, mennyi még a tenni-
való e téren. 

4. Az emberiség létszámának rohamos emelkedésében a 
gyermekhalandóság csökkenésénél is fontosabb tényező a kü-
lömböző betegségek ellen folytatott kemény, kitartó harc nagy 
sikere. Az egyes természet-tudományágak s nyomukban az or-
vosi tudomány hatalmas fejlődése, a technika térfoglalása, fi-
nomodása évtizedről-évtizedre szorítják lefelé a halálozási per-
centet. Járványok, mint a pestis, kolera, himlő, amelyek pedig 
annyiszor megtizedelték az emberiséget, a civilizált területekről 
szinte teljesen kiszorultak. Az operatív közbelépések sok beteg-
ség karmai közül mentik ki az életet, amelyekkel szemben a 
mult orvosi tudománya tehetetlenül állt. A diagnosztika fino-
modása ezer és ezer esetben akadályozza meg a külömböző 
betegségek végzetes elmérgesedését. Hihetetlenül fejlett hírszol-
gálati és közlekedési berendezésünk minimális területekre szo-
rítja az itt-ott föllépő járványokat. Hány ezer és ezer életet 
mentenek meg a külömböző oltások, szérumok! 

íme néhány adat a mondottak igazolására. Amig London-
ban 1750-ben minden 20 emberre esett egy halálozás, ma csak 
minden 80-ik embert ragadja el a hlál. Németországban még 
a háború előtt 1 millió lakos közül 37-en haltak meg tífuszban — 
1928-30 között már csak 10-en. Ugyanezen időben a tífuszos 
halálozások száma 1 millió lakos közül Belgiumban 94-ről 26-ra' 
Angolországban 50-ről 9-re, Franciaországban 106-ról 54-re 
szállt le. Az alanti táblázat — Sombart, illetőleg Sundbärg nyo-
mán összeállítva — világosan mutatja, mint töri ki a fejlődő 
orvostudomány a külömböző betegségek méregfogát. Angolor-
szágban 1 millió lakos közül meghaltak 

himlőben torokgyíkban tífuszban tüdővészben 

1871 -75 410*8 184-2 595'4 2218 

1896-1908 6'6 34'2 180-4 1322'6 

A halálozásra vonatkozólag W. Woytinsky (Die Welt in 
Zahlen, Berlin, 1925) a következő statisztikát közli. A halálo-
zások száma évenként ezer lakos közül 



Év Angol-
ország 

Német-
oiszág 

Francia-
ország 

Olasz-
ország 

Spanyol-
ország 

1861—70 2 2 5 26'8 237 30'4 34*2 

1901-10 15*4 187 19*4 2L6 25*2 

1921 12*1 14*8 177 17*5 21*5 

5. A betegség ellen folytatott sikeres harc közvetlen ered-
ménye az átlagos életkor nagy emelkedése. Nem szorul ma-
gyarázatra, hogy ez a körülmény milyen fontos szerepet ját-
szik az emberiség létszámának hirtelen felszökésében. F. Baud-
huin, a louvaini egyetem tanára (Les temps nouveaux, Bruxelles, 
1932) a lelkiismeretes, pontos német statisztika nyomán az át-
lagos emberi életkor emelkedésének illusztrálására a következő 
táblázatot állítja össze. 

Időszak Átlagos életkor 

1871 — 1880 között 3772 év 
1881 — 1890 „ 3872 „ 
1891—1900 „ 42 
1901-1910 „ 4672 „ 
1910—1911 „ 49 
1924—1928 „ 5772 „ 

Fűzzük e táblázathoz még hozzá, hogy egy francia statisz-
tikai adat szerint az átlagos életkor 1770-ben 2572 év, 1831-
ben 30 év volt. 

Az átlagos emberi életkor ilyen jelentős emelkedésében 
természetesen fontos tényező a gyermekhalandóság csökkenése, 
de a számok reális koremelkedést is mutatnak. 

Ezek volnának a nagy népszaporodásnak jelentős okai. 
Baudhuin említett munkájában felveti a kérdést, milyen 

reményekkel tekinthet Európa a népesedését illetőleg a jövőbe. 
A felelet, amely természetesen az eddigi tapasztalatokra támasz-
kodik, ugyancsak nem megnyugtató. íme az utolsó 30 é v né-
pesedési hullámzása, amelynek alapján bizonyos valószínűség-
gel a jövőre következtethetünk. (A táblázat 1000 lakosra 
vonatkozik.) 



Születés Házasság Halálozás 
Ország Ország 

1900 1910 1930 1900 1910 1930 1900 1910 1930 

Belgium 29 2 3 7 186 8'6 7'9 8'8 193 152 13*2 
Francia 22 19'6 18*1 7'8 7*8 8'3 20'1 178 157 
Német 35'6 29'8 17'5 8'5 7 7 8 7 221 16'6 11 
Olasz 33'9 3 2 9 26 7'1 7'8 7*1 22 9 19*6 137 

Amilyen örvendetes a táblázat házassági és halálozási 
rovata, olvan aggasztó a születésirovat. Különösen feltűnő Né-
metországban a születések számának rohamos esése. „Általában 
Európa keleti felében a Balti-államok kivételével még mindig 
magas a születési és ezzel kapcsolatban a szaporodási arány. 
Azt lehet mondani, hogy Európában egy északkeletről délnyu-
gati irányban húzódó vonal választja el egymástól a kevésbbé 
szaporodó és a normálisan vagy erősen szaporodó országo-
kat" — állapítja meg legutóbbi tanulmányában Kovács Lajos 
(Népesedésünk, Magyar Szemle, XVII. köt.) Félő — a jelek 
erre engednek következteni — hogy a születési apály egyre 
keletebbre húzódik. (A legutolsó, 1930-as magyar népszámlálás 
hazai vonatkozásban máris igazolja ezt az aggodalmat. L. Ko-
vács id. tanulmányát !) Baudhuin nem igen talál Nyugaton olyan 
biztató momentumokat, amelyek a dekadencia megszűnését 
sejtetnék. Az átlagos életkor bizonyára tovább fog emelkedni. 
Lord Borkenhead az évezred-fordulóra, 2000 körül 100 éves-
átlagos életkort jósol. Ez a körülmény a születések számának 
lemorzsolódásával kapcsolódva a nyugati lakosság elöregedé-
sére, gerontokraciára fog vezetni. íme Baudhuin jóslata egy 
Belgiumra vonatkozólag összeállított táblázat tükrében. Belgium 
lakossága a kölönböző életkorok szerint így oszlanék meg. 

1930-ban 1950-ben 1970-ben 
Életkorok Életkorok 

összesen 
°/o 

összesen % összesen % ezresek- °/o ezresek- % ezresek- % 
ben ben ben 

1 —10 évesek száma 1,350 171 980 124 875 12*1 
10—20 „ 1,120 14'2 1,160 146 955 132 
2 0 - 3 0 „ 1,370 173 1,240 15'6 900 124 
3 0 - 4 0 „ 1,220 15-5 1,000 127 1,040 143 
4 0 - 5 0 „ 1,030 13 1,200 152 1,090 15 
50—60 „ 880 111 1,030 13 845 116 
6 0 - 7 0 „ 660 7'5 750 9'5 890 12 3 
70-en felüliek 340 4'3 550 7 660 9 1 

Összesen 7,910 100 7,910 100 7,255 100 



A táblázat szerint tehát Belgium lakosága — a többi nyugati 
államra ugyanazon sors vár — egy bizonyos pontig emelkedni 
fog s azután lassan süllyedni kezd. Baudhuin szerint úgy Bel-
giumbn mint Németországban ez a fordulópont 1960 körül fog 
elhelyezkedni. Franciaország máris elérte. 

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy összeállításunkban kizárólag 
a bennszülött lakosság természetes szaporodására voltunk tekintet-
tel — a bevándorlások okozta létszámváltozásoktól eltekintettünk. 

A születések csökkenése Következtében a nyugati államok-
ban fenyegető elnéptelenedést megakadályozzák majd a bevándor-
lások, amint ezt Franciaországban már ma is látjuk. A szláv-
ság — elsősorban Lengyel- és Oroszország — jelentős sza-
porodásánál fogva pótolni tudja Nyugat veszteségeit. Ugy 
Franciaországban, mint Belgiumban már ma is jelentős lengyel 
tömegek helyezkednek el. Franciaország tudatosan és sikerrel tö-
rekszik a bevándorolt tömegek asszimilálására. Hogy ez a fel-
szívódás lehetséges lesz-e akkor is, amikor az autochton lakos-
ság csökkenése folytán a gazdaságikényszer az eddigieknél is 
nagyobb szláv tömegeket dob Nyugatra, az más kérdés. Min-
denesetre a szlávság előretörésével számolni kell. Ez a folya-
mat különben már a XIX. század folyamán megindult. Kuczynski 
szerint a XIX. század elején a latin országok lakossága Európa 
összlakosságának 37%-a, a szlávság pedig 25%-a. Ez az arány-
szám a század végén éppen megfordult. A divergencia a két 
faj között a szlávság javára ma még jelentékenyebb. 

A gazdasági világválsággal kapcsolatban ismételten fel-
merült a gondolat, hogy a „sok az eszkimó, kevés a fóka" 
áldozata lettünk. A gondolat tetszetős, a szinte szembeszökő 
igazság köntösében jelentkezik. Szerencsére illetékes szakkörök 
a gondolatról lerántották a tetszetős köntöst. Az áldott Anyaföld 
a maga kiapadhatalan termékenységével a mainál jelentéke-
nyen nagyobb embertömeget is el tud tartani. A nagy válság 
okai — ideértve legnagyobb részben a munkanélküliséget is — 
nem az embertömeg nagyságában, hanem minőségében kere-
sendők. A válságból kivezető út nem a mennyiség leszorításában, 
hanem a minőség följavításában keresendő. 

Blazovich Jákó. 

A BUDAPESTI PHILOLOGIAI TÁRSASÁG GÖRÖG ÉS LATIN 
KUTATÓINAK SEREGSZEMLÉJE. 

Az 1933. jan. 5-7.-ig tartó országos értekezleten nemcsak 
országos, de európai viszonylatban is neves tudósok tartottak 
értékesnél értékesebb előadásokat, mutattak rá égető problé-
mákra és számoltak be egyúttal a mai sivár gazdasági viszonyok 
közepette is egynémely biztató jelenségről. 

Az első nap (jan. 5) Moravcsik Gyula a görög és latin filoló-
gia magyar feladatairól tartott általános érdeklődésre méltó elő-



adást. Hangsúlyozta többek közt a bizantinológiának a magyar 
érdekekkel, történelemmel való szoros kapcsolatát, sürgette a 
magyar földdel kapcsolatos antik emlékek feltárását, Pannónia, 
Dácia provinciákkal kapcsolatban a görög és latin írók adaté-
inak, az archeológiai, felirattani anyagnak kimerítő feldolgozását 
stb. rámutatván mindarra is, ami e téren már eddig történt. 
— Marót Károly az antik szellem jövőjéről értekezett mélyen 
szántó előadás keretében, hangsúlyozván azt, hogy miként a 
múltban is, a jövőben is a korszerűen megszervezett humanisz-
tikus gimnázium lesz a leghivatottabb tényező a középiskolai 
ifjúság elméjének, jellemének harmonikus kifejlesztesében. 

A második nap (jan. 6) Kerényi Károly szakavatott elő-
adásának tárgyát az ókortudomány vallástörténeti megújhodása 
képezte. Meggyőző erővel hangsúlyozta a letűnő pozitivista irány-
zattal szemben a szellemtörténeti szempontok elsőbbségét, mely 
azonban természetszerűleg sosem nélkülözheti az anyaggyűjtés 
hangyaszorgalmát, az adatokon nyugvó biztos alapot. Példaképen 
Apolló alakját állította a hallgatóság elé, mintáz antik szellemnek 
és szellemiségnek reprezentatív alakját. — Jirka Alajos a Kréta-
kutatás mai állását ismertette élvezetes módon különös tekin-
tettel az írásfejtésre. — Paulovits István egy ismeretlen és új 
adatok miatt igen értékes ószőnyi törvénytáblára hívta fel a tu-
dós világ figyelmét. — Alföldi András a szenzáció erejével 
ható e lőadásának címe : Konstantinos Krisztusmonogrammos si-
sakjától Szent István koronájáig. A szellemtörténet nagyvonalú 
egybefogásával mutatott rá eddig teljesen ismeretlen archeoló-
giai kapcsolatokra, az antik és barbár elem egybefonódására stb-

A harmadik napon (jan. 7) Darkó Jenő : Turáni hatások a 
görög- római hadügy fejlődésében címmel tartott figyelemre méltó 
előadást. —• Balogh József a magyarországi középlatin kutatás 
feladatainak tömör vázolása mellett köztetszés mellett jelentette 
be, hogy nemsokára megjelenik a magyarországi középlatinság for-
rásainak első modern szövegkritikai kiadása, illetve kötete. — Huszti 
József a magyar humanisztikus kutatásokat ismertette mesterien, 
beszámolt eddigi felfedezéseiről is. Rámutatott a szövegkritikai ki-
adások szükségességére, a humanistáknak az antik világgal és a 
magyar történelemmel való elválaszthatatlan szoros kapcsolatá-
ra stb. — Horváth Endre a magyarországi újgörög tanulmányo-
kat ismertette és propagálta meggyőző erővel, kiemelve az antik, 
közép és újgörögnek egységét, a magyarságnak és görögségnek 
történelmi, kúlturtörténeti sűrű kapcsolatait az évszázadok hosszú 
folyamán egészen a jelen korig. 

A magyar klasszika filológia ú j erőre kapása, reneszán-
szának biztos jele volt e sok-sok értékes előadás, melyeket azon re-
ményben, hogy nyomtatásban is meg fognak jelenni, szán-
dékosan csak vázlatosan ismertettünk. Hála és elismerés az 
értekezlet tudós előadóinak, elsősorban is a seregszemle lelkes 
kezdeményezőjének : Kerényi Károlynak ! Vivant sequentes ! 

Dr. Rados Tamás. 



Könyvek. 
Bölcselet. 

Dr. Takács Ferenc: Ismeretszemlélet. Budapest, 1932. 132 1. 
Dr- Takács tanulmánya az ismeretelméletet azon az a lapon tárgyalja, 

íiogy benne a szemléletnek ad alapvető fontosságot. Elemzi az ismeret vilá-
gának szerkezeti és tartalmi elemeit, a minőséget, mennyiséget, viszonyt; ösz-
szefüggésüket a létező valóval. Állásfoglalása a kritikai realizmus talaján mo-
zog ; a kanti apriorizmust ügyesen cáfolja, vele szembeállítja az értelem egyet-
len apriori-ját : a szemlélet egységformáját. Fejtegetései vi lágosabbak és meg-
győzőbbek volnának, ha az érzéki és értelmi ismerés különbségét kellőleg 
kidomborítja és fogalmainak meghatározásában a régi vágányokat — jobban 
feltünteti, Így sokszor homályos következtetései nem eléggé szilárdak. 

Hittudomány. 
A. Lang: Henrici Totting de Oyta : Quaestio de Sacra Scriptura. 

'Opuscula et textus, fasc. 12. Münster. Aschendorff. 1932. 58 1. 
Oyta-i (Totting) Henrik, a 14. sz. második felének neves hittudósa, prá-

gai egyet, alkancellár ( t 1397) a szentírásról, a sugalmazás kiterjedéséről, 
mibenlétéről, a biblia eredetiségéről és igazmondásáról, a Vulgata értékéről 
írt quaestíóját adta ki A. Lang. A kis munkának nagy az értéke — történeti 
szempontból. 

Dr. Const. Horváth 0 . Cist. : Johannis Lemovicens is Opera Omnia, 
tt I—III. Veszprém. 1932. 

Limoges-i János 1206—7-ben volt clairvaux-i perjel, utána 1218-ig ba-
konyi, azaz zirci apát, 1218 után visszatért hazá jába . Elete meglehetősen is-
meretlen. Buzgón forgatta a tollat ; művei jórészt aszkétikus tartalmúak. A 
szerzetesi hallgatagságról (de silentio religionis), a szerzetességről (religionis 
elucidarium), a 118. Zs.-ról (Expositio super ps. CXV1I1.) szóinak. Érdekes 
fogalmazástani munkája a : „De dictamine et dictatorio syllogismorum", mely 
•élénk fényt vet a 13. sz. elejének iskolai stílusgyakorlataira és az akkori di-
ákság szellemére ; a „Morale somnium Pharaonis" József és a fáraó közti 
levélváltás formájában beszél Teobald navarrai királynak a kormányzás mű-
vészetéről. Néhány költeményében keresett rímtechnika párosul mély jámbor-
sággal. Érdekesek a Jézus öt sebéről szóló versei ; bennük nyilatkozik meg 
a régi jámborság forrása, melyből a Szent Szív-kultusz is származott. Limo-
ges-i János művei értékes adalékokkal szolgálnak a cisztercita lelkiség álla-
potára a Szt. Bernát utáni 2—3. nemzedékben. A Doctor mellifluus stílusából 
élnek, de a tiszta szentírási és patrisztikus pietásba beleöntik a mesterére 
még rá nem talált skolasztika fogalmi világát, mesterkélt felosztásait és a 
fejlődő prózaírás fordulatait. Szt. Bernát ha rca Abélard ellen nem tudta meg-
akadályozni, hogy a monostortól függetlenné váló iskolai élet vissza ne has-
son a monostori szellemre. Jellemző, hogy épp a clairvaux-i perjel ód a pa-
ris-i scholaris tollába egész sereg levélmintát, hogyan kell a főesperes-rokon-
tól támogatást és javadalmat kérni. Szt. Bernát misztikája a kegyelem hullá-
mait vitte magával. Limoges-i Jánosnál a misztikából alig marad más, mint 
néhány verse — és az ú. n. misztikus írásmagyarázat, mely á íhat ja minden 
munkáját . Ez az írásmagyarázat azonban nála arra szolgál, hogy akárhány-
szor épp az ellenkezőjét olvassa ki a Szentírásból annak, amit az igazában 
mond. Ennek az i ránynak technikájára igen sok szemlélkedő példát lehet itt 
találni, melyekből azt is látni, miért kellett Szt. Tamásnak az allegorikus dud-
vától tisztogatni az írásmagyarázatot és a betűszerinti jelentés alapvető jelle-
gét kidomborítania. 

Limogesi János művei értékes megvilágítást adnak a 13. század fordu-
lójának szelleméről. Horváth Konstantin zirci perjel nagy gonddal rendezte 
sa j tó alá ezeket az általa felfedezett kéziratokat, melyek közül csak a Som-



nium Pharaonis került korábban nyomdai kiadásra. A bevezetés Zirc 750 
éves történetét foglalja Össze latinul, majd a Szerző életét és müveit ismer-
teti több nyelven. Beható a latin értekezés a művek lelőhelyéről, kéziratairól, 
a k iadásban követett elvekről. A kiadó munkájá t megfelelő indexek össze-
állításával tette használhatóvá. 

A zirci apátság mecénási tudománypártolásának ékes bizonysága ez 
a háromkötetes kiadvány, mely a 750 éves jubi leumnak örök emléke marad. 

A. Meyenberg : Albert der Grosse. Freiburg, Herder. 1933 40 1. 
Meyenbergnek Szt. Albertről szóló beszéde tömör rövidséggel, a szó-

nok lendületével foglalja össze a szent egyházdoktor életpályájának, sokol-
dalú írói, tudományos működésének jellemző vonásait. Ritkán mondtak ke-
vés szóval — ily sokat. A középkor szellemvilága bontakozik ki nagy perspek-
tívával Meyenberg reflektorának fényében. 

Dr. Kühár Flóris. 

Florilegium Patristicum tarn veteris quam medii aevi auctores com-
plectens. Bonn, Hanstein, fasc. XXXIII. S. Aurelii Augustini ad Consen-
tium epistula, praemissa est ad S. Augustinum epistula, rec. M. Schmaus, 
1933. 32 1. 1*40 RM. 

A szokott ízléses, tartós kiállításban kapjuk e füzetben Consentiusnak 
a hit és tudás közt levő kapcsolatot és a Szt. Háromságot csak egészen rö-
viden tárgyaló levelével együtt Szt. Ágostonnak ugyanezen kérdésekkel fog-
lalkozó levelét, melyből az első kérdésre vonatkozólag lényegében megismer-
hetjük a szent püspök teljes felfogását, a másodikat illetőleg azonban már 
nem, mert itt csak nagyon keveset fejt ki belőle. A kiadó Goldbachernek a 
CSEL-ben megjelent kritikai szövegét ad ja csekély eltéréssel. A bevezetés és 
jegyzetek bőséges könyvészetet is nyújtanak. A szövegeltérésekben csak a 
nehezebbek leközlésére szorítkozik. 

Dr. Rados Tamás. 

Dr. Matth. Jos. Scheeben: Die Mysterien des Christentums. Dritte 
Auflage, bearbeitet von Dr. Arn. Rademacher . Herder, Freiburg i. Br. 1932. 
716 1. Fűzve 6 M ; vászonkötésben 7'50. 

Scheeben kétségkívül a XIX. század legkiválóbb hittudósai közé tarto-
zik. A misztikumba emelkedő zseniális meglátásai, gondolkodásának az is-
teni mélységekbe ható ereje, a görög és latin Szentatyák iratainak átfogó 
ismerete jelen könyvében is bámulatos módon érvényesülnek. A keresztény 
hittitkok fenséges valóságát, egymásközötti szerves összefüggését, a gyakor-
lati élettel való szoros kapcsolatait, szépségeiknek szinte pazar színpompáját 
a tartalom nagyszerűségével páratlanul összehangzó nyelven tárja elénk. Szinte 
lehetetlenség bensőséges vallásos élvezet és lelki megnemesülés nélkül ol-
vasni. A gyarló emberi ész szárnypróbálgatásait messze, végtelenül messze 
felülmúló hittitkok ennyire egységes felfogása egyszersmind a kinyilatkozta-
tás igazságának is ha ta lmas bizonyítéka. Igazán há lásak lehetünk a kiadó-
nak. hogy Scheeben klasszikus értékű munkájá t ezzel az olcsó kiadással a 
művelt közönség legszélesebb körei számára tette hozzáférhetővé. 

Dr. Hegyi Daniján. 

Vallástörténet. 
Die Religionen der Erde. Von H. Balcz u. a. — Wissenschaft und 

Kultur. 2. Bd. Leipzig—Wien. Deuticke. 1929. 
A wien-i egyetem tanárainak népszerűsítő előadásaiból gyűlt össze ez. 

a kötet, mely a vallástörténet anyagát nyúj t ja általában kielégítő feldolgozás-
sal. A primitívekkel Beth foglalkozik ; még a régi teóriák rabja, de a nagy-
istenhitet kellőkép méltatja. Az asszír-babiloni, egyiptomi, indiai vallások is-
mertetése sikerült ; a kötetnek tán legjobb dolgozata Rosthorn-é, a kínai ős-
val lásnak monoteisztikus jellegét mutatja ki. Radermacher a görög-római val-
lásoknál hetet-havat összebeszél és nevetséges hasonlitgatásokkal tölti idejét 



(pl. Artemis és Szűz Mária közt). Ezeken a komoly tudomány már régen túl 
van. Wilke az ószövetségi vallást az evolucionista előítéletekkel tárgyalja ; 
Innitzer a kereszténység keletkezését foglalja össze világosan ; Hofmann 
Szt. Pált még mindig a „szentségi mágiától" akar ja mentesíteni és igazolni, 
hogy Szt. Pál — protestáns volt. Ezek már tudománytalan beállítások. To-
vábbi tanulmányok az islammal és az iráni vallásokkal foglalkoznak. Redlich 
a z egyháztörténet rövid áttekintését adja . A köteten nagyon meglátszik, hogy 
az egyes szerzők nem azonos világszemlélettel nézik tárgyakat. Ez sokat árt 
a kötet egységének ; komoly értékek és elavult próbálkozások vál takoznak 
benne. 

F. X. Dölger : Antike und Christentum. B. III. H. 2—3. Münster. 
Aschendorff. 1932. 

Dölgernek folyóiratunkban már többször dicsért sorozata két igen érté-
kes füzettel gyarapodott. A III. 2. füzetben a Vita Macrinae (Nyssai Szt. Ger-
gely) kapcsán a keresztereklyéknek a IV. sz. közepe óta való elterjedésére és 
a hívő életben való értékelésére mond nagyon érdekes adatokat. A kereszt-
nek óvóeszközként való használa ta fejlesztette ki azt a szokást, hogy a ke-
resztet feliratokkal, rövidítésekkel látták el. Szt. Benedek keresztjének felirata 
is, jellege is más formában már a VI. sz.-ban megtalálható ; így a Benedek-
kereszt, bár mai formájában középkori, lényegében — egykorú Szt. Benedek-
kel. A királyi hatalomnak isteni eredetére vonatkozó keresztény és pogány 
szövegek tárgyalása után — Ne qais adulter címen a házasságtörőnek az 
antik misztériumokból való kizártságára mutat rá. A házasságtörő nő a po-
gányoknál sem vehetett részt az áldozaton, nem mehetett be a templomba. 
{Orig. C. Celsum III. 59. Koetschau; Demosthenes: Neaira elleni beszéd). A 
miszteriumi collégiumok házasságtörésért kizárták a tagot, éppúgv Ulpianus 
szerint — elvesztette a katonasághoz való tartozását. Ezek az analógiák mu-
tatják, hogy a kereszténység a nyilvános bűnbánat i fegyelem idején nem is 
tehetett mást a házasságtörővel, minthogy kizárta kebléből. Annyival is in-
kább, mert a császárok korában Septimius Severus óta kimutathatólag halál-
büntetés volt kiszabva mindkét nemű házasságtörőkre. A köztársasági tör-
vény szigorítása meg volt már a Kr. u. II. sz. közepe után (Apuleius : Me-
tamorph. 9, 26 sk.). Tertullianus állásfoglalása azon (kar'hagói vagy római) 
püspök ellen, aki a házasságtörőnek is meg akart bocsátani (nyilvánosan !), 
midőn ezért a császár (Pontifex Maximus 1) halállal büntethette — így egé-
szen új megvilágítást nyer. 

A III. 3. füzetben a „Teufels Grossmutter" német kiszólást Kybelé-nek, 
a Magna mater deum-nak nevéből eredezteti. A kereszténység a pogány is-
teneket ördögökké fokozta le. A törzsi tetoválásnak vallási jellegére vonat-
kozólag vannak érdekes antik adatai ; ezeket a mai ethnológia is megerősít-
hetné. A ráfúuás és leköpés (despuere et exsufflare) ördögűző szokásának 
eredetére is új adatot talál (Tertull. de idololafria 11.) — Dölger sorozatának 
értékét nem kell külön hangoztatni. 

Dr. Kühár Flóris. 

Lelkipásztorkodástan. 
Pázmány Péter Prédikációi. II. kötet. Sajtó alá rendezte Dr. Petró 

József . Eger. 1932. 302 1. 
Hetvenedvasárnaptól Űrnapig közli Petró Pázmánynak beszédeit eb-

ben a kiadványban, melynek első kötetét olvasóinknak már ajánlottuk. Páz-
mányt olvasni — jó mindenkinek, akit az eszmék kristályos kifejezése mel-
lett a magyar nyelv zamatos, fordulatos, plasztikus szépsége érdekel. A hit-
szónoknak pedig kötelessége ismerni és használni Pázmányt ; szónoki kész-
sége gyarapításán, híveinek igazi épülésén látja hasznát a vele való foglal-
kozásnak . — rf — 

Kardinal Faulhaber. Zeitrufe, Gottesrufe. Gesammelte Predigten. — 
Verlag Herder, Freiburg i. Br. 1932. — XXV + 470 oldal. Ára fűzve 4'80 M, 
kötve 6 20 M. 



Bizonyos elfogódottsággal vettük kezünkbe a németek egyik legnagyobb1 

és világhírű egyházi szónokának, Faulhaber bíborosnak, müncheni érseknek 
legújabb könyvét, amely három évtizednek főpásztori és szónoki műveiből 
tartalmaz szentbeszédeket, pásztorleveleket. Faulhaber bíboros-érsek szónok-
latairól bírálatot mondani annyi volna, mint Prohászka püspökünk szónok-
latait bírálgatni, ezért nem megbírálni akar juk jelen könyvet, hanem csak is-
mertetni. Az egyházfejedelem beszédeinek tárgyát mindig az idők szükségle-
teiből meríti, hogy orvosolja azokat. Minden egyházi szónok a legkitűnőbb 
mintákra és forrásokra talál bennük az Ige hirdetéséhez. A mai kor nyomo-
ráról és gondjairól, örömeiről és kötelességeiről szól oly módon, hogy azt 
mindenki megértheti. Sokoldalúságát bizonyítsa az ötven beszédből kiválasz-
tott néhány cím : Az idők szava, Isten szava. Efezus üzenete. Anyák napja-
Ébredj, szeretet lelke (Szt. Erzsébet-jubileumra). Az irgalmasság cselekedetei. 
Egység a hitben. Az elszáradtkezű férfi (a munkanélküliségről). Oltáriszentség 
és a nép. Az apostoli Egyház. Házasság. Mi a lélek nagysága ? Fel táma-
dunk ! Isten hűsége. Hídszentelés (a hit és a technika vívmányainak viszo-
nyéról). — Tehát az élet- és a hitnek különböző kérdéseire adnak biztos fe-
leletet e beszédek. Tárgyalnak a család bajairól, a munkanélküliség problé-
májáról, a modern technikáról, a faluról és a nagyvárosról, az új nevelésről, 
leszerelésről és háborús erkölcsről, egyházi évről, szerzetekről, irgalmasság-
ról, a szenvedő lelkekről. Nemcsak az egyházi szónokokat, papokat érdekli 
ez a könyv, hanem a világiakat is. — fm — 

Egyháztörténelem. 
L. Pastor : Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. 

XVI. B. 2. Abt.: Klemens XIV. (1769—1774.) 1. bis 7. Auflage. Herder, Frei-
burg i. Br. 1932. X + 440 1. A r a ; fűzve 9"40 M, vászonkötésben 13 M, fél-
bőrkötésben 15'80 M. 

XIV. Kelemen egyéniségét és pápaságá t a legkülönbözőbb megvilágí-
tásba állítják és mértékkel mérik a kortársak aszerint, amint történeti szem-
pontból legnagyobb kihatású cselekedetével, a jezsuiták eltörlésével szemben 
helyeslő vagy helytelenítő álláspontot foglalnak el. Az előbbiek, különösen 
a Bourbon-udvar képviselői és a janzenisták, egekig magasztal ják jámbor-
sága, életszentsége és a jezsuiták eltörlésében megnyilatkozó férfias bátorsága' 
miatt, az utóbbiak el lenben Róma elpogányosításával, erőtlen gyengeséggel, 
az uralkodóházak kegyeinek keresésével és az Egyház érdekeinek elárulásá-
val vádolják. Nem egyszer komoly és teljesen bizonyos állítás formájában 
felmerült az a gyanúsítás is, hogy csakis a jezsuiták eltörlésének ígéretével 
tudta a maga számára biztosítani a pápai trónt. Annyi történeti érvek a l a p -
ján igazolható, hogy a pápai trón elnyerésének lehetősége és óhaja ott lebe-
gett lelke előtt és ehhez szabta igazi szándékait el nem áruló viselkedését 
és nyilatkozatait a jezsuiták ügyében. Viszont az is kétségtelen, hogy köny-
nyen félremagyarázható nyilatkozatokon kívül határozott, formális ígéretet 
nem tett megválasztásának kiharcolása végett. Amit a művészetek pártolása 
és a múzeum felállítása érdekében nagy áldozatok árán is végzett, csak el-
fogultságból származó igazságtalansággal lehet Róma elpogányosításának ne-
vezni. Egyszersmind bizonyos az is, hogy, amíg az egyes udvarok vakmerő 
sürgetésével és befolyásával szemben nem tanúsított megfelelő ellenálló erőt 
és diplomáciai ügyességet, — ami diplomáciai kiképzésének hiányosságából 
könnyen érthető — addig a bíborosok testülete iránt eléggé meg nem okolt 
bizalmatlanságot tanúsított, egy-két b iza lmasának túlságos befolyást engedett, 
az összes ügyeket lehetőleg egymaga iparkodott elintézni, bizalmasainak be-
vonásáva l ugyan, de az illetékes bíborosok lehető kizárásával és mellőzésé-
vel. Bizalmatlanságát még inkább növelte folytonosan meg-megújuló testi 
betegsége, melyhez ura lkodása vége felé még nagy lelki depressziók és ül-
dözési téveszmék, megmérgezéstől való félelem is járultak. Az individualiz-
mus, l iberalizmus és materializmus forradalmi nekilendülései és folyton erő-
södő rohamai még nagyobb tehetségű, jobb egészségű, férfiasabb erejű, gye-
koroltabb diplomatát is nehéz próbára tettek volna. Egy azonban bizonyos,, 



hogy éle tmódjának szerzetesi egyszerűsége, szívjósóga még magas méltósá 
gában sem változott m e g ; de hiánytalan bizalmat kelteni maga iránt [egyál 
talán nem tudott. A mostoha idők intézkedésének hibáit tompítják ugyan, d« 
teljesen ki nem menthetik ; azonban szándéka inak tisztaságát és jóságát két 
ségbevonni nem lehet. 

Pastor gyakorolt történetírói tolla alatt a jól megrostált adatok plaszti-
kus vonásokkal örökítik meg XIV. Kelemen egyéniségét, pápaságának ese-
ményeit és azt a mélyreható társadalmi, gazdasági és vallás-erkölcsi forron-
gást, amely kifejezetten ugyan a jezsuiták, mint a béke és val lás ellenségei 
ellen indult rohamra, de a valóságban az Egyház, Krisztus, val lás és Isten 
megsemmisítésére indította meg a harcot. Ennek a harcnak eddigi eredménye 
a jezsuiták negyvenéves szünetelése, a Bourbon-házak, a jezsuiták e legádá-
zabb ellenségeinek elsöprése, az Egyház bizonyos fokú megtépázása, de 
egyúttal megújulása és megerősödése is volt. Az individualizmus, liberaliz-
mus és materializmus forrongása még nem tombolta ki magát teljesen a meg-
kezdett i rányban, de a mindentől elhagyott Egyház isteni erején, — amint a 
múltban, — úgy a jövőben is megtörik hullámverése : embereket lesodorhat 
a sziklaalapról, de az Egyház kőszikláját porrá nem zúzhatja. Ez Pastor leg-
ú jabb kötetének is történetbölcseleti tanulsága. 

P. T a k á c s Ince : Nérótól Diokléciánig. A keresztényüldözések törté-
nete. (Szent István-könyvek 105. sz.) Szent István-társulat, Budapest. 1933. 
228 1. Ára 5 P. 

A kereszténység első három századának története tagadhatat lanul tele 
van érdekfeszítő mozzanatokkal . A Krisztustól elültetett mustármag kicsírá-
zása, fejlődése, kiterebélyesedése a természeténél kedvezőtlen talajon, azok 
az erőfeszítések, melyeket ennek az isteni mustármagnak a talaj megmun-
kálása , átalakítása, megtermékenyítése körül el kellett végeznie, hogy benne 
tenyészhessék, virágokat, gyümölcsöket teremhessen, még azokat is érdeklik, 
akik ezt a fejlődést szeretnék megakasztani, a mustármag további talajhódí-
tását és átalakítását visszafejleszteni, annál inkább kell, hogy bennünk min-
dig elevenen ébren tartsa a szent gyermeki érdeklődés tüzét ; hisz a mi édes-
anyánk gyermekkorának évezredeket alakító küzdelmei já tszódnak le előt-
tünk. Ezek a küzdelmek elsősorban is azért folytak, hogy a minden önálló-
ságot, függetlenséget, szabadságot , testi és lelki érdeket m a g á b a felszippantó 
és elnyelő pogány ál lamhatalmi mindenhatóság ellen az ember magasabb 
rendű érdekeinek öncélúságát és szabadságát kiküzdhessék, megvédelmez-
hessék és biztosíthassák, Ember küzdött ember ellen, de nem egyenértékű 
fegyverekkel. Amíg az á l lamhatalom minden emberileg kigondolható eszközt 
felhasznált az ifjú kereszténység letiprására és megfojtására, addig a másik 
oldalon az Istentől a szívek belsejébe öntött fegyverek : a szeretet, áldozatra-
készség, gyermeki bizalom, életszentség, az Istenfiúság boldogító tudata vív-
ták ki lassú, szívós, kitartó harcban a kereszténység külső elismertetését, az 
ál lamhatalom meghódolását. 

A szerző széleskörű forrástanulmányra támaszkodó művében nem egy-
szer elragadó szemléletességgel rajzolódik ki elénk a nehéz harcoknak egy-
egy felemelő, megrázó vagy szelíd bájával megkapó részlete. Nem hiába bő-
ven kiaknázza az őseredeti közvetlenségükben annyira lélekből lelkedzett 
vértanuakták és legendák elbeszéléseit. Ilyenkor a szerzőt is magával ragadja 
az átélés heve és szemléltető leírásával mibennünk is az átélés lelkesültsé-
gét idézi fel. A keresztényüldözések okainak fel tárásában kerüli a hosszas 
részletezéseket ; de amit nyújt, világos és kifogástalan, ha mindjárt nem is 
domborítja ki mindenütt sokfelé ágazó jellegüket : így pl. nem látjuk eléggé 
feltüntetve, mennyire féltették a pogány rómaiak a kereszténység egyenlőség-, 
alázatosság-, igazságosság- és szeretettanításától az egyenlőtlenségen, igaz-
ságtalanságon, kegyetlenségen és büszke erőszakon felépült gazdasági és tár-
sadalmi rend felborulását. Az üldözések négy csoportba osztása ellen az 
eléggé megokolt szempontok alapján komoly kifogás nem tehető. Habár ki-
fejezéseinek megválogatásában nem mindig érvényesül a kiforrott történetíró 



higgadtsága és szenvtelensége, habár továbbá egy-két nézetét tekintve még 
teljesen biztosnak nem minősíthetjük forráskrítikáját, műve nagyon értékes 
összefoglalás és kiváló történetírói teljesítmények reményére jogosít. 

Dr. Hegyi Dámján. 

XXX. : L'Eglise catholique en France. Paris. Mercure de France. 
15 fr. 250 1. 

Imprimatur nélkül megjelent, gallikán szempontú tárgyalása a francia 
katolicizmus utolsó évtizedeinek. Nagy port felverő munka, mely túlzó párt-
szempontból (Action Française) nézi az eseményeket. Azoknak, kiknek szá-
mára hasznos lehet elolvasása foglalkozásukból és a Fas est ab hoste doceri, 
ajánljuk Yves de la Briére-nek az Etudes 1932, július 5. számában megjelent 
kritikáját. ' sz, j . 

Dr. Florio Banfi : Santa Eiisabetta di Ungheria Langravia di Tu-
ringia. — Tipografia Porziuncola, S. Maria degli Angeli, Assisi, 1931. —* 

A magyar szentek legendairodalmának tanulmányozói számára való-
ságos csemegét nyújt Florio Banfi ebben a félszázoldalas füzetben. Két firen-
zei, XV. századi ismeretlen kódexből közli Szt. Erzsébet legendáját. Bevezető 
tanulmánya megállapítja e legendaszerkesztés viszonyát az eddig ismertekhez. 
A legfőbb forrás, természetesen, itt is a „Libellus de dictis quattuor ancilla-
rum S. Elisabeth" volt, de megtaláljuk benne „Relatio miraculorum" és a 
„Revelationes" felhasználását is. A Függelék érdekessége a b b a n rejlik, hogy 
párhuzamos olasz és latin szövegben a rózsacsoda helyét és idejét találjuk 
közelebbi megvilágításban. A rózsacsoda művészektől közismertté tett felfo-
gásával szemben bizonyossá válik, hogy ez a csoda még Magyarországban, 
még apja udvarában történt a kis Szt. Erzsébettel. Érdemes volna utána ku-
tatni, hogy a Szt. Erzsébet életét ábrázoló középkori képciklusokban meg-
van-e a va lóságnak megfelelőbb művészi ábrázolás. 

Dr. Florio Banfi : La leggenda delle tre lance. — Különlenyomat a 
„Memorie Domenicane" 1932. évi 4, kötetéből. Pistoia, 1932. 

Szt. Domonkos látomását ismerteti a szerző a hozzáfűzött események 
kritikai feldolgozásával, az autenticitás szempontjából és a művészi ábrázo-
lásokban való jelentőségében. A művészet minden ágában megkeresi a vál-
tozatokat s úgy találja, hogy az ábrázolásban való eltérések egyik oka az, 
hogy más-más momentumot ragadnak ki a művészek a legendából ; másik 
forrasa a legendákban is tapasztalható e ' térésekben rejlik; a harmadik for-
rás pedig a művészek különböző felfogása. A tizenegyoldalas kis tanulmány 
végső eredményben elénk tárja, hogy mennyi szépség forrása lett egy domi-
nikánus éj tszaka. L. E. 

K. T ö r ö k : A magyar egyházpolitikai harc története, az 1847—48. 
pozsonyi országgyűléstől 1895-ig. — Szent István-könyvek 108. száma. — 
Budapest, 1933. 102 o. Ára 2"50 P. 

K. Török könyvében az elmúlt század magyar egyházpolitikai harcát, 
ennek előzményeit és indítóokait ismerteti. Újságírói foglalkozása és emléke 
késztették rá, hogy egységes képben foglalja össze azt a harcot, amely öt-
ven évig tartott és amely a vallás szabadságáról , vallásfelekezetek egyenjo-
gúságáról, katolikus autonómiáról, keresztény-zsidó és a többi vegyes házas-
ságokról, a gyermekek vallásáról, zsidók befogadásáról, a kötelező állami 
anyakönyvekről és polgári házasságról az országgyűléshez beadott indítvá-
nyok és törvényjavaslatok körül folyt. Örömmel köszöntjük ezt a hézagpótló, 
nagyon tanulságos könyvet, amely egyúttal figyelmeztetés a jövőre vonatko-
zóan is, ha igaz a közmondás, hogy a történelem az élet tanítómestere. El-
ismerés és há la illeti e könyvért a szerzőt és a kiadót egyaránt. Talán na-
gyon tanulságos lett volna azt is leközölni és bővebben kifejteni, miként erő-
szakolta keresztül (peer-chub által) a főrendiházban az akkori kormány a tör-
vényjavaslatok megszavazását és miként bírták rá az uralkodót a törvények 
szentesítésére. — fm — 



Brisits Frigyes: Pázmány világa. Budapest, év sz. 8°. 184 1. Egye-
temi nyomda. 

Éles szemmel válogatta ki Brisits Pázmány nagy könyveinek jellegze-
tes részeit. Szemelvényeiben előttünk áll az ellenreformáció irodalmi harcai-
nak minden fontosabb kérdése, de a prédikációk is jellemző szakaszokkal 
vannak képviselve. E feladattal együtt érvényesül a másik szempont is : Páz-
mány író-művészetének megéreztetése. Sok fáradságra vall az az összeállítás 
is, melyben Pázmánynak főkép a teológia és filozófia körébe vágó magyar 
szakkifejezéseit igyekezett bemutatni Brisits, érintve egyúttal más úttörőkhöz 
való viszonyái is. Kapcsolatára a közmondásokkal a „Magyar mondások" 
cím alatti gyűjtemény vet megfelelő világot. Ezt a könyvet csak olyan ember 
alkothatta meg, aki oly jól ismeri Pázmányt, mint Brisits. 

Rövid, de magvas elöljáró beszéd vezeti be a kötetet. A velős össze-
foglaló jellemzés új szempontokra is rámutat a jövendő Pázmány-kutatók 
számára . A kis könyv „sommásan kívánja Pázmány Pétert, a hitvitázó szó-
nokot s a nyelv mesterét a könyveiből vett szövegrészek világánál jellemezni 
s így Pázmány iránt az irodalmi érdeklődés elevenségét még jobban meg-
szilárdítani". Feladatának magára eső részét kitűnően megoldotta Brisits. 
Hisszük, hogy a tőle nem függő is megvalósul. Az iskolák is sokat tehetnek 
ebben az irányban, ha minél több példányban eljuttatják e könyvecskét az 
érettebb ifjúság kezébe. 

Kocsis Lénárd. 

Egyházjog. 
J. Nova i : Commentarium Codicis Iuris Canonici. Liber IV.: De pro-

cessibus. Pars II. et III. Marietti, Taurini — Romae. 1932. XII -f- 662 1. Ara: 
fűzve 50 L., vászonkötésben 58 L. 

Az egyházi törvénykönyv negyedik könyve három részben szabályozza 
a z egyházi perrendtartás körébe tartozó ügyek bírói eljárással vagy közigaz-
gatási úton történő elintézését. A polgári és bűntető bíráskodásról, mely a 
negyedik könyv első részét alkotja, Novai már külön kötetben írta meg magya-
rázatait. A jelen kötet a második és harmadik részt kommentálja. Szól tehát 
a boldoggá- és szenttéavatási perről, valamint a némely ügyek elintézésében 
vagy büntető záradékok a lka lmazásában követendő eljárásról. Amíg az előb-
biben a rendes bírói eljárásnál is szigorúbb elintézési módot a lkalmaz az 
Egyház, addig az utóbbiakban megelégszik a közigazgatási úton történő el-
intézési móddal. Azonban mindkét rendelkezés azt mutatja, mily gondos 
és lelkiismeretes az Egyház, amikor a lelkek ügye forog szóban vagy az 
egész Egyházra fontos következményekkel járó kérdések végleges eldöntése 
vár reája. 

Novai az egyházi törvénykönyv beosztását és kánonjainak sorrendjét 
követi magyarázataiban. A törvénykönyv egyes címei- és fejezeteihez először 
is a kánonok megértését megkönnyítő bevezető kérdésekre tér ki : alapfogal-
makat fejt ki, a kérdés történeti kialakulását vázolja, az összefüggéseket tárja 
fel, a tárgyalt anyag körét, kiterjedését és felosztását határolja körül és csak 
azután tér át az egyes kánonok értelmének pontos és világos megállapítására. 
Fogalommeghatározásai legtöbbször nem elégesznek meg a rövid összefog-
lalással és utalással, hanem nem egyszer valóságos kis értekezésekké bővül-
nek ; így pl. mikor a boldoggáavatással kapcsolatban kifejti a sarkalatos eré-
nyek, a vértanúság, a csoda mibenlétét, összetevő elemeit és egyéb követel-
ményeit. Magyarázatai mindenütt' kimerítők, az összes jogi vonatkozásokra 
kiterjeszkedők s e mellett mégis bizonyos mérséklettel bírók és világosak. 
Minden mondatából kicsillan a szerző hatalmas jogi tudásának imponáló 
mélysége, jogászi gondolkozásának nyugodt fegyelmezettsége. ítéletének biz-
tossága, gyakorlatiasságra törekvése. Megokolásai szabatosak és kielégítők. 
Az anyagi és alaki érvényesség pontos kellékeire is szüntelenül rámutat . 
Nyelve is könnyen érthető. 



M. Pistocchi : De suspens ione e x informata conscientia. Marietta 
Taurini — Romae. 1932. VIII + 128 1. Ára : fűzve 5 L. 

Az egyházi büntetőeljárás legkényesebb részei közé tartozik a lelkiis-
mereti megbizonyosodás alapján hozott felfüggesztés, melyet az egyházi 
törvénykönyv 2186—2194. kánonjai szabályoznak. ^Pistocchi e kánonokkoz 
fűzött magyarázataival még mélyebb betekintést nyújt józan megfontolást, bölcs 
mérsékletet és bátorságot kívánó természetébe, történeti kifejlődésének külön-
böző mozzanataiba, lefolyásába, a rá ja alkalmat adó büntettek elégségének 
és valóságos megtörténtének bizonyításához szükséges követelményekbe, a 
kimondott felfüggesztés formaiságaiba, ez ellene beadott felterjesztés jogi követ-
kezményeibe. A szerző mindenütt párhuzamot von a régebbi és mostani jog-
szabályok között s így nemcsak a maga mivoltában, hanem kialakulásának 
gyökereiben, különböző fázisaiban, haj tó erőiben is feltárja. A mű nagy jogi 
tudás, olvasottság és gondos mérlegelés gyümölcse. Hibája azonban, hogy 
nyelve bizonyos szempontból nehezen érthető, beosztása nem eléggé világosan 
tagolt. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Lelkiélet. 

Dr. Kühár Flóris : A lélek szeméve l . Dom kiadás. Budapest . 8°,. 
192 lap. 

A tudós és ragyogótollú szerző értékekben gazdag irodalmi, működé-
sének ú jabb nagy sikere ez a szép könyv, amelyben útleírásainak és tanul-
mánya inak egy részét gyűjtötte össze. A könyv tartalmát nagyon nehéz dolog 
volna kevés szóval összefoglalni ; o lvasása nyomán leomlanak előttünk a tér 
és idő korlátai, képzeletünk évezredek letűnt útjait jár ja be s a lélek szemé-
nek sugarai új fényben ragyogtatnak fel ódon és elfakult világokat. Itáliának 
sokrétegű kultúrája, antik emlékei, keresztény hőskora és új reneszánszot élő 
je lene még a flegmás angolt és üzleti érdekeit hajszoló amerikait sem hagyja 
hidegen : mennyi mondani valója lehetett tehát az olyan vándor számára, 
amilyen a mi szerzőnk, aki a sokoldalú tudós fogékonyságával, a műértő Ízlé-
sével és a költői lélek finom érzékenységével járta útjait a katakombáktól 
Montecassinóig, az Isten hegyéig. A „lélek szüretje" volt az a két esztendő, 
amelyet a szerző ezen az áldott földrészen töltött ; szüretjének dús és nemes 
zamatú borából csillapítja most olvasóinak tudást és szépséget áhító szomjúságát . 
Az antik és a keresztény világnézet mélységei tárulnak fel előttünk a Tus-
culana , Mysterium, Fontis, A nimfa forrásánál című fejezetekben. A „Két 
Krisztusarc", a ravennai és az assisi-beli az Egvház két hatalmas kultúrkör-
szakának lelkiségét világítja meg mesteri analízissel. A „Doctor mysticus" 
Keresztes Szent Jánosnak , a nagy egyháztanítónak örökké időszerű tanításai 
fényével oszlatja a mai ember lelkének sötét éjtszakáját . Három fejezet (Szent 
Gellért Bakonybélben, A magyar nemzet zsenge áldozata, Szüret a Tisza 
mellett) a sa já tosan magyar és keresztény problémák köré szövődő, bölcse-
letet, költészettel összefonó elmélkedéseket tartalmaz, míg a „Möns Dei" 
Szent Benedek hü fiainak az edes otthonban, Cassino szent hegyén Íródott 
és a nagy rendalalapító Regulájának időtlen érvényű igazságaival érteti meg 
azt a felmérhetetlen jelentőségű hatást, amelyet Szent Benedek rendje a tör-
ténelem folyamán kifejtett. A kiál l í tásában is Ízléses könyvet melegen alánljuk 
mindenkinek, aki szereti az igazi kultúrát. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Dr. Kühár Flóris : Az örökélet forrásai a hétszentségben. Korda 
R. T. kiadása. — Budapest, 1932. 174 oldal. 

A liturgia az igazi békének révpartja, amelybe szívesen visszavonul 
az a lélek, amely sokat küzdött és szenvedett a vallásilag és politikailag is 
szétszakadt, meghasonlott környezet miatt. Az Egyház liturgiájának tanulmá-
nyozása a lelket az Isten felé irányítja, a szemet pedig a világ és eseményei-



nek az igazságnak megfelelő megítélése a lkalmassá teszi. Ha az utolsó ötven 
év eseményeit nézzük, akkor éppen a mai kor lelkülete, nyomora és zűrzavara 
szinte ellenállhatatlanul utalja a lelket, hogy az Egyház liturgiájában keres-
sen enyhülést, erőt és kitartást. Ez a tény maga is bizonyítja már, mennyire 
gyakorlatias célt szolgált és időszerű feladatot oldott meg Dr. Kühár, amikor 
a szentségekről szóló kinyilatkoztatott hiligazságokat, a szentségek szertartásai-
ban rejlő örökértékű kegyelemforrásokat mindenkinek, papoknak éppúgy, 
mint a hi t tudományban kevésbbé járatos világiaknak is hozzáférhetővé tette 
jelen művében. A szerző saját szavai szerint a hívő lélek épülését, gazdago-
dását akarta szolgálni, meg akarta ismertetni az olvasót az Úr szívének gaz-
dagságával, hogy kívánkozzék a szentségekben ömlő isteni életáram után. 
Nemcsak az észhez akart szólni, dogmatikus, tudományos rendszerben kifej-
teni és bizonyítani a szentségről szóló katolikus tanítást, a szentségeknek 
eredetét és összefüggését, hanem ezzel karöltve a szívhez is intézi szavait : 
„az ész és szív hi tudományát" akar ja nyújtani e könyvben, amelyet lelkiol-
vasmánynak, elmélkedésnek szánt és nem tankönyvnek vagy szakmunkának . 
Vájjon elérte-e a szerző a célját ? Felesleges volna ezt külön is bizonyítani. 
Aki kételkednék, vegye kezébe e könyvet és olvassa el ! A magunk részéről 
csak azt akarjuk leszegezni, hogy ritkán olvastunk olyan érdeklődéssel a 
szentségekkel foglalkozó könyvet, mint szerzőnk művét. Oly érdekesen, vilá-
gosan, oly szemléltetően és eredetien ritkán tárgyalták még a szentségek 
meghatározását, lényeges részeit, eredetét, hatásait, mint szerzőnk tette művé-
nek első részében, amelyben szól a szentségekről mint nagy titokról, a hit 
misztériumáról, szent jelekről, amelyekben győzni fogunk, a krisztusi-élet 
vezetékeiről, a szentségi kegyelmekről, a szentségben működő és a világ 
végéig velünk maradó Krisztusról. Különösen is ki kell még emelnünk a 
keresztségről, bérmálásról, a szent kenetről, házasságról szóló részeket is. Az 
Oltáriszentségről szóló részben a szentmise szertartásaiban és imádságaiban 
rejlő, kiaknázhatatlan k incsesbányának feltárásán kívül meggyőző módon 
fejti ki Dr. Kühár az áldozat fogalmát is („A szentmise mint emlékáldozat"). 
Őszintén kívánjuk, hogy e könyv minél szélesebb rétegekben végezze áldásos 
küldetését, kedveltesse meg az Egyház liturgiáját, fejlessze a lelkiéletet ! 

Gergye Bé la : „En Uram é s én I s tenem" ! Rajzok a katolikus hitélet 
köréből. Második könyv. — Tata, 1932. 55 oldal. 

E művecske olvasásánál szinte legyőzhetetlen erővel kívánkozik a 
nyilvánosság elé az a ténymegállapítás, hogy amint szerzőnk írt, úgy csak a 
szenvedésben megtisztult, hívő és f inoman érző szívvel rendelkező lélek írhat, 
akit az Isten és a felebarát iránti szeretet hevít, aki embertársainak terhein 
könnyíteni akar. A szerző írásait azoknak szánta, akik az igaz utat keresik. 
Apró dolgok által is megnyugváshoz akar segíteni, lelki élményeket egyszerű 
gondolatokban kifejezni, lelki miniatűröket nyújtani. Olvasói elé állítja a szerző 
Szt. Borbála, Szt. Ágoston, Szt. Monika, Nagy Szt. Gergely, Szt. Ambrus és 
Szt. Erzsébet egy-egy hősies erényét. Prohászka püspökről, a papokról, lelki-
ismeretről, haragról, művészről úgy ír a tatabányai gyógyszerész szerző, mint 
aki szereti vallását, becsüli annak szolgáit, a hitből és a hitnek él. 

Biró F e r e n c : E je lben győzni fogsz ! Korda R. T. k iadása — Buda-
pest, 1932. 48 oldal. 

A szerző ezt a tételt bizonyítja könyvecskéjében ! „Terjesszétek min-
denfelé Jézus Szentséges Szívének tiszteletét: ez lesz a világ megmentése i 
Az Egyháznak és a társadalomnak nincs másban reménye, mint egyedül 
Jézus Szentséges Szívében. Ez fog minden baj t meggyógyítani". Bizonyítja 
pedig ezt a léteit a pápák irataiból, Alacoque Szent Margit írásaiból és a 
tapasztalatból ; majd megcáfolja a tétel ellen felhozható nehézségeket. Szer-
zőt e mű megírásában a hála és az emberek iránti szeretete vezette. A tétel 
megvalósítására műve végén gyakorlati eszmét is hoz. Bizonyítása logikus, 
meggyőző. Őszintén óhajt juk, hogy bár minél többen olvasnák e könyvecskét 



és szívlelnék meg a szerző szavait. De nagyon félünk, hogy gyakorlati esz-
méje : a „Jézus Szíve Világbéke Szövetsége" megalakítására és terjesztésére 
való felszólítása, — sa jnos — a pusztában kiáltónak szava marad csak. 

Dr. Faludi Marcellin. 

Trikál József : Az új ember. Nova creature. Kir. Magy. Egyetemi 
Nyomda, Budapest. 1932. 243 1. Ara ? 

Napjainkban sokat írnak az új ember kérdéséről. De ezeknek az 
írásoknak legnagyobb része a b b a n hibázik, hogy a kérdésnek csak egyik 
vagy másik aktuális oldalát domborít ja ki jobban s így az új ember képén 
rajta van az elgondolónak szellemi szögletessége, elnagyoltsága, torzítása, 
darabossága, érdessége, hiányzik azonban róla a színek, vonalak, fény- és 
árnyfoltok sokszerűsége s e sokszerűség mellett is meleg harmóniája, a való-
s ág és megvalósíthatás átéreztetésének biztossága. Szóval olyan eszményké-
peket rajzolnak elénk, amelyek a rekordok után futó emberek lelkét egy 
időre megragadhatják, kielégíthetik, de egy egész élet kiegyensúlyozott kiala-
kítására, megszilárdítására és folytonos irányítására teljesen alkalmatlanok. 

Trikál ezzel szemben, miután megállapította a régi ember kialakulá-
sénak útját és a fékezetlen gyermeki ösztönösségében kidomborodó jellegét 
és miután elénk állította azokat a tükröket, amelyekből torz árnyékokként a 
mostani ember vonásai felénk szomorkodnak, két hata lmas ecsetvonással 
megfesti az új ember, az új teremtmény alapvonásait . E két a lapvonás a 
szellemiség és a szentség, úgy amint az ember örök eszményképeként Krisz-
tusban felülmúlhatatlan isteni műgonddal megvalósult s amint ennek az esz-
ményképnek Istentől ihletett bámulója , Szent Pál leveleiben megrajzolta. Ez 
a magasabb, mert isteni rendű szellemiség és szentség azonban nem 
marad meg pusztán az elgondoltság magasan szálló felhői között, megőrzi a 
kapcsolatokat a valósággal, az ész, akarat és érzelem felrobbantott egységét 
ú j ra helyreállítja, mindegyik számára kijelöli a maga teljesen el nem külö-
nített helyét és mindegyikre rányomja a természetfelettivé magasztosultság, 
az isteni emelkedettség biztosító és igazoló bélyegét. Az új ember Krisztus 
megvalósulása, az Isten-ember újravirágzása a tisztán emberi személyben, a 
Krisztusban felénk csillogó végtelen szentség, jóság és szeretet lekópiázása 
véges módon, a krisztusi érett férfiúság belesugároztatása a világtól lenyomott 
gyermekbe. Trikál azonban nem elégszik meg a két a lapvonás felvetítésével, 
íínom gonddal kicizellál minden apró részletet, hogy a krisztusi vonások élettet 
telítettsége, bá jos és ezerszínű változatossága annál pompázóbban ragyoghas-
son elő a sárba és szennybe szakadt régi és mostani ember vonása inak 
kontrasztjai mellett. 

Trikál könyve bölcselet és költészet egyszere. Gyönyörködtető és komoly 
elmélyedésre késztető. Mivel azonban majdnem minden mondatában új gon-
dolatgyöngyök csillannak fel, csak lassan haladhatunk előre o lvasásában. 
Nem kívül színes, belül üres üveggyöngyöket ad, hanem a lélek mélységeiben, 
a természetfelettiség tűzkohójában fényesre csiszolt és az örökélet mérlegén 
megmért és súlyosaknak talált eszméket 

Dr. Hegyi Dámján. 

Dom 1. B. Chau ta rd O. Cist. R : Az apostolkodás lelke. Franciából 
fordítva. Rákospalota, év. n. (1932.) 356 1 

Chantard trappista apá tnak hazá jában nagyon elterjedt műve azoknak 
szól elsősorban, akik az apostolkodás külső munkái közt ki vannak téve 
azon veszélynek, hogy a lelkiéletet, annak eszközeit és gyakorlatait kevésre 
becsülve el lanyhuljanak és így lelkük kárát vallják. Az amerikanizmus szel-
leme ellen akar ja ez a könyv olvasóit felvértezni. Teszi ezt nagy tudással, 
a Szentírásban, Szentatyákban való nagy olvasottsággal, a kontemplációban 
kitisztult lélekismerettel, — ügyes, formás előadó készséggel. Hangoztatja a 
lelkiélet elsőségét a cselekvő élettel szemben ; kifejti a munka és imádság 
kapcsolatát, az imádságos tevékenység hatásait, jó tanácsokat ad az elméi-



kedésre és hirdeti a liturgikus élet Iéleknevelő erejét. Az eredetiről csak dicsé-
retet mondhatunk ; a fordítás néhol nem magyaros (az oeuvres-t következe-
tesen műveknek fordítja, így lesz a plébániából, egyesületből is : mű) másutt 
félre érti az eredetit, (pl. 67. 1. a Fiú örökös megtestesülése : születése helyett 
stb. A processio-ból a Szentlélek diadalmenete lesz.) A könyv egyik magyar 
ismertetője felhasználta az alkalmat arra, hogy a liturgikus mozgalom túlzá-
sairól beszéljen és mellesleg ildomtalanul iderántsa egyes liturgiával foglal-
kozó szerzetek folytonos rászorulását a reformra. Ebből akar ja a liturgiának 
megszentelő, tökéletesítő erejét lefokozni. Mi azonban azt gondoljuk, hogy 
az ilyen szerzetek reformálásaiból éppúgy nem lehet a liturgia éltető ereje 
ellen következtetéseket levonni, mint ahogy nem lehet más szerzetek felosz-
latásából azon lelkieszközök benső hatástalanságára következtetni, melyeket 
az illetők felkaroltak. Ez soha eszünkbe se jutott volna. Kár is volt az illető 
ismertetőnek ily gyenge érvet előszedni. 

Dr. Kühár Flóris. 

Gearon-Mazoyer : Le spiritisme et s a faillite. Paris, Lethielleux. 
200 1. 10 fr. 

Gearon kármelita szerzetes angol nyelvű munkájának a fordítását kapjuk 
ebben a munkában kibővítve. Ez az alapos, bizonyítékokkal a lá támasztott 
munka sok kérdésre ad felvilágosítást a modern kor ezen szenvedélyes babo-
nája körül. Sorra veszi a spiritizmus formáit, ad ja a jelenségek természetes 
okait, tudomást szerzünk a körülötte folyó csalásokról, trükkökről. Külön 
fejezet szól az Egyháznak a tanításáról és a szentek életében tapasztalható 
úgynevezett természeten kívüli (praeternaturalis) jelenségekről. 

Mindazok, kik a kérdéssel megismerkedni akarnak, sokat tanulhatnak 
ebből a könyvből. 

R. P. Ignace-Marie. O. F. M. : La Reine du clergé. 20. 1. Paris. 
Lethielleux. 0 7 5 fr. 

Szűz Máriáról szóló elmélkedéseket ad ez a kis propagandafüzet , mely-
nek célja, hogy ezrével terjesztve a plébániákon, a Szűzanya kultuszát terjessze. 
Nálunk természetesen csak franciául tudók között lehetne osztogatni. 

J. Misson : Les idée s pédagogiques de Saint Ignace de Loyola» 
Paris. Lethielleux. 78 1. 

A Les Idées Pédagogiques című sorozat egyik száma ez a kis kötet. 
A sorozatban már megjelent 8 füzet, köztük Montaigne, Don Bosco, Fénelon, 
az iskolatestvérek alapítójának a pedagógiájáról szólók. Jelen füzet Loyolai 
Szt. Ignác életéből és írásaiból adja azokat a gondolatokat, melyek a jezsuita 
pedagógiát irányították. 

sz. j. 

Achim von Arnim : Krisztus é s a szerzetesek. Fordította Dr. Várkonyi 
Fidél. Budapest. 1932. Ára 80 fillér, a fordítónál 70 fillér. 

Megszoktuk már, hogy amikor Várkonyi Fidél neve olvasható valamely 
könyvön, akkor értékes könyvet kapunk. így van most is. A kis könyv pár-
huzamot von Krisztus és a szerzetes élete között. Befejező sorai szerint „Krisz-
tus és a szerzetesek együvé tartoznak, senkisem választhat ja el őket egymás-
tól". — Az író életének rövid ismertetése után megtaláljuk a világtól való 
elfordulásnak a világ megdicsőülésében való nagy szerepét. Majd a magány, 
a hallgatás és a bűnbánat mint szerzetes erény fontosságát. — A szerzetes 
ál landóan adventben él, mert mindig Istent keresi a lelke. Meg is találja és 
ezért nem rém neki a halál, mely Istenhez vezeti. — Kedves sorokat szente 
Szent Benedeknek, Szent Bernátnak, Kempis Tamásnak . 

Nemcsak szerzetesek, hanem világiak is haszonnal olvashat ják a szépen 
fordított és szépen kiállított kis könyvet. 



Martini Leibitz abbat i s Scotorum Trialogi ascetici . — Edidit Car. 
Jellouschek O. S. B. 1932. Ára 5 M. 8 Schilling. 

A bevezetésben (62 lap) Leibitz Márton apát életrajzát és munkáit 
találjuk. Azután 2 trialógus következik. Az egyik szól a keresztény ember 
szolgálatáról, a Krisztusnak való katonáskodásról 31 fejezetben. A küzdés és 
ennek segítő eszközei vonulnak el lelkünk előtf. — A másik az Isten jótéte-
ményeiről való háláról beszél 23 fejezetben. Az Úristen nagy jótéteményeit 
sorolja el és ezzel vezet a n n a k szükségességére, hogy szívből hálát mondjunk 
az Istennek. — Az előbbi trialógusban a kísértés az egyik szereplő, a másik 
az érzékiség, amely a kísértőnek segítségére megy, a harmadik pedtg az ész, 
amely mindkettőnek ellenáll. — A második trialógusban az emlékezet, az 
akarat és az ész szerepelnek. 

Ezen trialógus után következik a Sermo in visitatione monasteriorum, 
amely a kolostorok meglátogatását a szeretet munkájának nevezei. — Majd 
ezután következik a Cerimonialia, mint a szerző mondja nem más mint Sta-
tuta, szabályozza a kolostori életet. — A Quodliberatorium a bűnbánatról és a 
szentmiséről szól és az előkerülő ággyályok megszüntetésére igen alkalmas. 

Az Usmarus Berliérenek ajánlott szép kiállítású és kép mellékletekkel 
még értékesebbé tett könyvet a tudós kiadó jó indexekkel is használha tóbbá 
tette. 

Dr. Niszler Teodóz. 

Irodalomtörténet. 
Lebensgut. Aus der Sturm- und Drangbewegung. Herausgegeben von 

Schönfelder, Schmidt-Voigt, Kerber. Frankfurt a. M. 1931, Diesterweg. 8°, 
112 1. Ára fűzve 2'34 M. 

A „Diesterwegs Deutschkunde" jelen füzete a német irodalom ú. n. 
Sturm und Drang-korszakát tükrözi, melyben a német klasszikusok naggyá 
lettek. Az ügyesen kiválasztott lírai és prózai szemelvényekben megjelenik 
előttünk a mozgalom minden jelentősebb a lak ja Hamanntól egészen Schillerig. 
A korszak belső életét, mozgató erőit, ösztönzőit és kiemelkedőbb eredmé-
nyeit tárgyaló tudományos értekezések a legjobb szerzőktől valók s így az 
ú jabb kuta tások legjava értékeit nyújtják. A Göttinger Hainbund bemutatása 
azonban némileg háttérbe szorult. Technikai okokból nem kapunk kielégítő 
képet a kor legjellemzőbb műfajáról, a drámáról sem. Ezt a hiányt F. J. 
Schneider értekezése, „Dramaturgie des Sturms und Drangs" csak részben 
pótolja. Az egyes szemelvényeket illető jegyzetek és magyarázatok, a kor 
szellemi életére vonatkozó legjobb művek és szövegkiadások jegyzékei min-
den szempontból kiállják a kritikát. lg. 

Gertrud von le Fort : Hymnen an Deutschland. Kösel-Pustet. Mün-
chen. 51 1. 2 M. 

Istenben gyökerezik ez az egész költészet, mint F. minden írása. Isten 
szemével nézi a német mult dicsőségét, jelen megaláztatását s jövő emelke-
dését. Mert szent az ő meggyőződése, hogy a nemet a mai esettségéből erőre 
kap, sírjából újjászületik, megsemmisülésének gyászát diadalkoszorú váltja 
fel. Az összeomlás s ivatagjának homokjában isteni lábnyomokat lát. Isten 
kezéből nyert elhivatottságot hirdet népe számára, világbíró népnek, áldozati, 
papi, császári népnek, a földkerekség szívének, a keserűség kelyhét ivó, bű-
nös, de vezeklő, megtépázott, kereszthordó, de ércerősségű népnek énekli a 
németet, neki fel kell t ámadnia . Mily jól esik ezeket a hívő, biztató költői 
sorokat olvasni s közben hazánk sorsára gondolni. 

Dr. Mihályi Ernő. 

Pierre Moreau: Le romantisme français . Gigord, Paris, 546 1. 60 fr. 
Az a b b é J. Calvet-től szerkesztett 10 kötetes Histoire de la littérature 

francaise-nak az első kötet után megjelent ezzel a 8-ik kötete Pierre Moreau 



•nak. a friburgi (Svájc) kat. egyetem tanárának tollából. P. Moreau-t előző 
munkála ta i Chateaubriand-ról, azután a Le classicisme de romantiques című 
könyve valósággal predesztinálta ennek a munkának a megírására. Valóban 
a szerző ha ta lmas anyagával, írói készségével kiválót, hasznosat és értéke-
set adott. Merjük mondani, hogy nincs ilyen terjedelmű munka a francia ro-
manticizmusról, mely találóbb, véglegesebb, meggyőzőbb vonásokkal jelle-
mezné. 

Anélkül, hogy egyéb oldalait elmellőzné a francia romanticizmusnak, 
természetes, hogy a szerző bőségesen foglalkozik a vallásos gondolat szere-
pével is. Az új kor kutatói nagyon sokat foglalkoznak ezzel a kérdéssel. A 
részletkutatók között is előkelő helyet foglal el Pierre Moreau Chateaubriand-
jával, de az ebben a kötetben levő Chateaubriand-tanulmány annyi szép ta-
nulmány után is tud érdekeset és igazat mondani erről a szentimentális ke-
reszténységről, amely a maga idejében nagy hatóerő volt, divatba hozott, 
népszerű formát adóit sok tévedésnek, de nagy szolgálatot is tett. Azt hisz-
szük, ebben a tanulmányban Chateaubriand lényeges vonásai közül semmi 
sem hiányzik. De ugyanezt lehet mondani a kötet többi jeles íróiról is : La-
martine-, Musset-, Vigny-, Balzac- , Sainte-Beuve-ről. A fejezetek végén nem 
túl sok, de elégséges bibliográfia van. 

Az első két kötet után remélhetjük, hogy ez a vállalat lesz a francia 
irodalom legkimerítőbb, legmodernebb és a kalolikus gondolatnak leginkább 
igazságot szolgáltató feldolgozása. sz. j. 

Történelem. 

Dr. Károlyi Árpád: Németujvári gróf Batthyány Lajos e l ső magyar 
miniszterelnök főbenjáró pöre. 2 kötet. Budapest 1932. Kiadja a Magyar 
Történelmi Társulat 

K. ha ta lmas ellentétek ütközőjébe állítja Batthyánynak, az első magyar 
miniszterelnöknek nemes alakját , kinél I. Rákóczi Ferenc óta magyar ember 
nem hozott nagyobb anyagi és véràldo>»tïfot egy eszméert s a nemzeti ügyért. 
Egyik oldalon a vádak özöne, köztük a legfőbb, az újoncozási törvényjavas-
latnak királyi szentesítés nélkül való végrehajtása, a királyi jogokba való 
•eme forradalmi belenyúlás s a másik a bécsi lázadás szítása. A másik ol-
dalon a gróf nemesen férfias védekezése, jóhiszeműsége, a haza veszedelme 
s ama mentő körülmény, hogy a királyi szentesítés megtagadása csak utólag 
jutott a vádlott tudomására. A király e miatt nem is vonta felelősségre, ha-
nem a kormány vitelével továbbra is megbízta, tehát a kényszerűség szülte 
intézkedéseit hallgatólag jóváhagyta. A vád és védelem közé oda áll Károlyi 
nagy tudásával s a legújabban megnyílt források anyagával s megállapítja, 
hogy B. kivégzése justizmord, premeditált politikai gyilkosság volt. Meg kel-
lett halnia, mert az udvar, a kormány főtényezői, a hoch-tory társadalom s 
a mérvadó katonai körök nem tudták elfelejteni, hogy egy évtizedes politikai 
működésével aláásta a megrozsdásodott rendi világot s az 1848-as független 
magyar minisztériummal diadalra juttatta a szabadelvű eszméket, kaput nyi-
tott a forradalom furiáinak, meglazította Ausztria és Magyarország viszonyát 
stb. Ezek azok az okok, amelyek Schwarzenbergen, a halovány vámpíron és 
a vérengző Haynaun keresztül B.-t a vesztőhelyre juttatják s így a kivégzés 
felelősségétől felmentett ifjú Ferenc Józsefet nem a béke olajágával, hanem 
a vérpadon keresztül emelik trónra. 

Nagyszabású emléke a szilárdjellemű, jog- és törvénytisztelő B.-nak e 
könyv, melynek második kötete a pöriratokat s az eddig kiadatlan államira-
tokat s leveleket foglalja magában , melyek B. miniszterelnöki működésének 
s az udvar és a bécsi kormány vele szemben követett poli t ikájának megvi-
lágítására szükségesek. De nagyszabású bizonyítéka e könyv K. kiváló tör-
ténetírói tehetségének is, aki pompás jellemrajzokat ad a szereplő egyének-
ről és világos helyzetképeket fest az európai és hazai viszonyokról. 



Dr. Erdélyi László : A magyar lovagkor társadalma é s műve lődése 
1205—1526. Athenaeum. 159 1. 

Mai esettségünkben ki ne olvasna szívesen a vallásos harciasság fé-
nyes vagy nagyszándékú, de tragikus kimenetelű eseményeiről, az aranybul-
lás Endre, IV. Béla, az Anjouk. Zsigmond, a Hunyadiak, a Jagellók korá-
nak életéről ? Ezt a lélekszerinti érdeklődésünket használ ja ki Erdélyi László, 
a magyar mult kitűnő ismerője s mondhatom, ki is elégíti, mikor főleg a tör-
vények s egyéb források alapján ennek a gazdag rétegeződésű társadalom-
nak teljes rajzát ad j a a királytól le a jobbágyig művelődési életének, politi-
kai, vallási, szellemi, gazdasági életének minden vonatkozásában. Erdélyi 
könyve sokban visszaveti világosságát a magyar történelem első századaira, 
de a magyar társadalom további (1849-ig) életére is. A 75-ik oldalon említett 
40,000 tanulóra tervezett egyetem inkább kaszárnya lett volna. 

Dr. Erdélyi Lász ló : A magyar lovagkor nemzetsége i 1200—1408. 
Budapest, Szent István Társulat k iadása . 81 1. 

E. gazdag történeti munkásságának ez ú jabb terméke a magyar és 
jövevény nemzetségekről nyújt tiszta képet, amint ezek a XIII.—XIV- sz. tör-
téneti emlékeiben a de genere N. formában való vezetéknév keresésképen 
megjelennek. Az Anjou-kor végétől kezdve már azt a birtokot nevezték meg 
a személynév előtt, ahol az ős kúriája vagy vára állott. Wertner és Kará-
csonyi nagy munkáival szemben E. szorosabb, földrajzilag csoportosító nem-
zetségtörténetet ad s ismerteti a nemzetségi címereket is. Azt hiszem, hogy 
ezt a munkát nemcsak az érdekelt 189 nemzetség leszármazottai, de a ma-
gyar lovagkor minden igaz barát ja örömmel tanulmányozza. 

Birkás G é z a : Egy elzászi francia nemes dunántúli utazása a 18. 
s zázad második felében. Győr. 1932. 15 1. Különlenyomat a Győri Szemle 
III. évfolyamából. 

B. a XVII. sz. é lénkebb francia érintkezése után a XVIII. sz. ellany-
huló érdeklődéséből emeli ki Zorn de Bulach ezredes élményeit 1772-ből, 
melyeket Rohan bíbornok francia rendkívüli követ és mások társaságában 
szerzett Magyarországon. Elsősorban a katonaság érdekelte, de a kultúrális 
állapotokról is van néhány szava. Győr, Buda, az Esterházy Ferenc gróf fő-
kancellár cseklészi birtokán s Esterházy Miklós hercegnél Esterházán tett lá-
togatás, a kismartoni vadászát leírása, a dunántúli talaj feltűnő gazdagságá-
nak, a földművelés fejlődése akadályainak, az ipar e lhanyagolásának, a né-
pesség tarkaságának, a népek életmódjának, a magyar faj értékeinek kieme. 
lése értékes részletei a műnek. 

Dr. Mihályi Ernő. 

Dr. Florio Banfi : Filippo Scolari temesi főispán s az Oratorio degli 
Scolari Firenzében. Különlenyomat az Erdélyi Múzeum XXXVII. évf. 1932. 
4—6. számából, Kolozsvár. 

A Scolari család Magyarországra szakadt három tagja közül legismer-
tebb az Ozorai Pipo néven emlegetett Fülöp. Testvére, Máté, rác despota volt 
unokatestvérük, András, pfdig nagyváradi püspök. A quattrocento szellemét 
hozták hazánkba a XV. század első felében. Mecénási működésükről már az 
Arch. Ért. XI. kötetében (173—188. 1) értesült a magyar közönség Andrea 
Scolari végrendeletének közlése kapcsán. Most Florio Banfi a végrendelet 
a lapján, a Brunelleschi tervei szerint épített firenzei oratóriumról értekezik. 
A kápolnát Brunelleschi legtökéletesebb alkotásának tartják, de ma részben 
elpusztult, részben átépítették. Mozgalom indult meg az olasz körökben Ar-
turo Linacher (1916) kezdeményezésére, hogy ezt a remekművet eredeti szép-
ségében újraépítsék. Florio Banfi is belekapcsolódott ezen mozgalomba s az 
épület ismertetése mellett a magyarság figyelmét akar ja felhívni erre a ma-
gyar pénzen épült remekműre. 



F. Banfi — L. A. Maggiorotti : La fortezza di Giavarino stb. Atti dello 
Istituto di Architettura Militare ; Roma, 1932. II. k. 

Az olasz-magyar barátság nemcsak beszédekben, hangulatos újságcik-
kekben él, hanem alkotásokban is. Ennek egyik beszédes tanuja az előt-
tünk fekvő, száztíz oldalas füzet. Győr várának építését, török kézbe jutását 
é s visszafoglalását tartalmazza. A leírás szakszerű, eleven s meglátszik rajta 
a hozzáértő katona kezenyoma. Florio Banfi (Barabás László) hazánkfia és 
Maggíorotti tábornok jó munkát végeztek. Csak természetes, hogy a várépí-
tésben és az ostromokban szereplő olaszoknak több figyelmet szentelnek, 
mint az egyébként megtörtént volna. Villányi Szaniszló már megírta az itt 
ismert adatok nagy részét, de ő nélkülözte a katona szaktudását , az olasz 
levéltárak adatait s így volt elég új mondanivalójuk is a társszerzőknek. Az 
olasz szereplők közül különösen kiemelkedik Pietro Ferabosco, a XVI. szá-
zad színvonalán álló vár tervezője és építési vezetője. A füzet külön is is-
merteti az ő működését. A többi olasz hadimérnök rövid életrajzát is közlik. 
Szép, világos illusztrációk, pontos jegyzetek csak emelik a munka értékét. 
Ami fogyatkozás mégis megállapítható, az az íróknak a helyszíntől való tá-
vollétéből fakad, vagy a bevezető tanulmány rájuknézve kisebb fontosságá-
ból. Az előbbi oknak tulajdonítjuk, hogy az égtáj meghatározás elég téves (a 
Kastély-bástya nem északi, hanem nyugati sarka a várnak). A kazamaták 
ismertetésére elég, ma is biztos építmény szolgáltatott volna bőséges anyagot 
s nem kell találgatásra szorítkozniok. Való igaz, hogy a Belváros alatt 
földalatti folyosórendszer nincs. Félreértésre ad alkalmat (30. 1.), hogy két 
szigetről olvasunk, mikor az egyik bizonyára a mai Újváros (a szövegben 
(l'isola di Sziget), a másik a mostani Sziget-városrész. Talán nem érdektelen 
annak közlése itt, hogy a „győri vaskakas" kakasa vörösrézből készült. Az 
55. oldalon megkérdőjelzett „Altumbardek" bizonyára Altenburg-Ovár. A be-
vezető részben bizonyára helyesebb lett volna a mai tudományos eredmények 
közlése Scala adatai helyett. Mert az „Arabo"-név nem római, hanem kelta 
eredetű s a várost is ők alapítják. A Kápta landomb nem mesterséges domb, 
hanem természetes alakulat. Az avar telepről is meg kellett volna emlékezni. 
De ezek olyan kis részletkérdések, hogy nem ronthatják le Banfi és Maggío-
rotti komoly munkájának értékét. Lovas Elemér. 

Dr. Dvorzsák Dezső : A parlamentárizmus válságához . 52 1. Buda-
pest, 1932, 

Ujabb erő azok táborának növelésére, kik minden konzervatívizmus 
mellett megokoltan és bátran hirdetik a szükséges orvoslást. A kisterjedelmű 
könyv többet nyújt a címében megjelölt anyagnál, mert dióhéjban csaknem 
az egész szociológiát érinti, Stílusának tömörsége azonban helyenként lehe-
tetlenné teszi gondolatának teljes kifejezését. Csak bizonyos korlátozással 
mondhat juk az államot a legtökéletesebbnek, mely mindent megtehet és nem 
egészen világos, mit ért szerinte az állam tulajdonképeni céljául feltüntetett 
„osztó igazság"-on. Nagyon helyesen kívánja a választások titkosságát. 

Dr. Hermann Ipoly. 

A bencés diák kalauza. Pannonhalmi Szemle kiadása, Pannon-
halma, 1932. Ára 70 f. 

Ma, mikor könyvet írnak a férfiatlan nemzedékről, megmozdul a ben-
cés nevelők lelke s könyvet ír a subiácói sziklaemberről s az 1400 éves ben-
cés multat felépítő sziklagyermekeiről, akik a mindennapi lápéletből kiemel-
kedve a tudás, a hit magaslatain, Isten-közelségben élve, de a gyakorlati éle-
tet is kezükben tartva, például szolgálhatnak a bencés diákoknak. A könyv 
legnagyobb részét, a bencés múltról, a bencés diák jelleméről való tudniva-
lókat Szunyogh Xav. Ferenc írta a maga franciásan könnyed előadásával . 
A bencés cserkészről Dr. Mattyasóvszky Kasszián, a kat. bencés diákok egye-
sületéről Dr...Kemenes Illés, az oblátus- és oblátaszövetségről Dr. Niszler 
Teodóz írt. Öröm látni ezt az élénk szervező munkát, mely egy nagy családdá 



fogja össze a bencések gondjaira bízott ifjúságot, híveket, a volt tanítványo-
kat s Szent Benedek minden tisztelőjét. A szép kiállítású könyvet Királyfalvi 
Kraft, Harmos és Zászlós István művei díszítik s a volt jeles bencések és 
kiváló bencés tanítványok névsora egészíti ki. Dr Mihályi Ernő. 

Művésze t tö r t éne lem. 
Gallus Schwind 0 . S. B.: P. Desiderius Lenz. Biographische Ge-

denkblättar. Beuron. 1932. 324 I. 
P. Desiderius Lenz születésének (1832) százéves évfordulóján adta ki 

a beuroni főapátság nagy fiának életrajzát. Schwind ügyes biografusnak bizo-
nyul. Ahol lehet, Lenzet szólaltatja meg, hogy kettős fénnyel világítson be 
ennek a nagyszabású müvészegyéniségnek sokszor különös, de mindig tiszta, 
magasságok felé törő lelkivilágába. Az életrajz sokszor szélesedik ki korképpé. 
Benne a 19. szd. második felének német és olasz művészete, a bencés rend 
újravirágzásának érdekes képei, a beuroni művésziskola első nagy nekilen-
dülése, gyakori xálsága és a cassinoi alkotásokban mutatkozó virágzása 
egyetlen élvezetes képpé olvadnak össze. Megható Lenznek következetes ki-
tartása a „kánon" célkitűzései mellett ; megdöbbentő, hogy élete végén — 
postán vész el az a kézirat, melyen annyit dolgozott, A szerző nem mu-
lasztja el, hogy azt a pályát is megrajzolja, melyen a hosszú ideig világi (de 
nem világias) életet élő művész a benedeki lélekformáló művészet ráha tása 
alatt a szerzetesi erények hordozójává lett. Jámborsága, lelkiélete, — ma is 
nevelő hatású. Halála — a pátriárkák békés elnyugvása (1928). — rf — 

Dr. Csatkai Endre : Sopron környékének műemlékei. Sopron. Szé-
kely és Társa. 1932-

Tizenkét falut választ ki a szerző, de nem ötletszerűen, hanem nagyon 
helyes kiindulásból, kegyurak szerint, hiszen jól tudjuk, hogy ezek a stílusok 
hordozói a középkorban épen úgy, mint a kat. megújhodás korában. A Szé-
chenyi uradalom és Sopron megmaradt falvainak és a győri püspökséghez 
tartozó Fertőrákosnak múltját adja, emlékeit tárja fel. Nem kerüli el figyel-
mét a legkisebb iparművészeti alkotás sem. Az alkotók közül 16 mestert tud 
megnevezni. Kívánatos volna az ilyen részlettanulmányoknak minél szélesebb 
körre való kiterjesztése. 

A M a g y a r Művészet legújabb (9—12.) számai a művészeti kérdések 
változatos sorát ölelik fel. Nyilas Jenő az új magyar művészet egyik kiváló 
képviselőjének, Farkas Istvánnak festészetét elemzi új szempontokban gaz-
dag tanulmányában. Ha jós Erzsébet a Szépművészeti Múzeum német rajzki-
állításának kincseit mutat ja be. Horváth Henrik a főváros, elsősorban a bu-
dai vár építészetének megmaradt emlékeivel, mégpedig a középkori emlékek 
gazdag sorozatával s a középkori Pes tbudának a helyszínen levő emlékeivel 
foglalkozik, melyeket pazar bőségben képekben is bemutat. Hóman Bálint 
kultuszminiszter művészeti politikájának jelentőségére külön cikk hívja fel a 
figyelmet. Ferenczy Valér a modern rézkarcról, Ybl Ervin az Iparművészeti 
Múzeum bronzgyüjteményének olasz renaissance szobrocskáiról ír beható ta-
nulmányt. Elhalt művészek életrajzai és az ú jabban megjelent művészettörté-
neti művek beható kritikai ismertetése zár ja be a mint mindig, úgy most is 
elsőrangú műmellékletekkel és a kitűnő reprodukciók tömegével ellátott, a 
legújabb művészi termes kitűnő alkotásait is bemutató, tartalmas füzeteket. 

Az új, immár kilencedik évfo lyamának első számában Manetről talá-
lálunk szellemes tanulmányt. Majd Dr. Balogh Jolán a renaissanceművészet 
magyarországi elterjedéséről számol be ú jabb kutatásai alapján s annak a 
budai központból országszerte való elterjedését mutatja ki. 

Dr. Heimler Káro ly : Soproni képeskönyv . 123 képpel. Somló Béla 
könyvkiadó. Budapest. 



sok ismertetésére H. könyvével, mely öt nyelven, de főleg 123 művészi fel-
vétellel mutatja be Sopron kultúrtörténeti értékeit. Benne lüktet a képekben 
Sopron lelke a maga történeti kialakulásában. A beszédes kövek sokat el-
mesélnek a köztük lakó emberekről is. Kapunk ízelítőt — bár szűk marok-
kal — a vidék, a táj szépségeiből is. Ezekről bizonyára külön kötetet indíta-
nak útra. Nagyon jó csalogató lesz ez a könyv az idegenforgalom számára. 
Ilyen szép kötetek más városokról is megjelenhetnének, amelyeknek művé-
szettörténeti emlékeit a Magyar Művészet munkásai s egyéb tudósok már 
eléggé feltárták, pl. Győrről (Stengl Marianne : Győr műemlékei. Győr, 1932.), 
Esztergomról, Pécsről, Egerről, Székesfehérvárról, vagy a Bakony s a Bala-
ton vidékének műemlékeiről, táji szépségeiről, falvainak barokk, rokokó, em-
pire kultúrértékeiről, Pannonhalma, Zirc, Bakonybél, Tihany, Zalaapáti , Fel-
sőőrs stb. egyházművészeti értékeiről. Hiszem, hogy Nyilas-Kolb szerkesztő 
megtalálja a módot ezekre is. 

Dr. Mihályi Ernő 

Német nye lvészet . 
Virgil Moser : Frühneuhochdeutsche Grammatik. I. Band : Lautlehre, 

1. Hälf te : Orthographie, Betonung, Stammsilbenvokale. Germanische Biblio-
thek I, 17. Heidelberg 1929. C. Winter. 8°, XLV + 216 1. Ára kötve 12 M. 

Moser könyve a szerző egy régibb s javarészt már elavult művének 
(Einführung in die frühnhd. Schriftdialekte. 1909) második részéből nőtt ki. 
A szerző ugyan kezdőknek szánt igénytelen bevezetésnek nevezi könyvét az 
Előszóban, de az jóval több ennél, mert a szerző két évtized megfeszített 
munkájával újból átvizsgálta és kritikailag megrostálta a szakirodalomban 
szétszórtan megjelent óriási anyagot és kutatásait kiterjesztette az eddig meg-
lehetősen elhanyagolt bajor-osztrák, a lemann és keleti-frank nyelvjárás-terü-
letekre is. A jelen első kötet a hangtan első felét (helyesírás, hangsúly, tő-
hangzók) tartalmazza. Nagy értéke a 24 oldalnyi, bíráló megjegyzésekkel kí-
sért szakirodalom, továbbá a legapróbb részletekre is kiterjedő 69 oldalnyi 
orthographia, mely rendet teremt a korai újfelnémet nyelvemlékek helyesírá-
sára jellemző zűrzavarban s a hangértékek pontos megállapítása révén egyik 
legfontosabb része a korai újfelnémet nyelvtannak. Őszintén kívánjuk, hogy 
Moser alapvető munka ja a hátralevő két kötettel mielőbb méltó befejezést 
nyerjen, hogy így végre alapos és megbízható segédeszközünk legyen a ko-
rai újfelnémet nyelv emlékeinek megítélésére. lg 

Ókortudomány. 
Charisteria, Alois Rzach zum achtzigsten Geburtstag dargebracht. 

Reichenberg, 1930. Stiepel. 186 1. Ára ? 
A „Deutsche Gesellschaft für Altertumskunde in Prag" alapítótagjának, 

első és egyetlen dísztagjának, Rzach Alajos, prágai filológus professzornak 
80. születésnapja alkalmából készült eme gazdag és változatos emlékkönyvről 
csak egészen vázlatos áttekintést nyujthatunk. 

M. Adler az u. n. Arkesilaos-papyrust átvizsgálva szövegmódosítással 
megállapítja, hogy Arkesilaos neve az 1. 21-ben nem fordul elő, így az első 
kolumnának összefüggő olvasását nyújthatja A papyrus első kiadóját cáfolva 
azt állítja, hogy a szóbanforgó mű, valószínűleg beszéd, Isis-Athénéről szól. 
— A. Biedl latin nyelvű értekezésében Verg. Aen. I. 109-ben szereplő arae-t 
Sardinia és Afrika között levő sziklazátonyok közt keresi, ahol Róma és 
Karthágó 306-ban szerződést kötött. — V. Ehrenberg az eunomia fogalmának 
fejlődését mutatja be egészen a hellenisztikus korig. — V. Fluss Rehor Hruby, 
egy 15. századi cseh humanista Cicero: Paradoxa c. művének fordításából 
vett részleteket hasonlítja össze az eredeti szöveggel. — J. Geffcken a 
paaxavo? oatjawv fogalmának fejlődését kiséri végig kezdettől fogva a keresz-
tény irodalmon is. — A. Gnirs a markomannok földjének topográfiájához 
nyújt Ptol. II, 11, 14-et megvilágítva adalékokat. — A . Gotsmich egy, a hohen-
furthi kolostor birtokában levő^Hekataion-t tesz közzé fényképmásolatban és 



elemez összehasonlítván azt egy bécsi Hekataion-nal. — F. Groh Aristoteles rep. 
Ath. 44, L: âraaxâTTJç TÖV TTputávewv fogalmának meghatározását nyú j t j a .— 
K. Holzinger Aristophanes-scholionokhoz fűz kritikai megjegyzéseket. — Th. 
Hopfner értekezése Orig. c. Cles. VI. 21—34. VI. 38. fordítását és értelmezé-
sét foglalja magában . — J. Jünther a kalokagathia fogalmának fejlődéséről 
értekezik. — A. Koltz Orosius történeti művének I. 2-t boncolja földrajzi 
szempontból. — Eug. Liben Martialis epigrammái első könyvének hét, elszórt 
epigrammáját fogja össze, melyeket szerinte M. külön is kiadott. — Photios 
Bibliotheca c. művéhez szövegkritikai kiegészítéseket nyújt E. Martini. — J. 
Mesk Pind. Ol. I. 60. kapcsán Tantalosról, K. Mras Luc. Dial. mer. 6, 1 t 
véve alapul a régi Athénben megállapított létminimumról értekezik. — K. 
Prinz Teocr. 7, 70-t magyarázza a Flaviusok korában divatos azon szokás 
a lapján, hogy mulatozáskor a serlegek száma megfelelt egy-egy személy 
nevében levő betűk számának. — L. Rademacher Eur. Andr. 121. kapcsán az 
£7TCX01V0Ç fogalmát világítja meg. — S. Reiter a sokat vitatott Jul. Faustus-
féle sirtelirathoz szól hozzá (CLE 2121). A felosztást illetőleg más a felfogá-
sunk. (V. ö. Egy. Phil. Közi. LV. 1931. 66. sk. 11.) — M. San Nicolö egy 
babiloni rabszolga-adásvevési szerződésről tárgyal Nagy Sándor idejéből. — 
M. Schmaus ruspei Fulgentius Szentháromság-tanát ismerteti és méltatja. — 
A. Stein az èTltaxewiÇ cím helyét állapítja meg az egyiptomi címek közt. — 
F. Steinmetzer babiloni mértékekről ír. — E. Weiss a Festusnál, Ulpianusnál 
és Gaiusnál szereplő „Uti possidetis" ediktumokat az á lhagyományozás törté-
netének szempontjából vizsgálja. 

Ezen 24 tar talmas értekezéssel Rzach tisztelői, kollégái és tanítványai 
méltó és maradandó emléket állítottak a tudós, érdemekben gazdag jubi lánsnak. 

Dr. Rados Tamás. 

M. Hof fmann: Tusculum Kalender, Heimeran, München, 1933., 53 l.„ 
0'80 M. 

0 . A. Eichhorn : 100 lustige Rätsel für junge Lateiner, Dümmler„ 
Berlin und Bonn, évsz. nélkül, 39 I., 0 90 M. 

F. W. Juxicus — W . B e c h e r : Der lustige Lateiner, 2. stark verän-
derte Aufl., Dümmler , Berlin und Bonn, 1931., 64 1., 2 25 M. 

1. Igazi német leleményesség tanújele az előttünk levő kis naptár. Az 
1933-as naptár mellett párhuzamosan a Jul. Caesar-féle római kalendáriumot 
is hozza, mely ez alkalommal jelenik meg először a könyvpiacon egész ter-
jedelmében, napról napra kidolgozva. Minden egyes naphoz hozzáfűzi ókori 
források alapján — sokszor csak mondák alapján — azt, hogy minő ünnep, 
játékok, templomszentelési, a császári házzal kapcsolatos emlék-napok stb. , 
továbbá minő nevezetes ókori politikai vagy kultúrtörténeti szempontból fontos 
események évfordulója esik az illető napra. Az ókori naptárral kapcsolatos 
tudnivalók (szószármaztatás, rövidítések magyarázata, stb.) ügyes áttekintését 
is nyújtja. Sőt kultúrtörténeti érdekességként — E. Heimeran tollából — a 
csillagjóslás szabályait is a lka lmazza az 1933-as esztendőre, hozza a százesz-
tendős jövendőmondó idő- és egyébb jóslatait is. 

2. Eichhorn német nyelven, egészen szabadon kezelt verssorokban 
100 rejtvényt nyújt kis füzetében. Ügyes kapcsolatok létesítésével teszi élőkké 
előttünk a „holt" latin nyelv egyes szavait. A megfejtés — tekintettel azokra, 
akiknek szánta — mindig egyszerű. 

3. Az első kiadáshoz viszonyítva több változtatást találunk az új „Lus-
tige Lateiner"-ben. Időszerűnek nem látszó dolgokat megfelelőbb újak igye-
keznek pótolni. A latin nyelv agglutináló, ablautoló természetének kihaszná-
lása, tréfás versikék, etimologizálás, a kulináris latinság humoros oldalának 
kidomborítása, szavak szétboncolása, német szövegnek a betűk, szótagok 
más kapcsolása révén latin szavakkal való átírása, kifejezések új, tréfás 
magyarázata, modern fogalmak beleolvasása antik írók nyilatkozataiba, tréfás 
elbeszé lések stb. azok az eszközök, melyek segítségével néhány derűs percet 
akar szerezni e kis könyvecske az elfogulatlan, olvasónak. Változatos csoportok 



fogják egybe a sok-sok tréfás szót, szójátékot, rejtvényt, feliratot stb. Ezek 
jellegére rávilágít egypár cím a sok közül : Latinitas masculina, muliebris, 
transalpina, medica, chemica, bellica, lanx satura, carmina Burana, narratiun-
culae stb. A tréfa magjának teljes kihámozásához néha a német viszonyok-
ban, illetve irodalomban való mélyebb járaiosság kívánatos. 

Mind a három füzet a latin szavak könnyebb megtanultatására, az 
e lőadás élénkítésére, de a német nyelv gyakorlására is — kapcsolatban a 
latinnal — jól használható. 

s. s. 

Kultúrpolitika. 

Volkstum und Kulturpolitik. Eine Sammlung von Aufsätzen, gewidmet 
Georg Schreiber zum 50. Geburtstag. Herausgegeben von H. Konen und J. P. 
Steifes. Köln 1932, Gilde-Verlag. Nagyoktáv, 620 1. Ára egészvászonkötésben 
14 M. 

A német katolicizmus politikai képviselete, a centrum-párt kezdettől 
fogva nagy szerepet adott célkitűzései között a kultúrpolitikának. A történeti 
események minden tekintetben igazolták ennek a helyességét. A folyton ismét-
lődő sorscsapások hatása alatt immár a német radikalizmus képviselői is 
(jobb- és baloldaliak egyaránt) elismerik a katolikus centrum-párt évtizedek 
óta hangoztatott tételének helyességét, hogy csak egy lelki és szellemi, a nép-
ből kiinduló megújhodás mentheti meg a német nemzetet. A nép veszi körül 
a maga élettől duzzadó, minden izében eredeti és egészséges világával az 
egyes személyt a bölcsőtől a sírig. A nép őrzi és menti a századok múlásá-
ban a nemzeti mult legnagyobb értékeit és célkitűzéseit. Minden állami poli-
tika, még a legzseniálisabb is önmagában hordja a korai bukás csiráit, ha 
eltávolodik a néptől. Nem véletlen tehát, hogy a német politika, mint minden 
nagy nemzeti tragédia után, most is a néphez fordul s benne keresi a szebb 
jövő lehetőségeit. Tudományos alapossággal, rajongó szeretettel s az élniakarás 
lázas tevékenységével nevelik ma a német népet s egyben kibányásszák 
eddig elhanyagolt vagy félreismert értékeit. Csak ezzel magyarázható a német 
néprajztudomány, a német nyelvjárás- és nyelvszigetkutatás, a német népok-
tatás stb. hihetetlen arányú fellendülése a világháború után. — A jelen 
m u n k a is, melyben a német kultúrpolitika vezetői közel 40 elsőrangú tanul-
mányt közölnek vezérük, Schreiber prelátus 50. születésnapja alkalmából, 
egyik érett gyümölcse ezen törekvéseknek s egyben nagyszabású átpillantása 
az egész mozgalomnak. Az öt nagy fejezetre osztott kötet gazdag tartalmát 
épen a sokoldalúsága miatt lehetetlen volna röviden ismertetnünk, ezért csak 
a magyar szempontból fontos tanulmányokra hívjuk fel a figyelmet. Az első 
Bleyer Jakab tanulmánya, melyben a Stolberg- és a Széchényi-család levele-
zése alapján a magyar és német kultúrkapcsolatok egyik legérdekesebb s 
eddig még alig ismert fejezetére világít rá s utal arra, hogy a bécsi katolikus 
megújhodás vezetőinek, a Hofbauer-Schlegel-Széchényi-körnek épen Széchényi 
Ferenc gróf közvetítésével nagy szerepe lehetett a magyar katolicizmus fel-
virágoztatásában. Richard Mai pedig ..Südosteuropa und die deutsche Kultur" 
c. tanulmányában külön fejezetet szentel a magyar és a német kultúrkapcso-
latok részletes tárgyalásának. (448—455. 1.) Ez a fejezet annyira tanulságos, 
hogy érdemes volna teljes egészében közölnünk. Mivel ez lehetetlen, csak 
két mondatot idézünk a feltűnően tárgyilagos és a legapróbb részletekre is 
kiterjedő tanulmányból : „Kaum ein anderes Volk ist am deutschen Musik-
leben, Theaterwesen, am deutschen Film, der deutschen Presse, am Rund-
tunk so stark beteiligt wie das ungarische. Die Grösse des deutschen Kultur-
kreises und der Vorrang, den sich das deutsche Volk gerade an einigen 
dieser Gebiete, die dem ungarischen Wesen so sehr naheliegen, errungen 
hat, verbürgen der ungarischen Intelligenz eine Wirkfähigkeit in die Welt, 
die ein kleineres Volk bei noch so hohen Leistungen niemals allein erzielen 
kann". (448—449. 1.) Mai végül kiemeli, hogy a magyar-német kultúrkapcso-
latok mintaszerűek. Magyarország példája élénken bizonyítja azt, hogy egy 



kisebb kultúrkörzet egy nagyobbal a legteljesebb közösségben élhet anélküL 
hogy eredetiségét és az önállóságát elveszítené, sőt ellenkezőleg a saját ható-
erejét és termékenységét sokszorozza meg csak általa. — A kötetet G. Schrei-
ber irodalmi munkásságának részletes jegyzéke és egy igen használha tó 
tárgymutató zárja. 

Dr. Kurzweil Géza. 

Das deutsche Volkstum und die Kirche. Ein Beitrag zum Ethos der 
Minderheiten von Georg Schreiber. Köln 1932, Gildeverlag. 103 1. Fűzve 1'80 M. 

A kiváló szerző mér régóta mint a vallásosság és a nép viszonyának 
egyik legkiválóbb kutatója ismeretes. Jelen műve is e munkásságának ered-
ménye s mint ilyen több szempontból irénytszabó jelentőségű. Egyrészt mert 
kimutatja és sok szempontból megvilágítja az Egyház népalakító és népmeg-
tartó erejét, másrészt mert világosan kifejti a népnek mint önálló és nélkü-
lözhetetlen hata lomnak értékét és jogait az á l lammal szemben. Ezzel a z 
utóbbi szemponttal lényegesen gazdagít ja a nemzetközi jogot is, amennyiben 
fontos ösztönzéseket ad a népjog szerves kifejlesztéséhez s így a kisebbségi 
kérdés pozitív megoldásához. 

lg. 

Természettudomány. 

Valter Lász ló : A mikroszkóp é s keze lése . Kiadja a Kir. Magy. 
Természettudományi Társulat Budapest, 1931. 255 oldal. 116 rajzzal. 

A mikroszkóp egyike a leghasználtabb optikai eszközöknek. Hosszú 
fejlődése közben a tökéletesség magas fokára emelkedett. A rá vonatkozó 
ismeretek és tudnivalók tömegéről csak az ilyen Valter-féle a lapos összefog-
laló munka elolvasása után van fogalmunk. A fénytani alapismereteken, a z 
optikai üvegeken, a lencsék törvényein és hibáin kezdve végig tárgyalja a 
mikroszkóp részeit, felépítését, működését, kezdését, fénytani tulajdonságait 
és jellemzőit. Kiterjeszkedik az összes mellékkészülékekre, továbbá a speciális 
feladatú polározó és fotografáló mikroszkópokra is. Sőt a történeti fej lődés 
és a modern, gyári mikroszkópkészítés leírása is megtalálható benne. A 
könyv anyagának megválasztása a művelt nagyközönség, a tanár, az orvos, 
a kémikus, minerológus, botanikus, zoológus stb. igényeit tar t ja szem előtt. 
Ahol a mikroszkóp mint segédeszköz használatos, ott ez a könyv hézagpótló 
segédkönyv gyanánt ajánlható. Az anyag bősége, áttekinthető elrendezése, 
az előadás világos, tömör stílusa, eleven, sima gördülékenysége, a sok és jó 
ábra vezető helyet biztosítanak a kis könyvnek a mikroszkópról szóló magyar 
népszerű és tudományos irodalomban egyaránt. 

Tóth Aladár. 

Zemolén Győző: Az e lektromosság és gyakorlati a lkalmazásai , 
2. kiadás. Átdolgozta Pogány Béla és Pöschl Imre. Kiadja Kir. Magy. Termé-
szettudományi Társulat. Budapest, 1927. 664 lap, 549 rajzzal. 

A hata lmas kötet anyagának bölcs kiválasztásával, logikus felépítésével, 
mondanivalójának precíz megfogalmazásával, népszerű, könnyen érthető, 
mindig eleven, érdekes e lőadásmódjával igazán maradandót alkotott a tudo-
mány népszerűsítése terén Zemplén Győző, korán hősi halált halt tudósunk. 

A könyv első része megismerteti az olvasóval a nyugvó elektromosság 
törvényeit (elektrosztatika), majd az elektromos áramok különféle fajtáit. 
Bemutatja példákkal, képekkel bőven illusztrálva az egyenáram, az indukált 
áram, a váltóáram, az elektromos hullámok, Röntgen sugarak tulajdonságait. 
Közben észrevétlenül megismerkedünk a különféle elektromos fogalmak 
(feszültség, áramerőség, ellenállás, sűrítő, önindukció stb.) szerepével és a 
sokféle készülék (galván elem, galvanométer, voltméter, ampérméter, elektro-
mágnes, induktor, Röntgen cső stb.) céljával és működésével . 



A második rész az elektromos áramfejlesztés (elemek, akkumulátorok, 
egyenáramú dinamók, váltóáramú generátorok, többfázisú áramrendszerek) 
és az áramvezetés (vezetékek, kábelek, hálózat, kapcsolók, villámhárítók, 
transzformátorok, a nagy feszültség előnyei) részletes ismertetésével kezdődik. 
Majd áttér az elektromosság alkalmazásaira. Megmagyarázza az egyenáramú, 
váltóáramú motorok szerkezetét, működését, leírja a lkalmazásaikat Elmondja 
az elektromos világítás, fűtés, hegesztés, kohók, kemencék, az elektrolízis, a 
galvanoplasztika eredményeit. Majd az elektromos gondolatközlés terjedelmes 
körét részletezi. Itt találjuk a távíró, telefon, automata telefon, telefonközpont, 
a rádiótelegráf, rádiótelefon (szórakoztató rádió) adó és vevő ál lomásainak 
magyarázatát. A Röntgen-fény alkalmazásáról és az elektromosságnak az 
orvostudományban való szerepéről szóló fejezetekkel zárul a könyv. 

Mint már mondottuk, az elektromosság tudományának népszerűsítését 
mintaszerűen elvégzi Zemplén. Különös érdeme, hogy a magyar tudósok és 
mérnökök munkásságát nem mulasztja el kiemelni. Bemutatja az úttörő 
magyar találmányokat : Jedlik Ányos motorát, dinamóját, a Zipernovszky— 
Déry—Bláthy-féle transzformátort, a Cserháti—Kandó-féle elektromos nagy-
vasutat a Valtellina völgyben, Kandó Kálmán fázisváltóját a magyar vasutak 
elektrifikálásánál, Puskás Tivadar telefonhírmondóját, a Pollák— Virág-féle 
gyorsjávirót. A kisebb jelentőségű magyar munkálatokról, sőt az idegenbe 
szakadt Lénárd Fülöpről és Tesla Miklósról sem feledkezik meg. 

A munka első kiadása óta az elektromosság elmélete és gyakorlati 
a lkalmazásai nagyot fejlődtek. A mostani, második k iadásban ezért át kel-
lett dolgozni a Röntgen sugarakról, az elektromos hullámokról és a rádióról 
szóló fejezeteket, továbbá a dinamóról, a transzformátorról, a villamos vasu-
takról, hőiparról szóló részeket. Új fejezet szól az elektromosság alkalmazá-
sáról az orvosi tudományban. Az átdolgozásnál sikerült a könyv világos, 
könnyű modorát, kitűnő stílusát megőrizni. Ajánljuk az elektromosság iránt 
érdeklődő olvasóink, magukat továbbképző nagydiákjaink szeretetébe. 

Tóth Aladár. 

Matthias Tibor S. J. : Die Best immung der Sonnengeschwindigkeit 
a u s der Radialgeschwindigkeit der Sterne schwacher Helligkeit auf 
Grund gepaarter Gruppierung. 

U. a. : The Element of the Solar Motion as determined from the Data 
of the Radial Velocities of the Stars fainter than Visual Magnitude 4'5 and 
being in a Diametral Position. 

Szerző ezen két nyelven kiadott munká jában a Nap sebességét és 
ezen sebesség irányát — u. n. apexét — állapítja meg számítás útján. Új 
e l já rásának alapgondolata az, hogy az állócsillagok látóvonal irányába eső 
— u. n. radiális — sebessége relatív dolog. Tartalmazza az állócsillag sebes-
ségének egy összetevőjét, de tartalmazza a mozgásban levő Nap sebességé-
nek is egy összetevőjét. Ha az égboltozat átmérőjének két ellentétes végpontja 
körül levő egy-egy csillagot párba állítunk és több száz ilyen pár alapul vétele 
segítségével végezzük a számítást, a Nap sebességét és mozgásirányát nagy 
pontosággal kaphat juk meg. Egyedüli feltétel az, hogy az egy párba állított 
csillagok egyenlő, de ellentétes radiális sebességűek legyenek. Ilyen csillago-
kat szerző az amerikai Mount Wilson és Lick csillagvizsgálók megfigyelési 
anyagából vesz 904-et. A számítások után az eddigi legjobb értékekkel jól 
egyező eredményeket kap a Nap sebességére és az apex koordinátáira. Az 
új, páronkinti csoportosítás módszere tehát igazolva van. 

Campbell amerikai csillagász vette észre először, hogy a Nap sebes-
ségére kapott végeredmény attól is függ, hogy az alapul vett állócsillagok 
színképe milyen. Szerző a páronkinti csoportosítás módszerével még ezt a 
felfedezést is megerősíti, sőt eredményei azt mutatják, hogy az egyes színkép 
t ípusoknak megfelelő napsebességek még kimondottabban különböznek, mint 
Campbell megállapításainál. 

Szerző kutatásainál a rendszerint elhanyagolt gyengefényű csillagokat 
használta fel. Szerencsésen egészíti ki tehát az eddigi, legnagyobbrészt a 
fényesebb csillagokkal végzett hasonló számításokat. T.A. 



Kincseskönyv. Kiadja a Kir. Magyar Természeüudományi Társulat, 
Budapest, 1932. 868 + XII oldal. 

A lexikonszerű munka célja a címlap szerint az, hogy gyakorlati tanács-
adó legyen a mindennapi élet természettudományi és technikai kérdéseiben 
otthon és a ház körül. 24 munkatárs 50.000-nél több adatát foglalja magában . 
A munkatársak valamennyien szakemberek, kik szaktudományukkal gyakor-
latilag is foglalkoznak. A szerkesztő Gombocz Endre, a Társulat első titkára. 

A Kincseskönyv a rengeteg adatot nem betűrendben, hanem tárgyi 
rokonság a lap ján dolgozza fel. A Természettudományi Közlöny 63 évfolyamá-
ban megjelent tanácsok, útbaigazítások, kérdésekre adott feleletek szétszórt 
anyagát foglalták össze, bővítették ki a legújabb vívmányok felhasználásával 
é s alakították egységes egésszé a szerzők. Az egyes tárgyköröket kerek, dió-
héjszerű monográfiákba feldolgozva látjuk itt egymásután felsorakozni." Ez 
a feldolgozásmód nagy előnye a könyvnek. Mert nemcsak valamely fel-
vetődött kérdésre ad feleletet, hanem a rokon kérdések összefüggését, az 
egész tárgykört mutatja be lehetőleg rövid, tartalmas összefoglalásban. 
Különösen a gyakorlati életpályákon foglalkozó, kevés idejű és ke-
vés pénzű középosztálybeliek, a kereskedők, iparosok, gazdálkodók, házi-
asszonyok szügségletének felel meg ez a módszer, mely az alapfogalmakat , 
vagy valamely gyakorlati kérdés legjobb megoldásait röviden, velősen, néhány 
oldalon összeállítva tárja az olvasó elé. Iskolás, elméleti műveltségünknek 
az otthonban, a ház körül, padláson pincében, kertben, gyümölcsösben, iro-
dában, műhelyben, boltban szükséges ezerféle "gyakorlati ismerettel való 
kiegészítését a siker reményével kísérelheti meg ez a könyv. Az élet napi 
gondjait pedig megkönnyíti elviselni, mert sok fáradságos utánjárástól, kér-
dezősködéstöl, felesleges kiadástól és károsodástól ment meg bennünket. 

A könyvben feldolgozott anyag óriási. Ami a természettudományok és 
a technika köréből az átlagos műveltségű ember életében fejtörést okozó 
kérdés, teendő csak felmerülhet, az mind megtalálható benne. A tartalom 
ismertetése megközelítő fogalmat sem ad a feldolgozott anyag gazdagságáról. 
A könyv két részre oszlik. Az első rész „Tudományos táblázatok" címen 
(168 oldaOJadja a csillagászati állandók, földrajzi, meteorológiai, éghajlati ada-
tok, mértékegységek, továbbá az élelmiszerkémia, ásványtan, növénytan, 
állattan, geológia táblázatait. A második rész „Gyakorlati tanácsadó" címen 
(648 oldal) a következő fejezeteket tar talmazza : Az időjárás, Háztartás és 
fizika, Konyhakémia, Fűtés, Tisztítás, Mosás, Folttisztítás, Fehérítés, Házi-
kozmetika, Fertőtlenítés, Festés és bevonás, Lakkok és mázolóanyagok, Im-
pregnálás, Tinták és jelzőfestékek, Ragasztás, Fotografálás^ Tűzijátékok, Házi 
anyagismeretek. Szobai növények gondozása. Védekezés a növények beteg-
ségei ellen, Káros állatok irtása. További részletezés helyett csak annyit 
mondhatunk még, hogy egyik-másik fejezet terjedelménél, alaposságánál , vagy 
részletességénél fogva önálló munka a lak jában is megjelenhetett volna. A 
betűrendes tárgymutató terjedelme pedig 52 oldal. 

A Kincseskönyv az iskolában nem tanítható, értékes gyakorlati isme-
retek tárháza. Elterjedése minél nagyobb körben kivánatos. Nemcsak mint 
a jándékönyv lesz kedves, h a n e m szívesen látják mindenütt, ahol gyakorlati 
tanácsra van szükség. Tóth Aladár. 

Néprajz. 

Oskar Thulin: Johannes der Täufer im geistlichen Schauspiel d e s 
Mittelalters und der Reformationszeit. 8° 150 lap, 12 képtábla. Leipzig, 
1930. Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung. Ára fűzve 9'45 M. 

Thulin protestáns teológus és elismert Keresztelő Szent János-kutató. 
Ebből következik az is, hogy művében nem a játékokból, hanem a Szent 
alakjából indul ki és annak változásait vizsgálja a játékok gazdag irodalmá-
ban. Ezen álláspontja viszont lehetővé teszi neki, hogy a játékok keretein 
felülemelkedjék a népi j ámborság és a teológiai nézetek összefüggéseinek 
vizsgálatához. A vallásos népi játékok feldolgozásában és értékelésében eddig 



majdnem kizárólag a filológiai szempont uralkodott, pedig e játékokban ren-
geteg értékes adatot találunk minden korból a népi vallásosság történetéhez 
Hogy milyen há lás és termékeny ez a szempont, azt Thulin művének minden 
lapja élénken bizonyítja. Azt hisszük, hogy ilyen alapon jóval eredménye-
sebben lehet majd foglalkozni a népi játékokokkal, mint eddig. — A szerző 
egyébként csak a 16. századig követi a Szent a lakjának változásait a játé-
kokban, pedig játéktörténeti szempontból nagyon érdemes volna a tárgyalást 
egészen a műfaj hanyatlásáig, a 18. századig folytatni. Ausztriában még a 
18. században, Nyugatmagyarországon pedig még a 19. század közepén is 
több Johannisspielt találunk. Ezek feldolgozása és esetleges ú jabb játékok 
felkutatása sok új adatot szolgáltatna ezen a középkorban nagyon kedvelt 
játéktípus későbbi fejlődéséhez és további elterjedéséhez. 

Viktor Kauder : Das Deutschtum in Polnisch-Schlesien. Ein Hand-
buch über Land und Leute. Verlag Günther Wolff zu Plauen i. V. 1932. 8U  

532 1., 40 képpel és egy térképpel. Ára fűzve 12'50, kötve 14'50 M. 
Az előttünk fekvő hatalmas mű áttekinthető képet nyújt Lengyel-Szilé-

zia németségéről, azaz Felsőszilézia régebben birodalmi német részének, to-
v á b b á a volt Teschen-Sziléziának német lakóiról. Öt nagy fejezetben (föld-
rajz, néprajz, történelem, jelenkori problémák, gazdasági élet) elosztva 28 
elsőrangú részlettanulmány világítja meg a hatalmas anyag minden részletét. 
E tanulmányokat mind szakemberek (köztük több egyetemi tanár) írták. Az 
egyes részlettanulmányokban, különösen a növény- és állatvilágról, az őstör-
ténetről, a történetről, a közlekedésügyről és tartomány politikai helyzetéről 
szólókban nagy erővel domborodik ki a sziléziai kérdés fontossága minden 
vonatkozásában. A kötet sok tekintetben egészen új anyagot is tartalmaz. így 
például a német iskolaügy, a lakosság nemzetiségi tagozódása és a tarto-
mány gazdasági élete először itt talált kimerítő és hiteles méltatásra Az egyes 
részlettanulmányok értékét és használhatóságát a bőven közölt statisztikai 
kimutatások, irodalmi utalások, térképek és vázlatok lényegesen emelik. — 
Magyar szempontból is rendkívül tanulságos ez a könyv, mert minden izé-
ben jellemző alkotása annak az óriási német irredenta mozgalomnak, mely 
csendes, de annál a laposabb munkával feldolgozza a legkisebb külföldi né-
met nyelvszigetet is és mindenhova eljutó szervei révén erősíti benne a faji 
öntudatot és közli vele a német kultúra összes vívmányait. 

Adolf Spamer : W e s e n , W e g e und Ziele der Volkskunde ( = „ S ä c h -
sisches Volkstum" Heft 1). Kisoktáv, 97 1, Leipzig, 1928. Verlag Friedrich 
Brandstetter. Ára fűzve 2 M. 

Spamer könyvecskéje általános néprajzi bevezetése a most megjelenő 
„Sächsisches Volkstum" sorozatnak. A négy fejezetben foglalt fejtegetések 
nagyobbrészt megvannak ugyan a szerző korábbi cikkeiben (v. ö. Be-
vezetés, 6. 1.), de jelen lényegesen bővített és rendszerezett a lakjukban, nem-
csak a kezdőnek nyújtanak világos képet a néprajztudomány lényegéről, 
módszereiről és feladatairól, hanem a szakember is sok ösztönzést nyer álta-
luk. Spamer azok közé tartozik, akik az európai nemzetek néprajzi törekvé-
seit legjobban ismerik ; így nem csoda, ha tömör fogalmazásban is, de vilá-
gos képet tud nyújtani a néprajzi munka módszereiről és megszervezéséről 
Európaszerte. A magyar néprajzi törekvések és eredmények rajzát azonban 
hiába keresnők ebben a különben ügyes összefoglalásban. Az osztrák nép-
rajzi kutatás is csak mostoha e lbánásban részesül Spamernél, pedig sok 
tekintetben (népdal, népviselet, népművészet) kimagasló eredményekkel dicse-
kedhetik. Eltekintve ettől a bántó hiányosságtól, melyért kétségtelenül a min-
den tekintetben gyermekkori hibákkal küzködő propagatív és informáló tudomá-
nyos szolgálatunk is nagy mértékben okozható, Spamer könyvecskéje ügyesen 
továbbfejleszti azokat a gondolatokat, melyekkel Kari Reuschel és Hans 
Naumann értékes néprajzi bevezetéseiben találkozunk s ezért feltétlenül mél-
tánylást érdemel. Dr. Kurzweil Géza. 



F ö l d r a j z . 

Z a d r a v e c z : Szentföld. 2 köt. A Szentföld magyarországi biztosi hiva-
talának kiadása . Bp. 

Az Ó- és Újszövetségi Szentírásban sok olyan hely és szöveg van, 
amit az olvasó nem ért, vagy nem teljesen ért meg. S ez azért van, mert 
hiányzik hozza a megfelelő történelmi, régiségtani, földrajzi és néprajzi ismere-
te. A Zadravecz püspök úr által összeállított 2 kötetes pompás munka mind-
ezen ismereteket kimerítően tartalmazza. Minden szentföldi kérdésben a leg-
szakszerűbben tájékoztat és egyúttal gyönyörködtet bennünket. 

Gr. Zichy Gyula kalocsai érsek, aki többször megfordult ott a zarán-
dokok élén, a „Szentföld varázsa * c. fejezetben arról ír, mi vonzza a lelket 
az ígéret földjére és mit kapnak helyébe. 

Igen értékes és érdekes része a könyvnek Kerékgyártó Árpádnak, a 
neves természettudósnak értekezése : „A Szentföld földrajzáéról . Útleírások-
ban ezt a részt rendszerint elhanyagolják, pedig az egész Szentföld életberen-
dezésének ez ad j a meg a magyarázatát . 

Hosszú, de történelmi szempontból értékes leírás jelent meg benne, 
Ajtai Ackermann Kálmán tollából „A Szentföld történetéről". 

A Szentföldi kegyhelyeket Zadravecz püspök úr saját meglátásai alap-
ján maga írta le. Sorra veszi (Jeruzsálem, Betlehem, Názáreth stb.) mindene-
gyes szt. helyet, megmagyarázza jelentőségét, a Jézus korabeli maradványo-
kat és változásait. Mindenütt nagyon helyesen ott van a szentírási vonatko-
zás megjelölése könyv és fejezet szerint. A leírások nemes és lélekemelő 
egyszerűségét Sik Sándornak, Környei Paulának, Harsányi Lajosnak egy-egy 
szent helyhez írt stílszerű költeménye élénkíti. Márton Ferenc művészi rajzai, 
a sok és sikerült fénykép illusztrációk a sorokat színesen taglalják és érzé-
seinknek, fantáziánknak megadják a reális alapot. Palesztina és Jeruzsálem 
részletes térképén a szent helyek pontosan követhetők. Külön fejezet méltatja 
a ferencesek érdemleges tetteit a Szentföldön. 

Tóth Kálmán vezető irányításával Jézus nyomdokaiba lépünk és be-
járjuk Palesztina rögös utait. 

A pompás könyv a leghivatottabb szakértők nyomán kiterjeszkedik 
még a Szentföld minden érdekkörére. Radványi Kálmán megírja : „A Szent-
föld az i rodalomban" c. értékes dolgozatát ; Mattyasovszky főparancsnok a 
magyar bencés cserkészek legutóbbi úti élményeiről számol be. Szó van még 
a műemlékekről, a magyarok kápolnájáról a Dormitióban és az Agónia bazi-
lika mozaikképéről, a missziós tevékenységről, a szerzetes rendekről, isko-
lákról stb. 

Ha valaki ezt a könyvet elolvassa, ha még nem volt ott, gondolatai-
ban odaszáll, aki pedig már járt a Szentföldön, a n n a k eszébe juttatja a lá-
tottakat, mélyíti és gazdagítja élményeit. 

Dr. Nagy Amadé. 

F. Sieburg : Dieu est-il f rançais? Paris, Grasset. 370 1. 15 fr. Ernest 
Robert Curtius und Arnold Bergstrasser : Frankreich. VIII—195, VII—324. 
22 M. Deutsche Verlags—Anstalt. Stuttgart Hartig : Frankreichkunde. X—324, 
XV—538. 30 M. Diesterweg. Frankfurt am Main. 

Három érdekes és értékes munka Franciaországról. Mind a három 
szerzője német, meg kell azonban jegyezni, hogy a lehető legnagyobb tárgyi-
lagosságra törekednek. Egyáltalán nem esnek a háború előtti írók elfogult-
ságába, melynek eredménye volt, hogy Franciaországról szóló nézeteinkről 
keserves tanulságok után kellett megállapítanunk, hogy milyen ferdék és 
hamisak voltak azok. 

Az első munka Sieburg német író Gott in Frankreich című munkájá-
nak a fordítása. A francia cím, bár nagyon hangzatos, nem valami sikerült, 
dehát érdekességével, hangzatosságával sikerült lármát csapni maga körül. 
A német eredeti címe, Gott in Frankreich egy régi közmondásra céloz (Ügy 
érzi magát, mint az Úristen Franciaországban). A munka, melyhez maga a 



kiadó 50 oldalas feleletet mellékelt, számos és éles kritikát váltott ki. Az író 
német embernél ritka szellemességgel rajzolja a francia nép egyéniségét. Bár 
a szerző a háború alatt német katonatiszt volt, olyan rokonszenvvel beszél 
tárgyáról, hogy az becsületet szerez írójanak. Sieburg éleslátással és sok-sok 
szeretetreméltó maliciával mutatja be a francia karakter értékét, báját, vará-
zsát és hibáit. Mert a legkisebb fonákság se kerüli ki figyelmét. 

Aki járt Franciaországban, az élvezettel ismeri fel vagy tudatosítja a z 
író nem egy megállapítását, de azzal szemben, mit főkép Jeanne d' Arc-kai 
kapcsolatban a francia katolicizmusról mond, fenntartással kell élnünk. Itt 
sok túlzó leegyszerűsítéssel, elfogult, nem bizonyított megjegyzéssel és ítélettel 
találkozunk. 0 a francia katolicizmust csak kívülről látja, ezért következte-
téseit, megállapításait az előítélet meghamisítja. 

A másik két mű tudósok munkája , kik becsvágyukat helyezik az elfo-
gulatlanságba. A kiadók a legelsőrangú szakembereket kérték meg az írásra. 
A Curtius—Bergstrasser-féle munkában az első kötetben E. Curtius, a francia 
szellemtörténet egyik legjobb ismerője írta meg Kultur címen a francia szel-
lemi élei keresztmetszetét és következő fejezetekben : Der französische Kultur-
begriff, Natürliche Grundlagen, Geistliche Grundlagen. Die Litteratur und d a s 
geistige Leben, Religion, Unterrichtswesen, Paris, Wesenszüge der franzö-
sischen Kultur. A második kötet a politikai, közigazgatási és gazdasági hely-
zetről ad tanulságos képet. 

A Hartig által szerkesztett Frankreichkunde terjedelmének megfelelően 
sokkal többet ad. Hírneves írók terjedelmes cikkei számolnak be a francia-
irodalomról (műfajok szerint), a művészetek különféle ágairól (szép illusztrá-
ciókkal), a francia-nyelv történetéről és jellemző vonásairól, a vallási viszony-
ról, stb. Ebben a munkában több az adatszerűség, mint a Curtius—Berg-
strasser-félében. Szükségleteinek megfelelően választhatja bárki akármelyiket. 
Mindkettőnek olvasása sok élvezettel és haszonnal jár. Bár írnának rólunk 
is ilyen a lapos és elfogulatlan könyveket. 

Birkás Géza : Egy francia tudós Debrecenben. Debreceni Szemle 
különlenyomata. Egy francia tudós dunántúli utazása 1818-ban. Győri 
Szemle kiadása. Ebben a két kis füzetben a tudós professzor nagyon tanul-
ságos megjegyzésekkel ismerteti Beudant francia természettudós magyarországi 
utazását. A két kis füzet szerencsés búvárkodás eredménye. Olvasásuk érde-
kes és sok tanulságot nyújt nemzeti, ethnografiai és gazdasági szempontból 
egyaránt. 

sz. j. 

W e s z e l y Ödön : A szellemi képességek fejlesztése. (Különlenyomat 
a „Magyar Tanítóképző" 1932. évfolyamából. Budapest, Lampel, 38 1.) 

A kiváló szerző a pszichológia, a pszichotechnika és a pedagógia 
kétségtelenül egyik legérdekesebb kérdését tárgyalja. Először is azt vizsgálja, 
hogy lehetséges-e egyáltalán a szellemi képességeket fejleszteni ? Vizsgálja 
miben áll ez a fejlesztés, mi a formális képzés ? Megállapítja a képesség és 
tehetség közötti különbséget, az átlagos és speciális tehetséget, a tehetség 
korai megnyilvánulását s ál talában a tehetség fejlődését. Fölveti a kérdést, 
mely tehetségek tejlesztése a feladata a nevelőnek. Szól a fejlesztés mód-
jairól és fokozatairól s a gyakorlásra pontos szabályokat állít föl. 

Végül kimutatja, hogy -a képességek csak értékes tartalommal kapcso-
latban fejleszthetők s hangsúlyozza a formának és tartalomnak a valóságban 
elválaszthatatlanságát. Mindezen fejtegetéseit gazdag tapasztalataival egé-
szíti ki. 

Amint látható, e rö^id 38 oldalas kis értekezés a problémáknak oly 
tömegét öleli föl, hogy nem lehet csodálkozni azon, ha legtöbb kérdését ki-
merítő tárgyalás helyett csak röviden érinti, s így aztán tömör e lőadásban a 
tájékoztatás célját szolgálja. 

Az értékes munkára mindössze egyetlen megjegyzést terzünk, amely 
a szerzőnek a formális képzés ill. képzettség fogalmát illető és Spranger 



megértő pszichológiája nyomán kialakult új felfogására vonatkozik. Eszerin 
a „megértés" mozzanatát is bele kell venni a formális képzés ill. képzettség 
fogalmába. Ezen szel lemtudományokban használatos megértésnek és értel-
mezésnek a lényege, szemben a kausális magyarázattal abban van, hogy az 
egyes mozzanatokból (rendszerint tapasztalati jelekből) sajátos szintetikus, 
esztétikai jellegű úgynevezett szímbolumos megismeréssel kell megragadni a 
belül való rejtett egészet ; úgyhogy egyes mozzanatok kapcsolatát az egésszel 
nem az okság fonala teremti meg, hanem a „szimbolumos megfelelőség". 
Ámde ha így van a dolog, akkor a kauzál is magyarázat jogait követelve 
kérdezzük: nem lehet-e a formális képzettség fogalmába ugyan ilyen alapon 
belekombinálni a közelebbi, távolabbi és végső okok és logikai alapok föl-
ismerésének készségét is, továbbá a differenciálni tudás képességét ill. kész-
ségét stb. ? Mi úgy gondoljuk, hogy lehet. 

B a l a s s a Brúnó dr : A latin tanítás története. 331 1. Budapest, 1931. 
Azok a modern törekvések, amelyek az antik kultúrát, ill. szűkebben 

fölfogva a latinitást nem akar ják a kultúrának a következő nemzedékre átszár-
maztatni való értékes javai közé számítani, napjainkban valamennyien meg-
egyeznek a kultúra egyoldalú oekonomiai-hasznossági értékelésében, vala-
mennyien történetellenesek és felfogásuk végső elemzésben világnézeti alap-
igazodásokban gyökerezik. 

Szerzőnknek ez a latin tanítás történeti képét megrajzoló könyve klasz-
szikus apologiája annak az igazságunk, hogy a latinitás, vagyis a római 
lélek kitermelte örök értékek, mennyire eleven és éltető elemei mind a mult, 
mind a mai szellemi és erkölcsi kultúránknak és ennélfogva az abszolút 
értékekre támaszkodó világnézet ál láspontján a magasabbfokú nevelőiskoláink 
oktatási anyagának ma is nélkülözhetetlen részét teszik. Ez egyúttal a könyv-
nek aktualitását is jelenti. Amikor szerzőnk könyvének elején szerényen azt 
mondja , hogy csak a latinitás történeti életét a mindenkori iskolás élet kere-
tében követi nyomon és ehhez képest a tanítás célja, anyaga és módja szerint 
rendezi az egész történeti anyagot, még csak alig sejteti, hogy olyan területen 
mozog, ahol úgyszólván előző úttörők munkássága nélkül egyedül gyűjt a 
nem egyszer forrás-szegény vidéken, hogy rengeteg részletkutatást, értelmezést, 
értékelő elbírálást és megrostálást kellett végeznie, hogy kitűzött feladatát, 
nem a filológus, hanem a történetíró szempontjaival és módszereivel, az 
egyetemes művelődéstörténet keretei között megoldhassa. Épen ezzel a kultúr-
történeti szemponttal, amennyiben a történet során ál landóan ráeszméltet arra, 
„hogy miként olvad újra eggyé a latinitás az európai népnek sajátos vezérlő 
eszméivel", teszi könyvét a szakszerű érdeklődési körön túl egyetemes érdekűvé. 

Ezen eredeti forrástanulmányon nyugvó könyvnek tartalmi gazdagságá-
ból csak a legfőbb vonásokat akarjuk kiemelni. A hellenizált római szellemnek 
a keresztény gondolatvilággal való egybeolvadásától, amikor a latin nyelv a 
primitív nemzeti nyelvek fölött a műveltség nyelve lesz, kezdi tárgyalását és 
két nagy fejezetben fejti ki. Először is az iskola latinságának a korszellem 
fejlődésével egybeeső korszakait tárja elénk egész a 19. század elejéig. Az 
Egyház a latin nyelvet hivatalos nyelvvé teszi ; ezen szólaltatja meg leginkább 
liturgiáját. Azt is látjuk, hogy a latinitás tartalmi értékelése a görög és 
latin egyházatyák felfogásában, a monostori iskolákban és a skolasztika ide-
jében közel sem oly egyértelmű, sablonszerű amint azt neveléstörténeti 
kézikönyvek részletkutatások hiányában általában feltüntetik. Kitűnő fejtege-
tésekben olvashatjuk a reneszánsz részéről a latinitásnak esztétikai szempont-
ból való felfogását, majd később a 17. és 18. században a nemzeti nyelvek 
és reáliták térhódításával a latin nyelvnek fokozatos háttérbe szorulását ; ettől 
kezdve nem a latin nyelv egymaga őriz és származtatja tovább az európai 
kultúra hagyományos kincseit. — A könyv másik nagy fejezete a latinitás 
anyagáról szól ; a latin beszéd taní tásának anyagáról, a latin nyelv és latin 
írásművek iskolai elméletéről (itt különösen kiemelkedik a latin verselés és 
retorika története !) és a latin tanítás olvasmányi anyagáról bőséges lapalji 
jegyzetek kíséretében értekezik. 



A közvetlenül felkínálkozó kettős tanulság, amelyet ezen értékes könyv 
végigtanulmányozásával meríthetünk, ez : az egyes korok új művelődési esz-
ményei döntötték el mindig a latin iskola célját, ez pedig tovább determinálta 
a tanítás anyagát. A másik közvetlen tanulság : minden sajátos nemzeti kultura 
„latinitás százados emlőin nőtt nagyjá." 

Ha szerzőnk folytatólagosan a latin tanítás módjára, a mai iskola latin 
tanítására és az iskolás latinitás hazai múltjára vonatkozó beigért fejezeteivel 
kiegészíti az eddigieket, igen értékes munkával gazdagít ja a magyar pedagó-
giai irodalmat. 

Kollár Gedeon. 

Nevelés . 

Bognár Cec i l : Az osztályozás . Különlenyomat a „Magyar Pedagógia" 
1931. évi 5—6. számából . 19 1. 

Az osztályozásnak érdekes problémáját, melyet pszichológiai szem-
pontból úgy tekinthetünk, mint az egyéniség-kutatás egy módját, pedagógiai 
szempontból pedig mint a szelekciónak, továbbá a jutalmazás, ill. büntetés 
egyik nélkülözhetetlen és mássa l nem pótolható eszközét, hogy úgy mond-
juk in fieri, d inamikus szempontból teszi vizsgálat tárgyává az illusztris szerző. 
Feltárja ehhez képest mindazon tényezőket, amelyek szerepet já tszanak az 
osztályozás eredményének létrehozásában, felsorakoztatja előnyeit és hibáit 
az osztályozás műveletének. Mivel vannak itt kiküszöbölhető hibák, az osz-
tályozás reformját sürgeti a helyesség biztosítására. K. G. 

Pierre Termier : La vocation de Savant. Paris, Desclée. 266 1. 
A Bibliothèque Française de la Philosophie c. gyűjteményben jelent 

meg a nemrég elhunyt híres francia geológusnak ez a könyve, ahol már 
több hasonló tárgyú művet közöltek tőle. (A la gloire de la Terre, Le joie 
de connaître.) Az első és utolsó fejezetben (La vocation de Savant, A des 
jeunes gens) a tulajdonképeni elméleti rész, a többi pedig saját szakjából a 
geológiából közöl tanulmányokat , megvilágosításául annak, amit a két feje-
zetben előad. Az egész munka egy optimizmussal teli, vallásos, költői lélek 
megnyilatkozása. Egyetemi hallgatók, nevelők sok haszonnal és élvezettel 
olvashatják. 

Politikai irodalom. 

Pethő Sándor : Magyar Capitóliumon. A magyar királyeszme a Duna 
völgyében. Budapest. 88 1. 

A legitimizmus és a királykérdés problémáit boncolgatja ez az előadá-
sokból megszületett könyvecske. Bátorság, európai horizont jellemzik. Ebben 
a felfordult, demagógiára annyira haj ló világban, mikor mindenki hozzáértés 
nélkül szól az a lapos tudást, elmélyedést, önzetlenséget kívánó nagy kérdé-
sekben, ez a könyv valóságos jótétemény, nemzetnevelö munka. Bár olvas-
nák el minél többen. 

Ns. I. : A magyar katol ikusság nyilt kérdései . Sopron. 33 1. Ára 1 P. 
Nem lehetne mondani, hogy a katolicizmus problémáival nem foglal-

koznak eleget irodalmilag. A ba j inkább abban van, hogy olvasó nem akad 
elég ezekre a munkákra s így nagyon sokan hozzáértés nélkül szólnak hozzá 
nem egyszer égető kérdésekhez. Ez a kis füzet az egyházi vagyon problémá-
jával foglalkozik. Megtudjuk belőle az egyházi vagyon válságát, az ál lam ke-
zelésében levő birtokok mennyiségét. Adja a protestáns egyházi birtok és a 
felekezeti államsegélyek statisztikáját. sz. j. 



Lexikon. 

Lexikon für Theologie und Kirche. Zweite, neubearbeitete Auflage 
d e s kirchlichen Handlexikons. In Verbindung mit Fachgelehrten und mit Dr. 
Konrad Hofmann, als àbhriftleiter, herausgegeben von Dr. Michael ßuchber-
ger, Bischof von Regensburg. III. B. Colorbasus bis Filioque. Mit 6 Tafeln, 2 
farbigen Karten, 12 Kartenskizzen und 73 Textabbildungen. Herder, Freiburg 
i. Br. 1931. VIII. 1.. és 1040 hasáb. Á r a : fűzve 26 M., vászonkötésben 30 M., 
félbőrkötésben 34 M. 

Az ember szinte zavarban van . mikor ennek a kötetnek cikkeit olvasva 
azon töpreng, vájjon melyeket emelje ki a szabatosan feldolgozott, alapvető 
é s időszerű kérdések hatalmas és változatos tömkelegéből. Vájjon a korunk-
ban több-kevesebb hoz 'áér téssel és lelkiismeretességgel tárgyalt kérdések 
(házasság, házassági reform, eugénika, család, nevelés, erkölcstan, tulajdon-
jog) szaktudományi szempontból is kifogástalan, teljességre s e mellett mégis 
lexikonszerű rövidségre törekvő, a legfontosabb és legújabb irodalom alapján 
készült, a katolikus álláspontot mindig kidomborító, az ellentétes felfogáso-
kat és irányzatokat józanul mérlegelő és értékelő összefoglalásait-e, vagy 
pedig az Egyház nagy személyiségeinek finom lélektani elemzéssel, megértés-
sel, a legmodernebb kutatások felhasználásával megírt életrajzait-e ? E kötet 
rövid fényvil lanásokban elénk vetíti egyes nemzetek fajvédő mozgalmainak a 
kereszténységet, ezt a nemzetekfeletti vallást elnemzetiesíteni, régi pogány 
elemekkel megtölteni akaró törekvéseit s a rombolásnak, az általános „bel-
lum omnium contra omnes-"nek e törekvésekben rejlő veszedelmeit, de 
viszont nem hallgatja el a mozgalom értékes célkitűzéseit sem. A lelkipász-
torkodás egyes kérdéseiben is megfelelő útbaigazításokat találunk. Hitünk 
legfontosabb fogalmainak és taní tásainak teljesen kielégítő, világos és szaba-
tos feldolgozása még a szakemberre is jólesőleg hat. A szentek életrajzában 
a tisztelettel párosult csodálat és a higgadt történetírói kritika mindig meg-
talál ja a helyes útat az igazság felé. Az ethnológiának vallástörténeti vonat-
kozásai is kellő figyelemben részesülnek. 

De bármennyire kénytelenek vagyunk is a legmagasabb elismeréssel 
adózni az egész kötet tartalmi gazdagsága és a feldolgozás szakszerűsége 
miatt, egy-két kisebb hiányra is rámutatunk. Sauer az ókeresztény temetőről 
írva még mindig Osterreich—Ungarn-ról beszél. Walker a keresztény költé-
szet legkiválóbb magyar képviselői közül csak Hajnalt , Molnárt, Radait, Falu-
dit. Berzsenyit és Zrínyit említi, az ú jabbaka t teljesen mellőzi. Geiselmann 
a Barth-féle dialektikus teológiáról valamivel vi lágosabban is írhatott volna. 
Zoepfl Didymus-szal kapcsolatban az V. egyetemes zsinatot 559-re teszi 553 
helyett, ami bizonyára vagy elírás vagy sajtóhiba. Stohr a Szentháromság 
annyit hangoztatott vallástörténeti párhuzamaira csak nagy ál talánosságban 
tér ki. Hilgenreiner a magántulajdon végső alapjára, mely az embernek az 
isteni képmásszerűségében és hasonlóságában gyökerező bizonyos fokú öncé-
lúsága és függetlensége, nem mutat rá a kellő nyomatékkal. Lange az áteredő 
bűnről szóló cikkében egy-két domatörténeti szempontból érdekes véleményt 
nem említ. Schmaus a megváltásról írt cikkének i rodalmában Schmidt : Urs-
prung der Gottesidee III. kötetét még nem hozza. 

Der Grosse Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben. Vierte, 
völlig neubearbeitete Auflage von Herders Konversationslexikon. 12 Bände 
und 1 Weltatlas. II. B. Batterie bis Cajetan. III. B. Caillaux bis Eisenhut. 
Herder, Freiburg i. Br. 1932. VI + VI 1., 1728 + 1632 hasáb szöveg és 
146 + 175 hasáb melléklet. A r a : á 3450—38 RM. 

Lapunk 1931. évfolyamának 4. számában (376—377. I.) az első kötet 
a lap ján már megfelelőképpen kiemeltük az új tipusu Herder-Iexikon legfel-
tűnőbb és legjellemzőbb kiválóságait. A II. és III. k. á t tanulmányozása még 
inkább megszilárdította bennünk azt a meggyőződést, hogy az eddig meg-
jelent lexikonok között még keresve sem találhatunk hozzája foghatót, akár 



a világnézel egységességét és megalapozottságát, akár az egyes címszók 
feldolgozásának újszerűséget, alapos.ságát, gyakorlatiasságát, a hozzájuk adott 
illusztrációk, képek, rajzok élességét, szemléletességét, valamint a kiállítás 
é s mellékletek gazdagságát és pazar szépségét vesszük szemügyre. Keretcik-
kei most is a legmodernebb és legaktuálisabb kérdésekre felelnek katolikus 
szempontból is teljesen megbízható és kifogástalan szakszerűséggel. Közülük 
csak a következőkre óhaj tunk külön is rámutatni. így nagyon gyakorlatias a 
levélről szóló keretcikke. Benne a legkülönbözőbb nemzetek levélcímzésí és 
megszólítási szokásait mintákkal is illusztrálva hozza. A magyar sem hiány-
zik. Egyébként is magyar vonatkozású cikkei jól értesültségről tanúskodnak 
és elfogulatlanok; bizonyára magyar munkatársak tollából származnak. Jól 
eső érzéssel olvastuk hogy Batthyány Lajos gróf kivégzését igazságtalanság-
nak minősíti. — A napjainkban annyi visszaélésre alkalmat szolgáltató 
„demokrácia" igazi értelmére, nagyszerű előnyeire és egyszersmind káros 
hátrányaira is bátran és élesen rávilágít. Kimutatja, hogy csak politikailag 
képzett, érett, önállóan gondolkozni tudó és mindenekfelett a haza érdekei-
től áthatott állampolgárok számára való. Ahol e feltételek hiányoznak, csak 
önző párturalom és egyéni érdekeket hajhászó demagógia posványai, lápjai 
felé vezet, ahol a kisebb-nagyobb panamák virágai szoktak hamarosan fel-
burjánozni. — A kereszténység mivoltának, taní tásának, abszolút jellegének, 
eredetének pompás tömörségű összefoglalása után rátér a modern korban 
a kereszténység ellen annyiszor hangoztatott vádakra is. Ezek szerint — ha 
nem is mindig pozitív, legalább is negativ irányban — a kereszténység rová-
sá ra kell írni a jelenkor kultúrájának erkölcsi és vallási lesülyedtségét, a 
szociális bajoknak félelmetes gyorsaságú elharapódzását, a világháború 
embertelen borzalmait, a gazdasági zűrzavarok elkeserítő fonákságait, az 
állami, politikai és társadalmi élet sivárságát, magénak a kereszténységnek 
mindig messzebb terjedő széttagoltságát, szétaprózódását, holott pedig a 
mélyebben kutatók legott megbizonyosodhatnak róla, hogy mindezek a szo-
morú jelenségek a kereszténység alapvető eszméitől teljesen elhajlott külön-
álló kultúrális fejlődés (anyagelvűség, etikai és gazdasági liberálizmus, keresz-
tény*, vallás- és Istenellenes bölcselet) szükségképpeni torzalakulásai vagy a 
kereszténység egységet követelő és egységet alkotó tanítása ellen fellázadt 
emberek önző, büszke szétkülönülésének továbbgyűrűző hullámai. Amíg az 
emberek a kereszténység magasztos eszméit nem teszik hússá és vérré, 
mindaddig megmaradnak a földön a fenntebbi bajok, ha mindjárt sikerül is 
a kereszténységnek egy időre lesimítani érdességüket. 

Nyugodt lélekkel elmondhatjuk, hogy aki a művészetek, építészet, 
technika, természettudomány, nevelés, háztartás, gyógyászat, hittudományi 
kérdések, mezőgazdaság, sport, stb. után érdeklődik, de nincsen ideje szak-
lexikonok tanulmányozására, nemcsak szabatos, hanem egyszersmind világos 
és kielégítő feleleteket is talál. Azonban nem hallgathatjuk el, hogy — bár-
mennyire gondos is a statisztikai adatok köziéséden, — elnézés folytán a 
világ összes katolikusainak számát a III. k. 325. hasábján 348, a 341. ha sáb -
ján pedig csak 320 millióra teszi. 

Kato l ikus Lex ikon . Többek közreműködésével szerkesztette Bangha 
Béla S. J. III. k. Kazy — Péter. A Magyar Kultúra kiadása, Budapest. 1932 
VIII. + 532 1. Ára ? 

Ugyanazzal az elismeréssel és örömmel kell adóznunk a K. L. III. 
kötetének, mint amilyennel adóztunk már az I. és II. köteteknek folyóitatunk 
1932 évfolyaménak 2. számában . (194—195. 1.). Benne most is lépten-nyomon 
elénk bukkan a katolikus világnézettől .áthatott tudományos munkálkodás 
diadalmas ereje és fölénye, nyugodt tárgyilagossága, igazságszeretete és biz-
tos útmutatása az idők forgandóságában ál landóan változó földi tudomány 
zeg-zúgos ösvényein át a változhatatlan, örök érvényű kinyilatkoztatott igaz-
ságok és a rájuk szervesen ráépülő keresztény élet felé. Egyes címszói most 
is, bármennyire iparkodik is szerzőjük a cél-kiszabta tömör rövidség mellett 
maradni, szinte szétfeszítik a lexikális bilincseket és majdnem valóságos 



szakértekezésekké szélesülnek, amelynek nemcsak az eddigi tudományos meg-
állapításokat közlik, hanem meglehetősen bőre fogott bizonyítékokkal is alá-
támasztják őket. Ennek folytán nemcsak egyszerűen ismereteket nyújtanak, 
hanem azoknak elmélyítését is pompásan elősegítik. 

Természetesen ez az állásfoglalásunk egyáltalán nem jelenti azt, hogy 
az egyes címszók feldolgozása terén ne lennének kívánságaink, a bennük 
közölt anyag ellen, megokolt kifogásaink vagy pedig semmiképpen sem kíván-
nék néhány új címszó beledolgozását. Így a képrombolók közé szeretnők 
beleiktattatni a francia petrobrussziánusokat is s a hugenották képrombolá-
sának adaiszerűsítését pedig nagyon is a lacsonynak véljük. A misztérium-
vallások ismertetése túlságosan is szűkre szabottnak látszik ; kapcsolataiknak 
kérdése a kereszténység eredetével és fejlődésével, a keresztséggel és szent-
miseáldozattal, stb. korunk érdeklődésévek homlokterében áll s ezért katolikus 
szempontból is nagyobb figyelmet érdemel. A keresztény szociálizmus mivol-
tának megállapítására fordított néhány sor nem tisztázza eléggé a szociáliz-
mushoz, mint korunk egyik nagy eszme- és gazdasági áramlatához való viszo-
nyát, holott ez még napja inkban is nagyon sok vitára ad alkalmat és sokak-
nak állásfoglalását irányítja. A jeruzsálemi ősegyház önkéntes kommunizmu-
sának kérdése tovább is nyilt történeti kérdés marad, sőt a szentírási bizo-
nyítékok a lapján inkább tagadása felé kell haj lanunk. A „kongregáció" cím-
szónak csak három jelentését adja, holott a negyedik is használatos még 
nálunk is a „magyar bencés kongregáció" elnevezésben. Az emberi cselek-
vések erkölcsi jellegének megállapításában fontos szerepet játszó körülmények 
nemcsak növelhetik vagy csökkenthetik azoknak jóságát vagy rosszságál, 
hanem egyszersmind meg is változtathatják a magában véve jó vagy közöm-
bös cselekedet erkölcsi jellegét; így tehát e körülményeknek nemcsak két 
faj tájuk van. A keresztes nővérek alapítója nem Tódor, hanem Teodóz atya; 
alapításuk éve 1852, nem pedig 1844, amikor Florentini Teodóz atya a men-
zingeni tanítónővéreket alapította. A manicheizmus ismertetésekor a sötétség 
országának ura, Ahriman helyébe bizonyára elnézésből került Ahuramazda, 
aki a világosság országának urával, Ormazddat teljesen azonos. Az örökké-
valósággal kapcsplatban szó van a világ időbeli keletkezéséről is s ennek 
bizonyítása az entrópia-törvényből merített érvvel történik, holott napja inkban 
a katolikus természetbölcselők és hittudósok közül mindig kevesebben fogad-
ják el bizonyító erejét. Antióchiai Szt. Ignác leveléből a római Egyház jog-
hatósági elsőbbsége mellett felhozott „a szeretet elnöke" kifejezést Thiele 
szerint (Theologie u. Glaube 1927. évfolyama) nem lehet a „szeretet-szövetség 
elnöke" értelemben fordítani. A Szt. Péter sírja körül nagy érdemeket szerzett 
híres olasz régész, Lanciani sajnálatos módon kimaradt. A Palmieri, szent-
ágostonrendi szerzetes nevét sem találjuk a „Palmieri" címszó alatt, holott az 
orosz egyházról írt munkáival és egyéb hittudományi műveivel tudományos 
körökben érdemessé tette nevét. Hiányzik a „kisértet" címszó is, pedig ez a 
kérdés is aktuális a helyi és mediális kísértetek gyakori jelentkezése folytán ; 
külföldön szinte beláthatatlan irodalma van. Valamiképpen bántja magyar 
érzékünket a „neje" szó a „felesége" helyett. A „szent" jelző állandó kitéte-
lében is katolikus következetességet szerettünk volna. 

E kisebb jelentőségű megjegyzéseinkkel azonban egyáltalán nem akar-
juk a K. L. nagyszerű értékeit csökkenteni. Dr. Hegyi Dámján. 



Rendi hírek. 
À győri főispáni beiktatással kapcsolatban 1932. dec. 17-én 

tett látogatást a főmonostorban Gömbös Gyula miniszterelnök 
és Hóman Bálint kultuszminiszter, történetíró, Darányi Kálmán 
miniszterelnökségi államtitkár, Sztranyavszky Sándor, a Nemzeti 
Egység Párt jának elnöke, Antal István sajtófőnök, felsőőri Nagy 
Pál főispán es Skultéty Miklós alispán kíséretében. Az ünne-
pélyes fogadtatás alkalmával a koadjűtor úr a következő 
beszéddel üdvözölte: 

XV. évszázadát élő Rendünknek nagy alapítója jogász-
kodó, katonáskodó, előkelő, birtokos római családból született. 
Elete nagy művén első pillantásra kiütközik a katonai és állam-
férfiúi jellegzetesség. Mély államférfiúi bölcseséggel írt törvény-
könyvét katonásan Regulá-nak nevezi. Szerzeteseit mindjárt 
Regulája első mondatában „sub Regula militans"-nak, szabály-
szerű fegyelem alatt katonáskodóknak mondja. 

Az a szent király, ki a mi Regulánk alapelveit beleépítette 
a magyar alkotmány fundamentumába s aki Pannonhalmát 
naggyá tette, de a többi, itt megpihenő árpádházi király is 
katona és államférfiú volt egy személyben. Főmonostorunkat 
a nép várnak hívja. Az is volt, tatár, török időkkel viaskodó 
vár. Apátjai uralkodójuk mellett úgy is mint katonák, úgy is 
mint államférfiak megállták helyüket. Nekünk tehát^ már tradí-
ciónknál fogva is szimpatikus, hogy a Kormányzó Úr Öfőméltó-
ságában az államfő, Nagyméltóságodban pedig a kormányelnök 
katona és államférfi egy személyben. Ha valaha, hát ma szük-
sége is van nemzetünknek az államférfi alkotó géniuszára, a 
katonának egybefogó fegyelmező kezére. S amint Isten után 
nemzetünknek, vele és benne Rendünknek a szervezni tudó 
és fegyelmezni bíró eszményien tiszta akarat biztosított ezeréves 
létet, úgy az új ezerévet is csak az Istenbe fogódzó, alkotó és 
összetartó kéz tudja megalapozni. Excellenciádnak ezirányú 
nagy munkájából mi magyar bencések is ki akarjuk venni 
részünket. 

A világháborúban — mint mindig a történelem folyamán — 
együtt szenvedtünk és együtt kerültünk ki szegényen. Reánk is 
áll azonban Valerius Maximusnak a régi rómaiakról vallott 
klasszikus mondása, hogy szívesebben volnánk szegények a 
gazdag hazában, mint gazdagok a szegény hazában. De nem-
csak a vagyon áldozatát voltunk készek meghozni a hazáért. 
Az ősi Rend ifjú lelkesedéssel helyezi eszét, szívét, tudását, 
hangyaszorgalmú kulturális munkáját a haza oltárára. Mégis 
az a meggyőződésünk, hogy Istent s Isten akaratában a min-
den ország támaszát, talpkövét szolgálva teljesítjük legjobban 
azt, amit tőlünk megkövetel a haza. 

Ebben a szellemben hűséges magyar lélekkel köszöntjük 



Nagyméltóságodat ez évszázados falak között. Kísérje áldás, 
kövesse eredmény nemzetmentő munkáját ! 

A miniszterelnök úr meghatódva válaszolt: 
Mikor legutoljára Rómában jártam, megmérhetetlen mély 

benyomásokkal tértem vissza. A Vatikánban 2000 év nézett 
le rám. — S mikor idejöttem, rendkívül meghatott engem az a 
tudat, hogy ezeréves Rendnek falai között járok. Minden gon-
dolat a kövek között magyar gondolat, magyar hit. Minden 
kőben ősi, magyar akarás nyilatkozik meg. A jövőben is ma-
gyar célt szolgál, hogyha, mint méltóztatott mondani, Isten 
kezébe kapaszkodva járunk. 

En a konzervatív világnézet harcosa vagyok, nem azt a 
világnézetet vallom, mely makacsul ragaszkodik a formákhoz, 
hanem azt, amely ragaszkodik a tartalomhoz. Ha nem veszik 
szerénytelenségnek, akkor a b b a n a szellemben járok el, mely-
ben a bencések jártak el mindig. Amellett, hogy Isten kezébe 
kapaszkodnak, amellett, hogy ragaszkodnak a katolikus kultú-
rához, melyről tudom, hogy mit jelent a nemzetnek, állandóan 
apostolai és munkásai voltak a magyar hazának is. Nagy fér-
fiakat adtak e nemzetnek, akik a kereszttel nevelték e hon 
fiait. 

Úgy érzem, hogy ennek a magasztos elgondolásnak felel 
meg, amit itt tesznek : mindegyikük a maga mesgyéjén szánt. 
Ha így egymás mellett szántva, egy cél felé törekedve indu-
lunk neki a nagy útnak, lehetetlen, hogy a célt el ne érjük és 
Isten áldása ne legyen rajtunk. Önök imádkozó lelkipásztorok. 
Imádkozzanak azért a gondolatért, melyért mi dolgozunk. Esz-
mékért hevülő, reálisan gondolkodó és mégis cselekedni tudó 
magyar ifjúságot neveljenek. Ebben látom az Önök nagy mukáját. 

Engedjék meg, hogy mint vendég, úgy érezzem magam 
itt, mintha hazajöttem volna, magyar kövek közé,., történelmi 
környezetbe. Bennem, a katonában felébreszti az Önök fekete 
ruhája azt a tiszteletet, amelyet Rómában éreztem és itt is ér-
zek az Önök házában . 

A kultuszminiszter urat is nagy melegséggel üdvözölte a 
koadjútor úr, akihez a régi szeretet és nagyrabecsülés s jeles 
bencés diák fiának aranykapcsa fűzi a rendet. A kultuszminisz-
ter úr válaszában azokra a kapcsolatokra mutatott rá, amelyek 
a bencésrend s a nemzet történelmi múltja között vannak s 
amelyekkel mint történetíró lépten-nyomon találkozott s mint 
történetíró miniszter köszöntötte a Rendet. 

Nagyjelentőségű esemény volt 1932 okt. 23—24-én Pan-
nonhalmán. A Testnevelési Főiskola igazgatója, Szukováthy 
Imre, dr. Kmetykó János és Misángyi Ottó tanárokkal a ko-
adjútor úr meghívására tanulmányi és riport sporthírnek bemu-
tatásával kapcsolatos előadásokat tartott a modern testneve-
lésről, a testnevelés történetéről, a nemzeti, szociálhigiéniai és 
erkölcsi szempontból megvilágított sportról, sok gyakorlati kér-



désről s a testületi szellemet is nagyban előmozdító társasjáté-
kokra tanították a növendékeket. A kiváló sportemberek s egy-
ben a tanítás művészei is rendkívül jó hatást tettek növendé-
keink lelkére, akik azóta már rendszeresen gyakorolják a tanul-
takat. Gál Geláz főiskolai tanár tanulmányokat folytatott a Test-
nevelési Főiskolán, hogy a testnevelést itthon szakszerűen irá-
nyíthassa. Hiszem, hogy a Testnevelési Főiskola és a pannon-
halmi Szt. Gellért főiskola közt megerősödött meleg barátság 
még sok szép gyümölcsöt terem a gyakorlati életben. 

A Budapesti Philológiai Társaság 58. gyűlésén jan. 5-én 
Dr. Rados Tamás főiskolai tanárt választmányi taggá választotta. 

Kegyeletes érzéssel emlékszünk meg két művész-halálról, 
Turi Gyula festőről és Jankovits Gyula szobrászról, akik mű-
vészlelkük egy-egy darabjával gazdagították Pannonhalmát. Turi 
Gyula a káptalanterem festményeit (1. P. Sz. 1930. 283—289. 1.), 
Jankovits Gyula pedig az udvaron levő Szent Asztrik szobrot 
alkotta s így írták bele nevüket Pannonhalma művészettörténe-
tébe. Áldás emlékükre. 

Egy XV///. századi németnyelvű kéziratos imakönyvet 
kapott a központi főkönyvtár Radványi Titusztól, Radványi Kál-
mán főlevéltárnok fiától, aki ékes latin nyelven írt bele előszót. 
Az imakönyv Pfeffel-féle rézmetszetekkel van díszítve s fehér 
bőrbe van kötve. Az adományozó két szentmisét kért az 1929-
ben elhunyt atyja lelkiüdvéért, aki mint hűséges bencés tanít-
vány, a bencés tanáraitól kapott eszményeket élete végéig bol-
dogan ápolta szívében (usque ad supremum beatus vivebat) s 
ime halálában is összekapcsolódott a Renddel. 

Ilyen kegyelet vezette Győry Teréz grófnét is, mikor a 
nagy rokonától, Somogyi Dániel pannonhalmi főapáttól örökölt 
értékes barokk kelyhét a Rendre hagyta. Csak azt köti ki, hogy 
míg él, az Úr Jézus szent vérét még ebben a kehelyben imád-
hassa. A jó Isten éltesse soká, hogy áhítatának zománca még 
sokkal drágábbá tegye nekünk ezt az értékes ötvösművet. 

Vanyó Tihamér dr.-nak előző számunkban említett műve 
(Püspöki jelentések a Magyar Szent Korona Országainak egy-
házmegyéiről 1600—1850.) már nyomás alatt van. A forráskiadás-
hoz a szerző terjedelmes bevezetést ad, amelyben az említett 
kor egyháztörténetét új szempontok, elsősorban a trienti refor-
mok érvényesülése szerint vizsgálja. Figyelemmel kíséri a zsinat 
rendelkezéseinek végrehajtását a püspökökre, a világi és szer-
zetes papságra s a népre nézve ; mindenütt országos keretek 
közt mozog, s a nyugati fejlődésre is tekintettel van. A beveze-
tés a magyar katolikus Egyház belső életének átmetszetét ad j a 
1600-tól 1850-ig, az okmánytár pedig 18 püspökség történetéhez 
nyuit anyagot. A munka ára a szerzőnél megrendelve előre-
láthatólag 10 pengő lesz. (Pannonhalma, Győr megye.) 

A Szentatya elismerését fejezte ki Ferretti apátnak, a 
római pápai Zenei Főiskola igazgatójának a gregorián ének tudo-



mányos művelése körül szerzett érdemeiért. Főbb művei : A gre-
gorián ének elméleti és gyakorlati alapelvei, A gregorián meló-
diának cursus metricusa és ritmusa, A gregorián éneknek főbb 
kéziratai. Nemsokára megjelenik A gregorián ének esztétikája 
c. műve. 

A freiburgi kormány elnöke, Perrier Ernő, 51 éves korá-
ban belépett a francia Pierre-qui-Vire bencés monostorba. Nagy 
része volt a freiburgi új büntetőjogi kódex megalkotásában s a 
tanügy felvirágoztatásában. Az előkelő politikai szerepet játszó, 
tiszteletreméltó férfiúnak e késői hivatása mindenfelé nagy hatás-
sal volt a lelkekre. 

Színpadról a kolostorba. Yvonne Hautin ünnepelt párizsi 
színésznő 20 éves korában elhagyta a párizsi Comedie Fran-
çaise színpadát, ahol többször nagy sikerrel lépett föl és a ben-
cés apácák Rue Monsieur-i kolostorában Verdier bíbornok 
kezéből fölvette a fátyolt. 

Tűzvész pusztította el Szt. Hildegard ősi zárdáját és temp-
lomát. A Rajna-menti Eibingenben a bencés apácák 3 évvel 
ezelőtt ünnepelték zárdájuk alapítója halálának 750-ik évfor-
dulóját. A szép múltra visszatekintő zárdát nehezen pótolható 
kár érte 1932 szept 4—5 éjjelén. A zárda, amely a nagy tisz-
teletben álló Szt. Hildegard apátnőnek földi maradványait őrizte 
és a hozzátartozó templom tűzvésznek lett az áldozata. Szt. 
Hildegard maradványait sikerült megmenteni, de a kolostor és 
a templom egész berendezése, a jubileumra készített oltárral, 
Szt. Hildegard kukullájával és az orgonával együtt elégett. A 
tűzvész után Szt. Hildegard földi maradványait nagy egyházi 
pompával a közelben fekvő másik bencés zárda templomába 
vitték, hogy ott nyugodjék, amíg a német katolikusok jótékony-
sága lehetővé nem teszi Eibingenben az új templom fölépítését. 

Német bencések Palesztinában. A Sión hegyén van a 
beuroni bencések apátsága. Ok tanítanak a jeruzsálemi pátri-
árcha szemináriumában s van gimnáziumuk is. Tanítványaik 
Palesztinában és Transzjordániában nyernek alkalmazást. A 
bencések közül a 77 éves P. Mauritius Gieszler Bet 'Jabában 
városi építőmester. Savonában három bencés narancs- és banán-
farmjukon mintagazdaságot létesített. A Sion-kolostor archeo-
lógiai múzeuma és fotografáló műhelye is híres. 

A Clunyben folyó ásatások a híres apátsági templomnak 
40 m hosszú kápolnáját s a 981-ben felszentelt Szt. Majolus-
templomot s az ehhez a templomhoz tartozó Szt. Pál kápolnát 
hozták felszínre. Ezek az ásatások a clunyi kolostori életnek 
XI. századi leírásával összevetve szépen megoldják a clunyi 
epítkezések problémáit. 

Liturgikus Lexikon. Kühár Flóris és Radó Polikárp szer-
kesztésében febr. folyamán jelenik meg körülbelül négyszáz 
oldalon a magyar „Liturgikus Lexikon". 1500 címszó rövid tár-
gyalását tartalmazza. A liturgia egész körét megvilágítja ez a 



könyv, melyben a szerkesztőkön kívül Faludi Marcellin, Szu-
nyogh Xavér és Gál Geláz bencés tanárok dolgoztak. A rend-
kívül aktuális és értékes munkát előre is ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. Komáromban jelenik meg ; Budapesten a Korda rt. 
fogja árusítani. 

Dr. Kemenes Illést, az esztergomi szentbenedekrendi kat. 
Szent István-gimnázium igazgatóját, a kormányzó a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter előterjesztésére a lemondott Korniss 
Gyula örökébe, az Országos Közoktatási Tanács alelnökévé a 
Tanács öt évi időszakának hátralevő tartamára kinevezte s 
Kemenes Illés dr.-nak egyúttal a tankerületi királyi főigazgatói 
címet adományozta. A Kemenes Illés személyén keresztül a 
Rendet ért eme nagy kitüntetés főiskolánkon is osztatlan örö-
met okozott, melyen 15 éven keresztül volt a classica philologia 
nagyképzettségű és kitűnő módszerű tanára, majd a gyakorló 
gimnázium igazgatója. Tudományos értekezései a Főiskolai Év-
könyvben s különböző folyóiratokban jelentek meg. Pannonhal-
máról került a budapesti, majd az esztergomi székház élére. 
Mindkét helyen sok tisztelőt szerzett Rendje és értékes egyéni-
sége számára. Szívből kívánjuk, hogy nagy gyakorlati érzékkel 
párosult szaktudását még igen sokáig értékesíthesse a magyar 
tanügy számára. 

ISTEN AZ ÉN BOLDOGSÁGOM.*) 

Az ég utáni vágyakozásunk könnyen megcsappan, mivel 
ezernyi veszély leselkedik ránk. Azért állandóan buzdításra 
szorulunk, hogy mint megcsúszunk, új erőre kapva rögtön visz-
szatérjünk Istenhez, igazi és legfőbb javunkhoz. Nem vakmerő 
elbizakodottságból, hanem az én Istenem iránti nagy szeretet-
ből és az Ő dicséretére állítottam össze ezt a kis írást a Szent-
atyák legszebb mondásaiból. így mindig kezem ügyében lesz 
a rövid összefoglalása annak, amit az én Istenemről tudnom 
kell. Annak a tűznek a melegénél, mely efféle olvasmányból 

*) Fécampi János elmélkedése. Fécampi János (XI. század) a norman-
diai Fécamp, majd Dijon bencés apátja , a középkoreleji aszketikus írók leg-
kiválóbbjai közé tartozik. Dijoni apát koréban került kapcsolatba III. Henrik 
császárral ( t 1056, aki 1038 óta Burgundia királya is volt. Mint III. Henrik 
feleségének, Ágnes császárnénak, lelkiatyja több elmélkedési könyvet írt a 
császárné számára. Ez az elmélkedés is, melyet most közlünk, Ágnes csá-
szárné számára írt imakönyvből való,. Gondolatainak gazdagsága és eleven 
stílusa annyira emlékeztetnek Szent Ágoston és Szent Anzelm írásaira, hogy 
sokáig, egészen napjainkig a fenti szentek valamelyikét tartották szerzőjének 
és az ő műveik között adták ki. Fécampi János szerzőségét Wilmart O. S. B. 
fedezte fel minden kétséget kizáróan (Méditations et Prièrs de Saint Anselme. 
Paris 1923), 



tör elő, fogom Isten iránti szeretetemet újra lángra lobbantani, 
valahányszor csak ellankad. 

En Istenem, légy velem! Téged kereslek, Téged szeretlek, 
Téged vallak meg számmal és szívemmel, Téged dicsérlek 
minden erőmből, Téged imádlak. Elmém a Tiéd és a Te sze-
retetedtől lángol. Sóhajtok és vágyakozom utánad. Egyedül 
Téged kívánlak látni. Semmi sem kedvesebb nekem, mint Ró-
lad beszélni, Rólad hallani, Rólad írni, Rólad értekezni, a Te 
dicsőségedről gyakran elmélkedni, hogy a nyugtalanságok kö-
zepette kissé megnyugodjam a Rád való gondolatban. 

Téged hívlak tehát segítségül, vágyaimnak legfőbb tárgya, 
szívem mélyéből hangos szóval kiáltok Hozzád ! Ha Téged 
hívlak, valóban bensőmben szóllítalak meg. Hiszen nem is 
volnék, ha nem lennél bennem; és ha én nem lennék Benned, 
Te sem lennél énbennem. Bennem vagy, mert gondolataimban 
vagy. Azokból ismerlek meg, azokban talállak meg, ahány-
szor csak Rád gondolok és Rajtad gyönyörködöm Tebenned, 
Akitől. Aki által és Akiben letezik minden. 

Uram, Te betöltesz eget és földet. Mindent hordozol és 
nem vagy megterhelve. Mindent betöltesz és nem vagy be-
zárva. Mindig munkálkodol és mégis változatlan nyugodtságot 
élvezel. Gyűjtesz, de nem szorulsz semmire sem. Keresel, pe-
dig semmid sem hiányzik. Szeretsz, de nem nyugtalankodol. 
Féltékeny vagy és amellett nyugodt. Megbánsz, de nem fáj-
lalsz. Haragra lobbansz, de nyugodt maradsz. Megváltoztatod 
müveidet, de nem változtatod meg terveidet. Fölveszed, amit 
találsz és amit mégsem vesztettél el. Sohasem szűkölködöl és 
mégis örülsz a nyereségnek. Sohasem vagy zsugori és mégis 
beköveteled a kamatokat. Pazar kézzel adsz annak, akinek 
semmivel sem tartozol és mindig pazar kézzel adnak Neked, 
hogy tartozzál. És kinek van valamije, ami nem a Tied ? Adós-
ságot fizetsz, pedig senkinek sem tartozol. Elengedsz adóssá-
got és semmit sem vesztesz vele. 

Mindenütt ott vagy és mindenütt teljesen. Erezünk, de 
nem látunk. Seholsem hiányzol és mégis távol vagy a gono-
szok gondolataitól. Pedig ott sem vagy távol, ahol messzire 
vagy. Mert ahol ott nem vagy kegyelmeddel, ott vagy Ítéle-
teddel. 

Mindenütt jelen vagy és mégis alig tudunk megtalálni. 
Mozdulatlanul állasz ; mi Feléd igyekszünk és mégsem érünk 
el. Tartasz mindeneket. Betöltesz mindeneket. Körülveszel min-
deneket. Fölülmúlsz mindeneket, Hordozol mindeneket. Hiveid 
szívét szavak lármája nélkül oktatod. A térben nincs kiterje-
désed. Az időben nem változol. Nálad nincs növekedés és 
nincs fogyás. 

Megközelíthetetlen fényességben lakozol. Ember nem lá-
tott és nem is láthat. Mozdulatlanul állasz önmagadban és be-
járod a mindenséget. Téged nem lehet szétszakítani, vagy föl-



darabolni, mivel valóban egy vagy. Téged nem lehet részekre 
szedni, hanem magad egész maradva tartod, betöltöd, megvi-
lágosítod és bírod a mindenséget. 

Ha az egész világ könyvekkel volna tele, a Te,kimond-
hatatlan tudásod akkor is kimondhatatlan maradna. Es mivel 
ennyire kimondhatatlan vagy, semmiképen sem lehet leírni és 
szavakba zárni. Te vagy a isteni fény forrása és az örök fé-
nyesség napja. Nagy vagy mennyiség nélkül és épen ezért 
mérhetetlen. Jó vagy érzékelhető tulajdonság nélkül és épen 
ezért valóban a legfőbb jó és senki sem jó, csak Te egyedül. 
A Te akaratod cselekedet, Nálad „akarni" hatalmat jelent. 
Mivel mindent semmiből teremtettél, pusztán akaratoddal cse-
lekedtél. Minden teremtményed a Tiéd anélkül, hogy rájuk len-
nél szorulva. Fáradság nélkül kormányzod és megunás nélkül 
vezeted őket. Semmi sem zavarja meg birodalmad rendjét, sem 
a magasságokban, sem a mélységekben. 

Tér nélkül vagy jelen a térben. Nem vagy határolva, ha-
nem Te zársz körül mindeneket. Mindenütt jelen vagy meg-
határozott helyzet nélkül, mozdulatlanul. Te nem vagy a rossz-
nak szerzője. A rosszat nem tudod tenni. Számodra semmi sem 
lehetetlen és sohasem bántad meg, hogy teremtettél valamit. 
Jóságod teremtett bennünket, igazságosságod büntet, kegyes-
séged szabadít meg bennünket. 

Mindenhatóságoddal kormányozol, igazgatsz, töltesz be 
mindent, amit teremtettél. De nem olyan értelemben mcfndjuk, 
hogy betöltesz minden dolgot, mintha azok zárnának Téged 
körül ; ellenkezőleg Te határolod azokat. Es nem fokozatosan 
töltesz be mindent ; azt sem szabad gondolnunk, hogy minden 
tárgy a maga nagyságának megfelelően fogad be Téged, tehát 
a nagy inkább, a kicsiny kevésbé, hanem egészen vagy min-
den dologban és minden dolog Benned. Mindenhatóságod át-
fog mindent és senki sem találna helyet, hova hatalmad elől 
menekülhetne. Aki nem engesztelt ki Téged, haragod elől nem 
fog megmenekülni. 

Kegyes Istenem, Téged hívlak lelkembe ! Hiszen Te ké-
szítetted elő azt, hogy befogadjon Téged, a vágy által melyet 
beléoltottál. Lépj be, kérlek, és rendezd be a magad számára. 
Vedd birtokodba, hiszen Te teremtetted és új életet is Te ad-
tál neki. Pecsétként szeretnélek szívemben hordozni. Kérlek, 
jóságos Istenem, ne hagyj el, ha kiáltok utánad ; mert mielőtt kiál-
tottam, Te hívtál engen, Te kerestél engem, hogy én, a Te szolgád, 
kereshesselek, keresve megtalálhassalak és megtalálva szerethes-
selek. Uram, kerestelek és megtaláltalak és most vágyakozom, 
hogy szeresselek. Növeld vágyakozásomat ! Add meg amit kérek ! 
Mert, ha mindazt, amit alkottál, nekem is adod, a Te szol-
gádnak nem lenne elég, ha magadat is nem adnád. Add nekem 
magadat, én Istenem, add nekem újra és újra magadat ! 

íme, szeretlek. Ha kevéssé szeretlek, akkor még jobban 



akarlak szeretni. Szeretettől égek irántad, vágyakozástól lán-
golok irántad, a Rád való édes emlékezésben találom minden 
gyönyörűségemet. Nézd, míg lelkem Teutánad sóhajt és ki-
mondhatatlan jóságodon elmélkedik, a test terhe sem nyom 
már annyira; a gondolatok zűrzavara alábbhagy, a mulandó-
ság súlya minden nyomorúságával nem tompít már úgy el mint 
szokott. Minden hallgat, minden nyugszik. De a szív lángol, 
a kedély újjong az emlékezet élénkké válik, az értelem meg-
világosul és a lélek egyszerre csak azon veszi észre magát, 
hogy a Láthatatlanhoz való szeretet ragadta el. 

Öltsön lelkem sasszárnyat és repüljön és ne fáradjon el ; 
jusson el házad dicsőségedig és dicsőséged trónusáig ! Ott az 
égi polgárok asztalánál töltekezzék szemeid látásával, ott a 
virányokon a zúgó patakoknál ! Te légy ujjongásunk, hiszen 
Te vagy reménységünk és üdvösségünk és megváltásunk. Te 
légy örömünk, hiszen Te leszel egykor jutalmunk ! Téged ke-
ressen mindig az én lelkem, és ne engedd, hogy elfáradjon 
a keresésben ! 

Ja j annak a szegény léleknek, mely Krisztust nem keresi 
és nem szereti; száraz marad és szegény. Aki Téged, ó Isten, 
nem szeret, eltéveszti élete célját. Aki nem gondoskodik arról, 
hogy Teérted éljen, Uram, az semmi és semmiért van. Aki 
vonakodik Erted élni, az halott. Aki nem vesz észre Téged, 
az esztelen. 

Irgalmas Atyám, Neked ajánlom magam, Neked adom át 
magam teljesen, Aki által vagyok élek és gondolkodom. Ben-
ned bízom, Terád építek, Beléd helyezem minden reményemet, 
Aki által föltámadni, Akiben élni és nyugodni fogok. Teutánad 
vágyakozom, Téged szeretlek, Téged imádlak, mert, ha Nálad 
maradok, uralkodni fogok és boldog leszek. 

Az a lélek, mely Téged nem keres és nem szeret, a vi-
lág felé fordul, a bűnnek szolgál és a gonoszság rabszolgája 
lesz. Sohasem nyugszik meg, soha sincs biztonságban. 

Kegyes Istenem, Neked szolgáljon az én értelmem. Ván-
dorlásomban Utánad sóvárogjam, szívem a Te szeretetedtől 
lángoljon. Nyugodjék meg Benned, Istenem, az én lelkem, 
szemléljen Téged elragadtatásban, ujjongva énekelje dicsősé-
gedet ! Ez legyen a számkivetésben vigasztalásom ! Menekül-
jön lelkem a világi gondolatok perzselő forróságából a Te szár-
nyaid árnyékába! Pihenjen meg .Benned a szívem, a tajtékzó 
hullámoknak ez a nagy tengere ! 

Minden jóságban bővelkedő Istenem, aki pazarul osztod 
a mennyei jóllakás örömeit, adj ételt az elbágyadtnak, vedd 
gondjaidba az eltévedtet, szabadítsd ki a foglyot, gyógyítsd 
meg a beteget. Nézd, ajtód előtt áll és zörget. Kérlek irgalmas 
szívedre, mellyel a magasságokból kelve meglátogattál ben-
nünket, nyittas ki a zörgető koldusnak, hogy szabadon belép-
hessen Hozzád, megnyugodjék Benned, égi kenyérrel fölüdül-



jön Általad. Hiszen Te vagy az élet kenyere és forrása, Te 
vagy az örök fényesség világossága, Te vagy mindaz, amiből 
azok élnek, akik igazán szeretnek Téged. 

Istenem, ki világossága vagy a szíveknek, melyek látnak, 
élete a lelkeknek, melyek szeretnek, ereje a gondolatoknak, 
melyek keresnek — engedd, hogy a Te szent szereteteden 
csüngjek ! Kérlek, jöjj szívembe, ittasítsd meg gyönyörűséged-
nek bőségével, hogy minden mulandót elfelejtsen ! Szégyenlem 
és utálom, hogy olyanokban kell résztvennem, amiket a világ 
tesz. Szomorúságot okoz, amit látok, terhemre van, ha mu-
landó dolgokról hallok. 

Segíts meg én Uram és én Istenem és ad j örvendezést 
szívembe. Jöjj hozzám, hogy lássalak. Nagyon is szűk az én 
lelkem hajléka amíg csak be nem lépsz és ki nem tágítod. 
Összeomlóban van, állítsd helyre. Megvallom és tudom, hogy 
tömérdek olyasmi van benne, ami sérti szemedet, de ki fogja 
megtisztítani, vagy ki máshoz kiálthatom kívüled : Elrejtett vét-
keimtől tisztíts meg engem és idegen bűnöktől óvd meg a Te 
szolgád ? 

Édes Krisztus, jóságos Jézus, tedd, kérlek Téged, tedd, 
hogy Hozzád való szeretetből, Utánad való vágyakozásból el-
vessem a testi kívánságomnak minden terhét, a földieknek 
minden sóvárgását ! A testnek parancsoljon a lélek, a lélek-
nek, az ész, az észnek a Te kegyelmed. Belsőmben és kül-
sőmben vess alá akaratodnak. Add, hogy dicsérjen szívem, 
nyelvem és minden porcikám ! Tágítsd ki elmémet, emeld föl 
szívem pillantását, hogy a gondolat merész szárnyalásával meg-
érinthesselek Téged, mindenek fölött álló örök bölcseség ! 
Szabadíts meg, kérlek a bilincsektől, melyek fogva tartanak, 
hogy elhagyhassam mind a földi dolgokat és Hozzád siessek, 
egyedül Rajtad csüngjek, csak Terád figyeljek ! 

Boldog az a lélek, amely kiszabadulva a földi börtönből 
szabadon száll az ég felé, amely édes Uram, színről-színre Iát 
Téged, amely nem érez többé félelmet a haláltól, hanem örök, 
múlhatatlan dicsőségben örvendezik. Nyugodt és gondtalan, 
nem fél többé ellenségtől és haláltól. Hisz' az övé vagy már, 
jóságos Uram, Akit oly soká keresett és akit mindig szeretett. 
Az éneklő mennyei karokkal egyesülve zengi az örök ünnep-
nek mézédes dalait a Te fölséged dicséretére örökké. Megit-
tasul házadnak teljétől, gyönyörűségednek folyamával itatod őt. 

0 , az égi lakónak boldog közössége ! 0 fölséges ünnepe 
mindazoknak, akik hazatérnek Hozzád — földi vándorlásunk-
nak ebből az Ínségéből a szépség teljéhez, a káprázatos fé-
nyességhez, minden méltóság legnagyobbikához — oda, Uram, 
ahol alattvalóid mindig látnak Téged ! Ott semmi sem hatol a 
fülbe, ami megzavarná a lelket. 

Milyen ének, milyen zene, milyen dallamok ! Milyen da-
lokat énekelnek ott vég nélkül ! Ott mindig himnuszok méznél 



édesebb dala zeng, édes angyali melódiák, csodálatos szép 
énekek, melyeket mennyei alattvalóid zengenek dicséretedre 
és dicsőségedre. 

Viszontagságnak és keserűségnek nincs helye a Te or-
szágodban. Ott nincs gonosz és nincs gonoszság. Nincs ellen-
iéi, nincs támadó, sem csábító alkalom a bűnre. Ott nincs hi-
ány, nincs szégyen, nincs viszály, nincs gyalázat, nincs vádas-
kodás, nincs félelem, nincs nyugtalanság, nincs büntetés, nincs 
kétség, nincs kényszer, nincs egyenetlenség. Ott a legnagyobb 
béke uralkodik, tökéletes szeretet, ujjongó, örök istendícséret, 
végnélküli, zavartalan nyugalom és soha meg nem szűnő ör-
vendezés a Szentlélekben. 

Ó életet adó élet, örökké tartó, öröké boldog élet ! Ott 
öröm van üröm nélkül, nyugalom fáradság nélkül, méltóság 
aggódás nélkül, gazdagság veszteség nélkül, egészség beteg-
ség nélkül, bőség hiány nélkül, élet halál nélkül, állandóság 
romlás nélkül, boldogság csapás nélkül. Ott minden jó töké-
letes a szeretetben, ott a valóságos, színről-színre való látás, a 
tökéletes, mindent átfogó, mindennek mélyére hatoló tudás. 
Ott látják a szentek a legjóságosabb Istent és dicsőítik a vi-
lágító világosságot. Ott Isten fönsége jelenvalóan látható és a 
szemlélők lelkét ez az életet adó eledel táplálja szünet nélkül. 
Ott mindig látnak és kívánnak mindig is látni, aggódás nélkül 
kívánnak és nem csömörlenek meg a jóllakástól. Ott az igaz-
ságnak igazi Napja üdít fel mindenkit szépségének csodálatos 
ragyogásával és világosítja meg az égi hazának minden pol-
gárát úgyannyira, hogy maguk is fényt sugároznak ki, Istentől 
meggyújtott fényt, mely jobban ragyog a mi napunk fényes-
ségénél és minden csillagnak káprázatánál. A halhatatlan Is-
tenségen csüngenek és ezáltal maguk is halhatatlanokká, 
enyészhetetlenekké válnak, mint ezt Üdvözítő Urunk megígérte; 
„Atyám", akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, 
ők is velem legyenek, hogy lássák az én dicsőségemet; hogy 
egyek legyenek, amint te, Atyám, énbennem és én tebenned 
úgy ők is egyek legyenek bennünk". (János 17, 24, 21.) 

Mennyország, boldog birodalom, te halál nélküli, pusztu-
lás nélküli ország ! A te számodra örökké nincs idő. Benned 
mindig nappal és ez nem ismer sem éjjelt, sem tovaröppenő 
percet. Benned a kiállott fáradalmak után kimondhatatlan ado-
mányokkal halmozzák el a győztes harcost és örökzöld ko-
szorúval övezik homlokát. 

Bárcsak elvétetnék tőlem bűneim tömege, s a jóságos 
Isten megparancsolná nekem, Krisztus legutolsó katonájának, 
hogy letegyem a test terhét. Akkor bemehetnék az Isten vá-
rosának örök örömeibe és megpihenhetnék. Akkor beállhatnék 
az égi karok soraiba, a Teremtő dicsősége előtt állhatnék a 
boldog lelkekkel és a jelenvaló Isten orcáját láthatnám. Akkor 
nem bántana a halál félelme, gondtalanul örvendezhetnék az 



örök halhatatlanság elpusztíthatatlan erejében. Akkor, egyesülve 
a Mindentudóval — elveszíteném a tudatlanság vakságát, a 
földieket semmire sem becsülném és pillantásomat sem vet-
ném, emlékezetemet sem méltatnám többé erre a siralom völ-
gyére. 

Itt kínos az élet, múlékony és teli van keserűséggel : csak 
a bajokon uralkodik, az alvilágnak szolgál. Az életerő földuz-
zaszt, a szenvedés összetör. A forróság aszályt hoz, a ködös, 
nedves éghajlat meg beteggé tesz. Az étel elnehezít, a böjt 
kifáraszt. A tréfában könnyelműek vagyunk, de a szomorúság 
elemészt bennünket. Szorongat a gond, a biztonság meg fá-
sulttá tesz. A gazdagság fölemel, a szegénység porba sujt. Az 
ifjúkor kidülleszti az embert, az öregség meggörnyeszti. Meg-
töri a betegség, a fájdalom pedig elnémítja. Az ördög leselke-
dik, a világ hízeleg, a test a gyönyörnek ad ja át magát, a lé-
lek megvakul, végűi is az egész ember megzavarodik. Es 
mindezeket a bajokat betetőzi a rettentő halál. Végét veti a 
hiú örömöknek és ezek úgy eltűnnek, mintha sohasem lettek 
volna. 

Milyen dicséretet, minő hálát mutathatunk be tehát Ne-
ked, Istenünk, aki a mulandó élet tengernyi nyomorúsága kö-
zepett nem szűnöl meg vigasztalni bennünket kegyelmednek 
csodálatos látogatásával? Oh, én nyomorult, hogy elfoglal 
engem a sokféle gond I De, miközben életem végét rettegem 
és bűneimet veszem fontolóra, miközben ítéletedtől félek és 
halálom órájára gondolok, míg a pokol gyötrelmeitől rettegek, 
mert nem tudom, mily szigorú vizsgálatnak fogod alávetni tet-
teimet, míg teljesen ismeretlen előttem, hogyan fogom azokat 
bevégezni, míg ezeket és hasonlókat veszek fontolóra — íme 
Te hozzám jösz és szokott atyai jóságoddal megvigasztalsz. 
Mikor így sírok és könnyeimnek se szeri, se száma és szívem 
mélyéből sóhajtok Hozzád: Te fölemeled szomorú és megkín-
zott lelkemet a hegyláncok gerincei fölé, föl az illatozó virág-
ágyakhoz. Kedvesen csobogó patak mellett zöldelő pázsithoz 
telepítesz. Asztalt terítesz nekem sokféle fogással, hogy fáradt 
lelkem megerősödjék, szomorú szívem fölviduljon. Es ettől a 
gyönyörűségtől új erőre kapva elfelejtem minden nyomorúsá-
gomat. Fölemelkedve a föld magasságai felé, végre megnyug-
vást találok Benned, az igaz békében. 

Latinból fordította Dr. Zoltán Veremund 



OBLÁTUS- ÉS OBLÁTASZÖVETSÉG. 

A Szövetségek munkájáról a szokás szerint beszámolt 
most is két Oblátaszövetségünk. Jelentésükből a következőket 
emelem ki : 

Kecskeméten október 9-én tartották meg az évnyitó köz-
gyűlést. Megkezdték a munkát a Bold. Margit Körben, megtar-
tották a kerti ünnepélyt, amelynek szónoka P. Böhle Kornél 
dominikánus perjel volt. Novemberi gyűlésükön Cservenka Jó-
zsef helyiigazgató az Isten iránt való szeretet indítóokairól 
beszélt. A decemberi gyűlésükön ugyancsak a helyiigazgató a 

felebaráti szeretetet állította lelkük elé. A Máriavárosi nép-
misszióban az első előadást is a helyiigazgató tartotta a kül-
missziókról. 

A budapesti Oblátaszövetségnek legnevezetesebb esemé-
nye a nov. 20-án tartott közgyűlés volt, amelyet megtiszteltek 
jelenlétükkel dr. József Ferenc királyi herceg, Anna királyi her-
cegnő és Esterházy Móricné grófnő. Elnöke Dr. Sárközy Pál 
fomonostori perjel, előadó Dr. Kühár Flóris főapátsági esperes. 
Dr. Kovács Dénesné titkár beszámolójában megemlékezett a 
hivatalos szentmiséikről, a korális énekükről, a havi konferen-
cia beszédeikről (a beszédsorozat címe : Misztikus élet volt). 
Megtartották a húsvéti lelkigyakorlatot (az Úr iskolája a Regula 
48. fejezete alapján). — A külső életben szerepelt az esztergomi 
útjuk, zászlószentelési ünnepük. Kiadták az 0 antifónákat, litur-
gikus levélpapírt és levelezőlapokat, P. Etlin Lukács életrajzát. 
Az évet pannonhalmi zarándoklattal fejezték be. — Reményi 
Mária noviciamesternő éremfelvételre 15, beöltöztetésre 10 és 
fogadalomtételre I tagot ajánlott. — Székely Lászlóné a könyv-
tárról, Szegedy Maszák Pálma a pénztárról számolt be. Szegedy 
Maszák Aladárné elnöknő az új munkaév programmját ismer-
tette, a réginek a folytatása ez, amennyiben a lelkek mélyíté-
sére a közös szentmiséket és a havi konferenciákat továbbra 
is megtartják, megünneplik Szent Benedek és Szent Skolasztika 
ünnepét, elvégzik húsvéti lelkigyakorlatukat. Gyarapítják a 
könyvtárt. Az ünnepi szónok az oblátióról beszélt és párhuzamba 
állította a szentmise felajánlásával, hogy a tagok lássák ilyen 
szempontból is a reájuk háramló kötelességet.. — A központi 
igazgató jelentette a közgyűlésnek, hogy Szunyogh Xavér helyi 
igazgató sok munkája és egészségi állapota miatt a vezetéstől 
visszavonul és miután kifejezte a központ és a Szövetség nagy 
elismerését és háláját Szunyogh Xavér iránt, felolvasta búcsúzó 
szavait. Utóda a kiváló szociális tevékenységű Szekeres Bónis lett. 

A közgyűlés után a tagfelvételt végezte el a fomonostori 
perjel úr. 21-én pedig a központi igazgató szentmiséjén közös 
szentáldozáshoz járultak a régi és új tagok. Ugyanekkor a 
Szabályzat szerint pápai á ldásban is részesültek. 



Farkasgyepűn élő tagunk : Schneider Emmy oblátiót tett. 
Kedves Oblátus és Obláta Testvérek ! 
Az 1933. év első füzetében e pár sorban két eseményre 

óhajtom figyelmüket irányítani. Az egyik az a jubileum, ame-
lyet mi bencések és velünk azok, akik szeretik Szent Benedek 
szellemét, örömmel ünnepelünk ebben az évben : Szent Anzelm 
centenárium ez. Róla emlékezünk meg ezen füzet cikkében, 
melyet a Pannonhalmi Szemle Szerkesztő Bizottsága volt szíves 
nekünk is átengedni. Legyen ez is egy kapocs, amely a Test-
vérek lelkét szorosabban fűzi Szent Benedek szelleméhez. 

A második és kimondhatatlanul nagy esemény, hogy 
Szentséges Atyánk erre az évre is szentévet hirdetett. Gondol-
junk sokszor hálával az Úr Jézus nagy áldozatára, amelyet a 
kereszten értünk bemutatott, hogy általa mindnyájunknak bol-
dogságot szerezzen. Ennek a hálának kifejezője lehet, ha Szent 
Benedek Atyánk szellemében valljuk : Nihil operi Dei praepo-
natur. — Ebben két gondolatot domborítunk ki : az egyik, hogy 
nagy szeretettel ápoljuk magunkban az imádságban való buz-
góságot, különösen a liturgia iránt való szeretetet. — Erről sok-
szor, hallunk. A másik pedig, hogy mindenben és mindenkor 
az Úristent tesszük első helyre. Azt mutatja a tapasztalat, hogy 
elméletben ez nagyon könnyű, de az életbe átvinni sokszor 
áldozattal jár. Egyszer önmagunk, máskor egy-egy felebarátunk 
kerül az első helyre, amikor vagy a kényelemszeretet, vagy az 
emberi félelem háttérbe szorítja az Istent. Azt is tapasztaljuk, 
hogy néha olyan nehéz az Úrnak feltétlen szolgálata, amikor 
a körülmények úgy alakulnak, hogy földi hírnév, dicsőség, előny 
vagy haszon, talán kényelem jutna jutalmul, ha abban az eset-
ben nem az Úr volna az első helyen. — És ilyenkor lelkünk 
elé áll Szent Benedek példája, sürget, hajt, hogy mindenről 
való lemondást, mindentől való elszakadást és egyedül az Is-
tennek való szolgálatot jogosan vár az Úr, aki szeretett ben-
nünket és szeretetből a kereszten feláldozta értünk magát. 



HALOTTAINK. 

t SCHURMANN SZÖRÉNY. 
Amikor a vigília éjjele Mindenszentek ünnepére fordult, 

Schurmann bácsi, Rendünk nesztora, pár pillanatra magához 
tért és hallotta a haldoklók imádságának szavait : Indulj 
utadra keresztény lélek. Szemét fölnyitotta, nagyot sóhajtott — 
és elindult az örökkévalóságba. 

Hosszú életén át készült erre az útra. Lelkében mindig az a 
mélységes hit és jámborság élt és 86 éves korában még mindig az a 
gyermeki béke és öröm sugárzott kicsi szemeiből, mellyel 
ifjúkorában nekiindult az életnek. Kisuca-Ujhelyen, Trencsén-
ben szül. 1846 nov. 22-én, 1866-ban Kruesz Krizosztom vette 
fel a Rendbe. 1873-tól 1906-ig, 33 évig volt egyfolytában tanár 
Sopronban, 1906—11 közt Komáromban, azóta nyugalomban élt 
Celldömölkön. Egyszerű, kötelességtudó, jó lélek volt, diákjai 
sohasem felejtették el felnőtt korukban sem, mert atyai szívet 
hordozott köztük. Sokan látogatták nyugalmi helyén. Schurmann 
bácsi előtt utolsó éveiben elmúlt élete olyan volt, mint egy szép 
emlék, melyben alig volt kellemetlen vonás. Testvéri szeretetet 
árasztott rendtársaira, öröm volt vele együtt lenni. Senkit nem 
bántott, senkiről rosszat nem szólt. 0 maga is — élő emléke 
volt annak a magyar bencés életnek, melynek egén oly nagy 
csillagok ragyogtak, mint Kruesz, Vaszary, Fehér Ipoly. Szerette 
a fiatalokat, hisz lélekben sohsem öregedett meg. Cellnek ap-
raja-nagyja tisztelte, szerette, becsülte. Szerette a jó tréfát, meg-
lepetést, szerette azt a hegyes országot, melyben született és 
amelytől olyan messze kellett elszakadnia. Kiejtésén mindig 
maradt valami, amiből felvidéki származására lehetett következ-
tetni. Öreg szívében Szent István országa élt mint eszmény, 
melyben a Kemenesalja és Trencsén — még egy haza volt. 
Temetésén látszott, hogy ez az igénytelen öreg bencés hány 
ember számára volt leíkiatya, jóbarát, testvér. Mindvégig hűsé-
ges papilélek volt. A gyászmisét érte nesztorságban utóda : 
Kroller Miksa zalavári apátúr mondta. Mily jó az, hogy a ben-
cés családban a történelem folyam, melynek hullámai között 
nincs szakadás, csak folytonosság, Schurmann bácsiról oly ne-
héz elhinni, hogy meghalt. Mondjuk helyesebben : nem is halt 
meg, utolsó dispositiójának tett eleget : elment engedelmesen 
oda, ahová fogadalmakor kívánkozott : Tebenned bíztam Uram, 
ne érjen szégyen mindörökké. — rf — 

t NÉMETH JÁNOS REGINÁLD. 
1854-1932. 

Született a sopronmegyei Szergényben, meghalt Zalaapáti-
ban 1932 december hó 30-án. Harminchét esztendeig tanárko-



dott Esztergomban, Győrött és Kőszegen. 1916-ban vonult nyu-
galomba. 

Tanárember volt. Eletének aktív korszakát teljesen az 
iskolának élte le. Szerette az iskolát, amíg munkabíró ember 
volt, nélküle talán nem is tudott volna meglenni. Maga volt 
a megtestesült pontosság, igazi „professzor", ahogy a megbíz-
ható, percrejáró és alaposan pontos, de tempós embereket 
emlegetni szokták. Ugyanígy megkívánta a pontosságot tanítvá-
nyaitól is dolgozatban, felelésben egyaránt. Szerette a diákot, 
ha nem mutatta is, mint ahogy puha, jó szíve is csak a ma-
gánérintkezésben tűnt ki. Az iskolában tanítványai előtt mindig 
a „tanár", a mult század tekintélytartó, szigorú pedagógusaként 
jelentkezett. 

A nyugalom éveiben, amelyeket Zalaapátiban éldegélt le, 
szerette mondogatni, ha volt tanítványai évődtek vele : „Szigorú 
voltam, de mindig igazságos". És ez így is volt! Harminchét 
esztendei tanárkodása alatt a diákok ezreit nevelte, de közü-
lük egy sem akadt, aki a fentebbi mondást kétségbe vonta 
volna. Nem volt személyválogató, a diákban nem azt nézte, ki 
fia, milyen a ruhája, csupán a viselkedés és szorgalom alapján 
bírálta el mindig tanítványait. 

Tanítványai, akiket a negyedik gimnáziumban a stiliszti-
kára tanított, sohasem felejtik el a Toldit, Aranynak ezt az 
utolérhetetlen remekét. Még a leglustább, vagy leggyengébb 
diákjának is betéve kellett tudni az eposz nagy részét. Aki 
pedig „jeles"-re pályázott, az egész költeményt meg kellett ta-
nulnia szépen, folyamatosan. Hogy mekkora szókincset, mennyi 
zamatos kifejezést, magyaros fordulatot sajátíthattak el ebből a 
legmagyarabb költeményből a diákok, azt csak azok tudják 
megítélni, akik maguk is szenvedő alanyai voltak a Toldi-órák 
versfelmondásainak. 

Lassanként elfogynak már a századvég tipikus tanáralak-
jai, akikről a mai középkorú, vagy idősebb urak annyit tudnak 
mesélni egymás közt vagy a diákoknak diákkori emlékeik fel-
elevenítése kapcsán. És a mai fiatalok bámulva hallgatják eze-
ket a csillogószemmel előadott meséket. Bámulják azt, hogy 
még amikor valami keserű epizód kerül is a múltból a sző-
nyegre, akkor sem hangzik el a mesélő ajkáról panasz és zok-
szó. Vagy amikor a volt tanár valami gyengéje tréfálódik meg, 
abban sincs semmi tiszteletlenség. A régi iskola családias, 
meleg egységbe forrasztotta a tanárt és tanítványt, amely meleg-
ség és együvétartozási érzés a sírig kíséri őket. Ez az érzés 
vezeti tollúnkat, amikor utoljára búcsúzunk a jó Regináid tanár 
úrtól és azt kérjük a jó Istentől, hogy jutalmazza meg odaát 
az örök békével és boldogsággal, amint azt a jó szerzetes, lelki-
ismeretes tanár és az öregségének keresztjét Isten akaratában 
megnyugodva békével viselő igaz ember megérdemli. Nyu-
godjék békében ! Gosztonyi Nándor. 



t BERECZ SKOLASZTIKA. 
Elsőnek ment ej az általa alapított „Szt. Benedek Leá-

nyai" szerzetből az Úrhoz, hogy az Isten és a lelkek iránt való 
nagy szeretetének jutalmát elnyerje. 1898-ban született Cell-
dömölkön, 1932. okt. 21-én hajnalban halt meg Budapesten. 
Rövid életét gazdagon megtöltötte jócselekedetekkel. Természe-
tes adományokkal, okossággal, ízléssel, művészi, költői hajlam-
mal is bőven megáldotta az Úr, aki ezek fölé önfeláldozó szí-
vet adott neki, mely 1922-ben az Alföld tanyai népe közé állí" 
totta hitoktatónőnek Tiszaugon. Megható volt tisztelete Szt. Bene-
dekhez ; először "mint obláta követte a lelkében megszólaló 
hívást, majd 1927-ben négy társnőjével Tiszaujfalun zárdai éle-
tetkezdett Szt. Benedek Regulája alapján. A szerzetet vácegyház-
megyei Congregatióként a Szentszék engedélyével 1928-ban Szt. 
Benedek napján erősítette meg Dr. Hanauer István megyés-
püspök úr. Szt. Benedek szellemét igyekezett tanulékony, alá-
zatos lélekkel elsajátítani, hogy nővéreinek az imádságban és 
munkában mintaképe lehessen. Gyenge testben erős akaratot 
hordozott, mellyel szerzetét iparkodott a kezdet nehézségein a 
Gondviselés oltalmába vetett bámulatraméltó bizalmával átsegí-
teni. Sokat betegeskedett, míg az Úr magához vette az imád-
ságban, szeretetben, áldozatosságban megszépült lelkét. Halála 
olyan, mint a földbe vetett búzaszemé, mely meghal, hogy sok-
szoros termést hozzon. Az ő vetése Szt. Benedek Atyánk 
családját gyarapította a magyar földön a bencés nővérek 
családjával. 

- rf. -



1. Dr. Kurzweil Géza: Új embertípus, új izlés, új irodalom. Pannonha lma. 1932. 
2. Dr. Bánhegyi Jób : Kaffka Margit. Pannonha lma . 1932. 
3. Dr. Szabady Béla : Nagyfalvi Gergely váci püspök, zalavári apát. 

Pannonhalma. 1932. 
Nagy Balázs és Mattyasóvszky Kasszián : Ami az ifjút naggyá teszi. Pan-

nonhalma. 1925. Ára : _ 2 P. 
A b e n c é s diák kalauza. Pannonhalma. 1932. Á r a : 70 fill. , 
Pierre Delattre : Les luttes présentes du catholicisme en Europe Centrale, 

Ára : 2'30 P. 

A Pannonhalmi Főiskola könyvei 
1. Dr. Sárközy Pál : A differenciálegyenletek elméletének e lemei . 

Pannonha lma 1932. 

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

A pannonhalmi főapátság története. 1. (996 —1243) vászonköt. 25'—P. 
11 2. (1243—1404) 23 - „ 

111. 3. (1405-1535) 2 4 ' - „ 
IV 4. (1535—1708) 25 — „ 
V 5. (1709-1802) 25'— „ 
VI. A) „ 6. (1802-től) 23 - „ 
VI. B) „ 6. (1802-től) 30 — „ 

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

IX. II. (1548-tól) 23 — „ 
X. A tihanyi apátság története. I. (1055—1701) 25 — „ 
XI. „ „ II. (1701-től) 2 5 ' - „ 
XII. A) A dömölki apátság története . . 2 3 - „ 
XII. B) AZ elenyészett bencés apátságok 22'50 „ 

A 14 vastag foliokötet ára vászonkötésben 340'— P, papírkötésben minden 
kötet 1 P-vel olcsóbb, az egész sorozat 326'— P. 

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

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

ból, tartós minőségben, közvetlen gyári áron. 



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

doktorátusi értekezései 1926-tól 

1. Ko l l e r P i u s : Faj e s haj. B u d a p e s t , 1926. — 1 P 

2. Rados Tamás : Horatiusi nyomok Ausonius 
költészetében. P a n n o n h a l m a , 1928. -— — — 2 P 

3. H e r c z e g h Fr igyes : Sopron vármegye a Hunya-
diak korában. P a n n o n h a l m a , 1928. — — 3 P 

4. V a n y ó T i h a m é r : A katolikus restauráció Nyugat-
magyarországon. Pannonhalma, 1928. — — 4 P 

5. K u r z w e i l G é z a : A forma, mint kifejező eszköz 
Klopstock ódaköltészetében ( N é m e t Ph i lo lo -
g i a i D o l g o z a t o k XXXVII . sz.) B u d a p e s t 1928. 3 P 

6. Nagy K. Amadé : A Zala-Sárvíz csatorna szö-
gének földtani viszonyai. P a n n o n h a l m a , 1928. 1 P 

7. Csóka Lajos : Sopron vármegye katolikus egy-
házi és tanügyi viszonyai III. Károly és Mária 
Terézia korában. P a n n o n h a l m a , 1929. — 3 P 

8. K o k a s E n d r e : Az 1880-as évek irodalmi élete. 
P a n n o n h a l m a , 1930. 3 P 

9. B r u n n e r E m ő d : A francia felvilágosodás és a 
magyar katolikus hitvédelem. ( Bibliothèque 
d e l 'Institut F r a n ç a i s à 1' U n i v e r s i t é d e B u d a -
pes t , 14. sz.) P a n n o n h a l m a , 1930. — — — 3 P 

10. Monsberger R. Ulrik : A hazai német naptár-
irodalom története 1821-ig ( N é m e t Ph i lo log ia i 
D o l g o z a t o k X L V I . sz.) B u d a p e s t , 1931. — 2 P 

11. K e l e m e n A t a n á z : Keresztéig Ágost herceg kato-
likus restaurációs tevékenysége a győri egy-
házmegyében. 1931. — — — — — — 3 P 

12. J á m b o r Mike : Prohászka Otiokár természetszem-
lélete. P a n n o n h a l m a , 1932. — — — — 2 P 

13. P i s z k e r O l i v é r : Barokk világ Győregyházmegyé-
ben Zichy Ferenc gróf püspöksége alatt (1743— 
1783.) P a n n o n h a l m a . 1933. — — — — 2 P 

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



OBERBAUER A. UTÓDA 
B U D A P E S T , 

I V . , V Á C I - U . 

4 1 . 
ALAPÍTÁSI ÉV: 18«3 

M a g y a r o r s z á g 
legrégibb temp-
lomberendező é s 
z á s z l ó k é s z í t ő 

vál la la ta . 

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

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

tesen megküldöm. 

TELEFON: AUTOMATA 833—44. 
«vvvwuuwuuuvwwuuwuvuvnnnA/vvv^ 

RIEGER OTTO 
ORGONAGYÁR 

BUDAPEST, X., SZIGLIGETI-UTCA 29. 
( R Á K O S F A L V A ) m TELEFON: 9 6 3 - 4 5 . 

Új orgonákat, 
valamint homlokzatsípok szállítását szakszerű, művészi 

kivitelben és o r g o n a j a v í t á s o k a t m é r s é k e l t á r b a n | 

elvállalunk. 



EGYHÁZI MŰIPAR! INTÉZET ] 

L E V I S C H R . U T Ó D A J 

Lorencz Antal } 
S Z O M B A T H E L Y 

K Á L V Á R I A-U. 
O L T A K É P I T K S Z E T , S Z O B R Á S Z Á T , A R A - J 
N Y O Z Á S , T E M P L O M F E S T É S , Ú.I O L T Á R O K "T 
S T B . K É S Z Í T É S E , R É G I E K S Z A K S Z E R Ű ) 

KS MLIVÉSZI R E S T A U R Á L Á S A . 

Lelkiismeretes munka, szolid árak! 
C I R B O L Y A F Á B Ó L 

F A R A G O T T S Z O B R O K 
K É S Z Í T É S E S T B . 

TÖBBSZÖRÖSEN KITÜNTETVE ! 

- i - Árajánlat, helyszíni szemle díjtalan. 

Ápoljuk a jó zenét! Zeneápo lás — lelkiápolás! 
Évtizedek óta közismert legjobb 

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

kápolnák-, templomóknak. 
Magyarország legnagyobb harmónium raktára: 

HŐRL NÁNDOR Ä 
Budapes t , II., Török-u. 8. T e l e f o n s z á m : 51 -6 -52 . 
(A budai Margit-hídfőtől a második utca jobbra.) Fizetéskedvezmény. 
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B e n c é s reálgim-
názium. 

Diákmenza. 
Tel. 171 

u PAX 
Pápa, Főutca 9. 

könyv-, zenemű-, 
írószer- és papíráru 

kereskedése. 

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

jegyzési és esküvői meghívók ízléses kivitelben. 
Nyomdai és könyvkötészeti munkák felvétele. 
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KELEMEN KRIZOSZTOM PANNONHALMI FŐAPÁT. 

Március 1 l-e, Szent Gertrúdnak, „az isteni szeretet köve-
tének" napja örömhírt hozott Rómából a bencésrend központi 
fejétől, a prímásapáttól: a Szentatya a márc. 16-i nyilvános 
consistoriumon prekonizálta rendünk fejét, Kelemen Krizosztom 
főapátot, a csupaszív atyát, a volt főapáti koadjutort. Tíz 
hónappal ezelőtt még könnyeket sírtak a székesegyház kő-
szobrai, fekete imádság szállt fel oltárairól, fekete zászló len-
gett a vár bástyájáról — hiszen olyan mélyen megrendítő 
volt boldogult főapátunk összeomlása — s íme nemsokára, 
húsvéthétfőn nagy ünnepség, örömös harangzúgás s ember-
szívek meleg hullámzása, áldásimája közepette ragyogó fehér-
ben új jegyes vonult be ívei alá ékesítve a kereszttel mellén, 
mely már nem a halált, hanem a feltámadást jelzi, az új 
életet hirdeti. Gyűrűjén ott ragyog a rubin vörösének szeretet-
tüze, a gyémántok ereje, fején ott van azjnfula titokzatos 
koszorúja, kezében a békesség pásztorbotja. Új atya vonult be 
a rendtársak, a hívek szívébe is. 

Mióta 1929 szept. 1-én mint koadjutor szíve mélységes 
alázatosságában bemutatkozott a konventnek, mennyi eleven-
séget, közvetlenséget, melegséget, magávalragadó lelkesedést 
s milyen krisztusi, benedeki szellemet hozott kormányzása. 
Mennyi ünnepet varázsolt közénk ragyogó ékesszólása, milyen 
ösztönösen karolt fel minden értéket. Mennyi tapintattal fogott 
össze ellentétes erőket, mennyi szeretettel orvosolt bajokat, 
Hogyan gyújtott szavával, hogyan fellobogott a tettek tüzében. 
A gazdasági bajok okozta aggodalmakat szívós tevékenysé-
gével, az igények leszállításával, fokozott takarékossággal, 
munkatársainak jó megválasztásával, sikeres műveletekkel 
eloszlatta s máris szilárdabb anyagi helyzetet teremtett. Istenbe 
kapcsolódó lelkéből nagy erő áradt ki rendjére s a rend 
vezetése alatt álló intézményekre. Ez a mélyen természetfeletti 
gondolkodás az ő eddigi ideiglenes kormányzásának gazdag 
öröksége. A rend belső békéje, fegyelmezettsége, amit gyara-
pított, a sok jóbarát, akiket szívével szerzett, mindenét szét-
osztani vágyó alamizsnás, nemes önzetlensége mind természe-



tessé tette, hogy a rend nagy többségének szavazata őt kívánta 
a főapáti székbe s hogy a Szentatya kegye őt emelte a nagy 
elődök örökébe. Hiába kérte felmentését kétszer is két műtéttől 
meggyengült egészségére hivatkozva, szívós erejétől remélte 
a rend is, a szentszék is a szebb jövőt, álmaink valóraválását. 

Valóban, nagy feladatok várnak az új főapátra. Nehéz 
örökséget vesz át. A 900 éves magyar bencés mu.lt s az 1400 
éves egyetemes bencés mult minden dicsősége, minden szent-
sége, minden tudományossága, minden jó kultúrmunkája a 
felelősség súlyos terhét rakja vállára, lelkére. Ennek a nagy 
felelősségnek a tudatát emelheti az egyetemes bencésrend mai 
erős lendülete, virágzása a régi európai területeken is, de a 
többi világrészben is, a lelkiség, a tudomány, művészet, isko-
lák, nevelés, lelkipásztorkodás terén egyaránt, de főleg a misz-
sziók és a liturgikus élet terén. Az új főapát lelkiéletének 
mélysége, bensőségessége biztosítéka a magyar bencésrend 
belső élete továbbfejlődésének, szerzetesi életünk elmélyedésé-
nek, a Szentatya szándékai s az új kódex szerinti megújho-
dásunknak. — A haza, a társadalom, a nagy nyomor mély 
szociális gondolkodást, érzést, de főleg cselekvést kíván. Az 
az ember, akiben az auri sacra famesnak még a csírája sincs 
meg, aki egész életében a mindenét kiosztó alamizsnálkodás-
nak volt a példája, az az ember megtalálja a módját annak, 
mikép tegye boldoggá azokat, akiknek életét a Gondviselés 
hozzáfűzte. Rajta lesz, hogy az a magyar föld, mely neki 
életet, tehetséget adott, boldog és erős legyen. Hiszem, hogy 
rendünk gazdasági életének felvirágoztatása követi az ő ala-
mizsnás lelkének munkáját, mert aki a szegénynek ad, Isten-
nek ad gazdag kamatra. — A tudomány tudománypolitikát 
kíván tőle. 0 ezen a téren is megértő. Cambridge, Párizs, Ber-
lin, Róma, Bécs,Grác, Budapest egyetemein, tudományos környe-
zetében nevelődtek, képződtek tovább fiatal főiskolai tanáraink. 
A testnevelés fokozottabb művelésével tette fogékonyabbá a 
szellemi művelődésre növendékeinket. Nyelvtudásunk ggara-
pítása szempontjából külföldi kolostorokkal állunk csereviszony-
ban. A hatéves főiskolai tanfolyam behozatala nagyban elmé-
lyíti a kiképzést. A tudományos intézetek, szemináriumok 
intézményes felállítása nagy lendületet hozott a főiskolai életbe. 
A Pannonhalmi Szemle ékestollú pártfogót nyert személyé-
ben. — A visszaállító levél tanítórenddé tette a bencéseket s 
százéves multunk összeforrasztott bennünket a városokkal, 
ahol működünk. Mint volt pápai és pesti tanár, mint volt 
győri igazgató és házfőnök megmutatta, hogy az iskola és 
a társadalmi működés mennyire kedves tere tevékenységének. — 
Nyalkai 10 éves minta lelkipásztorkodása a pannonhalmi egy-
házmegye kormányzatára készítette elő. — A művészetek 
pártolása még nehéz anyagi körülmények közt sem hiányzik 
programmjából. A márványban ragyogó káptalan hiányzó 



képét (Szent Imre csókja) a Szent Imre-jubileummal kapcsolat-
ban nagy áldozattal megfesttette. 

Nem tudom, ^mennyi harc, mennyi küzdelem, szenvedés, 
mennyi emésztő láz vár reá az elburkolt jövendőben, de tudom, 
hogy az eljövendő arany sugarakkal, fény szálakkal lesz átszőve, a 
felhők peremén ki-kicsillan a napsugár, a ködön keresztül már 
is átszűrődik az álomszerű fény. Akinek kormányzása alatt 
az arany istenverte éhe nem kísért, akinek egészen tiszta, 
feddhetetlen lénye úgy magába hamvasztotta a földies, érzé-
kies gondolkodást, annak atyai uralma alatt fel kell, hogy 
harsogjon a szellem, a lélek, az isteni mindenható kegyelem 
ereje. Szeretetet szórt, szeretetet gyűjtött egész életében, hiszem, 
hogy kormányzása is szeretettel kapcsol magához mindenkit. 
Istenért, Istennel dolgozott eddig, Istenért, Istennel dolgozik 
ezután is. Szívet adott mindig szívért, szívet ad a jövőben is. 
Hiszem, hogy kormányzásából Isten bőséges áldása, nagy 
üdvösség árad rendünkre, egyházunkra, hazánkra. 



Tanulmányok. 
CANTERBURY SZENT ANZELM ISTENTANA*) 

Szent Anzelm tolla nem oly termékeny, mint szelleme. 
„Összes művei alig töltenek meg két Mígne-kötetet ; ha ezt a 
termékenységet hasonlítjuk azokéhoz, akik a keresztény gon-
dolkozás történetében vele egyenlő rangúak, pl. Szent Ágoston, 
Aqu. Szent Tamás munkáinak tömegéhez, ez a párhuzam is azt 
mutatja, hogy Anzelm eszméi egészen kivételes ragyogású fény-
források, melyekben a Szentatyák hitének tűze és a skolaszti-
kát megteremtő értelem verőfénye világít rá régi problémák 
mélységeire, hogy azzal amit megvilágít, évszázadok gondol-
kozásának adjon biztos tartalmat, és amit a körvonalak sejte-
tésével homályban hagy, azzal az utána következő hívő elmé-
lyedésnek adjon problémát és a hézagok kiegészítésére való 
ösztönzést. 

Az ember úgy van a szellemi fényforrásokkal is, mint 
azzal a fénnyel, amely szemének ad látást, a tárgyaknak ala-
kot, színt, mélységet. „A látnivágyó Napba nem tekint" ; néz 
a világossággal, de nem nézi a forrást. Egész természetesnek 
találja, hogy a Napot elfödi a felhő és fénye mégis átsugárzik 
a földre. Az igazságnak különben is az a sorsa, hogy ha egy-
szer felvillant, utána már mindenki természetesnek találja, hogy 
van és világít és ritkán keresik, honnét is ragyog. Pedig min-
den sugár tűzből sugárzik és minden igazság — legyen az a 
hitnek vagy az észnek igazsága : amikor először villant fel, 
az agyat, az értelem erejét emésztette fel, a szívnek tüzénél 
vált ragyogóvá. Az igazság első fölvillanása — a genieben, a 
lángelmében történik ; ez ad ja meg neki az izzást ; ha már föl-
villant, u tána másoknak elég az, ha szemüket nyitják ki a vilá-
gosságra. Aki ma elvégzi az elemi iskolát, tud annyit a villa-
mosságról, mint Ampére, Volta vagy Jedlik Ányos 100 évvel 
ezelőtt. Egy villanyszerelő néhány perc alatt elsajátítja azt a 
készséget, mely Marconinak esetleg évtizedes munkájába került 

Ugyanez az eset annál is, aki ma bölcseleti, hittudomá-
nyi kézikönyvekből könnyedén gyűjti össze azt a tudásanyagot, 
amelynek első megteremtése is, összefoglalása, szintézise is az 
emberiség legnagyobb gondolkozóinak életműve volt. 

Szent Anzelm lelke öröklámpaként világoskodott az isteni 
titkok előtt. Bármennyit is köszönhet a bölcselet neki filozófiai 
problémák megoldása terén, mint pl. a nominalismus elleni 
küzdelemben, az igazság mivoltának azóta is klasszikus meg-
határozásában és kifejtésében, a skolasztikus gondolkozás mód-
szereinek biztos és bátor alkalmazásában, érdeklődése, iránya, 
igazodása az, amit ő maga oly tömören fejez ki : fides quaerens 

*) Felolvasta a szerző az Aquinói Szent T a m á s Társaságnak Szent 
Anzelm születése kilencszázados évfordulója a lkalmából tartott ünnepi ülésén 
Dr. Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímás jelenlétében, 1933 április hó 5-én. 



intellectum, a megértést kereső hit. Ahogy az öröklámpa meg-
világítja nemcsak a szentségházat, hanem fénye tovaimbolyog 
a templom oszlopsorai közt és éjtszaka átszürenkezik az abla-
kokon, hogy a külvilág sötétségét megtörje, úgy ragyogtatta Szent 
Anzelm, a maga Isten előtt fénylő elméjének sugarait az Isten-
ről a világra, a természetre. 

Hogy a következőkben Szent Anzelm istentanával foglal-
kozunk, azt tesszük elsősorban azért, mert ez az ő életművé-
nek a magva, veleje ; de tesszük azért is, mert lángelméjének 
sajátos természetét, eredetiségét, lényeglátó intuícióját itt ismer-
hetjük meg legjobban. Mellesleg azért is, mert az utókor az 
ontológiai istenérvnek legtöbbször eltorzított kezelésével a for-
rásokhoz vissza nem térők előtt azt a benyomást kelti, mintha 
Szent Anzelm geniejéből csak szofizmák pattantak volna ki. 

Szent Anzelm istentana két, terjedelemre nem nagy művé-
ben, a Monologiumban és a Proslogiumban található meg — 
szintézis jellegű összefoglalásban.1) Bár elméje inkább a 
részletkérdéseket szereti, úgyhogy művei egyes problémák tag-
lalásában remekelnek, istentanában az idetartozó kérdések 
összefüggő csoportosítására, egységes magyarázatára törekszik. 
Istentanát úgy jellemezhetjük röviden, hogy módszere teljesen 
bölcseleti, tárgyköre azonban : hittudományi, hisz mindkét mű-
ben nemcsak a mai theodicaeának tárgykörét dolgozza fel, 
hanem a Szentháromság tanát is. Ha Szent Anzelm istentanát a 
megelőző korok műveivel összehasonlítjuk, azt kell mondanunk, 
hogy ő a theodicaeának, mint bölcseleti tudományágnak a 
megalapítója a ker. bölcselet történetében. 

Istentanával való foglalkozásunk irányító eszméje, hogy 
elsősorban azt keressük, mit mond, tanít ő — és nem azt, mit 
mondottak eddig róla iskolai kézikönyvek, vagy filozófiatörténeti 
elmefuttatások. 

Tárgyalásunkban először Szent Anzelm istentanának lélek-
tani alapjaira mutatunk rá, hogy ebből megértsük vizsgálódá-
sának módszereit ; aztán istentanának tartalmi elemeit vesz-
szük szemügyre ; ezek leíró ismertetéséhez kapcsoljuk a benső 
és külső kritika segítségével való értékelésüket, mely szüksé-
gessé teszi Szent Anzelm istentanának a ker. gondolkozás 
folyamába való beillesztését. Keressük forrásait, hogy eredeti-
ségére rámutathassunk ; összevetjük istentanát Aqu. Szent Tamá-
séval, hogy a „páter scholae" (Szent Anzelm) és a „princeps 
scholae" (Szent Tamás) eszmevilágának rokonságában lássuk a 
philosophia perennis időfölöttiségének alapját. 

I. Alaki vonások, a) Elmélkedés, szemlélődés. „Most 
pedig törpe ember, tedd le rövid időre foglalatosságodat, rejtsd 

x) A két mű keletkezésének idejét Fr. Schmid így állapítja meg : Mono-
lógium : 1076. év második fele. Prosjógium 1077—78. A Gaunilóval való vita 
ez utáni években Schmitt : Zur Chronologie der Werke des hl. A. Rev Bén. 44 
(1932) 350 1. 



el magad kissé zivataros gondolataid elől. Vesd el terhes gond-
jaidat, menekülj fáradtságos szétszóródottságodtól. Adj némi 
időt az Istennek, pihend ki magadat benne. Lépj be elméd 
kamrájába, zárj ki onnét mindent, csak az Istent ne és azokat 
az eszközöket, melyek az ő keresésében segítenek ; és ha 
bezártad magadra az ajtót, keresd őt". (Prosl. c. 1.) 

így készül Szent Anzelm, a bec-i monostor népes iskolájá-
nak mestere, a monostor perjele — az Isten keresésére. Ez 
nála a legnagyobb tudomány és bölcseség útja ; nem testes 
kódexet nyit íel (ezt nap-nap után végzi a zsolozsma és a 
magányos olvasmány lectiójában, az iskolai előadásra való 
készülésben) ; nem is nyitja ki lélekkamrájának ajtaját a nagy-
világra, hogy a természet szépségében, rendjében, célszerűsé-
gében ismerjen rá mindenek Alkotójára. Az Istenhez vezető 
út eme részletén ő már túl van ; megjárta ezt a Monologium-
ban, midőn a világ tökéletességéből jól épített szillogizmusok-
kal következtetett az Isten létére. Az olvasmány, a tanulmány 
után bontakozik csak ki nála az Isten megragadásának a mód-
szere. Csodálatos mester ő : a lelkiéletnek, az aszkézisnek, 
misztikának eszközeivel építi fel az Istenre vonatkozó tudo-
mányt. Nála a meditatio (módszeres, értelmi behatolás az érzék-
fölötti igazságokba) és a contemplatio (a szellemi világnak az 
ész fényével és a szív tüzével való megközelítése) — lesz tudo-
mányos módszer. Hisz mesterénél, Szent Ágostonnál látja leg-
inkább, hogy az istenismerethez a léleknek érzékszervekre 
van szüksége ; nemcsak a következtető ész bandukolásával, 
hanem az egész lélek szárnyalásával, nekilendülésével kell 
menni az Isten felé. 

Mert „még elrejtőzöl, Uram lelkem elől, a Te fényedben 
és boldogságodban ; ezért maradt a lelkem a sötétben és a 
nyomorban. Körüliekint, de nem látja szépségedet. Odafigyel 
és nem hallja harmóniádat. Illatodra les, de még nem érzi. 
Feléd ízlel, anélkül, hogy ízedet élvezné. Megtapint, de nem 
éri el könnyed valódat. Mert hisz Uram, Te adtad mindezeket 
érzékelhető módon az általad alkotott világnak ; mindezek tehát 
Benned is megvannak, de kimondhatatlan módon".(Prosl. 17.)Ime, 
a „szillogizmusok bazaltútja" az Istenre tágult lélek megtapasz-
talásává akar elváltozni. A szenttamási öt út célpontját Anzelm 
a szellem érzékszerveivel akar ja látni, tapintani, ízlelni. A medi-
tatio és a contemplatio az ész hideg és kemény köveiből akar-
nak tűzet, meleget, fényt fakasztani. 

Szent Anzelm lelke olyan, mint a fényreforgó bogár az est 
sötétjében. Látja az Isten világosságát a messzeségből szüren-
kezni, hozzája tör, feléje röpül — és nem fél attól, hogy elég, 
sem attól, hogy„ megvakul. „Kerested lelkem az Istent, és úgy 
találtad, hogy 0 a főjó mindenek közt, kinél jobbat gondolni 
se lehet ; Ö maga az élet, a világosság, a bölcseség, a jóság, 
az örök boldogság és a boldog örökkévalóság ; és mindez — 



mindig és mindenhol". (Prosl. 14J Bármily közel ér hozzá, 
még „mindig úgy érzi, végtelen messze van tőle. „Ha megtalál-
tad Öt, lelkem, miért nem érzed, hogy rátaláltál ? . . . Vagy tán 
lelkem nem talált volna rád, Istenem, mikor tudja, hogy Te 
vagy a világosság és az igazság ? Hogy érthette volna ezt meg, 
hacsak nem az által, hogy látja a íényt és az igazságot ?" (u. o.) 
Az istenismeretnek ez az ellentétes polaritása lelkét tovább 
űzi-hajtja. Látja Öt — és mégse látja. Honnét ez a polaritás ? 
„Tán mégis áll, hogy igazság és fény az, amit látott ; és még-
sem Téged látott, mert csak úgy ahogy ismert meg, (vidit te 
aliquatenus) ; de nem látott Téged, ahogy vagy /" Ez a kon-
templativ lélek teljes tudatában van annak, hogy a földi ember 
istenismerete nem teljes, nem közvetlen, nem kimerítő. Ezért 
nagyon messze esnek az ő megítélésétől, akik ontológizmussal 
vádolják. De ennek a biztos tudata sem tartja őt vissza, hogy 
a végtelent tovább merje, a fényforrást tovább nézze. „Neki-
feszül a lelkem, hogy többet lásson ; de azon túl, amit látott, 
mást már mem szemlél, csak homályt. Sőt — nem is lát 
homályt, hisz az nincs Tebenned, hanem tudja, hogy többet 
már saját sötét volta miatt nem láthat. Ugyan miért, Istenem, 
ugyan miért ? Tán gyarlósága miatt vakoskodik a lélek szeme, 
vagy a Te verőfényed vakítja ? Bizony, vakoskodik, mert maga 
kicsi és megvakítja a Te végtelenséged". (Prosl. 14.) 

Szent Anzelm tehát éppúgy távol áll az agnoszticizmustóh 
mint az embernek kimerítő istenismeretet ígérő ontologizmustól. 
Ismeri a szellem felfogóképességének határát ; pedig az ő isten-
ismerete nemcsak az észre támaszkodik, hanem a hitre, az élő 
hitben égő szeretetre is. 

b) Az értelem munkája. Vagy tán emiatt az értelem mun-
kája csökken nála és istenismerete beletorkollik az érzelmi 
teológiába, mely az ismeretet sejtéssé, a fényt köddé deval-
v á l j a ? Egyáltalán nem. 

Az elmélkedő és szemlélő Szent a maga istenkeresésében 
az elmének élét (acies mentis) úgy kicsiszolja, az értelem ere-
jét úgy nekifeszíti a tárgynak, hogy ezen a téren — a speku-
lációnak, az ismeretanyag értelmi áthatolásának bámulatos 
tökéletességére jut el és logikájával a legsötétebb problémákra 
derít azóta is ragyogó világosságot. 

A Proslogium bevezetésében maga így jellemzi gondolko-
zásának lelki folyamatát. Arról ír, hogy a Monologium után az 
a kérdés kezdte izgatni, nem volna-e lehetséges az egész isten-
tannak egyetlen érvből való felépítése. „Magamban azt kérdez-
tem, nem lehetne-e találni oly argumentumot, mely a maga 
igazolására nem szorulna másra, csak magára ; és egymaga 
elég volna annak bizonyítására, hogy az Isten igazán van és 
hogy Ö a senkire se szoruló főjó, kire mindenek rászorulnak, 
hogy legyenek és jól legyenek ; és elég legyen mindannak 
igazolására, amit az Isten mivoltáról hiszünk. Amikor gyakorta 



vetettem elmémet nekilendülve erre a kérdésre, néha úgy érez-
tem, már el is érem azt, amit keresek ; de máskor teljesen elsik-
lott elmém éle rajta, végre kétségbe esve azt gondoltam, abba-
hagyom a keresést, hisz a sikerre nem volt kilátásom. De ami-
kor azt a gondolatot ki akartam űzni agyamból, hogy fölösle-
gesen le ne kösse úgy, hogy más, több sikerrel biztató kutatás-
tól visszatartsa : akkor míg védekeztem vele szemben, kezdett 
rám kényszeredni egész alkalmatlanul. Egy napon, mikor jófor-
mán belefáradtam abba, hogy távoltartsam magamtól, az esz-
mék összeütközésében úgy elém ötlött, hogy már nem tudtam 
el nem fogadni azt az eszmét, melyet nagy gonddal próbáltam 
elűzni. Úgy véltem, hogy hasznos lesz, ha megírom azt, ami-
nek a megtalálása nekem annyi örömet szerzett, megfogalmaz-
tam azt a könyvet". 

Eadmer, Szent Anzelm életírója még több vonással rajzolja 
meg azt a képet, melyben a genieben kezdetben izzó, majd 
hirtelen fénnyel kigyulladó meglátás természetrajzára ismerünk. 
A. Dyroff1) érdekes párhuzamot Szent Anzelm Proslogiumának 
és Descartes alapvető gondolatának (Cogito ergo sum) lélek-
tani keletkezése közt. Ezt a párhuzamot még jobban ki lehetne 
szélesíteni, hogy a legracionálisabbnak látszó eszméknek a 
tudat mélyeiből lélekrengések és viharok közt való feltörekvé-
sét szemléltessük. Különben nincs is szükségünk Eadmer leírá-
sára, aki misztikus jellegű kísérő mozzanatokkal szövi körül 
a Proslogium megszületését. Maga Szent Anzelm is elárulja szó-
tárával (acies mentis, cubiculum mentis, oculus mentis, sensus 
mentis stb.), hogy az ő istenismerete mélyebb forrásokból táp-
lálkozik, mint azoké, akik az istenismeretben is csak oly logi-
kai műveletet látnak, mint pl, az euklidesi geometria levezeté-
seiben. 

c) Analitikus módszer. Pedig — az előbb említett önvallo-
másból az is világos, hogy Szent Anzelm az első, aki az isten-
tant — more geometrico akarja felépíteni. Ebben ő Spinozának 
is őse. Akik az ontologikus istenérvet úgy cáfolgatják, hogy a 
Proslogiumot el se olvassák, azok észre se veszik, hogy az 
ú. n. ontologikus istenérv egész más, mint amit cáfolnak. Ezért 
nem is beszélek egyelőre az ontologikus istenérvről, hanem azt 
mondom : a Proslogium az első és szerintem lényegében sike-
rült kísérlet arra, hogy a matematikai tudományeszményt, mely 
Spinoza és Kant előtt is lebegett, az istentan egészére alkal-
mazzák. Csodálatos, hogy Szent Anzelm bírálói nem figyelnek 
ezekre a szavakra : unum argumentum, quod nullo alio ad se 
probandum quam se solo indigeret; et solum ad adstruendum 
quia 1.) Deus vere est 2.) et quia est summum bonum et 3.) quae-
cumque credimus de diuina substantia, sufficeret. 

Itt nemcsak az isten létének érvéről van szó, hanem kife-
*) Der ontologische Gotterbeweis. In : Probleme der Gotteserkenntnis, 

Münster, 86 1. 



jezetten oly érvről, amely egymagában elégséges az egész 
istentannak, tehát a lét és lényeg és tulajdonságok problémái-
nak — analitikus kifejtésére. Erre utal az is, hogy a Monolo-
gium istentanában maga hiánynak érzi, hogy az : multorum 
argumentorum concatenatione contextum ; sok bizonyítékból, 
elmejáratból van összeszőve. Az ő célja : olyan istentan, mely 
az Istenről hit jegyeket egyetlen fogalom tartalmából emeli ki : 
körülbelül úgy, ahogy a geometer vonja le tételeit a háromszög 
vagy kör meghatározásából. „Az a valóság, melynél nagyob-
bat nem lehet gondolni", más szóval, az akit nem is lehet nemléte-
zőnek gondolni, mai terminussal : az esse subsistens (ez a 
fogalmazás is Szt. Anzelmé, mon. c. 6.) az az alanyfogalom, melyben 
az istentan minden állítmányát benne látja, belőle levezeti Szent 
Anzelm : azt, hogy igazságos, igaz, boldog, hogy szellem, min-
denható, mindentudó, változatlan, örökkévaló stb. stb. Ezen 
levezetés mikéntjére rátérünk még ; most csak a szentanzelmi 
célkitűzést akartuk jellemezni. Ez a cél akkor is az emberiség 
legnagyobb gondolkozói közé emelné Szent Anzelmet, hogyha 
elérésében mások közreműködésére szorult volna. 

d) Hit és misztérium. De vájjon — a ratio és fides eme 
partjai közt nem vágódott-e Szent Anzelm így kifejezett racionalis, 
vagy inkább intellectualis célkitűzésével — a racionalizmus 
szirtjéhez ? Erre a kérdésre azért is felelnünk kell itt, mert egye-
sek részéről Szent Anzelmet a racionalizmus vádja is érte, de 
azért is, mert a kérdésre adott válasz új vonással gazdagítja 
az ő istentanának formális jellegét. A teológiai racionalizmus 
lényege az, hogy nem ismer szorosan vett hittitkot a kinyilat-
koztatásban, hogy számára a hitrendszer egésze bejárható az 
ész világosságával. A theologiai racionalizmus szerint termé-
szetfölötti kinyilatkoztatásra igazában szükség nincs is, hisz 
a kinyilatkoztatott tételeknek fennállását is, érvényét, igazságát 
is megismerheti a ráció a maga erejével. A kinyilatkoztatás 
legfeljebb pedagógiai jelentőségű ; a még fejletlen emberi észt 
támogatja, de a kifejlettnek már nincs szüksége rá. Misztérium 
nincs, csak gyengébb elméjű emberek vannak, akik éppúgy 
nem értik a hit igazságát, mint a paraszt a felsőbb matematikát. 

Szent Anzelmre a racionalizmus vádja nem illik — se egé-
szében, se részben. Az ő istentanának alapfogalma, istenfogalma, 
mely alanya a belőle levont állítmányoknak : a hitből, a kinyilat-
koztatásból való. „Istenem, aki a hitnek megértését adod, add, 
hogy amennyire rám hasznosnak gondolod, megértsem, hogy 
vagy, miként hisszük rólad — és hogy az vagy, akinek hiszünk. 
Már pedig azt hisszük rólad, hogy Te vagy, kinél nagyobbat 
nem lehet gondolni". (Prosl. c. 2.) Emellett Szent Anzelm nem 
tagadja, sőt Monologiumában kifejezetten bizonyítja azt, hogy 
a ráció az Isten létét és némely tulajdonságát a teremtett világ-
ból a maga erejével fölismeri és igazolja. 

A Gaunilonak adott válaszban (Liber pro insipiente, c. 8) 



hangsúlyozza, hogy az istentagadó, ha nem is fogadja el a 
szent könyvek tekintélyét, az istenség fogalmára és létezésére 
más alapon is rávezethető ; és itt hivatkozik .szent Pál klasszikus 
helyére: Róm. 1. 2 0 : „Ami láthatatlan az Istenben, örök ereje, 
valamint istensége, észlelhető a világ teremtése óta, mert az 
értelem a teremtmények révén felismeri". 

Hogy istenismeretünkben értelmünk legnagyobb erőfeszí-
tése után is megmarad a misztérium, az áthatolhatatlan, kimond-
hatatlan titok, azt kevesen fejezték ki meggyőzőbben, mint Szt. 
Anzelm, aki Monologiumában végigjárván az isteni lényeg és 
a személyek háromsága körüli igazságokat értelmével, amikor 
az isteni processiók alapját, mikéntjét kellene kutatnia, kijelenti : 
„Ügylátszik nekem, hogy ezen fölséges dolog titka megha-
ladja teljesen az ember elmeélét, és ezért tartózkodom annak 
kifejtésétől, miként van ez. Mert meg vagyok győződve, elég 
az a felfoghatatlan dolgok kutatójának, ha következtetve any-
nyit megállapít, hogy a titok fennáll ; még ha értelmével nem 
is tud odáig hatolni, miként áll fenn". (Monol. c. 64.) A korai 
skolasztikának a dialektikusoktól képviselt racionalizmusa és 
Petrus Damianitól hirdetett teológiai agnoszticizmusa, fideiz-
musa közt bámulatos éleslátással állapítja meg, hogy az isteni 
lényeg felfoghatatlansága, kimondhatatlansága nem akadályozza 
meg, hogy róla mégis — igaz ismeretünk legyen. Rávonatkozó 
ismereteink ugyanis szerinte alkalmazásuk módjában nem sajá-
tosak, hanem hasonlatszerűek (nem concepíus proprius, hanem 
analogus). „Nam quaecunque nomina de natura divina dici 
posse videntur, non tarn mihi earn ostendunt per proprietatem, 
quam per aliquam innuunt similitudinem. Etenim cum earun-
dem vocum significationes cogito, familiarius concipio mente, 
quod in rebus factis conspicio, quam id, quod omnem humá-
num intellectum transcendere intelligo" (Monol. c. 65). A teoló-
giai ismeretelméletnek ezen és más kérdéseit Szent Anzelm úgy 
oldja meg, hogy a nagy skolasztikusoknak e téren alig maradt 
más dolguk, mint egyszerűen átvenni és az aristotelesi műsza-
vakba öltöztetni az ő gondolatait. 

e) Istenismeretünk igazsága. Még világosabban kitűnik 
Szent Anzelm zsenialitása abban a kérdésben, hogy a teremtett 
dolgokban levő tökéletességeket állíthatjuk-e e formaliter, lénye-
ges tartalmuk szerint az isteni lényegről, vagy pedig — minden 
ily állítás az Istenről csak metafora. Tudott dolog, hogy az új 
platonizmus gondolatvilágában az isteni lényeg annyira távol 
került az emberi ész megismerésétől, hogy róla —semmit, még 
a létezést, jóságot, stb. se merték formális tartalmával állítani. 
Maga Szent Ágoston is azt mondja : Istent csak abusive lehet 
substantiának mondani. (De Trin. 1. 7. c. 5. M. L. 42, 941). Szt. 
Anzelm két fejezetben is bizonyítja, hogy a substantiát bár 
transcendensen, kategóriákon túl, de mégis igaz értelemben 
lehet az Istenről állítani. (Monol. cc. 26—7.) Ezt az ismereteimé-



leti kérdést nagyon kiélezte Ps. Dionysios Areiopagita és az ő 
nyomán Joh. Scottus Eriugena. Ez utóbbi (De div. nat. 1. 14.) 
azt mondja, hogy az Istenről való állitmányaink mind metafo-
rikus jellegűek ; ezért formális tartalmukra vonatkozólag is — 
mindnél érvényesül az állító és tagadó theologia (th. katapha-
tiké és th. apophatiké.)*) 

Eriugena sportot csinál abból, hogy az Istenről egyszerre 
állítson és tagadjon mindent : a létezést, lényeget, igazságot, 
jóságot, bölcseséget. Keres ugyan — és Ps. Dionysiosnál meg 
is találja a formulát, hogy mit állíthat mégis az Istenről : azt, 
hogy minden jelzőt hyperrel, plusquammal mond az Istenről. 
Ezzel szemben Szent Anzelm a Monológium 15 c-jában (mely 
theologiai ismeretelméletünk klasszikus helye) kimutatja, hogy 
egyrészt az Istenről mondott külső relációk (pl. nagyobb min-
dennél) nem fejezik ki az ő lényegét, és Istenre vonatkoztatva 
csak elmebeli viszonyt tartalmaznak. A nem relatív sajátságok 
közül azok, melyek tiszta tökéletességek (perfectio simplex) az 
Isten lényegét, mivoltát fejezik ki, formaliter vannak meg benne, 
de úgy, hogy valamennyi tiszta tökéletesség az ő végtelen 
lényegében egymással és lényegével azonos (Monol. c. 16, 17). 
Szent Anzelm adja meg a módot is, hogyan lehet a tiszta töké-
letességet felismerni : est melior ipsa, quam non ipsa. Jobb a 
valója, mint a tagadása. Ezzel szemben a nem-tiszta tökéletes-
ség : nem jobb a valója, mint a tagadása. A jóság pl. tiszta 
tökéletesség, mert önmaga jobb, mint tagadása, a nem-jóság ; 
a kiterjedés nem tiszta tökéletesség, mert a nem-kiterjedt, egy-
szerű való, a szellem •— értékesebb, mint a kiterjedt. 

Szent Anzelm így megtartja azt az értéket, melyet az állító 
és tagadó theológia jelent és mégis — az állítmányoknak a 
tökéletesség szempontjából való megkülönböztetésével elejét 
vágja annak, hogy egész istenismeretünket metaforikusnak kell-
jen tekintenünk. Ezen a , ponton nemcsak Ps. Dionysioson 
haladt túl, hanem Szent Ágostonon is. (V. ö. De Trin. I. 15. 
c. 8 - 9 . ) 

f ) Előadó módszere. Ezek után Szent Anzelm istentanának 
logikai felépítését vesszük szemügyre. A klasszikus skolasztika 
kifejlesztette a tétel ellenmondó kezelésén alapuló megoldást, 
melynek kiindulása a tételt tagadó ellenérvek felsorakoztatása, 
a tételt állító tekintély (Szentírás, Aristoteles stb.) latbavetése ; 
ezután jön a megoldás. A későbbi hegeli dialektikának tétel, 

*) „Kataphatiké dicif : Deus Veritas est ; apophatiké contradicit : Veritas 
non est. Hic videtur quaedam forma contradictionis ; sed dum intentius ins-
picitur, nulla controversia reperitur. Nam quae dicit, Veritas est, non affirmat, 
proprie divinam substantiam veritatem esse, sed tali nomine per metaphoram 
a creatura ad Creatorem vocari posse ; nudam siquidem omnique propria 
significatione relictam divinam essentiam talibus vocabulis vestit. Ea vero 
quae dicit, Veritas non est, merito divinam essentiam incomprehensibilem 
ineffabilemque clare cognoscens, non earn negat esse, sed veritatem nec vocari 
proprie, nec esse". 



ellentétel, összetétel — állomásai a skolasztikában így követ-
keznek : ellentétel, tétel, összetétel. Az igazságkeresésnek ez 
az út ja lényege szerint ősrégi, de formális és következetes 
kiépítése a XII. sz.-di skolasztikának, főleg Abaelard Sic et 
Non-jának érdeme. 

Szent Anzelm sokkal egyénibb író, semhogy munkáit ilyen 
kényszerzubbonyba szorítaná. így nála nem kell félni, hogy a 
skolasztika későbbi módszerének monotoniája uralkodjék. 
Amily művészien kezeli a plátói dialógust, éppoly művészien 
építi fel következtetéseinek láncát a Monologium elmélkedés-
szerű műfajában és a Proslogium imádságában. Eszméi sok-
oldalúan színezettek, gondolatfűzése változatos; könnyedén ke-
zeli a szillogizmus minden faját, megkülönböztetései páratlanul 
élesek. Egyéniségét, egyéni érzelmeit nem rejti el; következte-
tésein meglátszik az elmélyedés fáradtsága, az intuíció fénye, 
a megtalálás öröme. Lépésről-lépésre halad; a Monologiumban 
a következtetésnek célja egy, de kiindulópontjai különbözők; 
a Proslogion bátran nekivág a legnehezebb feladatnak: egy 
alapeszméből, az istenség metafizikai lényegéből vezeti le az 
összes attribútumokat. 

Amit Szent Anzelm istentanának lélektani, ismeretelméleti 
és logikai alapjairól és vonásairól írtunk, azt legjobban ő maga 
foglalja össze a Proslogion eredeti címében: Fides quaerens 
intellectum. Szent Anzelmnak első a fides, mégpedig a kinyi-
latkoztatás forrásaiba elmélyedéssel, imádságos szemlélettel el-
merülő hit; ez a mélységes hit, a kegyelemnek belőle sugárzó 
fénye ad j a meg neki azt az intellectus-t, megértést, mely a hit 
és tudás összhangjában csendül ki, hogy glóriát énekeljen 
megvilágosodott értelemmel és égő szívvel az Isten előtt. 

II. Tar ta lmi é r tékek . A ker. istentan, ha a bölcselet sík-
ján mozog, két részben végzi el feladatát: két kérdésre felel: 
an est és: quid est Deus? Van-e Isten, mi az Isten. Az első az 
Isten létének, a másik az Isten lényegének problématikáját nyújtja. 
A hittudomány síkján az első kérdés jelentéktelenebbé válik, a 
másikhoz pedig hozzájárul az a kérdés : quis est Deus ; melyből 
a hit világosságánál a Szentháromságtan keletkezik. Szent 
Anzelm istentana mind a három kérdést felöleli. Mi tartalmi 
ismertetésünkben az ő Szentháromságtanát kikapcsoljuk. 

a) Isten létének bizonyítása. Az Isten létezésének problé-
májában a keresztény iskola számára eddig átlag a : „Van-e 
Isten" kérdés állítmánya volt a fontosabb. A legtöbb skolasz-
tikus régen és ma is: meglepő gondtalansággal ment el az 
alapprobléma mellett. Megelégedtek, mint pl. Donát, egy úgy-
nevezett általános (igazában mondvacsinált) istenfogalommal. 
Donát egész sekélyes istennév-magyarázatokkal alapítja meg 
ezt a „vulgaris" fogalmat így: Isten az a világfölötti lény, aki-
től a világ dolgai, főleg az emberek függenek.1) Hogy persze 

Donát: Theodicaea 7. 



ily alapfogalom mellett Wotanra , Jupiterre is rá lehet bizonyí-
tani a létezést, arra nem gondol. Gredt még bátrabb: ő egy-
szerűen kijelenti: Nomine Dei intelligimus ens a se etc.'2) Hogy 
ezt ő így gondolja, az természetes; de hogy mások, a polythe-
isták nem így gondolják: az több, mint biztos. Mások elinté-
zik a kérdést azzal, hogy az Isten létének bizonyításánál az 
alany még nem fontos; majd kitűnik az alanyfogalom tar ta lma: 
a létezés bizonyításából. Ez azonban körbegondolkozásra ve-
zet. Nyilvánvaló tehát, hogy az istenfogalom valamilyen, ha 
nem is teljes tartalmú meghatározása szükséges a létbizonyí-
tás előtt. Tudnom kell, ki az, akinek létezését igazolni akarom. 
Nem tudhatom a létezés bizonyításából, mert hiszen épp azt 
kell tudnom, hogy Jupiter létezik-e, vagy a mi Istenünk. Már-
most: ezt a kérdést kétféleképen oldhatjuk meg. Az egyik, az 
egyszerűbb mód az, amit Szent Anzelm is választ : feltételez-
zük a monotheista vallásoknak istenfogalmát és a létbizonyí-
tékok segítségével igazoljuk, hogy az általuk kikövetkeztetett 
ősmozgató, abszolút való, világkormányzó — azonos hitünk 
isteneszméjével. Ez az eljárás nem teszi istentanunkat teoló-
giává, hanem meghagyja bölcseletnek; mert érvelése nem a 
kinyilatkoztatásból való. A másik mód az, hogy előzetesen 
szerkesztünk istenfogalmat, úgyhogy föltételesen belefoglaljuk 
a végtelenség, egység stb. jegyeit ilyenformán : ha van Isten, 
nem lehet más, mint az abszolút ősvaló és ez csak egy lehet. 
A kérdés csak az, hogy ismeretelméletileg van-e mód ily fo-
galomalkotásra. Szerintem nem lehet kétséges, hogy hogy az 
abszolút, végtelen ősvaló fogalmát a létbizonyítástól függetlenül 
megalkothatjuk elménknek szerzett fogalmi készletéből ; hisz a 
relatívból az abszolútba, a végesből a végtelenbe, a keletke-
zőből az ősvalóba van híd fogalmi világunkban: a tagadás és 
fokozás hídja. A repülőgép fogalmát is függetlenül alkotta meg 
az emberi elme a repülőgép létezésétől. 

Érdekes, hogy Szent Anzelm Proslogiumának apológiájá-
ban a Lib. pro insipiente 8. fejezetében állítja és bizonyítja, 
hogy a létbizonyítéktól függetlenül megalkotható annak a va-
lónak eszméje, kinél nagyobbat nem lehet gondolni. Bizonyítja 
pedig abból, hogy a tökéletlenről van szerzett fogalmunk; eb-
ből fokozással eljutunk a tökéletesig; a határolt valóról ugyan-
így eljuthatunk a nem-határoltig, még ha nem is hisszük, hogy 
a végtelen létezik. A változó átvezet a változatlanhoz. „Est 
igitur unde possit conjici, quo maius cogitari nequeat. Sic itaque 
facile refelli potest, insipiens, qui sacram auctoritatem non re-
cipit: si negat, quo maius cogitari non valet, ex aliis rebus 
conjici posse, At si quis Catholicus noc neget, meminerit, quia 
. . ." és idézi Rom. 1. 20-at. 

Bár tehát Szent Anzelm nem fejti ki az istenfogalom ke-
letkezését vallástörténeti alapon, de kitűnően mutatja ki isten-



fogalmunk tartalmi részének lélektani alapjait. A vallástörténet 
igazolja az isteneszme analóg-jellegét. Ezt már Szent Tamás 
is meglátta (S. Th. 1. qu. 13. a. 10). De ebből az is kitűnik, hogy 
analóg fogalom nem lehet létítélet alanya, mindaddig, amíg 
neki határozott, egyértelmű jelentést nem adunk. Mégse mind-
egy, hogy Jupitert is behelyettesíthetjük-e az : „Isten van" ítélet 
a lanyába vagy nem. 

Az Isten létének bizonyítása terén Szent Anzelm nemcsak 
az ú. n. ontologikus érvvel szerzett nagy érdemeket. 

A keresztény gondolkozás istenbizonyítékai jórészt már az 
apologétáknál megtalálhatók. Ezeket a plátói, stoikus és aris-
totelesi filozófiából veszik át és szentágostoni fogalmazásuk-
ban élnek tovább. Az ágostoni istenbizonyítás a piátóin nyug-
szik és az oksági elvet kifejezetten nem alkalmazza. A közép-
kor elejének keresztény gondolkozására hatott még Boethius 
(de cons. phil. V. pr. 10); istenbizonyítéka, mely az ágostoni-
nak átalakítása. Ezen bizonyítékok alapgondolata az, hogy a 
világban található tökéletességi fokok (pl. Ágoston az igazság-
ról és jóságról besszél) csak az abszolút értékben találhatják 
meg alapjukat. A közvetítő elv nem az okság, hanem a plá-
tói meíexis-nek, részesedésnek homályos fogalma, mely ugyan 
nem ellentéte az okságnak, de nem is azonos vele. Áz igaz 
csak azáltal igaz, hogy részesedik az Igazságban. Ismeretelmé-
letileg a túlsó realizmus áll ezen bizonyítás hátterében. A IX. 
szd.-i Candidus istenbizonyítéka új kísérlet volt, de a későbbi-
ekre nem hatott. 

Szent Anzelm a Monologiumban (c. 1., 2., 3., 4.) három 
egymástól különböző istenbizonyítékot kísérel meg. Az első (c, 
1.) így következtet: törekvésünk a jóra irányul, melyben fokok 
vannak ; kisebb és nagyobb javak. A kisebb és nagyobb ugyan-
azon tökéletességben nem magyarázható másként, mint hogy 
egy tökéletességnek a része, mely azon tökéletességben a leg-
nagyobb. Tehát van legnagyobb jó, mely által minden más jó, 
ami van, maga pedig önmaga által jó (bonum per seipsum). Ez 
a tökéletességi fokokból vett bizonyítás sikeres volna, hogyha 
az abszolút jó és a relatív jó közti oksági viszonyon épülne 
(a mintaokságon és a létesítő okságon). Szent Anzelm, bár 
később kifejti a „per" előszó oksági jellegét, ezen első bizo-
nyítékában kifejezetten még nem támaszkodik az okság elvére, 
bár érinti. A fokokból való bizonyítást csak Szent Tamás tá-
masztja alá szilárdan (a quarta via S. Th. I. 2. a. 3.). 

Szent Anzelm második istenbizonyítékát szórói-szóra kö-
zöljük (Mon. C. 3).1) Ugylátszik, hogy bármi van, egy valóság 

i) Quicquid est, per unum aliquid videtur esse. Omne namque quod 
est, aut est per aliquid, aut per nihil. Non enim vei cogitari potest, ut sit 
aliquid per non aliquid. Quicquid igitur est, non nisi per aliquid est . . . 

Cum igitur Veritas omnimodo excludat plura esse, per quae cuncta 
sunt, necesse est unum illud esse, per quod sunt cunta quae sunt . . . et 
ipsum unum est per seipsum. 



által van. Mert minden valóság, vagy valami által van, vagy 
a semmi által. De nem lehet elgondolni sem, hogy valami le-
gyen nem-valami által. Bármi van tehát, csak valami által 
van." A következőkben bizonyítja, hogy ez a másoknak lét-
alapot adó valóság csak egy lehet. Ugyanúgy bizonyítja, hogy 
a létadó valóság csak önmaga által való lehet. Az önmaga ál-
tal való pedig a legnagyobb való, melytől minden más nyeri 
valóságát, jóságát. Ez az istenbizonyíték már kifejezetten 
az elégséges alap és okság elvén épül fel és annak kimutatá-
sán, hogy a létadó ősvaló nem lehet több és hogy valója már 
nem szorul más megalapozásra, hogy tehát önmagától való. 

Amikor Szent Anzelm ily világosan kifejezi az okság el-
vét, legalább is csodálatos ßaeumfeer-nek1) az az állítása, hogy 
Anzelm nem támasztja alá a metafizikai okságelvvel az ő is-
tenbizonyítékát, hogy a Monologiumban is tisztán a logikai 
abstractióra épít. Ezzel szemben áll az, hogy Szent Anzelmé az 
érdem, hogy az istenbizonyítást kifejezetten az okság elvére 
építi, hogy az istenbizonyítás kiindulópontjául az empirikus va-
lóságot teszi meg és így lényegében összefoglalja Szent Tamás 
első három bizonyítékát, melyek közt csak a harmadik indul 
ki az empirikus, esetleges valóból kifejezetten. 

Szent Anzelm harmadik istenbizonyítéka az empirikus lé-
nyegek (naturae) értékkülönbségéből következtet (Monol. c. 4.). 
A következtetés módja hasonlít első bizonyításához, de kiegé-
szíti azzal, hogy a lényegek mennyisége nem lehet végtelen, 
tehát kell egynek lennie, mely mindenek fölött áll tökéletes-
ségben. Ez a bizonyítás elővételezi a regressus in infinitum-
nak tagadását, mely a szenttamási istenbizonyításban is oly 
fontos. Mivel azonban nem a successív valóságra, hanem a 
szimultán valóságra alkalmazza a végtelenre való visszamenés 
lehetetlenségét, bizonyítása attól — a bölcseletben még vitás 
problémától függ: lehetséges-e a „multitudo adu infinita". En-
nek a kérdésnek igenlő megoldása a láássa Szent Anzelm ezen 
érvét, de nem Szent Tamás érveit a változásból (ex motu) és 
a létesítő okok sorából, mert a regressus in infinitum tagadása 
ott oly oksorra vonatkozik, melynek végtelensége esetén is hiá-
nyoznék a közbenső okok számára az elégséges alap. 

A Monologium istenbizonyítékainak igazi értékét eddie 
alig ismerték föl. Jellemző, hogy Baumgartner (és ú jabb kia-
dója, Geyer is)2) egy bizonyítéknak nézi azt, amit Szent Anzelm 
a Proslogiumban maga is többnek mond : multorum argumen-
torum concatenatione (Prooem.). Az okság és elégséges alap-
elvének kifejezett alkalmazását nem veszi észre Baeumker. Pe-
dig, ezt bátran állíthatjuk, Szent Anzelm az aposteriori istenbi-
zonyításnak klasszikus megfogalmazója •— a középkori aristote-

!) Witelo. Münster. 1908. 288, 296. 
2) Gesch. der mittelalterlichen Philosophie (Überweg. II.) 10. kiad. 267-

1. 11. kiad. Berlin. 1928-197 1. 



lizmus térhódítása előtt, Aristoteles metafizikai műveinek is-
merttéválása előtt. 

b) Az „ontologikus" istenérv, A Monologium istenbizonyi-
tékainak taglalásához kapcsoljuk a Proslogion istenérvét is. 
Nem akarják ismételni, amit már megállapítottunk róla, hogy 
t. i. igazi célja és jellege szerint nem pusztán az Isten létének 
érve, hanem az egész istentannak more geometrico, egy alap-
eszméből való kifejtése akar lenni. De mivel ebben a kifej-
tésben első lépés annak az igazolása, hogy az abszolút való-
hoz a reális létezés hozzátartozik, ebből a szempontból kétség-
telen, hogy Szent Anzelm az Isten létének érveként is kezeli. 
Először közöljük az egész érvet a Proslogiumból: 

„Hisszük rólad, Istenem, hogy oly valóság vagy, minél 
nagyobbat nem lehet gondolni.1) Vájjon azért nem léteznék ily 
valóság (talis natura), mert mondá a balgatag az ő szívében : 
nincsen Isten? (13. Zs. 1.) De minden bizonnyal maga a bal-
gatag, mikor hallja, amit mondok: „oly valóság, minél nagyobb 
nem gondolható", megérti, amit hall; és amit megért, az értel-
mében van, mégha nem is gondolja azt valósággal létezőnek 
(etiamsi non intelligat illud esse). Mert midőn a festő eltervezi, 
amit festeni akar, értelmében bírja azt, de nem gondolja való-
ban létezőnek, amit még nem festett meg. Amikor pedig már 
megfestette, akkor értelmében is bírja és valóban létezőnek is 
gondolja, amit megalkotott. Meg lehet tehát győzni még a bal-
gatagot is arról, hogy legalább az értelemben van valami, mi-
nél nagyobb nem gondolható ; mert ezt, mikor hallja, érti és 
amit megért valaki, az az értelemben van. De mindenbizony-
nyal az, aminél nagyobbat nem lehet gondolni, nem lehet 
pusztán az értelemben. Mert ha már az értelemben van, lehet 
róla azt is gondolni, hogy a valóságban is van és ez már na-
gyobb. Ha tehát az, aminél nagyobb nem gondolható, csak az 
értelemben van: ugyanaz, aminél nagyobb nem gondolható, 
az volna, aminél nagyobb is gondolható. De ez biztosan le-
hetetlen. Létezik tehát kétségkívül valami, aminél nagyobb nem 
gondolható — az értelemben is, a valóságban is". — Eddig 
szokták rendszerint elolvasni ezt az érvet azok, akik mindjárt 
ki is akar ják végezni. Azonban maga Szent Anzelm a Gauni-
lónak adott válaszban (c. 1. és 3.) hangsúlyozza, hogy a bizo-
nyíték következtető erejéhez a további rész (Prosl. c. 3. Quod 
non possit cogitari non esse) is hozzátartozik. Ez pedig így 
szól: „És ez (a valóság) oly módon létezik, hogy nem is gon-
dolható nemlétezőnek. Mert el lehet gondolni valamit, amit 
nemlétezőnek nem is lehet gondolni: és ez nagyobb annál, 
amit nemlétezőnek is lehet gondolni. Miért is, ha azt, aminél 
nagyobb nem gondolható, nemlétezőnek is gondolhatjuk, már 

i) Cf. August, de doctr. christiana, 1, 7. P. L. 34. 22. „deus . . . ita 
cogitatur, ut aliquid, quo nihil melius sit atque sublimius, illa cogitalio co-
netur adtingere'". 



az, aminél nagyobb nem gondolható, nem lesz az, aminél na-
gyobb nem gondolható. Ez pedig lehetetlen. így tehát igazán 
létezik valami, aminél nagyobb nem gondolható, úgyhogy nem 
is gondolható nemlétezőnek. És ez te vagy, Istenünk, Urunk 
. . . Minden pedig, ami rajtad kívül van, gondolható nemléte-
zőnek is . . 

Röviden összefoglalva : Szent Anzelm feltételezi a) a hit-
nek Szent Ágostontól megfogalmazott isteneszméjét, b) feltéte-
lezi, hogy a hitetlen (balgatag) ugyanezt az isteneszmét ha 
hallja, gondolja, Anzelm megkülönbözteti a gondolást és a 
megértést (cogitare, intelligere). Ezen feltétel alapján argumen-
tum ad hominem-ként következtet arra, hogy: a) az elgondol-
ható legnagyobb valóság eszméjéhez a reális létezés hozzátar-
tozik; b) hogy a reális létezés úgy hozzátartozik, hogy nem is 
gondolható nemlétezőnek; holott rajtakívül minden más gon-
dolható nemlétezőnek. A következtetés hídja, terminus medius-a 
pedig az azonosság elve (az ellenmondás elve): az elgondol-
ható legnagyobb való nem volna önmagával azonos, ha nem 
léteznék és ha nemlétezőnek volna gondolható. 

Ezt az érvet nevezik egyesek Kant óta ontologiai isten-
érvnek. Végeláthatatlan a sora azoknak, akik ezzel az érvvel 
foglalkoztak és azoknak a kifogásoknak is, melyekkel érvényét 
meg akarták dönteni. A mai skolasztikus kézikönyvek nagyon 
egyszerűnek látják ezen érv problematikáját. Ezekkel szemben 
legyen szabad utalnom arra, hogy A. Daniel1) kimutatása sze-
rint a nagy skolasztikusok közül elfogadják az érvet : Auxerre-i 
Vilmos, Halesi Sándor, Fitsacre Richard, Szent Bonaventura, 
Aquaspartai Máté, J. Peckham, Duns Scotus, Occam, Aegidius 
Romanus. Scotus (azt mondja „potest colorari") kritikai zsenije 
mégse csúszhatott el oly könnyen egy következtetésen, melyet 
ma a filozófia noviciusai is szofizmának ismernek. A tekinté-
lyek sorát ki lehet bővíteni Descartes tal, Leibniz-zel és sok 
más filozófussal. Az ú. n. ontologizmus (Malebranche stb.) ter-
mészetszerűleg elfogadja az érvet, Hegel is. Ezekre nem mint 
tekintélyekre hivatkozunk. Legutóbb A. Dyroff nyilatkozik meg 
az érv védelmében. 

Nem vetik el az érvet, de nem foglalnak állást mellette: 
Nagy Szent Albert, Genti Henrik. Elvetik: Szent Tamás és 
Midletown (a Media villa) Richard. 

Az érv támadói közül az első a „liber pro insipente" 
szerzője, aki meglehetős ügyesen szedett össze mindent, amit 
a későbbiek az érv ellen felhasználnak, anélkül, hogy Szent 
Anzelm feleletében adott status quaestionist figyelembe vennék. 
Szent Anzelm támadóját (aki mellesleg csak az elejét kifogá-
solja a Proslogiumnak, a mű többi részét magasztalja) névszerint 

*) Quellenbeiträge und Untersuchungen z. Gesch. der Gottesbeweise 
im 13. 1h. . . Münster 1909 (Bçitrëge VIII. 1 - 2 . ) . 



nem ismerte. Gerberon állapította meg, hogy ez a támadó 
Gaunilo, marmoutier-i bencés. 

Gaunilo több kifogást emel ezen érv ellen. Hogy az el-
mében hamis dolgot is el lehet gondolni; hogy a festőről szóló 
hasonlat alkalmatlan ; hogy még igaz fogalomból (amilyen pl. 
az emberé) nem következtethetek konkrét ember létezésére; 
hogy ezen érv szerint bármely lehető legnagyobb dolognak, pl. 
a legszebb szigetnek is bizonyítható volna létezése. Szerinte 
Isten léte csak a posteriori bizonyítható. 

Szent Anzelm „Quid ad haec respondeat editor ipsius li-
belir (1. pro insipiente) c. művében sorbaveszi ellenfelének 
érveit. Az isteneszmére nem lehet azt mondani, hogy hamis. 
Az ő következtetése nem azon alapszik, hogy valami gon-
dolható létezőnek, tehát létezik, hanem azon, hogy az abszo-
lút való nem gondolható nemlétezőnek. Ezért Szent Anzelm 
ellenfele példáira, az „ember" eszméjére és az elveszett szi-
getre egyszerűen azt feleli : nego paritatem. A legtökéletesebb 
sziget is gondolható nemlétezőnek és minden más valóság az 
Istenen kívül. Arra az állításra, hogy az abszolút valót előbb 
kell ismernie az embernek valamikép, mielőtt létezését igazolná, 
Szent Anzelm azt feleli, hogy az isteneszme a létezés érve 
előtt megszerezhető — a teremtett valóságból. 

Kár, hogy Szent Anzelm későbbi támadói nem veszik fi-
gyelembe a Gauniloval való vita eredményét. Ezért kerül elő 
még Kantnál is a „legtökéletesebb sziget" és a zsebben lehet-
séges pénz, mely tökéletesebb volna, ha léteznék is. Ezek 
tényleg nem ellenérvek Szent Anzelm istenbizonyításával 
szemben. 

Az „ontologiai" istenérv kritikájához a legértékesebb gon-
dolatokat Szent Tamás adta a S. Th. I. 2. a. l-ben, ahol azt 
a problémát veti fel: Utrum Deum esse sit per se notum. Mai 
fogalmazással ezt így mondanók: Analitikus-e ez az ítélet: Is-
ten létezik. Szent Tamás érdekes megkülönböztetéssel felel: 
Önmagában (per se) ez az ítélet analitikus, de nem az emberi 
megismerés számára. Ha önmagában tekinti ezen ítélet ala-
nyát és állítmányát oly értelem, mely mind a kettőt kimerítően 
ismeri, akkor az alany és állítmány lényeges azonosságát látja 
benne, mert az Isten maga a subsistens létezés. De az emberi 
megismerés számára nem analitikus, mert az embernek isten-
ismerete nem oly kimerítő, hogy az alanyfogalom, tehát az is-
teneszme teljes tartalmát felfogná. 

Szent Tamás ezen megkülönböztetése szerintem nem érinti 
Szent Anzelm érvét, mert az : kifejezetten a hit isteneszméjét 
elemzi, ez pedig mond annyit az Istenről, hogy benne a lényeg 
és létezés szükségszerű azonosságát fel lehessen ismerni. Es 
ezért szerintem ez az érv alkalmas arra, hogy a hittudományi 
istentan állítmányainak, az istenség jegyeinek kifejtésére szol-
gáljon, mégha föltételezzük is, hogy a bölcseleti istentan más 



létbizonyítékokra szorul. Jellemző, hogy maga Szent Tamás is 
az esse subsistens alapján fejti ki istentanát. 

Mivel azonban a bölcseleti istentannak számolni kell az-
zal, hogy a hitetlennek vagy nincs elég tökéletes istenfogalma, 
vagy ha van, kifejezetten tagadja az isteneszme realitását, azért 
az ontologiai istenérv hitetlennel szemben nem hatékony. Sze-
rintem Szent Anzelm tévedése abban áll, hogy azt gondolja, 
hogy a hitetlen is a legtökéletesebbnek gondolja az Istent. Pe-
dig (ezt Szent Tamás is látja) vannak, akik pl. anyaginak, test-
nek gondolják az Istent. Apologetikus, argumentum ad hominem 
érvként ez nem használható. 

Nem fogadom el azonban A. Stöckl-nek, Gutberlet-nek azt 
a vádját, mintha ezen érv meg nem engedett ugrás volna a 
logikai rendből az ontologiaiba. Ismerésünknek, fogalmainknak 
iránya, célja az, hogy a reális világot tárják fel; a logikai rend 
természetszerűleg utal az ontologiaira, hogyha egyrészt fogal-
maink helyes forrásból jól vannak megalkotva és ha másrészt 
megvan a valósággal való azonosításuknak az eszköze. Ez 
az azonosító eszköz pedig vagy a tapasztalás vagy valamely 
logikai alapelv (azonosság, ellenmondás, elégséges alap elve). 
Szent Anzelm isteneszméje —- a hit adottságaiból van megal-
kotva, tehát — az ő szempontjából föltétlenül jó forrásból. 
Gaunilo támadásával szemben pedig az isteneszme természe-
tes forrására mutat rá : a relatív, esetleges világból tagadással 
és fokozással való keletkezésére. Ha ezeket figyelembe vesz-
szük, akkor az ontologiai istenérv ugrása a logikai rendből az 
ontologiaiba nem lesz nagyobb, mint pl. az az ugrás, midőn 
a mérnök fogalmai segítségével megszerkeszt egy hidat. — 
a logikai rendben, hogy azt a valóság rendjében felépítse. 
Annak (ha a matematikai elvek helyesek) a valóságos hídon 
is érvényesülni kell. 

Ebből az is kitűnik, hogy az ontologizmus vádja Szent 
Anzelmmel szemben jogtalan. 0 ép az ellenkezőjét tanítja is-
meretelméleti szempontból az ontologizmusnak; szerinte nem 
az isteneszme az első ismerettárgy, a primum cognitum, ha-
nem a világ. 

Mindezek a félreértések onnét származnak, hogy az on-
tologiai istenérvet a kritika nem kezelte azzal a körültekintő 
forrástanulmánnyal, amit ez az érv föltétlenül megérdemelt 
volna. Bárhogyan ítéljék is meg azonban ezt az istenérvet, 
mint az Isten létének bizonyítékát, annyit minden elfogulatlan 
kutatónak el kell ismernie, hogy a lángelme szikrái ragyognak 
benne és hogy a filozófiai elmélyedést, a fogalmak pontos meg-
különböztetését, a gondolkozás és valóság rendje viszonyának 
meghatározását nagyban elősegítette és hogy épezért alig van 
középkori és újkori gondolkozó, aki valamiképen Szent Anzelm-
nek adósa ne volna. Leginkább adósa neki a thonista bölcse-
let és theológia, mert ezen érv adott módot Szent Anzelmnek 



az istenség metafizikai lényegének, az esse subsistensnek, meg-
fogalmazására és arra a messzeható meglátásra, hogy csak az 
abszolút az, melyben az esse és az exsistere, a lényeg és a 
lét szükségképen azonos, úgyhogy nemlétezőnek fogalmi ellen-
mondás nélkül el sem gondolható; viszont minden más eszme 
lényege elgondolható létezés nélkül. Ez a meglátás a teremtő 
és a teremtmény különbségének gyökerére mutat rá. Az esse 
subsistens és az esse participatum, contigens alapvető megkü-
lönböztetése végigvonul Szent Anzelm egész istentanán. 

c) Isten mivoltának ismerete. Épp ezért nem állhatunk meg 
a szentanzelmi istenbizonyítékoknál, hanem rá kell világítanunk 
az istentan másik kérdéscsoportjában : az istenség lényegére, 
mivoltára vonatkozó problémákban mozgó kifejtéseire. 

A negativ theologia túlzásainak ezen , a téren Szent An-
zelm emelt gátat. Ez az irány még Szent Ágostonnál is unos-
untig hangoztatja, hogy az Istenről csak azt tudjuk, mi nem ő, 
de nem azt, mi ő. (Aug. Conf. XI, 20, n. 26; de Trin. V. 10. 
n 11.) Ezzel szemben Szent Anzelm a Monol. c. 26-ban ki-
fejti, mily értelemben mondható Isten substantiának; nem mintha 
járulékok hordozója volna, hanem mert a legtökéletesebben 
magánvaló, magából való (per se est). U. o. a 27. c.-ban ki-
fejti, hogy az isteni substantia transcendens, nem tartozik a 
kategorális substantiák közé (Quod non contineatur in communi 
tractatu substantiarum; et tarnen sit substantia et individuus 
spiritus). 

A negativ theológiának Istenre vonatkoztatott állításmód-
ját egyszerűen megfordítja. Ez ugyanis, mint Scotus Eriugená-
nál láttuk, hajlandó volt azt mondani, hogy az Istenre a tagadó 
állítmányok állnak, hogy : nem-való, nem-jó. Anzelm azt mondja, 
„simpliciterlí csak az Istenről mondható, hogy van; hozzáviszo-
nyítva a teremtmények valósága: nem igazi valóság (Monol. c. 
28. Quod idem spiritus simpliciter sit; et creata illi comparata 
non sint.). 

Az u. n. analógia entist, a valóság analógiáját alig fe-
jezték ki mélyebb megértéssel, mint Szent Anzelm. 

„Ha gondosan odafigyelünk, úgy látszik, hogy csak az 
Isten van egyszerűen, teljesen, feltétlenül (absolute); minden 
más pedig majdhogy nem-való, alig való ; mert ez a szellem 
a maga változatlan örökkévalóságában úgy van, hogy a vál-
tozás árnyékát se lehet róla állítani, mint pl. azt, hogy volt 
vagy lesz : csak ezt lehet róla mondani egyszerűen : van (est) ; 
és nem változó való, mely valaha vagy nem volt vagy nem 
lesz ; sem nem az, ami valaha volt vagy lesz ; hanem egész 
valója (quidquid est) egyszerre és együtt van határtalanul . . . 
Minden más pedig legalább is bizonyos szempontból változó 
módon: valaha vagy az volt vagy az lesz, ami nem most; 
vagy most az, ami valaha nem volt vagy nem lett; és mivel 
már nem az, ami volt; és még nem az, ami lesz; és mostani 



valója az ingatag, rövid, alig való jelenben v a n ; azért ez is: 
alig van" . 

Kimutatja, hogy a teremtmények csak az Istenből és az 
Isten által vannak ; és azért az ő létük aliglét (vix esse). 

Ha nem is használja még a későbbi terminológiát, annyi 
biztos, hogy Szent Anzelm istentana az „analógia entis" szi-
lárd alapján áll és ezért tudja az újplatonizmus agnoszticizmu-
sát éppúgy elkerülni, mint a racionalizmus és ontologizmus 
azon tévedését, mely Istenről és a teremtményekről való fogal-
mainkat egyjelentésűeknek, univocus-oknak nézi. 

d) Isten tulajdonságai. Az istenség lényegismeretéhez az 
ú. n. attribútumok, lényeges jegyek megállapítása segít. Ha az 
isteni lényeg attribútumait ismeretelméletileg elemezzük, azt 
látjuk, hogy alapjukat tekintve, két rétegből fakadnak. 
1. Az egyik réteg: a valóság határozmányait állítja az Isten-
ről. Ezek a határozmányok vagy a valóság transcedentális je-
gyei: az egység, igazság, jóság; vagy a valóság léttartalmi fo-
kai : élet, szellem, értelem, akarat, melyek egyúttal a működés 
alapjai is. Az Istenre vonatkoztatva a valóság-attributumok vagy 
az isteni lényeget önmagában fejezik ki (egység, egyszerűség, 
igazság, jóság) vagy . zt egyúttal a teremtett valóságtól megkü-
lönböztetik (végtelenség, változatlanság, örökkévalóság) vagy-
pedig az isteni lényeget valamilyen értelmi viszonyba is állít-
ják a teremtett valósággal (mindentudás, mindenhatóság, terem-
tés, kormányzás, mindenütt jelenvalóság, időfölöttiség). 

2. Az isteni lényeg jegyeinek másik rétege : értékekből, 
mégpedig személyes, erkölcsi értékekből áll. Épp Szent Anzelm 
istentana győz meg arról, hogy az isteni attribútumok ezen so-
rát az„előbbiektől megkülönböztessük. 

0 ugyanis a Monologiumban sorjába kifejti az isteni lé-
nyegnek az első csoportba tartozó attribútumait, úgyhogy a létbizo-
nyítékok eredményeképen megkülönbözteti Istent a teremtmény-
től. A megkülönböztetés alapja : az okviszony. Isten önmaga 
által van (per se), a teremtmények általa (per illum) ; ő önma-
gából, a teremtmények belőle (c. 5.). Mivel Szent Anzelm még 
nem ismerte az aristotelesi négy-rétű okfogalmat (létesítő, anyagi, 
alaki, cél-ok), meglehetősen nehéz számára az Isten aseitasá-
nak, önmagából valóságának pontos kifejtése (Monol. c. 6.). 
Mégsem riad vissza a nehéz feladattól. 

Kifejti, hogy Isten nem létesítő oka önmagának, nem is 
anyaga önmagának, nem is eszközlő oka magának. Az „alaki 
ok" műszavát nem ismeri ugyan, de egész közel jár hozzá, 
amikor azt mondja, hogy az Istent oly értelemben mondjuk 
önmaga által valónak, mint ahogy azt mondjuk, hogy a fény 
önmaga által világít. (Quemadmodum enim sese habent ad in-
vicem lux, et lucere et lucens ; sic sunt ad se invicem essen-
tia, esse, et ens, hoc est existens, s ive subsistens.) 

Valóban remekel Szent Anzelm, midőn a teremtés fogai-



mát elemzi. Célja, hogy kizárja az emanációs pantheizmust, 
mely az újplatonizmusból Scottuson keresztül kísértett. A világ 
nem úgy van az Istenből, mintha az Isten volna a matériája 
vagy mintha az Isten matériájából volna. Ezt úgy bizonyítja, 
hogy ha a világ anyagilag volna Istenből, a végtelenből véges 
lenne és így a végtelen változóvá válna. A végtelen egyúttal 
a főjó (summum bonum) ; ha anyagilag származnék belőle ki-
sebb jó, az nem volna jó, mert a főjót megrontaná. Kár, hogy 
Szent Anzelm az alaki ok fogalmát még nem ismerve, nem 
tér ki a pantheismus azon fajára, mely az istenséget a világ 
formális tényezőjének (világlélek) gondolja. 

Logikájának egész élét belevágja annak az elemzésébe, 
mit jelent az, hogy Isten, mint létesítő ok, a világot semmiből 
teremtette. (Monol. c. 8.) Megtartja azonban az ágostoni exem-
plarismust (c. 9.), mely abban áll, hogy a teremtett valók mint 
eszmék, az Isten értelmében voltak a teremtés előtt. Ez alkal-
mat ád neki arra, hogy az Isten teremtő tevékenységét meg-
különböztesse az emberi alkotástól. A különbség abban áll, 
hogy az ember alkotásának mintaeszméjét is máshonnét szerzi; 
az Isten pedig önmagából ; az ember alkotásához anyagra szo-
rul, az Isten alkotása előtt pedig nincs anyag, mert minden ál-
tala van. 

A teremtmény fönnmaradása az Isten teremtőtevékeny-
ségének jelenvalóságából ered. A valóság léte is, fennállása is 
az Isten létesítő okságának erején nyugszik. 

A létbizonyítékokból eredő istenfogalmat Szent Anzelm 
minden irányban tisztázza és így az istenismeret a posteriori út-
ját valóban végigjárja. 

Ezután kimutatja, hogy csak az úgynevezett „tiszta töké-
letességek" állíthatók az Istenről formaliter vagy ahogy még 
ő mondja : substantialiter. Még pedig úgy, hogy az Istenről ál-
lított attribútumok mind az ő teljes lényegét fejezik ki és ezért 
minden attributum azonos az isteni lényeggel és azonos a többi 
attribulummal ; csak elmebeli különbség van köztük. 

Az isteni lényeget önmagában kifejező jegyek (valóság, 
élet, értelem, igazságosság stb.) után kifejti azokat, melyek 
az isteni lényeget kifejezetten megkülönböztetik más valóktól ; 
a kezdet- és végnélküliséget, az Isten mindenhol és mindenkor 
valóságát. 

Érdekes itt az a mód, hogy látszólag ellenmondó állítá-
sokat bizonyít és összhangba hoz : hogy az Isten jelen van 
minden időben és minden helyen ; és : hogy az Isten nincs je-
len semmi helyen vagy időben. Ez módot ad neki, hogy a 
térről és időről való fogalmakat tisztázza. 

Bármennyire lerövidítettük is a Monologium gondolatme-
netét, lehetetlen észre nem vennünk azt, hogy itt az istentan-
nak a maga idejében páratlan és a maga nemében kiváló 
szintézisével állunk szemben. Se a patrisztika, se a kezdő sko-



lasztika hasonlóval nem dicsekedhetik. Ezzel szemben a platói 
vagy aristotelesi istentan is — tökéletlen torzó. Az istentan 
minden bölcselet számára az, min ta gótikus dómok ablakrózsája. 
Az ablakrózsában kivirítanak a dómok méretei, építő és 
díszítő elemei; az istentanban is ott tündöklenek a bölcselet, 
világszemlétet konstruktív gondolatai épúgy, mint a léleknek a 
valósághoz való igazodásából származó alaki különbségek : a 
realizmus, idealizmus, szubjektivizmus, objektivizmus stb. Szent 
Anzelm Monologiuma a keresztény világszemlélet dómmjának 
első ablakrózsája. 

Vájjon mit ád ehhez a Proslogium ? 
Kettőt. Az első alaki, a második anyagi gyarapodás. Az 

alaki fejlődés abban'áll , amit már kifejtettünk : az istentan more 
geometrico : egy alapeszméből való következetes felépítésében. 
Készakarva mondok : felépítést, mert ennek a munkának szem-
léltetéséhez itt találom a legjobb analógiát. Vannak épületek, 
melyeknek szépségét senki sem tagadja és szerkezetük mégis 
többféle elemből van összetéve. Lehet, hogy több stílus nyil-
vánul meg bennük, mint pl. a római Maria Maggioreban és a 
Lateránban a bazilikától kezdve majdnem minden stílus ha-
gyott nyomot. Lehet azonban, hogy a szerkezet alapjául szol-
gáló, az egészet átható arányok mások és mások ugyanazon 
épületben. Ha geometriai szemmel néznők az épületeket, azt 
látnók, ez az egy stílusú templomokban is gyakori eset. A ré-
gieknek, az egyiptomiaknak, a görögöknek az volt az eszmé-
nyük, hogy az egész épületben egyetlen arány uralkodjék. Még 
legutóbb is Odilo Wolf azt bizonyította, hogy az ősi temp-
lomépítés uralkodó aránya: az aranymetszés volt. 

A Proslogion a ker. istentan épületének aranymetszését 
akar ja megtalálni és alkalmazni. Az aranymetszés a legtökéle-
tesebb arányt fejezi ki. A Proslogion is arányból indult ki : az 
esse subsistens és az esse participatum viszonyából. Mivel pe-
dig az esse subsistens a tiszta teljes, határtalan, hiánytalan és 
független létet jelenti, ezért róla csak oly attribútumok állíthatók, 
melyek fogalmi tartalma nem jelent valamikép keverést, össze-
tételt, határt, hiányt vagy függést. így megvan : a theodicaea 
formális egysége, egy fogalomból való levezetése. 

Tartalmilag pedig a Proslogion — az isteni attribútumok 
sorához hozzáadja az általam már vázolt második csoportot : 
a személyes erkölcsi értékek jegyeit. Nem föltűnő-e, hogy a 
Proslogion 5 c. jában így elmélkedik Szt. Anzelm : 

„Mi vagy hát, Istenünk, Urunk, kinél nagyobbat gondolni 
sem lehet. Mi volnál más, mint az, aki mindenfölött való nagy-
ságodban egyedül vagy önmagad által és mindent a semmiből 
teremtettél. Mert bármi legyen, ami nem ez, az kisebb annál , 
mint amit el lehet gondolni ; de rólad kisebbet nem lehet gon-
dolni. Milyen jóság hiányzik tehát abban a főjóban, akitől 
minden jó e red? Tehát te igazságos, igazmondó, boldog vagy 



és te vagy mindaz, aminek valója jobb, mint valójának taga-
dása ; mert hiszen jobb : az igazságos, mint a nem igazságos ; 
a boldog, mint a nem boldog". 

A Proslogion ablakrózsáján át Szent Anzelm — a szentély 
legmélyére akar pillantani, az Isten szívét akarja látni. Ezért 
veti fel és oldja meg a kérdést : Hogyan érez az Isten, mikor 
nincs teste, érzékszerve, szíve ? A felelete az : mert legtökéle-
tesebben ismer mindent, azért mondhatjuk, hogy, a legigazab-
ban érez és, bár nem úgy mint az érzéki lény. És mert az Is-
ten szívére nézett, ott látta az irgalmasságot benne. „A miseri-
cordia" és a „Cor" elválaszthatatlanok. 

„De hogy lehetsz irgalmas, midőn bajt nem érzel (impassi-
bilis.) Mert ha bajt nem érzel, nem lehetsz részvéttel irántunk; 
ha nincs benned részvét, nem lehet irgalmas szíved a bajlódó 
iránt való együttérzésből ; hisz ezt jelenti az irgalom. De ha 
nem vagy irgalmas hogyan vagy a nyomorúságban oly édes 
vígaszunk? Miként vagy és nem-vagy tehát irgalmas, Urunk, 
másként, mint hogy irgalmas vagy a mi szempontunkból (se-
cundum nos) és nem vagv az önmagad szerint. Mert az vagy 
a mi megtapasztalásunk szerint, de nem vagy az a magad ér-
zése szerint. Mert amikor te ránk, bajlódókra tekintesz, mi 
érezzük a hatását irgalmadnak, te nem tapasztalod érzékileg 
az irgalom indulatát magadban. (Lefordíthatatlan szójáték : nos 
sentimus misericordis effectum, tu non sentis affectum".) Tehát 
irgalmas vagy, mert a bajlódóknak üdvösséget, a bűnösöknek 
megváltást adsz ; és nem vagy irgalmas, mert a ba jnak gyötrő 
érzését nem érzed". 

Lehetetlen kielemezni Szent Anzelm dialektikájának ra-
gyogó fényét és eszméinek szárnyaló fönségét. Minden mon-
data fénysugár az Istenről tépelődő lélek kétségeire, minden 
tétele végérvényes megoldása annak az ősi problémának, hogy 
emberszabású gondolkozásunk meddig bátorkodhatik az Isten 
színe elé. És amikor a Proslogion problematikáját vizsgáljuk, 
méginkább kell látnunk, hogy itt a misztikus istenközelségben 
élő szentnek isteneszméje keres értelmi kibontást. Hisz a to-
vábbiakban is arra keres feleletet, hogy egyeztethető össze az 
Isten igazságosságával az, hogy a bűnösnek megbocsát ; és az, 
hogy az egyiknek megbocsát, a másikat elítéli. Az ő elméje 
még ott se torpan meg, amikor a kérdések-kérdése előtt áll : hogy 
lehet az Isten minden útja irgalom és igazság és hogy lehet ő 
igazságos minden útjában. Itt, a praedestinatio kapujában ő 
sem tud tovább jutni ; azt még magyarázza, hogy az Isten 
mért ad jót, üdvösséget a bűnösöknek, de hogy más bűnösö-
ket miért kárhoztat, azt semmikép nem lehet megérteni. 

A felelete erre : id solum justum est, quod vis ; et non 
justum, quod non vis. (c. 11.) 

Szent Anzelm lelke örökmécs, mely az Isten örvényei 
előtt fénylik. De ezt az örvényt, ezt a sötét titkot az ő mécsé-



nek fénye se tudja fenékig megvilágítani. De vájjon ki juthat 
el azokig a titkokig, melyekről az Isten maga mond ja : az én 
titkom az enyém ! 

Mégis jó, hogy Egyházunkban örökmécsek égnek, vilá-
goskodnak. Annyit tudunk, hogy ahol égnek, ott az Isten; és 
fényüknél kinyithatjuk a Szentségház ajtaját, megláthatjuk per 
speculum, in aenigmate, tükrön át, rejtélyben : az isteni valóság 
körvonalait. 

III. Szent Anze lm fo r r á sa i é s ha tá sa . Szent Anzelm meg-
jelenése a középkor szellemtörténetében olyan mint az oázis 
feltűnése a sivatagban. A nagy szentatyák korának lealkonyo-
dása után a keresztény kultúrát jóformán élőiről kellett megmű-
velni és a karoling-kor törekvéseiből se nőtt ki más, mint a pat-
risztika (főleg a nyugatié) egyszerű átvétele. Az egyedüli eredeti 
elme Scottus Eriugena, a pantheizmus vágányára tévedt. A XI. 
század elején itt-ott feltünedezik egy-egy káptalani vagy monos-
tori iskolában jobb nevű magiszter, aki a gyűjtés fokán át akarja 
vezetni a középkor gondolkozását. Az úgynevezett dialektikusok 
a szentírás és szentatyák auctoritásával szembeállítják araí ío- t ; 
Berengarius és Roscelin dogmákat támadnak. A dogmát védő 
front (Petrus Domiani) a patrisztika nagyszerű sikeréről is lemond 
és a ratiot teljesen feláldozná, ha a bec-i iskola, Lanfranc és 
Szent Anzelm a rationak nagyrahívatottságát eredményes és teh 
jesen orthodox műveikkel nem igazolnák. Szent Anzelm művei-
nek ebben van a kortörténeti jelentősége. A teológia tudomány 
jellegét mentette meg a maga idejében és ezzel lehetővé tette 
a keresztény bölcseletnek is kialakulását a középkorban. Ezért 
méltán mondható a „skolasztika atyjának". 

a) Istentanának forrásai. Ha forrásait kutatjuk, első be-
nyomásunk az, hogy alig van párja a keresztény írók közt, aki 
függetlenebb volna „forrásaitól", mint ő. A compilationak, idé-
zethalmozásnak semmi nyoma nála ; aki filológiai apparatust 
akarna Szent Anzelm műveihez adni, ugyancsak üresen hagyná 
a lapalatti részt egész fejezeteken keresztül. Itt-ott csillan fel 
egy-egy szentágostoni fordulat, boethiusi meghatározás pl. a 
boldogságról és az örökkévalóságról. Még a szentírási idézetek 
is hiányoznak, hisz istentanát a saját vallomása szerint a szent-
írási bizonyítékok igénybevétele nélkül akarja fölépíteni. („Mo-
nologion et Proszlogion ad hoc maxime facta sunt, ut quod fide 
tenemus de divina natura . . . necessariis raionibus sine Scrip-
turae auctoritate probari possit. De fide Trin. c. 4. M. L. 158, 272. 
És mégis, ő maga mondja a Monologion bevezetésében : „Sok-
szor átgondolva munkám gondolatmenetét, nem találhattam 
benne semmi olyant, ami összefüggésben ne állana a szent-
atyák és főleg Szent Ágoston írásaival". Egyenesen utal Szent 
Ágoston : de Trinitate művére, mint arra, melyre istentana tá-
maszkodik. — Ez a forrás-használat azonban olyan, mint az 
alépítmény, talajmegmunkálás az építésnél. Szent Anzelm tana 



összefügg Szent Ágostonnal, de úgy mint az épület függ össze 
a fundamentummal. Hozzá kel tennünk, hogy ahol szükségét 
látja, bátran kiigazítja magát az alapot is, mint pl. a negatív 
teológia értékelésében, az istenbizonyítékok kifejtésében. Isten-
tana szerkezetileg is, tartalmilag is eredeti alkotás Ágoston de 
Trin.-jával szemben. 

Ami istentanának bölcseleti elemeit illeti, mint pl. az ok-
ság, a kategóriák, az anyagelmélet, tér, idő stb. ismeretét, itt 
még jobban látszik az, hogy Anzelm nem támaszkodhatott 
másra, mint a középkori iskolák gyér és tartalmilag még jelen-
téktelen forráskészletére. Platóból az ó idejében még alig egy-
két mű ismerős, Aristotelesből is csak a Kategóriák és a Peri-
hermeneias ismerős Anzelm korában. Ha a teljes-Aristotelest 
ismerte volna, sok dolgot bizonyára más terminológiával feje-
zett volna ki, de — eszméi lényegükben ugyanazok maradtak 
volna. A gyalogjárónak nehezebb nagy távolságokra jutni, mint 
annak, aki autón járhat. Szent Anzelm számára a gondolko-
zás külső segítőeszközei ugyancsak hiányoztak ; hogy mégis el-
jut odáig és néha tovább is, mint pl. a 13. század skolaszti-
kusai, az az ő lángelméjének benső erejét mutatja. 

b) Szent Anzelm és Szent Tamás. Szent Anzelm istentaná-
nak nemcsak kortörténeti értéke van. Legjobban szemlélhetjük 
ezt azáltal, hogy röviden összevetjük az ő művét Szent Ta-
másnak a Summa Theol. I. qu. 1—26-ban kifejtett istentanával. 
Ezen összevetés eredménye a következő : a) tartalmilag Szent 
Tamás problematikája lényegében nem gazdagabb, mint Szent 
Anzelmé. Alig találni a sokkal terjedelmesebb Summában oly 
kérdést, amit Anzelm ne érintett vagy tárgyalt volna -— hason-
líthatatlanul rövidebb műveiben. Ami plusz van a problemati-
kában Szent Tamásnál, az — a teljes aristotelesi bölcseletnek 
az istentanra való alkalmazásából ered. Érdekes pl., hogy 
Szent Tamás istenbizonyítása az aristotelesi négyes okság is-
meretén nyugszik ; hogy az Isten egyszerűségéről tárgyalva föl-
veti a kérdést : van-e benne anyag-alak ; potentia és actus — 
összetétel. Ezek a terminusok Anzelm előtt még ismeretlenek 
voltak, problematikájába kifejezetten nem kerülhettek bele, 
csak burkoltan és aequivalenter, egyenlő értékű eszmékkel. Szent 
Tamás istentanába beleszövi jóformán az egész ontologiát, kü-
lön quaestiókban tárgyalja a valóság transcendentalis jegyeit, 
az egységet, igazságot, jóságot, lélektanát is aristotelesi alapra 
állítja az értelem és akarat gyűjtőfogalmaival és elhagyja az 
ágostoni memóriát. Ez a problematikát csak látszólag gazda-
gítja Szent Anzelmével szemben, mert hiszen más célja nincs, 
mint fogalomtisztázás, a status quaestionis megrögzítése céljá-
ból. Amikor pl. az 5. quaestióban 6 külön articulust szentel a 
„jó" fogalmának, ez nem az istentan problematikáját gyarapítja, 
hanem — az általános metafizikának kérdéseit hozza át az is-
tentanba. A megoldások terén alig van olyan, amely Szent 



Anzelmnek ellent mondana. Még az úgynevezett ontologikus 
érv kritikáját se vehetjük igazi ellenmondásnak, mert Szent Ta-
más a 3. quaestio 3. és 4. articulusában kifejezetten elismeri 
az isteni lényeg és létezés szükségszerű azonosságát és ő maga 
is az esse subsistensben látja az istenség metafizikai lényegét, 
hisz attribútumait (pl. járulékmentességét qu. 3. a. 6 ; egysze-
rűségét, qu. 3. a. 7. végtelenségét (qu. 7. a. 1.) változatlansá-
gát, (qu. 9. a. 1), örökkévalóságát (qu. 10. a. 3), értelmének 
állagával való azonosságát (qu. 14. a. 4.) kifejezetten ebből 
vezeti le. Aki Szent Tamás istentanának logikai szerkezetét 
behatóan vizsgálja, aki érveinek láncszemeit igyekszik össze-
kapcsolni, az nem menekülhet attól a benyomástól, hogy ő 
épúgy az esse subsistensből vezet le minden isteni tulajdonsá-
got, mint Szent Anzelm ; csakhogy ő már a Szent Anzelm kez-
dése óta felgyarapodott hatalmas létmetafizikai fogalomkészletet 
is beledolgozza istentanába. 

A legfeltűnőbb egyezése eszméinek Szent Anzelmével ab-
ban áll, hogy a 21 quaestioban a Proslogion problematikáját 
az Isten igazságosságára, irgalmára, a kettő összefüggésére vo-
natkozólag majdnem szóról szóra átveszi (Prosl. 8—11—v. S. 
Th. 1. qu. 21. a. 1—4) és a 3. a. responsiójában a Prosl. 
8. c.-jának lefordíthatatlan szójátékát (idézés nélkül) felhasználja. 
(Respondeo. Dicendum quod misericordia est Deo maxime att-
ribuenda ; tamen secundum effectum, non secundum passió-
nis affectum.) 

6.) Ezek után nem kell sokat foglalkoznunk a két isten-
tan alaki mozzanataival. Szent Tamás épúgy a hitre, a hit-
ben adott dogmákra épít, ezeket, mint princípiumokat directe 
nem akarja bizonyítani (S. Th. I. qu. 1. a. 8.), ezek föltételezé-
sével akarja a ratio segítségével összefüggéseiket kimutatni és 
belőlük következtetéseket levonni. A teologiai ismeretelmélet 
kérdéseit behatóan tárgyalja a S. Th. 1. és 12. quaestiójában. 
Alaki szempontból Szent Anzelmtől nem az alapigazodás kü-
lönbözteti meg, hanem a már tökéletesebb módszer és a leg-
apróbb részletekig egységes rendszer. 

Ez az összevetés azt igazolja, hogy a philosophia és the-
ologia perennis lényeges, alkotó elemei időfölöttiek és függet-
lenek a gondolkozók egyéni alkatától, állásfoglalásaiktól, füg-
getlenek még az alapul vett bölcseleti rendszerektől is. Szent 
Anzelm filozófiájából az aristotelizmusnak legfontosabb elemei 
hiányoznak, a valóságnak potentia és actus-ra való bontása, az 
entelecheiatan (forma), a négyes okság megkülönböztetése — 
és mégis : aepuivalenter ugyanoda jut más terminológiával, 
mint Szent Tamás. 

Szent Anzelm sohse mondja az Istent actus purus-nak, 
de annak gondolja ; nem zárja ki belőle a potentiát, de kizár 
minden összetételt és változást. Nem ismeri az analógia entis 
műszavát, de az isteni létnek az empirikus léttől való különb-



ségét szebben kidomborítja, mint bárki más. Ismeretelméletében 
nem dolgozik aristotelesi axiómákkal, de mégis látja, hogy 
istenfogalmunk is : föltételezi az érzéki tapasztalás elsőbbségét. 

Szent Anzelm istentanának ablakrózsáján át jól el lehetett 
látni Szent Tamás dómjának belsejébe. Tán a cirádák, fest-
mények maradnak csak homályban. 

IV. Honnét ered mégis a philosophia és theologia perennis 
lényeges egyezése oly gondolkozóknál, akiknek fogalmi kész-
letében oly nagyfokú különbségek v a n n a k ? Azt hiszem, Szent 
Anzelm Monologiuma erre is megadja a feleletet. 

Szent Anzelm elmélyíti Szent Ágostonnak azt a meglátá-
sát, hogy az emberi lélek az Isten tükre és hasonmása. Szent 
Ágoston a de Trin. 9—15. könyveiben részletekbe veszve ke-
resi az Isten nyomait az emberben és a lélekben. Anzelm mag-
vas szillogizmussal foglalja össze mindazt, amit Szent Ágoston 
mond (Monol. c. 66.) „Bizonyos, hogy azáltal jutunk tökélete-
sebb istenismeretre, ami tökéletesebben éri el az Isten hason 
lóságát. Ami pedig a teremtmények közt hasonlóbb az Isten-
hez, az szükségképen nemesebb természetű is a többieknél. 
Ezért ez nagyobb hasonlóságánál fogva inkább segíti a ku-
tató elmét az Isten megközelítésében és nemesebb teremtett 
valójával inkább megtanítja arra, mit kell az elmének magá-
ról a Teremtőről gondolnia. Kétséget nem szenved tehát hogy 
annál teljesebben ismerhető meg a teremtő lényeg, mennél in-
kább hozzá közelálló teremtmény által vizsgálja. Mert hogy 
minden teremtmény annyiban hasonlít a legfőbb valóhoz, 
amennyiben van (analógia entis!), azt már bizonyítottuk. Nyil-
vánvaló tehát, hogy miként az összes teremtmények közt egye-
dül az értelmes elme az, mely Isten megismerésére vállalkoz-
hátik, éppúgy maga az, mely által önmaga az ő felkutatásá-
ban legjobban előrehaladhat. Mi volna tehát világosabb, mint 
az, hogy az értelmes elme annál hathatósabban emelkedik fel 
Isten ismeretéhez, minél serényebben igyekszik önmagát kita-
nulni ; és annyit hanyatlik vissza az ő vizsgálatában, amennyire 
elhagyja a magába való tekintést". 

Ez az istenismeret azonban nem maradhat puszta isme-
ret. Hisz az ismeret célja, hogy a jót a rossztól, az igazat a 
hamistól megkülönböztesse és a jót szeresse, a rosszat elvesse. 
Az istenismeret alapja az istenszeretetnek. Minél tökéleteseb-
ben szereti valaki a jót, annál tökéletesebb lesz valója. Az a 
tény, hogy a lélek az Isten tükre, azt is bizonyítja, hogy a tü-
kör benső tökéletességétől függ az ő tükrözése is ; tehát az Is-
ten ismeretén alapuló szeretet visszahat magára a lélekre, 
ezáltal pedig a lélek istenismeretére is. 

Szent Anzelmnek ez a gondolatmenete beletorkollik a misz-
tika mélységeibe. Az istentan tökéletessége nemcsak az érte-
lem élétől, nekifeszülésétől függ, nemcsak a metafizikai foga-
lomkészletet tételezi fel, hanem mindenekelőtt : az élő, szeretet-



ben kiteljesedő hitet. Az istentanban mindig vannak embersza-
bású gondolatok, az istenismeret antropomorf vonásait a leg-
élesebb tagadó és íokozó teológia sem tudja egészen letörölni, 
Az ember istenismerete csak azáltal szabadul meg az antro-
pomorfizmus torzításától, ha a lélek tükrében a morphé tou 
theou-t, az Isten képmását minél plasztikusabban kidolgozza. 
Ha az emberi lélek — istenszabásúvá (theomorph-fá) tökéle-
tesedik, akkor Istenről való gondolatai se lesznek már ember-
szabásúak. 

A morphé tou theou, az Isten képemása pedig szemlé-
letesen áll a keresztény hívő előtt Krisztusban, az Atya kép-
másában, imagójában. Tökéletes istenismeret csak ott lehet, 
ahol az ember ezt a szemléletes képet másolja, utánozza a 
Krisztuskövetéssel. 

Hogy Szent Anzelm és Szent Tamás ebben egyek voltak, 
az kétségtelen. Az életszentség, a Krisztushoz való hasonló-
ság magyarázza meg azt, miért egyeznek lényegben a Mono-
logium és Proslogion és a Summa Theologia. 

Irodalom: Szent Anzelm műveinek összkiadása Migne. PL. 158—9. 
A Monologion legjobb kiadása : Fr. Sal. Schmitt a Florilegium Patristicum 
fasc. XX. (1929). A Proslogiumé u. a. és u. o. l'asc. 29 (1931). Teljes könyvé-
szet 1915-ig: Aí. Baumgartner: Geschichte der Philosophie der patr. u. schol. 
Zeit (Überweg II.) Berlin 191510. 115—118 1. kisebb, de 1928-ig terjedő köny-
vészet u. a. mű B. Gey értől való 11. k iadásában 698—700 1. 1932-ig: A Bul-
letin d' histoire bénédictine III. kt-ben (Maredsous 1932.) Istentanára össze-
foglaló ú jabb mű : I. Bainvel : La theologie de S. A. (Rev. de Philosophie, 
1909. dec. Az ontologikus érv. irodalmát 1. Geyer i. m. 699. — Schmitt : 
Proslogion 4. Tanulmányom felolvasása után jutott kezemhez A. Stolz ansel-
mianumi tanár értekezése : Zur Theol. Anselms in Proslogion (Catholica II. 
(1933) 1—24.), mely K. Barth (prot.) : Fides quaerens intellectum (München, 
1931) c. tanulmányára támaszkodva értekes adalékokat nyújt a Proslogion 
szerkezetéhez ; tagadja, hogy Anzelm érve az Isten létének érve volna. Sze-
rinte kizárólag annak igazolása, hogy az Isten nem-létezőnek nem gondol-
ható. Erre vonatkozó, részben eltérő véleményemet (113—5 1.) fenntartom. 
Stolz nem veszi figyelembe a Gauniloval való vitát. Ez pedig a Prosl. 1 — 4. 
értelmezéséhez szükséges. 



KETTŐS ÖRÖKSÉG. 

J. Burckhardtnak, a híres bázeli kultúrtörténésznek 1889 
jan. 6-án érdekes levelet hozott a pósta. A címzett meglepődve 
olvasta az aláírást: „ihr Nietzsche". Meglepte a bizalmas alá-
írás, hisz már előbb megszakított minden lelki köteléket a 
költő-filozófussal. Még jobban meglepte a levél tartalma, amely 
kétséget kizáróan mutatta, hogy Nietzsche lelke elborult. A 
levél csak a közelmúltban vált ismeretessé Dr. E. F. Podach 
révén. íme néhány jellegzetes szakasza. 

Lieber Herr Professor, 

zuletzt wäre ich sehr viel lieber Basler Professor als Gott. 
Aber ich habe es nicht gewagt, meinen Privat-Egoismus 
so weit zu treiben, um seinetwegen die Schaffung der 
Welt zu unterlassen. Sie sehen, man muss Opfer bringen, 
wie und wo man lebt. — Doch habe ich nur ein kleines 
Studenten-Zimmer reserviert, das dem Palazzo-Carignano 
(— in dem ich als Vittorio Emanuele geboren bin) gegen-
über liegt und ausserdem erlaubt, die prachtvolle Musik 
unter mir, in der Galleria Subalpina, von meinem Arbeits-
tisch zu hören Ich danke dem Himmel 
jedem Augenblick für die alte Welt, für die die Menschen 
nicht einfach und still genug gewesen sind. Ich gehe 
überall hin in meinem Studentenrock, schlage hier und 
da Jemandem auf die Schulter u. sage: Siamo contenti ? 
Son dio, ho fatto questa caricatura . . . . Ich stehe 
natürlich mit dem Figaro in näheren Beziehungen . . . . 
Lieber Herr Professor, dieses Bauwerk sollten Sie sehen : 
da ich gänzlich unerfahren in den Dingen bin, welche 
ich schaffe, so steht Ihnen jede Kritik zu, ich bin dank-
bar, ohne versprechen zu können, Nutzen zu ziehen . . . 
Erwägen sie, wir machen eine schöne, schöne Plauderei, 
Turin ist nicht weit, sehr ernste Berufspflichten fehlen 
1) Fölhasznált irodalom : Ch. Andler : Nietzsche, sa vie et sa pensée. 

Editions Bossard, Paris. 6 köt. — H. Bremond : Histoire littéraire du sen-
timent religieux en France. Bloud et Gay, Paris. IV. köt. — J. Chevalier : 
Pascal . Pion, Paris, 1922. — J. Engert : Der Gottesgedanke im modernen 
Denken. Verlag H a a s und Grabherr, Augsburg, 1932. — Etudes sur Pascal . 
Publication de la Revue de Métaphysique et de Morale. Colin, Paris. — V. 
Giraud : La vie héroïque de Blaise Pascal . G. Crès et Cie, Paris. 1923. — R. 
Guardini : Die religiöse Entscheidung im Leben Pascals . Hochland XXXa 
23—34. és 167—175. 1. F. Maur iac : Blaise Pascal et sa soeur. Hachette, 
Paris, 1931. — Nietzsches Werke. K röner Verlag, Leipzig, 11 köt. — Nietzsches 
Briefe. Insel-Verlag, Leipzig, 1922. — Dr. E. F. Podach : Nietzsches Zusammen-
bruch. Niels K a m p m a n n Verlag, Heidelberg, 1930. — Pensées de Pascal. H. 
Massis bevezetésével. Cité des Livres, Paris, 1929. — F. Strowski : Histoire 
des lettres. 2. rész. A G. Hanotaux : Histoire de la nation française XIII. 
kötete. Pion, Paris, 1923. 



vor der Hand, ein Glas Veltliner würde zu beschaffen 
sein . . . 

In herzlichster Liebe ihr 
Nietzsche. 

(Kedves tanár Ür, sokkal szívesebben volnék bázeli tanár 
mint Isten. De egyéni Önzésemet nem mertem oly messze 
engedni, hogy miatta a világ teremtését elmulasszam. Látja, 
az embernek áldozatot kell hoznia, bárhol és bárhogyan él. 
— Egy kis diákszobát rezerváltam magamnak, amely a Palazzo-
Carignanoval (— amelyben mint Vittorio Emanuele születtem) 
szemben fekszik és lehetővé teszi, hogy az alattam lévő 
Galleria Subalpina nagyszerű zenéjét íróasztalom mellől hallgat-
hassam. Folyton hálát adok az Égnek a régi világért, amely-
nek számára az emberek nem voltak elég egyszerűek, elég 
csendesek . . . Diákkabátomban mindenfelé járok-kelek, itt-ott 
ráütök az emberek vállára s azt mondom : Elégedettek vagyunk ? 
Isten vagyok, ezt a karikatúrát alkottam . . . Figaróval termé-
szetesen közeli vonatkozásban állok . . . Kedves Tanár Úr, 
ezt az alkotást meg kell néznie, mivel teljesen tapasztalatlan 
vagyok a dolgokban, amelyeket alkotok, Önnek jogában áll 
bírálatot mondani, én hálás leszek, anélkül hogy megígérhetném, 
hogy valami haszna is lesz . . . Gondolja meg a dolgot, jól 
elbeszélgetünk, Turin nincs messze, egyelőre nincsenek nagyon 
komoly hivatásbeli kötelességek, egy pohár Veltliner (Burckhardt 
kedvenc bora !) is kapható lesz . . . . Szívélyes szeretettel 
Nietzscheje.) 

Édesanyjához írt karácsonyi levelében Nietzsche még 
boldogan dicsekszik, hogy „egészsége kitűnő, a legnehezebb 
feladatokat, amelyek számára még ember erős nem volt, köny-
nyen bírja". 1888 szept. 21. óta tartózkodik Turinban. Lázas 
munkában telnek a napok, „ez az ő szüretje". Szept. 30-án 
befejezi az „Umwertung aller Werte" első könyvét, „Der Anti-
christ"-et. Nov. 4-re elkészül az „Ecce homo", ez az „unglaub-
liches Stück Literatur". A turini napok termése a „Nietzsche 
contra Wagner" is. 

Mint egy vészsziréna sivít ki a lázas munka napjaiból a 
fönti levél. Nietzsche lelkivilága összeomlott. A XIX. század 
második felének üstököse lesiklott merész pályájáról s az 
őrület éj tszakájába zuhant. Zuhanásában mégegyszer félelme-
tesen kigyúl, hogy aztán véglegesen elsötétedjék. 

Bármilyen érdekes is a tragikus elborulás mögött rejtőző 
okok keresése, tekintsünk el ettől. A közölt levél, amelyhez 
hasonlókkal a szomorú napokban Nietzsche elöntötte a turini 
postát, nemcsak a kezdődő őrület megdöbbentő jele, hanem 
egyúttal utolsó üzenet az író összeomló világából. Amikor a 
levél íródott, Nietzsche lelkivilága szörnyű táncot járt az őrület 
s az épelméjűség közti mesgyén. Erre a szomorú lelki fázisra 
áll, hogy „Wahnsinn ist nicht Unsinn" — az őrültség nem 



mindenestül esztelenség. A szörnyű viaskodásban fölpattannak 
olyan zárak, amelyek fölött a tiszta öntudatú Nietzsche gondo-
san őrködött. Már az utolsó időben született Zarathustra-dalok 
(Dionysos-Dithyramben) is sejtetik, hogy a bölcselőt el-elkapja 
a szkepszis vélt történelmi hivatásával, világnézetével szemben. 

Der Wahrhe i t Freier? D u ? 
Nein ! Nur ein Dichter ! 

Nein! Nur Narr! Nur Dichter! 
(Te, az igazság lovagja ? Te ? — Nem ! Csak egy költő ! . . . . 
Nem ! Csak bolond ! Csak költő !) 

Elhivatásába vetett hitének megroppanása hallatszik ki a 
turini levélből, egy sötét d ráma ez elcsukló végszavából. Egyik 
pillanatban istennek érzi magát, a következőben kilobban 
előtte a legvégzetesebb ellenpóluson a gondolat, hogy — Figaro. 
Bohóc. „Possenreisser der Ewigkeiten" (az örökkévalóság 
bohóca), mint Overbeck nevezte. Miután a világot telekáromolta, 
ragyogó költészetével elvakította, a lelkek ezreit tévútra terelte, 
akkor sikolt ki a legtragikusabb hattyúdalból, a turini levélből 
a szkepszis, Nietzsche szkepszise a nietzschei világnézettel 
szemben. Ezt a levelet tudomásul kell vennie annak, aki a 
Zarathustrát hallgatja. „Nietzsche minden erőfeszítése, gondo-
lata csak kísérlet az önámításra. Nietzsche optimizmusa 
— kétségbeesés" — állapítja meg hűséges barátja, Overbeck. 

* * * 
Az emberi szellemtörténetnek kevés alakja van, akik 

iránt Nietzsche őszinte tiszteletet érzett volna. E kevesek közé 
tartozik Blaise Pascal. A francia szellemi világnak óriása, annak 
„bitterböse, prachtvolle Seele"-je valami sajátságos lenyűgöző 
hatást gyakorolt a nagy germán káromlóra. „Nem olvasom, 
de szeretem Pascalt" — írja egyhelyütt. Pascal „christlicher 
Europäer", szellemi erőivel „der Erste aller Christen". Fá j neki, 
hogy ez a szellemóriás mindenestül a kereszténységé. „Soha 
sem szabad a kereszténységnek megbocsátani, hogy olyan 
embereket mint Pascal, tönkretett". 

A neves francia Nietzsche-ismerő, Ch. Andler szerint 
„Nietzsche et Pascal sont des âmes fraternelles" — Nietzsche 
és Pascal testvérlelkek. Tagadhatatlan, hogy köztük bizonyos 
rokonsági kötelékek világnézetük szöges ellentétessége dacára 
is fölismerhetők. Tanulmányunkban egy első tekintetre merően 
külső rokonsági kötelék révén került a két bölcselő egymás 
mellé. Miként Nietzschétől, úgy Pascaltól is örököltünk. Nietz-
schétől egyebek közt a turini levelet. Mielőtt Pascal hagyaté-
kával foglalkoznánk, lássuk röviden, ki volt Pascal. 

Pascal az újkor egyik legérdekesebb, legnagyobb lángel-
méje. „Pascal egyike a valóban nagyoknak a szellem birodal-
mában —" állapítja meg joggal róla Guardini. 1623 jun. 19-én 
született — negyven éves sem volt, amikor 1662 aug. 19-én 



elragadta a halál. Ennek a 39 évnek több mint a îele a beteg-
séggel való harcban telt el. A törékeny, betegségektől agyon-
kinzott szervezetben oly gazdag lélek lakozott, hogy kincsei 
300 év után sincsenek kibányászva. Nagy volt mint matema-
tikus, mint fizikus, mint pszichológus, mint bölcselő. 17 éves 
korában jelenik meg első munkája, a kúpszeletekre vonatkozó 
tanulmányok, amelyek a legmagasabb szakköröket is bámu-
latba ejtették. Az elsőt követte a többi — úgyszólván vala-
mennyi egy-egy hatalmas lökés a matematikai és fizikai tudo-
mányok fejlesztésében. Igazi nagysága és mélysége azonban 
inkább a vallási gondolatvilág körében mozgó munkáiból, 
elsősorban a „Pensées"-ből döbbent ránk. A világirodalom 
kevés munkája fordult meg annyi kézben mint a „Pensées". 
Pedig a könyv csak töredék — „befejezetlen dóm", mint 
Chevalier nevezi. Töredéke annak a munkának, amelyben 
Pascal a kereszténység védelmét akarta megírni, amiben korai 
halála, sajnos, megakadályozta. 

Azonban amikor a Pascaltól ránk maradt örökségről 
beszélünk, nem a „Pensées"-ra gondolunk, hanem egy terje-
delme szerint hasonlítatlanul szerényebb írásra. A turini levél-
nek pandanja. A világirodalom „Mémorial" néven ismeri. 
Terjedelme alig egy nyomtatott oldal. Története a következő. 

Néhány nappal Pascal halála után észrevették, hogy az 
elhúnyt ujjas mellényének bélése egy helyen feltűnően vasta-
gabb, mintha valamit rejtegetne. A bélést fölfejtették. Egy kis 
pergamentlap került elő, Pascal kézírásával. A pergamentlap 
mellett volt egy másik lap is, ugyanazzal a szöveggel, szintén 
Pascal kézírásával. A szolga tudta, hogy ezt a két összehajtott 
lapot az elhúnyt sajátkezűleg szokta új mellényébe varrni. Az 
egyszerű, de nagy gonddal írt papírlapok tehát nagy értéket 
jelentettek a számára. A pergamentlap — sajnos — elveszett. 
Szerencsére Pascal egyik unokaöccse lemásolta. A másik lap 
megvan eredetiben. íme a „Mémorial". 

A lap homlokán sugarakat lövelő kis kereszt látszik, 
majd a szöveg következik. 

L' an de grâce 1654 
Lundi 23. novembre, jour de saint Clément, 
Pape et m. et autres au martyrologe Romain, 
veille de S. Chrysogone m. et autres etc. 
Depuis environ dix heures et demi du soir 
jusques environ minuit et demi 

Feu. 
Dieu d Abraham, Dieu d' Isaac, Dieu de Jacob 

non des philosophes et savants. 
Certitude, certitude, sentiment, joye, paix. 



Dieu de Jesus Christ. 
Deum meum et Deum vestrum. Joh. 20, 17. 
Ton Dieu sera mon Dieu. Ruth. 
Ouhly du monde et de Tout hormis DIEU 
Il ne se trouve que par les voyes enseignées 

dans 1' Evangile. Grandeur de l' ame humaine. 
Pere juste, le monde ne t' a point 

connu, mais je t' ay connu. Joh. 17. 
Joye Joye Joye et pleurs de joye 
Dereliquerunt me fontem 
mon Dieu me quitterez vous 
que je n en sois pas séparé éternellement. 
Cette est la vie éternelle qu ils te connaissent 
seul vray Dieu et celuy que tu as envoyé 

Jesus Christ 
Jesus Christ 

je m en suis séparé, je l ay fui renoncé crucifié 
Que je n en soys jamais séparé. 

Il ne se conserve que par les voyes enseignées 
dans ï Evangile, 

(Renonciation totale et douce. 
Soumission totale à Jesus Christ et à mon directeur. 
Eternellement en joye pour un jour d exercice sur 

[la terre 
Non obliviscar sermones tuos, Amen.) 

(A szöveget a Bremond-féle facsimile és Giraud nyomán 
közöltük. A zárójelbe tett utolsó négy sor csak a másolaton 
szerepel, a fönnmaradt s Pascaltól eredő egyszerű lapon hiány-
zanak.) (A kegyelem 1654. éve, hétfő, nov. 23-ka. Szt. Kelemen 
pápa és vértanú s a római Martyrologium szerint más vértanuk 
napja. — Szt. Chrysogon vértanú s mások vigiliája. — Körül-
belül este féltizenegytől mintegy éjfél után félegyig. — Tűz. — 
Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene. — Nem a böl-
cseké és tudósoké. — Bizonyosság, bizonyosság, érzés, öröm, 
béke. — Jézus Krisztus Istene. — Az én Istenemet s a ti 
Istenteket. — A te Istened legyen az én Istenem. Szt. Ján. XX. 
17. Ruth. — Elfeledkezés a világról s mindenről, kivéve az 
Istent. — Csak azokon az utakon található, amelyeket az 
Evangélium tanít. — Az emberi lélek nagysága. — Igazságos 
Atya, a világ nem ismert meg Téged, de én megismertelek. 
Szt. Ján. XVII. — Öröm, öröm, öröm s az öröm könnyei. — 
Elhagytak engem a forrást. — Istenem, elhagysz-e engem ? 
— Bár soha el ne lennék választva Tőle. — Ez az örökélet, 
hogy megismerjenek Téged, az egyetlen igaz Istent s akit Te 
küldtél, Jézus Krisztust. Jézus Krisztus. — Jézus Krisztus. — 
Elszakadtam Tőle, menekültem Előle, megtagadtam, keresztre 
feszítettem. Bár soha se lennék elválasztva Tőle. — Csak az 



Evangéliumban tanított utakon őrizhető meg. — Teljes és 
szelíd lemondás. — Teljes engedelmesség Jézus Krisztusnak 
s lelkivezetőmnek. — Örökké örömben a Földön való egy évi 
megpróbáltatásért. — Sohasem felejtem el beszédedet. Amen.) 

A „Mémorial"Tal a világirodalom már sokat foglalkozott. 
A legkülönbözőbb szerepben próbálták beállítani Pascal éle-
tébe. Íme néhány újabb példa. 

M. Barrés „bulletin de sa (Pascal) victoire sur les téneb-
res"-t, Pascal a sötétség fölött kivívott győzelmének jelét látja 
benne. Nem mintha Pascal addig kételkedett volna az Isten-
ben, hanem a „Mémorial" estéjén a lét e tengelyigazsága a 
legközvetlenebb evidencia ragyogásában gyúl ki előtte. 

F. Mauriac szerint Pascal ama keresztények közül való, 
„dont le salut se fait avec crainte et tremblement", akik nagy 
félelemmel és remegéssel munkálkodnak a lelkük üdvösségén. 
A nov. 23-iki élmény a janzenizmushoz közelálló Pascal szá-
mára a kiválasztottság, az örök üdvösség bizonyosságának 
bizonyítéka. Ez a bizonyosság gyúl ki Pascalban s „a „Mémo-
rial" szavai, rövid mondatai ebből a tűzből kipattanó szikrák". 

H. Bremond nagy munkájában részletesen foglalkozik a 
nov. 23-iki eseménnyel. Kimutatja, hogy nem elragadtatással, 
misztikus extázissal állunk szemben. Az élményben, amely 
Pascal életére oly elhatározóan hatott, három fázist különböztet 
meg. Kezdődik nagy lelki megrázkódtatással, amely bizonyos 
hallucinációval lehetett kapcsolatos. Ezt követte „grâce mysti-
que" (a mystique szót szorosan véve) — misztikus kegyelem-
hullás, amely alatt Pascal „szinte érezte az Istent, nem a test 
szívével, hanem közvetlenül a szellem finom érzékével, a lélek 
középpontjában". Ezt az isteni érintést mély, izzó érzelmek, 
reflexiók, könnyek követték. „Pascal énjének legmélyén meg-
érezte a szerető Istent s e szeretet tárgyát, sajátmagát". Meg-
kapta tehát az Istentől a „signe"-t, a jelet, a janzenistának 
ezt a legforróbb vágyát, hogy t. i. a választottak közt van, 
nem kárhozik el. Ezért tör ki belőle a szó „certitude", bizo-
nyosság. „Ez a tudós, a reflektáló s nem a misztikus szava" 
— jegyzi meg Bremond. 

Roppant érdekes Guardini magyarázata, amely a közel-
múltban a Hochland hasábjain látott napvilágot. A berlini 
egyetem tudós tanára és lelkésze szokott lélektani éleslátásával 
állítja bele az eseményt Pascal életébe. Szerinte Pascal hihetet-
lenül gazdag és intenzív lelki, szellemi élete három egymástól 
különböző síkon zajlik le, amelyeket nem kvantitatív, de egye-
nesen kvalitatív különbségek választanak el egymástól. Az 
igazság szenvedélyes keresőjét életének első szakában a fizikai 
világ köti le. Ennek törvényeit, lényegét a matematikán és 
fizikán keresztül keresi. Ismeretes, milyen fényes eredménnyel. 
Azonban szellemi életében csakhamar jelentős fordulat áll be. 
Huszonnégyéves korában megismerkedik a szellemes Méré 



lovaggal. Elsősorban Méré lovag vezeti be őt Montaigne gon-
dolatvilágába. Ez utóbbi „Essais"-i Pascalra elhatározóan 
hatottak. Figyelme a természet mellett egyre jobban ráterelődik 
az emberre, annak titokzatos, szövevényes, nyugtalan lelki-
világára. A kor lélektani problémája, a „1* homme honnête" 
(erényes ember) kérdése erősen foglalkoztatja. E tanulmányok-
ból, elmélkedésekből kristályosodik ki a „coeur" (szív) s az 
„esprit de finesse" (a finom szellemiség) fogalma. Az „esprit 
de finesse" a pascali gondolatvilágban elsősorban nem finom, 
fejlett logikát jelent, hanem „képességet és módot a konkrét-
emberinek a maga egyszeriségében való megismerését", szemben 
az „esprit de géometrie"-vel, amelyet az általánosság fölkutatása 
foglal le. Hasonlóan a „coeur" nem egyszerűen gazdag, mély 
érzelmivilágot, pusztán irracionális érzelmeket jelent, hanem 
határozott értékleméréssel kapcsolatos megismerő tevékenységet, 
annyira, hogy „logique du coeur", a szív logikájáról kell beszél-
nünk. — Ez a gazdag, változatos szellemiélet sem hozza 
meg Pascal lelki egyensúlyát. Lelkivilága a „Mémorial"-t 
közvetlenül megelőző hónapokban fáradt, színtelen, nyugtalan. 
A novemberi éjtszaka véget vet a depressziónak. A „Mémorial" 
jelenti bölcselőnk szellemi, lelkivilágában a második nagy 
fordulatot. Egész életre föllendül a legmagasabb exisztenciális 
síkra. Létének, gondolkozásának, munkásságának sarkköve, 
hordozója irányítója a kereszténység lesz. E harmadik síkon 
bontakozik ki Pascalban a szenvedélyes, nagy keresztény. 

Ezek után vessük föl a kérdést : mit lássunk a „Mémorial"-
ban, miről beszélnek szaggatott, szinte rapszodikus mondatai, 
rövid sorai, egyedülálló, patétikus szavai? 

Mielőtt hozzáfognánk a „Mémorial" elemzéséhez, lássuk 
Pascal lelkiállapotát ebben az időben. Nővére, Jacqueline, a 
Port-Royal-zárda apácá j a 1655 jan. 25-én a következőket írja 
a másik nővérnek, Gilbertenek. „A mult szeptember vége felé 
(Pascal) meglátogatott. Látogatása alkalmával úgy föltárta a 
lelkét, hogy megszántam. Nagy munkája s mindazon dolgok 
közepette, amelyek pedig a világot megszerettethetnék vele s 
amelyekről joggal hihetik az emberek, hogy teljesen lekötik, 
annyira űzi-hajtja valami, hogy mindent hagyjon el". Pascal 
ebben az időben el van mélyedve matematikai tanulmányaiba. 
Behatóan foglalkozik lélektani problémákkal is. Emellett a 
világba is jár. Roannez herceggel s annak nővérével a leg-' 
melegebb barátság köti össze. Tudós hírneve már átlépte a 
francia határokat. Gazdag, változatos életet él. S mindez nem 
tudja lekötni, fölmelegíteni, békével besugározni. Mindig élet-
teljességre törő lelke egyre világosabban látja, hogy a tudomány, 
az emberi megismerés, a szív magaslatai mögött emelkednek 
az igazi hegyóriások : azok, amelyeken az Isten lelke viharzik. 
Az Isten hegyeinek csúcsai egyre jobban kibontakoznak, kitisz-
tulnak előtte, s ő mégis az én, a szív lankásain bolyong. A 



hegyóriások vonzzák — s ő mégsem tud megindulni feléjük. 
Fél a kierkegaardi „Sprung"-tól, attól a lendülettől, amely a 
hegyóriások elérésének egyetlen módja, lehetősége. Szorongás 
fojtogatja lelkét. De ez a szorongás „nem a pokoltól való 
félelem, nem Hamlet melankóliája a halálfej előtt, nem is a 
bölcselő szédülése, aki kétségbeesésből a kereszténység karjaiba 
veti magát. Pascal tudós, aki a teljes igazságot keresi, azt az 
igazságot, amely fegyelmezni tudja a lélek világát, aki a világ-
egyetemtől várja az élet alakításának törvényét, de hiába várja, 
s kénytelen beismerni, hogy a titok megoldására a tudomány 
képtelen" (M. Barrés). A nagy ugráshoz felülről jövő biztató 
szó kellene, s az ő osztályrésze ebben az időben „silence de 
Dieu" — az Isten hallgat. Lehetetlen mély meghatódottság 
nélkül olvasni a „Prière pour demander a Dieu le bon usage 
des maladies" (ima a betegségek helyes fölhasználásáért) 
néven ismert, s ebben az időben íródott elmélkedés felejthetet-
len sorait. „En Istenem, elismerem, hogy szívem annyira meg-
kérgesedett, annyira telve van eszmékkel, gondokkal, nyugta-
lansággal, hogy semmi . . . . sem tudja megindítani megtéré-
semet, ha Te nem jössz segítségemre rendkívüli kegyelmeddel. 
Tehozzád könyörgök, Téged kereslek. . . Nyisd meg szívemet, 
Uram !" A „silence de Dieu", ez a tompa, fájó csend nov. 
23-án éjjel megtörik, Pascal szíve megnyílik. 

A híres éjszakán Pascal fáradt, tétovázva bolyongó lelke 
tűzbe borul. Feu. Guardini figyelmeztetése, hogy t. i. a tűz 
szót nem szabad allegórikusan, képletesen venni, nagyon 
helyénvaló. „Amikor a vallási élet nagyjai belső világosságról, 
belső izzásról beszélnek, nem hasonlatot mondanak". Nem is 
extázisról, elragadtatásról van szó, amint a kiváló Bremond 
kimutatja. Ebben a tűzben kettő lobog : emberi zsenialitás és 
isteni kegyelem. A súlypont természetesen ez utóbbin van. Az 
isteni kegyelem lángjai belekapnak egy nagy emberi elmébe, 
s a lélekben olyan fény gyúl ki, amelynél bizonyos igazságok 
a közvetlen evidencia problémátlan élességével jelentkeznek a 
tudatmező síkján. Meg kell hallanunk ezt a legfényesebb logi-
kai fegyverzettel fölvértezett matematikus-fizikus-pszichológus 
Pascalt, amint kitör belőle a szó : 

Bizonyosság, bizonyosság . . . 
Tudjuk, milyen gyarlón, szegényesen tükrözteti vissza a mondat 
egy-egy gondolatunkat, érzelmünket, lelkünk egy-egy megrez-
dülését. S mégis, amikor ezt a reduplikációt halljuk : bizonyos-
ság — szinte belelátunk Pascal lelkébe. Látjuk, hogy olyan 
bizonyos.ságélménye van, mint amilyennel függve látta a 
higanyoszlopot a Toricelli-féle csőben, amilyennel végleg kikris-
tályosodott matematikai képletei rendelkeznek. Ez a bizonyosság 
annyi pátosszal, olyan erővel tör a lelkére, hogy úgy a bizo-
nyosság élményről mint az ezen bizonyossággal jelentkező 
igazságokról bizonyítványt állít ki, s azt mellényében varrtan 



állandóan magánál hordja. A nagy pszichológus jól tudta, 
hogy a lelkiéletben mily gyakran és szeszélyesen váltakoznak 
a megvilágosodás s az elsötétedés, s ennek nyomán mennyire 
hullámzik értékelésünk, értékelésünk lökőereje akarati világunk-
kal szemben. E szeszélyes, kiszámíthatatlan hullámzásból ki 
kellett menteni a nov. 23-iki estét s az általa kapott abszolú-
tumot csorbítatlanul megőrizni. Tehát mondatokba, papírra 
rögzíti a nagy pillanatokat. 

Mit látott Pascal ilyen mindenenáttörő bizonyossággal ? 
Meglátta először is az Istent. Hitt ő eddig is Istenben, 

személyes Istenben. Irodalmi hagyatékában sehol sem találkozunk 
a szkepszis nyomával. „Pascalnak voltak kétségei önmagával, 
de sohasem az Istennel szemben". Most azonban hallatlanul 
több történt : az Istent, mint egyszeri, személyes Valóságot meg-
látja. Nem pszihológiai, etikai, metafizikai okoskodások hágcsóin 
kapaszkodik föl elméje az Isten megismeréséhez („nem a böl-
csek és tudósok Istene"), hanem a legrövidebb úton, a Kinyi-
latkoztatáson, Krisztuson keresztül jut el hozzá. Amit Krisztus 
Fülöpnek mondott: „Fülöp, aki engem lát, látja az Atyát" — 
azt Pascal értelmileg és érzelmileg átéli, „A keresztény Isten 
Jézus Krisztus Istene. Az, akit Jézus gondol, amikor azt mondja : 
Atyám, Az, aki Jézust küldte" (Guardini). 

De nemcsak így látja Pascal Krisztust. Hogy rá kellett 
feledkeznie Krisztus felséges alakjára ennek az égő, lobogó lé-
leknek, hogy kétszer ráégeti a pergamentre : 

Jézus Krisztus, 
Jézus Krisztus. 

Krisztusban kitárul Pascal előtt az élet teljessége, úgy amint 
kitölti a boldog örökkévalóságot. Tehát az az életteljesség, 
amelyet annyi szenvedéllyel keresett. A földi életnek egyetlen 
értelme a maga egészével ráfonódni Krisztusra. Tehát lemon-
dani mindenről, ami a lélek s Krisztus közé állhatna. S Pascal 
le is mondott mindenről. 

Hogy mi minden zajlott, izzott a lelkében, amikor Krisz-
tust nézte, azt elmondotta a „Mystère de Jésus" címen ismert 
elmélkedésben, amely a „Pensées" közé van beillesztve (1. a 
Massis-féle kiadásban 228—232. I.) Mauriacnak igaza van : a 
Mystère-t nem szabad elválasztani a „Mémorial"-tól. Az elmélke-
dés, amely a világirodalom legszebb sorai közé tartozik, Krisztus s 
az üdvösségeért reszkető, mert bűnökkel elborított lélek pár-
beszéde. „Vigasztalódjál : nem keresnél, ha meg nem találtál 
volna . Jobban szeretlek téged, mint te szeretted bűneidet". 
S a kétségbeesés szélén vergődő lélekbe lassan-lassan vissza-
tér a bizalom: „Seigneur, je vous donne tout!" Uram, minde-
nemet Neked adom, Ebben csendül ki úgy a „Mémorial" mint 
a Mystère de Jésus. A „Mémorial"-t követő kilenc év a tanú 
rá, hogy ez a „Je vous donne tout", ez a mélységekből feltörő 
fölajánlás a szép szónál ezerszerte több volt. Pascal Krisztus 



oldala mellől többé nem tágított. Itt-ott tévedett, de —,,dilexit usque 
ad finem". Az utolsó szó is, amely haldoklásában ajkairól el-
hangzott, ez volt : ,,Que Dieu ne m' abandonne jamais !" csak 
az Isten el ne hagyjon. 

A „Mémorial" közepéről kisugároznak e szavak : „Gran-
deur de 1' âme humaine". A „grandeur" szó nagyobb betűkkel 
van írva. Pascal mindig tudta, hogy az emberi lélek végtelen 
érték. A felejthetetlen novemberi éjtszaka azonban erre az igaz-
ságra is új fényt vetített. Akit a két órás kegyelemvihar oly 
közel sodort az Istenhez, Krisztushoz, annak bele kellett látnia 
a lélek végtelen mélységeibe is. A lélek nagyságát legszebb, 
legfelségesebb távlatában akkor látjuk, amikor Isten, Krisztus 
mellől nézzük. Pascal innen nézte. 

Pascal szenvedélye a gondolkodás, illetőleg az igazság 
keresése. E nemes szenvedélye sokszor talált kielégítést. Az 
igazságok birodalmába nálánál mélyebben kevesen nyomultak 
be. Elképzelhetjük, hogy kavargott érzelmi világa azon az estén, 
amikor az isteni kegyelem minden igazságok hármas koroná-
jával koronázta meg, amikor szemtől-szemben állt az Isten, 
Krisztus, lélek létének, nagyságának igazságával. A „Mémorial" 
itt nem elégszik meg a reduplikációval sem : háromszor írja 
egymás mellé : 

„öröm, öröm, öröm, 
s szemét elfutja a könny, de az is 

„az öröm könnye". 
Meg kell vallanunk, hogy Pascalnak sok és nagy oka volt erre 
a minden gátot áttörő örömre. Hogy ez a nagy testvér az Isten-
nel való találkozását s nagy örömét el is mondotta, ezért a 
vergődő, Istenkereső lelkek ezrei áldják . . . 

Ismeretes, hogy Pascalt szoros kötelékek fűzték a janze-
nizmushoz. Kemény, szenvedélyes harcokat vívott a janzenisz-
tikus áramlat mellett. Janzenizmusának nyomait még a 
,,Mémorial"-ban s a „Mystère de Jésus"-ben is megtaláljuk. 
E sorok nem azzal a céllal íródtak, hogy Pascal janze-
nizmusának bonyolult kérdéséhez hozzászóljanak. Mi pusz-
tán azt a vallási élményt akartuk megvilágítani, amelyről a 
„Mémorial" értesít, s amelyhez hasonlót a vallástörténelem ke-
veset jegyzett föl. Megyőződésünk, hogy Pascal objektive a jan-
zenizmus vádjával szemben nem mindenben igazolható. Azon-
ban a maguk egészében osztjuk Bremond szavait : „Ha Pascal 
eleinte Jansenius Krisztusát vélte keresni, biztos, hogy az Evan-
gélium s az Egyház Krisztusát találta meg. Azt, aki így tanított 
bennünket imádkozni: „Miatyánk!" aki minden emberért halt 
meg. En azt hiszem, minden túlzás nélkül el lehet mondani, 
hogy századok óta senki sem beszélt hozzánk Pascalnál meg-
győzőbben a Megváltónak, az Istenembernek valóságáról és 
szeretetéről. „ Éppen úgy magunkévá kell tennünk Guardini 



megállapítását is, hogy Pascalban ,,nagy keresztényt" kell tisz-
telnünk. 

„Az Isteneszme mindennek dacára is valahogy átjárja 
mindnyájunk gondolkozását, életét, csak mi katolikusok nem 
töltjük ki az élet elevenségével, s ebből fakadnak bajaink" álla-
pítja meg legújabb munká jában a kiváló Engert. A materializ-
mus összeomlása után elszánt, elkeseredett viaskodás tombol a 
ma irodalmában az Isten léte, lényege körül. Mindenképpen kor-
szükséglet tehát, hogy egyrészt az Istenhez vezető útról lehetőleg 
minden akadályt elhárítsunk, másrészt az istenhívők lelkében 
a hit elevenségét fokozzuk. Úgy gondoljuk Pascal mindkét irány-
ban sokat segíthet. Ez a szellemóriás, akinek nagysága előtt 
hívő és hitetlen egyaránt kénytelen meghajolni, egymagában 
is elegendő a még ma is széles rétegekben romboló vélekedés 
megdöntésére, hogy az újkori tudomány s a pozitív katoliciz-
mus egy életben nem férnek meg. 

Nietzsche „Der Wille zur Macht"-jának 923. pontját így 
fejezi be : „Pascal wollte nichts reskieren und blieb Christ : das 
war vielleicht tugendhaft. Man opfert immer". (Pascal semmit 
sem akart kockáztatni, tehát keresztény maradt : ez talán eré-
nyes cselekedet volt. Az ember mindig hoz áldozatot.) Tehát 
Nietzsche kockáztatott . . . Nem csoda, hogy az őrülettel vívott 
tusájában nem tudja, isten-e, vagy csak — Figaro . . . Ezzel 
szemben Pascal, az öntudatos, eleven heroikus „Credo" embere 
lobogó lélekkel hirdeti : 

Bizonyosság, bizonyosság — 
öröm, öröm, öröm, az öröm könnyei . . . 

Vallomásán végperceiben sem változtatott. 
Blazovich Jdkó. 



A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁGI SZENT GELLÉRT-
FŐISKOLA. 

Mindegyik szerzetesrend körültekintő gondossággal és 
féltő szeretettel őrködik növendékeinek nevelésén és áldozatos 
lélekkel törekszik a fiatal növendékeket, a leendő rendlársakat 
ellátni azzal a tudással, ami későbbi hivatásukhoz szükséges. 
A magyar bencésrend központjában, Pannonhalmán gondos-
kodik a növendékek neveléséről és tanításáról. A pannonhalmi 
főapátsági Szt. Gellért-főiskola kebelén belül folyik egyrészt a 
noviciusok nevelő oktatása, másrészt a teológus-tanárjelöltek 
kiképzése a hittudományi és a középiskolai tanári ismeretekben. 

Főiskolánk múltját az 1911-ik évig Sörös Pongrác írta meg 
„A pannonhalmi főapátsági főiskola története" címmel, mely 
a főiskola első évkönyvében jelent meg (p. 41 —160). Az azóta 
eltelt 21 esztendőben főiskolánk élete tanulságos változatossá-
got mutat, amely egyúttal főiskolánk fejlődését is jelenti. 

Egész az 1919—20. iskolai évig főiskolánkhoz tartozott a 
rendi újoncoknak, a noviciusoknak iskolája, a gimnáziumi VII. 
és VIII. osztály, amelyben a VI. és VII. osztályból felvett növendé-
kek mint magántanulók végezték el a noviciátus után a középiskola 
két felső osztályát, a magánvizsgát pedig a győri bencés fő-
gimnáziumban tették le és ugyanitt érettségiztek. Az érettségi 
vizsga után a teológiai és a tanárképző négyéves tanfolyamán 
nyertek kiképzést a rendi növendékek és a Budapesti Állami 
Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság előtt tették le a tanári 
alap- és szakvizsgát. Majd a négy év elteltével pappá szente-
lésük után tanári alkalmazást nyertek és az igazgató ellenőr-
zése mellett a tapasztaltabb szaktanárok előadásait látogatva 
töltötték el a gyakorló évet és működésük első évében a peda-
gógiai—filozófiai vizsgálat letétele után kapták meg a tanári 
oklevelet. 

Ez az évtizedekre visszamenő gyakorlat 1920-tól kezdve 
több változáson ment keresztül. Mivel a VII. és VIII. osztályú 
növendékek okleveles tanárok tanítása mellett rendszeres okta-
tásban részesültek, 1919 őszén a Rend vezetősége elhatározta, 
hogy kérni fogja a két osztály számára a nyilvánossági jogot, 
amelyet 1852—1883 között élvezett. A Rend kérelmét a VKM. 
1920 május 29-én kelt 106,085—V. sz. leiratában teljesítette, az 
érettségi vizsgálat tartásának jogát pedig 1921 febr. 5-én kelt 
825—V. sz. alatt kaptuk meg. Az így önállósított középiskolai 
tagozat első igazgatója Dr. Kemenes Illés lett. Az 1920—21. 
iskolai évtől kezdve tehát a rendi növendékek Pannonhalmán 
kaptak bizonyítványt a középiskola két felső osztályáról és itt 
érettségiztek. Az első érettségi 1921 június 12-én volt Dsida 
Ottó, tanker, kir. főigazgató elnöklete alatt. 

Ugyanebben az időben valósult meg főiskolánkon a tanár-



jelöltek gyakorlati kiképzése. Ennek gondolata már évekkel 
előbb foglalkoztatta a rendi vezetőséget. Végre az 1921. évi 
nagykáptalan elhatározta, hogy a főiskola eddigi négyéves tan-
folyamát kibővíti egy évvel, hogy az ötödik évben megkapják 
növendékeink a gyakorlati tanári kiképzést. 

A főiskolai tananyagnak öt évre való elosztása után az 
1921—22. iskolai évvel kezdődőleg fokozatosan valósult meg 
az ötéves tanfolyam, úgyhogy az 1925—26. iskolai évben voltak 
először ötödéves növendékek mint gyakorló tanárok. Ugyan-
ezen évtól kezdődőleg főiskolánk hivatalos neve : „Pannonhalmi 
főapátsági Szent Gellért-főiskola". 

Ugyancsak az 1921. évi nagy káptalan határozta el, hogy 
a gyakorlati tanárképzés érdekében a már egy év óta nyilvános 
kétosztályú középiskolai tanfolyamot ötosztályúvá egészíti ki, 
úgyhogy minden második évben vesz fel elsőosztályosokat. 
A VKM. 1921 márc. 12-én kelt 2304—V sz. engedélye alapján 
„A pannonhalmi szentbenedekrendi Szt. Imre kat. főgimnázium" 
névvel 1921—22. iskolai évben megnyilt a gimnázium első 
osztálya. A középiskolai tagozat fokozatos kialakulása a követ-
kező volt : 

1921-22. isk. évben működött I, VII, Vili. osztály 
1922-23. „ „ „ II, VII, Vili. 
1923-24. „ „ „ I, III, VII, VIII. 
1924-25. „ „ „ II, IV, VII, VIII. 
1925-26 . „ „ „ I, III, V, VII, VIII. 
1926-27. „ „ „ II, IV, VI, VII, VIII. 
1927-28. „ „ „ I, III, V. VII, VIII. 

A három utolsó évben működtek gyakorló tanárok. A tel-
jesség kedvéért megemlítjük, hogy a középiskolai fokozat igaz-
gatói voltak : 

1 9 2 0 - 2 4 Dr. Kemenes Illés 
1924—25 Dr. Mázy Engelbert 
1 9 2 5 - 2 8 Karle Sándor. 

Főiskolánk tanárképzői részét nagyon közelről érintette a 
tanárképzésnek Klebelsberg-féle reformja, mit az 1924. évi 
XXVII. t.-c. tartalmaz. Mivel a múltban az egyetemeken a 
kötelező nyolc szemeszter alatt a tanárvizsgálati anyagot csak 
részben végezték el a hallgatók és gyakorlati kiképzésük is 
hiányos volt, az új törvénycikk a hiányok pótlására az állami 
egyetemek bölcsészeti kara mellé tanárképzőket állít és kimondja, 
hogy csak azok lehetnek középiskolai tanárok, akik valamely 
egyetem filozófiai fakultásán és a vele kapcsolatos tanárképző 
kötelékében nyolc szemesztert végeztek, a kellő vizsgálatokat 
letették és a gyakorló tanári évet kitöltötték. 

A törvény szószerinti alkalmazása tanárképzőnk létét 
veszélyeztette. Rendünk vezetősége a törvénycikk közzététele 
után azonnal megindította az eljárást, hogy főiskolánk tanár-



képző jellege, mit Trefort miniszter 1884 évi 14.127 sz. leiratában 
biztosított, továbbra is érvényben maradjon. Főiskolánk akkori 
igazgatója, Dr. Kocsis Lénárd fáradozásának meg lett azon 
értékes eredménye, hogy főiskolánk szerzett jogainak érintet-
lensége mellett tovább folytathatta eddigi tanárképzői munkáját . 

Klebelsberg Kuno miniszternek 1926 június 28-án kelt 
s z - rendelete megnyugtatóan szabályozza tanárképzésünk 

rendjét. Ezen rendelet szerint : „A legnagyobb mértékben mél-
tányolva a pannonhalmi tanárképző-intézetnek a tanárképzés 
körül több évtizeden keresztül kifejtett kiváló munkásságát , 
mellyel eddig is elismerésreméltó eredménnyel gondoskodott 
arról, hogy a középiskolai tanári pályára készülő tanárjelöltjei 
szaktudományuk minden ágazatával tervszerű tanulmányi rend-
ben megismerkedhessenek s a középiskolai oktatáshoz szüksé-
ges gyakorlati készültséget az e célra felállított gyakorló gimná-
ziumban megszerezhessék, azért a tanárképző-intézetet kivételes 
helyzeténél fogva oly hazai főiskolának minősítem, melynek 
tanárjelöltjei a fent idézett (1924. évi XXVII. t.-c.) törvény 4. § -ának 
első bekezdésében kívánt követelmények alól felmenthetők. 

Ezen álláspontomhoz képest a tanárképző-intézeti igaz-
gatóság javaslatának megfelelően, a pannonhalmi Szent Bene-
dek-rendi főapátsági Szent Gellért-főiskolának a hivatalbeli 
elődöm által nyújtott kedvezményeit érintetlenül hagyva, a fő-
iskola bölcsészeti (tanárképzői) ágazatának hallgatóit a Tudomány-
egyetemre való beiratkozás kötelezettsége alól ezen törvényerejű 
rendelettel felmentem s megengedem, hogy hallgatói — anélkül, 
hogy az állami tanárképző-intézet tagjai lettek volna — az 
egyetemeken végző tanárjelöltekkel egyenlő jogon tehessenek 
tanári vizsgálatot abban az esetben, ha az 1924 évi XXVII. t. c. 
13. § -ának első és második pontjában, továbbá a 15. § alap-
ján kiadott itteni rendeletben kijelölt tárgyakat a követelt mér-
tekben s a megkívánt számú féléveken át a pannonhalmi fő-
apátsági Szent Gellért-főiskolán hallgatják és az utolsó vizsgá-
lat előtt egy évet a főiskolával kapcsolatos vagy más gyakorló 
középiskolában tanári gyakorlattal töltenek és mindezt a tanári 
vizsgálatra való jelentkezés előtt szabályszerűen igazolják". 

A mind súlyosabbá váló gazdasági helyzet megnehezítette 
főiskolánkban az ötosztályú középiskola fenntartását. A hely 
kicsisége miatt kevés 10—12 tanuló volt felvehető egy-egy osz-
tályba és ezek nagyrésze ingyenes ellátásban részesült a fő-
monostor részéről. A Rend vezetősége 1928 tavaszán azon 
kéréssel fordult a VKM.-hez, hogy engedje meg a pannonhalmi 
öt osztályú gyakorló gimnáziumnak a megszüntetését és járul-
jon hozzá, hogy tanárjelöltjeink a győri bencés Czuczor Gergely-
gimnáziumban végezhessék gyakorló évüket. A VKM 32.900 
V, 1928 sz. rendeletével mindkét kéréshez hozzájárult. Az utolsó 
érettségi vizsgálat 1928 június 16-án folyt le Pannonhalmán. 



Az 1928—29. iskolai évtől kezdve főiskolánkkal kapcso-
latosan újra mint magántanulók.végezték növendékeink a kö-
zépiskolai VII. és VIII. osztályt. Ötödéves növendékeink pedig a 
győri bencés gimnáziumban kapják a gyakorlati tanári kiképzést. 

Ezen változásokkal egyidejűleg a növendékek felvételének 
módozatában is történt némi újítás. 1928-ig a középiskola VI, 
VII és VIII. osztályáról történt a rendi növendékek felvétele, 
akik a beöltözés után egy évig noviciusok voltak és a novi-
ciátus elvégzése után folytatták tanulmányaikat a középiskola 
VII. vagy VIII. osztályában, vagy mint hittanhallgató tanárjelöltek. 
1928-ban a rendi vezetőség úgy határozott, hogy a szerzetesi 
nevelés egyöntetűsége kedvéért ezentúl csak az érettségi vizs-
gálat letétele után öltözteti be növendékeit és így a noviciátus-
ban csak érettségizett ifjak lesznek. A középiskola VI. és VII. 
osztályairól felvett növendékek mint magántanulók folytatják 
Pannonhalmán középiskolai tanulmányaikat és csak az érett-
ségi letétele után kapják meg a szerzetesi ruhát és töltik el a 
kötelező noviciátusi évet. 

Ez az ú j rendszer négy éven át tartott. Az 1931—32. isko-
lai év végén megszüntette rendi vezetőségünk a főiskolán a 
középiskolai VII. és VIII. osztályt. 

A jelenlegi 1932—33. iskolai évben főiskolánkhoz tartozik 
a noviciátuson kívül a teológia és a tanárképző öt évfolyama 
oly módon, hogy az ötödik évet mint gyakorló tanárok a győri 
bencés Czuczor Gergely-gimnáziumban töltik el növendékeink. 

Ugyanezen iskolai év újabb változást is hozott főiskolánk 
ügymenetébe. Egyrészt az évek folyamán megnagyobbodott 
tanulmányi anyag, másrészt a növendékség egészségének érdeke 
megokolttá tette az eddigi ötéves főiskolai tanfolyamunk hat-
évessé való kifejlesztését. Az 1932—33. iskolai évben az első 
évfolyam kezdette meg az új rendszer mellett a teológiai és a 
tanári kiképzés hatéves tanfolyamát és fokozatosan lép életbe 
az új rendszer kidolgozott terve. 

Főiskolánk igazgatói voltak : 
1910—1921 Dr. Zoltvány Irén, 
1921-1926 Dr. Kocsis Lénárd, 
1926—1931 Dr. Strommer Viktorin, 
1931— Dr. Sárközy Pál. * * 

* 

Főiskolánk fejlődéséről kapunk némi képet, ha össze-
hasonlítjuk a múltnak egy évét a mostani évek egyikével. Leg-
alkalmasabbnak mutatkozik az 1931—32. iskolai évnek össze-
vetése a húsz év előtti 1911 —12. iskolai évvel. A viszonyok 
mindkettőben nagyon hasonlóak. Mindegyiknél volt középiskolai 
VII. és VIII. osztály, noviciátus és teológiai-tanárképző. Ez utóbbi 
most ötéves, régen négyéves volt. A tanárok létszáma között 
feltűnően nagy eltérés mutatkozik. 1911 — 12-ben a tanárok száma 



18, húsz év múlva 29. Az utóbbiak közé számítottuk az ötöd-
évesek teológiai és pedagógiai tanárát. A növendékek létszáma 
sajátságosan mindkét iskolai évben 55 volt. 

A tanári létszámban a legmagasabb volt az 1927—28. 
iskolai év, mikor a főiskola mellett az ötosztályú középiskola 
is működött. A tanárok száma ekkor 30 volt és ehhez járult 7 
gyaKorló tanár. 

A most folyó 1932—33. iskolai évben a tanárok száma 
Pannonhalmán 23, Győrött 2. A növendékek száma 43, ezek 
közül 8 novicius és 35 hittanhallgató tanárjelölt. A pannonhalmi 
főiskola tanulóin kívül három teológus növendékünk a római 
San Anselmo bencés főiskolán, kettő a budapesti egyetemen, 
négy pedig a prágai egyetemen tanul. 

* * 
* 

Főiskolánk tanári karának működése természetesen nem 
merül ki a növendékek oktatásában. A tanári kar legtöbb tagja 
tudományos foglalkozásának eredményét majd egyes cikkek-
ben, majd könyv alakjábnn jelenteti meg. Rendi vezetőségünk-
ben régóta megvolt a törekvés, hogy a tanári kar tudományos 
munkássága ne csak egyes folyóiratokban, hanem a főiskolá-
val kapcsolatosan sorozatos nyomtatványokban jelenjék meg. 
Ennek a törekvésnek megnyilvánulása volt a Főiskolai Évkönyv 
megindítása, mely az 1910—11. ikolai évvel vette kezdetét és 
hét kötet jelent meg, az utolsó az 1916—17. iskolai évben. A 
háború okozta gazdasági nehézségek megakasztották a kötetek 
további kiadását. Ennek a sorozatnak mintegy folytatásaként 
indította meg Rendünk a Pannonhalmi Szemle folyóiratot, mely-
nek első száma 1926-ban jelent meg. Ugyanezen évben kezdő-
dött a Pannonhalmi Füzetek kiadása, mely a főiskola hallga-
tóinak doktorátusi értekezéseit tartalmazza. Eddig 13 füzet jelent 
meg ebben a sorozatban. 1932-ben pedig a Pannonhalmi Fő-
iskola Könyvei címen indult meg új sorozat, melyben a főiskola 
tanárainak egyes tudományos munkái jelennek meg. 

A főiskolai tanárok gyakran töltenek egy-egy évet vagy 
félévet Rómában, Bécsben, a budapesti egyetemen, Berlinben, 
Párizsban, stb. tanulmányaik elmélyítése, vagy kutatás céljából. 

Főiskolánk egyes tanárai tudományos működésük alapján 
egyetemi magántanárságot szereztek, vagy egyetemi nyilvános 
rendes tanárrá lettek. így főiskolánkról került a Ferenc József-
Tudományegyetemre Dr. Erdélyi László és Dr. Várkonyi Hildeb-
rand, az Erzsébet-Tudományegyetemre Dr. Klemm Antal. A 
Pázmány Péter-Tudományegyetem magántanára Dr. Kühár Fló-
ris és Dr. Sárközy Pál. 

Dr. Sárközy Pál. 



MENTES MIHÁLY 

Jöjj, röpke szó, gyenge törékeny gálya. 
Reád rakom hát a lelkem kincseit. 
Emeljen az örök Tenger dagálya. 
Szívemet koldus kikötőkbe vidd, 
Koldus szívekbe vidd ! 

(A szó) 
Mentes nem az úgynevezett „beérkezett" író. Kötetei 

(Magyar bánat, Fertő, Muzsikál az erdő, még ki nem adott 
versek) inkább a magának élő ember írásai, telve hittel, jóság-
gal, Istenszeretettel, mély szociális érzéssel, melyek a költőben 
lefoglalják az egész életet anélkül, hogy szerves kapcsolatba 
engednék kerülni a közönséggel ! Mentesnek elsősorban őmaga 
a közönsége, lelkéből terem a vers, s a maga lelke visszhang-
zik az élményre, r tmusra minden erővel. S itt mutatkozik meg 
hivatottságának nagy próbája : gazdag, mély egyéniség, aki ál-
landó változatosságot tud teremteni önmagából a maga leköté-
sére, élete titkos szépségei kibontására, s ebben a buja lelki 
pompában erősnek érzi magát ahhoz, hogy formáló tehetség 
öntudatosan alakító kényszerétől függetleníteni tudja magát. Igaz, 
hogy ez a bátorság gyakran a belső és külsőnek harmóniátlan-
ságára vezet, de legtöbbször megmenti az élmény természetes 
üdeségét, magától termését. S ezért lehet engedményeket tenni. 

Költészetének nagy körei a papi hivatása, szociális élmé-
nyek, a Fertő, családja : apja, anyja, a természet, stb. Az első 
kettő minden bensősége ellenére is ritkán érinti ,az olvasót az 
életnek magától adódó egész kitárulásával (pl. Én nem tudom 
mi ez?) Gyakran érezni rajtuk a feladott témajelleget vagy ak-
tualitást, azt, hogy kívülről jött a költc lelkébe az élmény, s ő 
lelke részévé fogadta őket, de újszerűségük, az idő rövidsége, 
stb. okok miatt nem tudtak benne egészen feloldódni, s mint 
belőle fakadt hajtások életbe kívánkozni. Pedig ez minden mű-
vészet alapja, mert a költő sohasem lehet csak átmenő állo-
más, hanem mindig életet fakasztó tavasz, aki a maga titkos 
erőit készteti formába. 

Lírájának alaphangja a harmónia, színe a csendes nap-
sütötte táj pompája. De sohasem úgy, hogy benne szürkén 
egyenletes volna az élet. Sőt bensejében nagy harcok, viharok 
dúlnak, örökös vágyban és földhöz kötöttségben viaskodik lelke, 
költészete, s amikor a felszín csendes nyugalma elringatja az 
olvasót, hányszor érez titkos rengéseket, hirtelen hullámverést, 
szökőárt az élmény szintjén, mely átterjed ránk is, fölkavarja 
nyugalmunkat, mibennük is vágyat ébreszt, harcba kever em-
bervoltunkkal, mikor égi magasságokat tár fel, s rengések órája 
érkezik el hozzánk, melyben oly jó a katasztrófák borzalmas sej-
tése, a magunkkal harcbanállás feszítő izgalma, s utána a fel-
szababulás, amikor a lélek, az élet rátalál önmagára, magában 
az ellentétek értelmére. Amelyik költészetnek ilyen folytatása 



van a mi életünkben, amelyik ennyiféle mozgalmasságot indít, 
az mélyen, elszakíthatatlanul kapcsolja magához az olvasóját, 
az a líra felszíne szerint lehet egyenletes, békét árasztó, de 
akinek van finomabb érzéke a mélységek titkai, tragédiái iránt, 
az nem tud szabadulni a sejtelmek varázsos hatása alól. 

Az bizonyos, hogy Mentes költészete könnyen megtéveszt-
heti a felületes olvasót : emóció, szenvedély, nagystílű élet nél-
külinek hatnak versei, nincsenek bennük nagy szólamok, rikító 
színek, hatást keltő elhallgatások, reklám kitételek. Alakító eljá-
rása is nélkülözi a beállításnak mindjárt lenyűgöző, megbabo-
názó erejét, témái se a modern lírának könnyen életünkbe kap-
csolódó problémáiból valók I Azoknak a költője Men'es, akik 
túljutottak a vér, a mámor, arany, a láz hajszolásán, akik 
kiemelkedtek ezeknek bűvös, kábitó köréből, akik szomjazzák 
a valóságok múlandósága mellé a lélek eszményeinek örök, 
egytemesen szép megnyilatkozásait. Csak így írhatta magáról : 
„Este enyém a lelkem egésszen: Este írom versemet mindig: 
Titkos kezek csillagsugárral A soraimat telehintik. Nincsen ben-
nük lázas sikoltás, Nincsen tobzódó örömének, Csak csendes 
meleg ölelése Az alkonyat szent Istenének" (Az alkonyat ihletése). 

Költészetének tónusa komoly : nehéz problémákkal foglal-
kozik, melyek mind magából fogannak, hogy magában, más-
ban, messze égjenek, új világot nyissanak. Nem mindig köny-
nyű ez a költészet, mert a költőből hiányzik, hogy formában 
állandóan hozzásimuljon a belső világához. Legtöbször csak 
érzi a belülről feszítő, kitörni akaró életet anélkül, hogy előtte 
is pontosabban körvonalazódnék, még kevésbé, hogy a formát 
is magával hozza. Azon kevesek közé tartozik Mentes, akiknek 
egy léleksíkban gazdag, pompázó termőkertjük van, de ritkán 
virágzanak élményeik üdítő vonalba, ritmusba, színbe illatba. 
Annál kedvesebbek az ilyen lírai hangulatfutamai, mint pl. a 
Vonaton c. verse : vonaton utazik, s „Víg dalt duruzsolnak A 
vas kerekek. Velük dalol a jkam Zengő verseket Künn száguld 
a vágyam, Mint bohó gyermek . . . És tavaszi fákról Rám szi-
rom pereg." Bájos ez a sziromhullás, jó ráfigyelni, beletemet-
kezni különösen a költőnek, akit egy pillanatra elhagytak a 
nehéz élmények, s most játékos ritmikus-rímes kedve támadt, 
melyből vers lett, mert színt kapott a lelke, s boldog hatalom-
mal szirmot rázott rá a havas táj fölött. Ez is a művészet gaz-
dagsága, szépsége. 

Szépséget szomjazó lelkeknek bájosan gyönyörű verse a 
Nászinduló (Kis húgomnak). Szeretetből fakadt az élmény, a test-
vér-boldogságból, és lélekmosolygás hímezi, sodorja minden 
sorát, Olyan egészen ^kitárja Mentes ebben a versben az életét, 
mely annyira szép ! Utravalónak szánta a költeményt, mely a 
Menyasszony, Lányok kara, Legények karának strófáiban az 
öröm himnusa, mely az Asszonyok karának énekében ráfordul 
a kötelességek sorára, azután jön a gondok fejezete, majd az 



Öregek kara az élet a lkonyának megnyugvó várásával, hogy 
„Ha mégegyszer visszajönnének A rózsák, álmok, ifjú évek . . . 
Sírásban is, könnyben és gyászban Szép az élet". A nehéz 
asszonysors preludiumát írta meg a költő úgy, ahogy az életet 
gondok közt is szépnek szánta a kishúgának. Szép a vers, mert 
iVlentes az élet szépségeivel akar átsegíteni a megpróbáltatáso-
kon, mert erős, biztos a hite, hogy az élet nehéz kérdéseit csak 
bátor nekiindulással lehet megoldani, amikor van félrerakott örö-
münk, bizalmunk, reménységünk a könnyes órákra, napokra, 
hogy életünk értelmében, céljának magasztosságában meg ne 
fogyatkozzunk ! Innen íródott a Lányok karának szépséges kör-
tánca a menyasszony körül : „Fehér a kertünk, fehér a lelkünk, 
Piros az arcunk, rózsaszirom, Dalolva járunk, kacagva játszunk : 
Sok pirs rózsa, fehér liliom. Fehér az álmunk,, valakit várunk, 
Szép álom multán százszor szebb valót . . . Áldott a Jegszebb 
kit ma leszakítnak : Övé a hajnal, s az álomkirályfi És övé a 
csók." 

De aztán vannak versei (pl. A második zsoltár, A püspök, 
Mária Anyám stb.), melyek nagy mélységből támadtak ugyan 
benne, nehéz gondolatok formálták a költő szépségévé őket, 
szelíd, alázatos, szorongó érzésből nőttek élménnyé, de mint 
versek nem élnek. A költőben maradt az erejük, szépségük, 
sajátosan csak az övé volt az a terhes, hangulatos óra, mely-
ből támadtak, azonban sohasem nőttek annyira, hogy önnálló 
létű legyen, hogy életet, a szépség életét tudják indítani. A köl-
tő ezt nem érzi, mert benne halványan él az a sejtelmes lélek-
háttér, melyben keretük, plasztikájuk, fényük, melegük volt. Az 
élménynek ez az optikai csalódása magyarázza a költő részé-
ről, hogy versbe, ritmusba kényszerítette ezeket a nem életnek 
termett testetlen élményeit. 

Különösen első versein figyelhető ez meg, s ezeknek van 
két jellegzetes vonásuk : a képesbeszéd hangsúlyozása, hogy 
minden belső változás lehetőség szerint érzékelhető formát kap-
jon • másrészt a gondolat-, érzésintenzitásnak emelkedett foka, 
mely némikép érthető a hazafias, irredenta témákból. Már az 
előbbi is megbontja a belső-külső harmóniát, amikor igen gyak-
ran keretért nyúlik, szélesül az élmény a nélkül, hogy a ter-
mészete megkívánná ezt a dekorációt ! Sőt könnyen eltereli a 
figyelmet is a tulajdonképeni megnyilatkozásról, mert hiszen 
egyetlen művészetnek se lehet célja a formavirtuózitás, csak a belső 
élettel együtt. Még veszedelmesebb próbája ezeknek a versek-
nek az intenzitás kérdése. Mentes természete szerint reflexiv, 
elmélkedő, hangulatokat szövő ember, akinek van érzéke a 
nagy emóciók iránt, magában is éli őket, de sokasem erőtorló-
dás szerint, rapszodikusan, inkább mélységben, szétterülésben. 
(Későbbi költészete ebben az irányban fejlődik !) Amikor aztán 
a Fekete éj tszakában, Mindig egy húron, Bús nyomorúságról 
keserű ének, Komárom, Arad, stb. témái érnek benne, még in-



kább az ellesett, a fülébe zsongó emlékek nyomán szítja, fokoz-
za az érzés erejét ahelyett, hogy a kín, a fájdalom, a nyomo-
rúságnak benne támadt megdöbbenését adná, nem a harsogó 
szót, a népgyűlések hangját, hanem azt a lelkiállapotot, mely 
őt elfogja, mikor az igazság, jog, szeretet helyét a ravaszság, 
erőszak, a szívtelenség foglalja el. Ezek és hasonló összetorló-
dások Mentesben nem a rikoltó, átkozódó, ordítozó hangot vált-
ják ki, hanem jósága, együttérzése, a szeretet nyomán a fáj-
dalmat, szomorúságot, a nagy lelki megindulást, csalódást, mely 
jövőt takaró elbomlásával nehezül rá (pl. Levél legkedvesebb 
székely tesvéremnek, A vigasztalás énekéről, Vágy szelíd köny-
nyek után stb.) A muzsikál az erdő c. kötetben, a még ki nem 
adott verseiben már megtalálja ezt az útat, a maga terét, for-
máját, s ettől kezdve írja azokat a mélytónusú verseit, melyek-
nek egyenletes a hangjuk, mint a róna végtelenje, de távlatuk, 
színük, melegük a Jélek, az élet messzeségibe nyúlik : a mélybe 
és magasba, hogy egész önmagát adja, hogy hatóköréből soha-
se tudjunk szabadulni ! A Fertő c. kötet versei, különösen a 
hazafiasak, irredenták még a kezdő költő próbálgatásai, kifor-
ratlan ígéretei. Valószínűen a költő maga is így tekint reájuk 
vissza : szereti őket, mint gyermekéveit. 

Mentes lírája kimondottan a kat. pap költészete. S evvel 
élménykörét, irányát, érzésfokát, gondolatmélységét is jelöljük, 
egyúttal művészetének azt a jellegét, melyben az uralkodó hang-
súlyt a belső formálás adja . Mentes szemlélődő ember, aki tele 
van fogékonysággal, finom érzékenységgel, meleg szívvel, min-
denkivel együttélő lélekkel, de ezek magukban ritkán jutnak 
szóhoz. Fölvillannak életében, de mindig csak indításképpen, 
hogy belőlük gondolat fakadjon igen mély gyökérzettel, mindig 
Istenig érő magasságban. Szép a költő belső világa, tiszta har-
mónia kerete, melyet az egyetemes életet kormányzó isteni el-
vek : az igazság, a jóság s legfőképp a szeretet tölt ki. Innen 
következik egyéniségének, verseinek néhány általános vonása : 
a tiszta, emelkedett világnézet, érzésvilágának magát fegyelme-
ző ereje, költészetének reflexiós, bölcselő jellege. Különösen a 
második vonás az, mely leköti lírai kibontakozását, könnyed-
ségét, amiért Mentes sohasem lesz nagy költő, a közönség bál-
ványa. Másoknak (Sík, Mécs, Reményik stb.) is vannak nehéz 
témáik, melyek lírában oldódnak fel, de ők a tartalmi mélység-
hez, a gondolkodásra késztetéshez hozzákapcsolják az alakítás-
nak, érzésnek azt a fölfeléívelését, magával ragadását , mely 
legtöbször átsegít az értelem megtorpanásán, és verseikben az 
érzés és gondolat együtt, egymásból él ! Mentesnél is van han-
gulati élem, azonban mindig gyenge intenzitású, nincs gondola-
tot emelő ereje, csak kísérő zenéje a tartalomnak. 

De hogy költői tehetség Mentes, ennek egyik nagy bizony-
sága az egy tőről (vallás) termő verseinek nem ismétlődő vál-
tozatossága s a gadagság, ahogy élményei sar jadnak benne. 



Mindig maguktól nőnek, nem ültették, ápolták őket, nincs is ara-
tási idejük : csak kitárul a költő, s kél a mag, kalászosul a szár, 
S a ritmikus formában elénk hullott az aratás. S hogy boldog 
kínja Mentesnek az alkotás, azt sejteni abból a sok disszo-
nanciából, mely a kész mű s az élménytartalom közt mutat-
kozik, Sokszor van az olvasónak olyan érzése, hogy a költő-
ben nem így élt, sőt — ha egyáltalán vi»sza idézhetők — ma 
sem így él egyik-másik verse, ahogyan alkotássá lett : mélyebb-
ről indult, nagyobb rengéseket vert, szerteágazóbb gondolatokat 
kavart, érzésben is nagyobb gyűrűket keltett, és kiváltkép tel-
tebb, egészebb gyönyörűsége volt neki ahogy benne volt a téma, 
mint ahogy formában készen hat. De vannak, akik mélyebbre 
látnak, éreznek, akik együttélnek a költővel : ezek Mentes köl-
tészetének, elsősorban az embernek a megértői és élvezői, s 
ennél igazabb, műértőbb közönséget senkisem kívánhat magának 

Mentes papköltő. Mindig eszmények, magasságok von-
zák. Es líráján végig lehet kísérni ennek a küzdve induló nemes 
léleknek minden fázisát, melyeket a valóságok, a föld határol-
nak benne. Különösen megkapó egyéniségében az a határozott 
erő, mellyel a vágyak bűvölő köréből szabadulni akar, „ 0 csen-
gő-bongó szép gyermek mesék . . . A teljesülés perce közeleg. 
Az álmok a ködből kibontakoznak, És amit tegnap álmaimban 
szőttem, Remegő két kezembe fogom holnap. De a multat, ó 
jaj, feledni kell, Letenni tarka szép gyermekruhámat, Viselni 
a nehéz arany köntöst, Melyet az élet Atyja most reám ad" 
(Búcsúzni kezdek). Ez a szelíd, csendes megadás külső életének 
a legszembetűnőbb vonása. Éppen csak fölvillan a harc fénye, 
aztán meghajol a költő, mert — erő van benne, a legnagyobb 
küzdelemre hatalmas erő, hogy át tudjon lépni a földi vágyak 
sorompóján. Ezért egyenletes Mentes lelki világa, költészete is. 
De aki olvassa pl. a Búcsúzni kezdek . . . verset az érzi, hogy 
belül vihar van, szélvészek csatáznak, a lélek vívja nagy harcát, 
az élet szüntelen tornáját ! „Előttem délibábok kergetőznek. 
Megmutatják virágát a tavasznak, Aztán elhozzák tar ágát az 
ősznek. Tavasz : virágos, dalos ifjúságom ! . . ." Kicsendül az 
énekből a pillanat tétovázó szomorúsága, az ember hangja, de 
azután magára talál a költő, és intonálja a Nekem mennem 
kell c. győzelmi verse t ; „Nekem mennem kell : én vagyok a 
harmat, . . . én vagyok a mécses, . . . én vagyok a tűz, menő-
nek születtem!" Nem diadalmas még a hang, közel van még 
a bűvös körhöz, tudja, hogy nehéz harcok várnak rá, de van 
hite, ereje a jövőre ! Ebből az élménygazdagságból indul Mentes, 
s innen forrásoznak később Isten közelségét járó versei. Már 
most is lélekmélységeket szántó a lírája, csak nem akasztja ki a 
mérőónt, hogy mindenki jegyezhesse a fokokat : „A nap fiai 
sírásra fakadnak, de szemükre könny ki nem ül. Leikükön hord-
ják a bánat terhét, S úgy járnak halkan, könnytelenül" (Sírást 
Hallottam napkeletről). 0 maga azonban gyönyörűséggel-kínnal 



szenvedi át ezt a nagy atmoszférát, s gyűjti lelke téreinek gyöt-
relmeiből fakadt örök szépségeit. „Megindulok . . . A könnyemet 
letörlöm, Magam mögött bezárom a kaput, Az Isten szeme, ér-
zem, rám tekint . . . És lassan fénybe öltözik az út" (Búcsúzni 
kezdek . . . ). 

Papi hivatásának megkapó himnusa az Isten hegyén verse. 
Talán a legszebb az efajta költeményei közt, Csupa alázat, 
hódolás, de akkora erővel, az Istenbe vetett hit olyan törhetet-
len bizalmával, mely az alázatot megnemesíti, a hódolást fön-
séggel övezi. A pap himnusa, aki magában él Istennek mások-
ért ; annak himnusa, hogy mindent vállaljon, mert így vihet 
Istennek legtöbbet ; annak ujjongó tudása, hogy gyenge emberi 
erővel kell végtelent nyitnia, hogy ő az egyetlen, aki soha nem 
múló boldogságot tud árasztani, s hatalma van félvilággal szem-
beszállni ; hogy amikor legázolják, akkor nő a legmagasabbra, 
amikor eltapossák, akkor hinti az igen gazdag lélekvetést. És 
száll a himnus : „Küldöttéi : egek villámával Szívekbe tüzet 
gyújtani, Emberbe Istent oltani. Az ég tüzét bíztad kezemre, 
Amely élet, amely mennyország, Amely Te vagy. Kezemre bíz-
tad A lelkek sorsát, Magad sorsát. Villámok, lelkek, sorsok, 
Isten, Eget nyitó, záró hatalmak, Kárhozatok és boldogságok 
Az én gyarló kezemben vannak. Ez az életem vagy halálom . . . 
Vállalom, Uram. Köszönöm. Állom." Nem elmélkedés, programm, 
megfogalmazott hitvallás ez a vers, hanem élet, melynek ki kel-
lett tárulnia ; annyira sóvárgó, hogy hirdetnie kellett magát, ki-
önteni hivatása nagyszerűségét, minden szépségét. Mentesben 
mindig él ez a költemény, s megtalálta azt az órát, amikor 
leghatalmasabban zúgott benne, s ez az alkotás halhatatlansága. 

Méltó párja az Akarok lenni című. Nemes, áldozatos prog-
ramm, a pap életének útjelzője. S ennek a fenséges vállalko-
zásnak ereje izzítja a verset, veri magasra, dallamosra a hang-
ját, embereket összefogóvá a széttárulását, Igaz, hogy az egyes 
strófák csak fellobbanások, de belevilágítanak a költő lelkének 
szépségeibe, eszményi világfelfogásába, s a visszavert fényen is 
érezni a lélek mélyén izzó tűz melegét. Mentes költészetének 
igazi értékét, tartalmát. 

S gyönyörű, modern himnusszá szélesül a Ha összeomlik 
minden földi szépség ! Nem a hódolás, az Isten közelébe érke-
zés megadó alázata száll belőle, hanem a vágyódva Isten felé 
küzdő lélek kitárulása aki ösztönösen sóvárogja a tiszta, egyet-
len Szépséget, de még a két világ szakadéka tátong köztük : 
„Közöttünk áll egy nagy csodás világ: Sziklák, virágok, völ-
gyek és hegyormok, Tavak és erdők, felhők és ködök, Zengő 
harangok, szobrok, képek, tornyok, Mind, amibe a szem bele-
vakul". Micsoda fönséges megosztódása, válaszútja ez a lélek-
nek ! S a legnagyobbszerü benne, hogy nem tud a költőben 
ez a rettenetes élmény kibontakozni, csak érzi, szenvedi ezt a 
nehéz benső válságot, ezt az alig elbírhatatlan lelki vonzás-



taszítást, s ameddig őrlődik köztük, azalatt kivirul benne a misz-
tikus szépség, mindnyájunk titkos eszménye, mely után minden 
testi, lelki idegszálunk vágyik, csak érezve a láthatatlan erőt, 
melynek ható rádíusábói kitérhetünk, mámorba, fojthatjuk, de 
lebírni, megtagadni sohasem tudjuk. Ez minden ember örök 
művésztragédiája, bennünk az egyetlen Szépség harca az em-
berrel, s az Mentes vallásos lírájának a hivatása, hogy meg-
érezte ennek a nagy, egyetemes harcnak a fenségét, s a 
minden ember kínját a maga életében a lírai művészet magas-
ságáig emelte, nem a formában, de, hogy szavakba, ritmusba 
segítette. 

A pásztor macáért imádkozik. A pap, Öreg barát stb. 
versekben nem Isten fölkentjeként, hanem mint pásztor jelenik 
meg a költő. Most sem magasztosul el alakja eszményes ködbe, 
vonalak nélküli típusba, mint annyi vallásos verselőnk. Egy 
embernek rajzolja a pásztort, ahogy magában Mentesben él ; 
„A lábam fáradt. Alig ballagok. Puha pázsit hív hosszú pihe-
nőre, De le nem ülhet az Úr nyájának őre ; Csak menni, menni, 
menni, menni kell". (A pásztor magáért imádkozik.) S így 
inkább közénk való a kép, belőlünk, a mi életünkből lép ki a 
pásztor, aki ember, mint mi, neki is vannak vágyai, mint 
nekünk, „de a nyáj remeghet, neki nem szabad"! (Uo.) Evvel 
nő fölénk a pásztor, s mindennapi életével lesz heroikusabb, 
nagyobb, világítóbb, mint ha fénybe, szavak zuhatagába állí-
taná a költő. A lelke tárul ki Mentesnek ezekben a versekben, 
az a finom, érzékeny, mindig másokért aggódó, nyájáért áldo-
zatos élete, melyhez szemérmes szerénységgel, igaz művész-
alázattal nincsenek nagy képei, merész vonalvezetése, ívelő 
távlatai ; de kitárja azt a világot, mely bástya, szikla, torny, 
örvény s mindenekelőtt ember (A pap), aki önmagának juttat 
legkevesebbet, mert mindent másnak ad. Szavak, képek, 
színek szerint lehet grandiózusabb portrét rajzolni „a papról", 
de igazabbat, melegebbet, teljesebbet nem. 

Ez az iránya az életről vallott felfogásoknak is. „Ne bánd, 
hogy gond, könny, munka és verejték az ember sorsa ! így 
érik szenvedés tüzén A szent öröm tiszta bora" (Szőllő). Köl-
tészetének az egyik nagy tartalmi értéke, hogy értéket talál az 
életben anélkül, hogy a szépséghez megkövetelné a nagy fénye-
ket, a mámort, a tobzódó vágyakat. Igaz ugyan, hogy felejthe-
tetlen élmény az olvasónak, a szemlélőnek a nagy intenzitású 
művész, kinek minden ritmusrendezése külső-belső távlatokat 
nyit, hatalmas vágyakat indít, forral, lelket mámorít, fantáziát 
izzít, életet tágít (pl. Petőfi, Ady, Mécs), de nem kisebb az 
élvező gyönyörűsége, ha olyan emberbe tekinthet, honnan csak sej-
tések villóznak elő, s vetnek árnyékot, rejtelmes fényt szédítő örvé-
nyekre, melyekből az emberfelszínre már csak a megbékélés, 
a harmónia jut el ! Magához ragad a tölcséres örvény, de nem 
lebilincselő-e a mozdulatlan víztükör, melynek hallgató csendje 



is kiáltó beszéd ? ! Aki nem így közeledik Mentes lírájához, an-
nak nincs fogékonysága a belülvaló élet legtisztább művészete 
iránt. Alig lehet szebb példát találni erre, mint az Esteledik c. 
költeménye. Az egyszerű szavak, a csendes ritmus oly keveset 
sejtetnek a költő viziójából, hogy egy új, rettenetes világ kez-
désének a körvonalai zavarják. „A büszke nap a magas égen 
jár még, De a szíveken nő lassan az árnyék" ! Nyugodt volt 
Mentes arca, mikor ezt a verset írta, egyedül volt, magányo-
san ; csak a messzibe néző tekintet árulhatta el, hogy a lelke 
mélyebbre figyel, az a világ köti le egész valóját, mely nála 
csak önmagának él, legfeljebb ha egy fodra ér magasabbra, 
de érintése gyengébb, hogy nagy vihart indítana. Más költő 
ott kezdte volna a rapszódiát, ahol Mentes elhagyta. Itt azon-
ban nem is a vers fontos, hanem az összekető szálak, melyek 
a költő életébe visznek vissza, hogy gyönyörködhessünk egy 
magában s magának teremtő művész gazdagságában, aki forma 
szerint szerény ahhoz, hogy mérhetetlen kincseit ki tudja tárni. 
Maga is érzi ezt, amikor a Szívem c versben írja életéről, 
művészetéről : „Nem ragyog, lobog és éget, De mégis tűz, 
szelíd, meleg" (vö. Krisztus kalapácsa). 

S ha végigtekintünk vallásos költészetünkön, vannak gyö-
nyörű verseink, himnusaink (Berzsenyi, Sík, Mécs), de mind 
olyan költők alkotásai, akiknek művészi szemléletébe beletar-
toznak, mint az egyetemes szépséget szomjazó lelkűknek meg-
nyilatkozásai, azonban lírájuknak nem ez a középponti eszmé-
nye. Még Síknál találkozunk leginkább ilyen ciklusokkal, de 
őnála is, még jobban Mécsnél a meginduló motívum nagyon 
gyakran nem a vallásból ered. Gondolatban, érzésben, vágyban 
beleütődnek az élet sok tilalomfájába, keserű gátlásaiba, ezek 
váltják ki az Isten felé induló élményt, melyben megoldódnak, 
értelmet kapnak a mindent, végtelent vágyó életünk emberi 
határai, s termik, írják meghódoló, megnyugvó tépelődéseiket, 
a fenséges himnusokat, rapszódiákat. — Mentes költészete a 
lelkisége miatt más. Az ő lírájának uralkodó motívuma a val-
lás, ennek kimeríthetetlensége, az érzés fokában, a szinek gaz-
dagságában, minden problémának egy célban találkozásában át 
nem mérhető területe. Nem az elernyedt lelkek, másra hagyat-
kozó életek költészete az övé, akik megnyugosznak minden 
kérdés egyetlen megoldásában : Istenben ; nem a kényelmes 
passzivitás költészete ez, mely tunyaságával kizár minden akti-
vitást, s ezért önmagában, életében a szépség lefojtása, unal-
mas szürkesége. Megfordítva : Az Istentől kiinduló élet örök 
hullámverése nyugtalanítja a költőt, aki benne él a világ és 
Isten ütközőjében, s kínlódva keresi a szépség nagy vágyával 
az egymásra találás nehéz óráit, hogy szebb legyen a föld, 
tartalmasabb az emberi élet, hogy az örök tagadással szembe-
állítsa a megföllebbezhetetlen szépség isteni-emberi pozitívumát, 
melyben a kétféle eszmény megtalálja egyetlen lehetséges közös 



életét. És Mentes lírája bemutatja, ahogy ez a nagy egymás 
felé törés, vonzás-taszítás szünet nélkül vajúdik, ahogy előre 
rohan diadalmasan, hogy a föld újra visszahúzza, aztán ma-
gába roskad a kétségek nehéz idején, hogy a legnagyobb 
gravitációs törvény hatásából a legféktelenebb tagadással se 
tudjon szabadulni ! Maga ez a belül kínlódó élet Mentes lírá-
jának a tárgya, s csak ezt élve lehet hozá közel jutni, öt meg-
érteni s egyéni élete szépségein megpihenni. Azoknak írja ver-
seit, akiknek maguknak is probléma ez a minden ember tragé-
diája, s akik nem vetik bele magukat a tagadás, a tudomásul 
nem vevés kényelmes szürkeségébe, akiknek nem egyoldalú 
az életük. 

És még egy különbség van Mentes, és a kimondott val-
lásos költőink (nem Sík és Mécs) között. Ok ritmusba formálják 
a már kész hangulatokat, érzéseket, a lejátszódott tragédiákat 
stb. így költészetünknek nincs íriss jelenük, már a múltból 
csendülnek felénk, és csak sejtjük, hogy nagy összeroppaná-
sokból, heroizmusból maradtak meg bennük visszhangnak, 
emléknek, emlékezésnek. Evvel szemben Mentes maga a küz-
delmes jelen, ahogy most dúl bennünk, mindenkiben a harc, 
amely megindult, de még nem dőlt el, és nagyvonalú méretei 
is csak most kezdenek kibontakozni, pl. a Nem a magamé az 
életem, Mint a kisgyermek, Karácsonyi imádság, Ha összeomlik 
minden földi szépség, A szó, Megáldom az életet, Te vagy a 
Mester, Zsoltáros a jakkal c. versekben. Hogy ebből az életből 
fakadhat csupán egészséges művészet, az a szép lényegéből 
értetődik ! 

E nagy élményköre mellett különösen képein, hasonla-
tain érezni, hogy a falu poétája. És jóleső kontúrok verseiben 
az őrtálló fák, a búzatáblák, szőllők, gyalogút, erdő, melyek 
messze széles távlatukkal tág síkjai a költőben erjedő életnek. 
Talán a falu nagy határa az oka, hogy gondolat-, érzéserői szét-
terülhetnek, és ritkán sűrűsödnek hirtelen robbanássá, rohanó 
életté. Másrészt versein rajt van a mezők illata, az erdő zson-
gása, a gyalogút tűnődése, melyek érzékelhető valóságukkal 
annyira igaz vetületei Mentes szelíd-csöndes költői életének. 
Ezért igaz pl. Szent Antal verse belső világának a környezet-
rajza : a szobor „Lába alá őrtálló fák között Lágy búzatábla 
terít szőnyeget És a ponpás zöld díszbe öltözött Szőllők tárt 
karral hozzá esdenek. Keskeny gyalogút kígyózik oda : Csendre 
tompítja a léptek zaját. Imára inti, azután tova Be az erdőbe 
viszi utasát". 

Mentes lírájának a környezete a csend, a magány, a falu, 
ahol buján indázhatnak benne a tépelődések, megbékélések, 
s a harcot, lelki vívódásokat követő boldog magára találást 
nem zavarja a vad tülekedés. De aztán vannak versei, melyek 
egy-egy pillanatra föllebbentik a fátyolt, s előtűnik az a Mentes, 
akiben titkon él a vágyak embere is, akinek lelki, s szellemi 



kultúráját nem elégíti ki végkép a környezet mozdulatlan 
csendje, a falu emésztő unalma. A Vadvirágoknak írja : „Ott 
hagytam a városnak fényes Pompás nagy melegházait, Ahol 
a sok idegen, kényes Virág már parancsszóra nyit . . . A mes-
terség, csináltság untat, Kábít a fojtott, fülledt illat . . . így 
kívántam meg a falunkat . „. Minden szép és egyszerű ottan : . . . 
Ott magam is vadvirág voltam" . . . Mindenkinek kell a vissza-
vonultság, hogy néha magának, magával is élhessen, s minél 
intenzívebb a belső, külső világa, a másokkal való kapcsolata, 
annál inkább óhajtja a Tusculanumot. Azonban a lélek, a terem-
tés halála lenne az élet egyetemes forgatagából a teljes kikap-
csolódás, amikor elszunnyadnak a vágyak, igények, és lassan 
ráülepszik az emberre a mult, annyira, hogy csak az emlékek-
ben tud élni, s nincs igénye a jövőre. Ezért van a Vadvirágok 
második, felének nagy ellentéte : falun „ . . . a szín egyforma 
mindig Es egyszerű nagyon az illat : A melegházak visszahív-
nak. Mert emberhez haladás illik Es szebbre, többre űzi vágy . . . 
S én sem vagyok már vadvirág". Mentesnek a falu, magány 
csak addig éltető világa, míg gazdagságukat magába nem itta, 
míg ápoló fészkei voltak termő óráinak. S mikor elszállt a le-
kötő varázs, elszíntelenedett a falu poázise, csendje hangos 
lárma lett, békéje vad háborgás, mindez a költő lelkében, 
mert hozzá érkezett az alkotó művészek lélekürességének kínos 
ideje, rettenetesebb, mint a termő percek fenséges szorongásai. 
Minden művész élete szakadatlan szenvedések láncolata : azon-
ban édes mámoros az alkotás lázas vajúdása ; igazi gyötrel-
met csak az üres, céltalan, terméketlen idők okoznak ! 

És benne is feltör a belül háborgó élete a felszínre, mint 
a Kongatás, Kongass te is versekben. Oly vad erővel zúdul 
rá a jövő félelmes réme, az új világ közelgő morajlásában a 
lelkek pusztulásának borzalmas félelme, s kijajdul belőle a 
kínos érzés rapszódiája : dübörög a hangja, lelke magasságáig 
csapnak az elszabadult érzések tájtékozva, örvényt kavarva, 
mindent magukkal ragadva, rohanó áradatban, hogy kitárják 
Mentesnek másokért emésztődő életét s mindenekelőtt a benne 
munkáló háborgásnak azt a gazdagságát, erejét, melyből versei-
nek szépsége, tüze, mélysége születik, most azonban a pusz-
tító ár ellen magát gátnak vetve : „Ragyog a nap. Részegít a 
forró sugárzás. Ragyog a szem. Kacag a mámor. Kaca,g az 
élet ! Ejhaj, sohse halunk meg ! Éljen a test ; Éljen a föld ! Álom 
az ég ; kísértet a lélek ! A völgyben a gátat vad árvíz ostro-
molja : Vörös, mint tüzes lávája a pokolnak. Fölsikolt szívem, 
a látó vészharang Es kongat, kongat, kongat . . . Kongatunk : 
Tűz van ! Árvíz van ! Háború van ! Emberek, kapára, kaszára 
keljetek ! Ki a töltésre ! Hordjátok a földet, a rőzsét ! Mentsé-
tek meg, mentsétek meg a lelketek"! (Kongatás) 

Megtörténik az is, hogy ráborul a magány csendje, de 
nem hogy titkot nyisson, az egyedülvalóság szépségét tárja, 



hanem hogy fájjon a csend, Iankasszon a magány. Az élet 
egyik nehéz próbája ez, amikor elernyed a lélek idege, a gon-
dolat fegyelme, érzés íve, az akarat ereje, s helyükbe szárnyra 
kelnek az emlékek, a mult, s a fantázia szivárványán a jövő. 
Azonban Mentest s általában a művészt ezen is átsegíti a 
maga lelkisége. Nem a nyomasztó órától szabadítja meg, hanem 
kiemeli belőle avval, hogy innen is termékenyül a teremtés 
indító ereje : új táj, új szín, hang, erő tör ki, először halványan, 
bizonytalanul, hogy később, mikor verssé tömörül, érezze a 
költő, az olvasó is, hogy nem terméketlen a léleksirokkó, sőt 
erőben, pompában fölébe nő sok terhes órának. Mert a lélek 
természete, törvénye nem azonos a fizikai élet törvényeivel, ter-
mészetével, tehát a reakciók se azonosak. így fakad Mentes 
kínos tétlenségéből a mélyértelmű Nem vagy magad c. vers : 
„Szemed ködös messzeség. A messzeség üres, hideg. Üres és 
árva a szobád; Üres és árva a szíved . . . Nem vagy magad". 
S ra jzanak feléje a vágyak, képek, először halkan, messziről, 
majd tüzesebben, aztán a mult : „A messzeség sötét ködén 
Víg délibábok ringanak : Emlék talán, mely visszajár ; Vágyad-
ból szőtte talán a nap . . .", hogy mind e hamis fényből, káp-
rázatból igaz magára eszméljen, kétszeresre nőjjön lelke, élete 
rugalmassága, melyből rendíthetetlenebb hit, biztosabb cél, acé-
losabb erő fakadjon, az ember és költő új születése, mely egy 
fokkal megint magasabbra emel életünk, szépségeink lépcsőjén 
(vö. Lámpástestvér). 

S nagyon közel kerül hozzánk a költő, mikor vágyai kel-
nek szárnyra, és feltartózhatatlanul ránehezül embervolta, szom-
júsága, hogy csendes, szomorú tóvá szélesüljön lelke, melyen 
a végtelen ring, az elérhetetlen, testet se öltött vágyak borzon-
gató szép szomorúsága. „Istenem, ha nyárra fordul életünk, 
Mennyi hulló fényes álmot temetünk ! S mire lassan őszbe ér 
el a napunk ; Ezer vággyal szegényebbek maradunk. És a 
sötét télre mégis — ó be jó ! — Marad fényes csillagálmunk 
millió" (Hulló csillagok, vö. Könnyező szikla, Este megnyúlnak 
az utak). Olyan csendes melódiájúak ezek a versek, mintha a 
tehetetlen beletö 'ődés passzív ernyedtségének a hangjai volná-
nak. Pedig aki egyszer magába nézett, az érzi, tudja, hogy 
messziről indultak ezek a versek, messzebbről, mint sok hangos 
szólam, üvöltő kín, a meg nem értés, a nem teljesülés átka ! 
Messzebbről és soha véget nem érve. Nem fáradt lemondás 
ez a hangulat, nem is vértelen szentimentalizmus, hanem a 
magáért, másokért való élet bátorsága, melynek legnagyobb 
szépsége, hogy van ereje állani a vágyak hömpölygő partján 
anélkül, hogy félnie kellene, hogy magával ragadja az ár ! 
Csak a cinikus lelkek nem érzik ennek a költészetnek a nagy-
szerű aktivitását, csak aki gyáva önmagával szemben, az nem. 
tudja élvezni a lemondás csendjének a pompáját . Mentes sze-
rencsés megérzéssel össze tudta egyeztetni a mult harmóniáját 



a jelennek belső disszonanciájával, s ebből a biztos világné-
zetből írja mélytüzű verseit, meríti vonagló témáit, s van tehet-
sége, hogy a szépség életét faragja ki a maga zűrzavarából is! 
Mindenesetre könnyebb lett volna belevetnie magát az árba, 
és jajgatni a kínt, ritmust verni a hörgésnek, hangot mintázni 
az örvények morajlásának. képet rajzolni, összeomlásokról ; 
nézője, olvasója is több lenne ; de az is bizonyos, hogy vesz-
teni csak ő vesztett volna ; mint ember és költő csak ő lett 
volna szegényebb, és igen hamar egészen, üres ! 

S a vágyak humusából terem az Énekek éneke, ez a 
víziós témájú, mélyből induló magasba tartó költemény. Csupa 
vágy, emberi erőt lebíró kívánás, hogy több legyen, mint em-
beri halandó : ember-testben égnek eljegyezve. Eszményien 
szép ez élmény, de költőnek nem sikerült a valóságba vonni 
a tárgyat, vonalakba rögzíteni a vágyat, erejét mutatni az extá-
zisnak. Csak messzeségeket sejtet, végtelen célt s magát a véges 
embert, közbül pedig az örvénylő semmit, ami megrontja a 
költemény prespektíváját. Ezért hat olyan bizonytalanul a lírai 
szépsége : elhaló sóhaj marad csupán a nyomán a nagy vízió-
nak. Az ember eltudja képzelni a léleknek azt az óráját, mely-
ből ez a vers született, azt a kínos nyugtalanságot, Istennek 
közelségét, melyből a Jegyes és a Lélek párbeszéde forrásozik, 
de ahogy a költeményben él ez a lelki állapot, ez nem azonos 
avval az ünnepi nagy órával, nem onnan termett, csak annak 
nyomán készült. S ez .nagy különbség ! A vers mostani formá-
jában elnyujtottnak hat. Nem mintha fölösleges részletek volná-
nak benne, hanem valami kimaradt : a vágy lebirhatatlan ereje, 
mely a ritmusba foglalt élményt az eredeti élet valóságává duz-
zasztotta volna. 

Különben alig van életének olyan változása, melyet ne 
kísérne egy-egy verse. S ezen legszemélyesebb valóságai közül 
különösen megkapó a Búcsúzások. Kétszer indul nagy útra 
hazulról a költő : mint kis diák, s ekkor „Délibábos képe az új 
világnak Vonzott magához mohón, kapzsian. Anyám moso-
lyogva mondta, míg megáldott : Eredj, tanulj és, légy boldog, 
fiam . . . Én azt hittem, sohsem látom falunkat ; Én azt hittem, 
az elválás örök . . . 0 csak mosolygott, mert tudta nagyon jól, 
Hogy kerácsonyra már haza jövök". És másdszor a régi ottho-
nából a maga otthonába : „Anyám nem küld már, könnyezve 
marasztal És fájó sejtés mindenegy szava : maradj még, úgyis, 
mire mégegyszer jösz, Temetésemre jösz már csak haza." Min-
dig a mienk marad ez a vers, mert szép lélekből fakadt, az 
édesanyai és fiúi szeretetnek abból az összefonódó erejéből, 
melynek hallgató csendjében, de annál inkább egymáshoz von-
zódó vágyában van a teljes boldogsága. így szép, ebben a 
hangnemben ivódik vérünkbe, lelkünkbe ez a hangulat, hisz 
mindnyájunk kétszeri útnakindulása képe hullámzik itt dalban, 
mindnyájunk fájdalma, öröme, boldogsága : és mégis kiérezzük 



a költeményből, hogy legigazabb benne magának Mentesnek 
az élete. Gyermek-szívvel, íérfi-lélekkel rajzolta ezeket a legvál-
ságosabb óráit, de belelehelte a két e lszakadásba mindazt a 
poezist, mely ilyenkor árad, különösen a második válásban az 
édesanyák örök tragédiáját : „Belefájdul a szívem pillanatra; 
Aztán az ifjú élet fellobog . . . En megyek vissza, gondtalan, 
mosolyogva . . . Anyám meg otthon csendesen zokog". Minde-
gyik búcsú : a diáké, férfié az öröm és a bánat keveréke. És 
ugyan ki tudná megmondani, mikor melyik több ? S melyik 
édesanya tagadná, hogy az elszakadáson érzett szomorúságá-
ban mégis van öröm ? Mert az édesanyák mindig áldozatra 
születnek, s talán ez az életnek egyetlen boldog tragédiája ! S 
az ő nevükben köszönjük Mentesnek ezt a költeményt ! 

S az ilyenfajta verseiben nem a szín, hang, a szó a fontos, 
hanem a bontakozó élmény, amint pl. a Veréb c,-ben. A kis-
húga ápolja a verebet akkora szeretettel, hogy „az ujja oly 
puha, A szava oly meleg : A csöpp madárszemek Szemében 
fénylenek. Ni lám, a szürke toll Már csupa ragyogás. S csupa 
dalos beszéd A hálás csipogás". Ilyen belülről támadó lehet 
csak a veréb metamorphosisa, melyben nem a szem látásán 
van a hangsúly, hanem a szeretet megszépítő erején, s a költő 
ügyesen ezt a belső látást, átalakulást mentette versbe lelke 
gazdagságának, kicsiben nagyot megérző tehetsége igazolására 
(vö. A kicsi húgom). 

A hazafias érzés inkább csak költészetének első idejében 
számottevő része lírájának. Később egyetemesebb, átfogóbb a 
tekintete : középponti gondolata az ember lesz. Hogy kezdetben 
erősebben foglalkoztatja a haza, kétszeresen is érthető : a ma-
gyar mult, a magyar líra sok indító élményét hordozza minden 
magyar ember, s a költői tehetségben hamar versbe kívánkoz-
nak a reminiscenciák, szinte gyakorlatképpen : másrészt a vesz-
tett háború, az ú j határok, a Fertő szétszakítása, sok-sok nem-
zeti megaláztatásunk minden magyar égő, kínos gondolatai ; 
körükből Mentes se szabadulhatott. És írja a verseket a nehéz 
évek terhes szomorúságával, a megalázott, letiport nemzeti 
önérzet minden lázadásával . Már ahogy Mentes tud lázadni ! 
Bizonyos, hogy rajtuk van ezeken a költeményeken a kezdő 
poéta nagy nekibuzdulása, s néha maga sincs megelégedve 
az érzés erejével, szinei feketéjével, a satírozás sötét tónusával, 
s ilyenkor bátor kedvvel adagolja a hiányzó belső energiát. 
Közben tagadhatatlanul helyesen sceniroz, de legtöbbször, 
mégis kirívó ez a jóakarat. Amikor azonban csak magát adja , 
őszinte bánatát, hazafias keservét, ha nem lobog is Petőfi hori-
zontjáig, de szelíd melanchóliájával magasra szítja a közös 
bánatot. így írta a Búcsúzás a Fertőtől c.-t, melyben az elsza-
kított nyugati részt siratja : „Isten vetetek hát, koszorús szép 
bércek, Isten veletek hát, sötét komor erdők ! Fáitok közt majd 



bús árnyak bolyongnak, Széttépett lelke a széttépett honnak; 
Haldokló nóták, hontalan kesergők". 

Általában ezek a versei szelíd hangúak, de mind tele 
vannak nagy-nagy szomorúsággal. Avval az összeroskadással, 
melynek nincs rapszodikus hangja, sokkal is jobban tudja a 
vesztés nagyságát, de mélyek, fájók, sohse múlók, mert a ma-
guk életét élik ! S az egyenletes lejtésű versek kiáltják, hogy 
szenved a költő ; és keserű ez a kín, mintha jajszava volna ; 
mélyebben belénk ivódik, mintha ritmus-, szólamcafatokat hul-
latna ránk 1 „Országhatár . . . Leborulok a földre És forró, köny-
nyes csókkal csókolom. Akárki állsz ott túl a keskeny árkon : 
Testvérem vagy, édes egy rokonom. S azt akarják, ezeréves 
honod, Apád. testvéred legyen idegen, És hogy a föld, mely 
tegnap még hazám volt, Ma nekem is — jaj — már külföld 
legyen". (Az új határon) Nem tehetség-fokmérő ez a fajta líra, 
csak szokatlan ez a fajta kitárulás, melyben a nagy belső meg-
rendülést, a nemzeti tragédiát nem kísérik külső, formába for-
mátlanodott katasztrófák. Pedig ez is szépség, csak más, mint 
amilyenhez szokva vagyunk ; s ki nem érezte magában a szo-
morúsáknak ezt az életét, hogy másban rá ne ismerne ? 

E körből való lírájának egyik legjellegzetesebb verse a 
Magyar zsoltár. Megtépázott magyar voltunknak imája ez a 
költemény. Nincs benne lázadás a magyar végzet ellen, csak 
fajának nagy szeretete, mely erősnek érzi magát, hogy harcba 
szálljon az Istennel. S ez a küzdés nem az erők mérkőzése, 
nem átokból fogant dulakodás, nem kíséri hörgés, borzalmas 
vonaglas, mely inkább pusztulni akar, mint veszteni ! Nem. Ez 
a zsoltár a hit, bizalom erejével harcol, az erőtlenség, a gyen-
geség hatalmával. „Isten, ki ülsz a világok felett, Engedd, hogy 
harcba szálljak ma Veled . . . Lerázhatsz, mint egy hitvány 
porszemet, Semmivé zúzhatsz össze engemet. Aztán lerobban 
szörnyű haragod, És már nem lesznek többé magyarok . . . 
Mégis könyörgök Hozzád, nagy-nagy Úr, (Szemedből jóság 
lágy sugára hull) : Még az utolszor tégy próbára hát, Szeretni 
tudjuk-e még a hazát" ? Hatalmas ez az óda, árad benne az 
érzés, kitartóan, meg nem fogyatkozva, ha nincs is dübörgő 
hangja, örvénylő forrongása. Mentes sohasem akar a pillanatok 
nagy színjátékával kápráztatni, lenyűgözni, inkább éli a maga 
belső világát, mely színtelennek látszik, erőtlenül hat, pedig az 
ő szépségei innen nyílnak, nagysága ezekben gazdag ! Bizo-
nyos, hogy ezeknek az élményeknek van más életük, alakítá-
suk, megoldásuk is, de vájjon a háborgó tengernek maradan-
dóbb nyoma van-e bennünk, mint a mozdulatlan, magányos 
víztükörnek ? Mentes lírái életünk szépségeinek szerény, csönd-
ben építő napszámosa. A szépség napszámosa. A lélek titkos 
óráinak mintázója, amikor az emberek csak maguknak élnek. 
S ezek az óráink szebbek, maradandóbbak, mint a nagy szen-
vedélyek, mert egészen a mienkek : belőlünk nőttek, virágoztak, 



haltak el. És szeretjük őket, mert mi voltunk az alkotóik (vö. 
A békéért így esengünk, Ne sikoltsatok, Harsonaszó, Magyar 
lányok üzenete át a végeken stb.). 

- Mentes nem hiába a falu poétája, azért költészetének is 
meleg része a természet. Itt érik teljessé magát kibontó lelke : 
ő piheg a fákban, őt égeti a madarak, füvek, virágok szomja, 
ő figyel a pajkos szellő minden langyos lebbenésében. De 
csak olyankor, mikor érlelő csend van a tájon, melegen süt a 
nap, duzzad az élet. Ilyenkor érti, éli a hallgató erdő szépségét, 
mely messziről : mélységekből, magasságokból gyűjti gazdag-
ságát, s amelyről tudja, hogy nagy viharnak, fönséges Ígéretnek 
indul. De ezekre az utakra már nem tart vele. 

Különösen kedvesek természeti képei (Napsütésben, Egye-
dül, Felhők stb.). Nem puszta leírások, nem csak üde, halvány 
színek : mindegyik a természet élete a költőben. Olyankor, mint 
Petőfi versei, maga Mentes él pl. a felhőkben, az ő öröme a 
felhőgyerekek tavaszi játéka, az ő szomorúsága a felhőapák 
komor gondja, villámot, záport szóró haragja, vagy amikor úgy 
érzi, hogy „Anyák fájdalma bús őszi felhő : Nem tör át rajta 
nap mosolya. Csak hull a könnyük, s enyhülés nem jő, — Bá-
natuk, könnyük nem fogy soha". Most se kápráztat el eget 
nyaldosó felhorkanásaival, nem versenyez érzései szabadjára 
engedésében a természet féktelen erőivel. Nem is ilyen a lelke 
alkata. De mindig magához bilincsel finomságával, szeretetével, 
mellyel magához öleli a világot, elsősorban az embert, a szen-
vedést, bánatot, könnyet, s ritmusra fűzi a szomorúság értelmét, 
magasabb rendeltetését, aztán a mezőt, rétet, erdőt, virágot, 
felhőt, a Fertőt. A belülvalók szépségeinek lírikusa Mentes 0 
is modern poéta, kiváltkép témái szerint (a még ki nem adott 
verseiben), csak alakításában, ábrázolásaiban nem annyira 
gigantikus, merész, mint kortársai. Költészete jóleső pihenő a 
a pattanásig feszített idegek éveiben, ahol megtaláljuk a magunk 
sok emésztő problémáját, s bennük azt a ritka embert is, aki 
tudja és hirdeti a megoldásukat is, akinek hite van az élet 
értelmében, hogy minden belső-külső szenvedés egyetlen meg-
oldása a jóság. Ezt érezte ő is, mikor a Felhők c. versnek ez 
a stófája ringott a lelkén : „Szomorú felhők, alkonyat táján 
Fényben fürödtök ti is megint. Ily szép lesz minden, ha köny-
nyes pályám Végén a lelkem visszatekint". 

Elgondolkodó természete, magányos élete köti Mentest a 
Fertőhöz, mely magához vonja a csendre vágyó lelket, és haj-
longó, susogó nádtengereivel békét varázsol a fölkavart em-
berbe. Otthon érzi magát a tó partján a költő, a lassan ringó 
vizén, a nádas tekervényes útjain, s mesél egymásnak ez a 
két magányos lélek : a tó s a költő. Bánatot cserélnek, örömet 
kölcsönöznek, hallgatva fonódnak össze, s az élet távlatait 
nyitják ki egymásnak a ringó csónakon, s az alatta csobogó 
hullámmal. Ezért oly szelíd, bánatos, megértők Mentesnek 



Fertő-versei : a csendes tó piheg bennük, amint pajkoskodik 
a kelő-húnyó napsugárral, amint a csónakban a távolba néző 
költőt ringatja s vonja befelé a nádi rengetegbe, ahol csak ők 
ketten vannak az egész világból minden ember egész életével. 
S mikor elszakítják tőlünk a Fertő legnagyobb részét, a kuruc 
kor siralma szól a búcsúzó költőből. Nem átkozva, vad károm-
lással (Mentesnek sohasincs ilyen hangja), de az eggyé forrás 
szétszakításának minden keserűségével : „Isten hozzátok, síró 
szürke nádak, Csacska csobogó víz, hízelkedő szellő. Vége a 
mesének, itt a gyászvalóság. Gémek, tündérek, álmok, tavi-
rózsák, Isten hozzátok . . . Isten hozzád, Fertő" ! (Búcsúzás a 
Fertőtől) A költő lelkéből szakadt ki egy rész, mikor utoljára 
nézett vissza az egészen magyar tóra, azért oly fájdalmas 
a hangja, (vö. Nádsziget, Ébred a Fertő, Fertő, A Fertő-par-
ton stb.) 

Általában megkapóak, bájosan kedvesen elmélázó versei. 
Nem csillogó hangulatszövések, melyek az első érintésre szét-
foszlanak ; mindegyik lelke igaz élete, melyben benne van 
megértő lénye, szépséget szomjazó valója, a költő teremtő, ih-
lete. Mentes költészete igazában a reflexiókban mélyül el. 
Hullámok mennek, hullámok jönnek : De áll a víz, mely csó-
nakunk tartja. Átfut a Fertőn millió hullám, S a Fertő marad : 
fogja a partja". Ehhez kapcsolódik a gondolat : „Bánathullá-
mok, örömhullámok Jönnek és mennek : áll a lélek. Isten fogja 
át örök partként hogy el ne folyjék alólunk az élet" (Hullámok). 
Csupa mozgalmasság a kép, a hozzá társuló gondolat, s mégis 
a léleknek magára figyelése, az elmélkedő csend a vers szép-
sége. Nem mély, de mélybe indít ; nem ágaskodik magasra 
az élmény, mégis az élet végtelen horizontját tárja szét (vö. 
Ezüst hajszálak). 

Azonban a komoly témák, hangulatok mellett megkapja 
a költőt az élet apró, gondtalan, édes jelenete is. Ilyenkor 
maga is átalakul, tud mosolyogni a semmiségeken, s talán 
ekkor igazán boldog. Mennyire más most a hangja ! Olyan 
lágy, selymes és puha, mint kis öccse kacsója, mikor járni 
tanul : „Vigan tipeg, ha fogja kezem : Beszélni próbál, gügyög 
édesen. Borzasztó hosszú ám az udvarunk. S észre,se vesszük, 
a végén vagyunk. De ha kacsóját elereszteném Es ott hagy-
nám az udvar közepén, Az szörnyű, szönyű nagy baj volna 
á m : Hogy kapna sírva a kezem után"! (Kis öcsém járni tanul) 
Nem a kép új, nem is a beállítás, hanem a hang, mely az 
öcsikéjé és mégis Mentesé, hogy egészen beleláthassunk lelke 
minden szépségébe, mely szomjazza mások örömét, nagyokét, 
kicsikét egyformán (vö. Tolvaj). 

Vannak azonban versei, melyek öntudatos alakításként 
hatnak, pl. Szentséges szép Szűz Mária, Jöjj Királynénk, Mária-
cell, Róma, Hallgató romok, Köszöntjük a pápát. Mindegyikben 
van egy-egy örökszép gondolat, mely a költőt nem kerülhette 



el, de amikor verssé alakította ezt a lelki ihletést, részleteivel 
nem kelti bennünk az az egységes élmény hatását, melyben a fő-
téma kiágazásai maguktól nőtt szétteljesedései volnának a meg-
indulásnak. Amikor Mentest megkapták ezek az érzések, hangula-
tok, bizonyára új hang támadt rájuk, s addig soha nem érzett élet 
indult benne, de mindez annyira mélyen a költőben, olyan hal-
vány-finoman, hogy neki boldog szépségek voltak, fenséges víziók, 
de a versbe csak a távolság méretei kerültek az áthidaló, kitöltő 
érzések melegsége nélkül. Maga a költő is sejti ezt, mert igyekszik 
pótlásról gondoskodni ; éppen ez a hiba, mert a fizikai teljes-
séget biztosítja ugyan, de a művészetét nem ! (Vö. A négy 
szobor, Üzen a Fertő, Ibolya és búzavirág.) 

Mentes lírai költő. Elmélkedő, elbeszélő versei (pl. Szt. Erzsé-
bet rózsái) akkor elevenednek meg, mikor a gondolaton, eseményen 
túl az érzés jut szóhoz, amikor az esemény odáig érik, hogy az erő-
sebb fokú érzés,a hangulat kivirágozhat. Egyébként színtelen,fakó, 
történetízű, és túlságosan is érezni rajtuk az öntudatos analízist. 

S ahogy egész költészetét jellemzi a csendes befeléélés, 
olyan a stílusa is. Csak akkor van meleg, lágy hangja, mikor 
a szomorúság szállja meg a lelkét, mikor összetalálkozik benne 
a mult, jelen és jövő, és a sok kínos ellentétből, eszményindu-
lásból, szégyenes letörésből születik az éneke. Evvel a hangu-
lattal, indul pl. a Magyar szerenád is: „Lágy suhanással leszál-
lott az este ; Hűs holdsugáron surrannak az álmok. Fehér 
szobákban álmodó magyar lányok, Éneklek nektek egy halk 
szerenádot". Nincs ebben a strófában semmi nagyhangú pátosz. 
Egyszerűen jönnek a szavak, csilingel a ritmus, de hozzák 
magukkal a költő lelkét, halkan, csendesen lépve, hogy meg-
rengéséből föl ne riasszák, mert a szomorú órát mindenkinek 
végig kell élni ; ha megzavarják, máskor jön el a maga éle-
téért 1 S végig a költeményen szövik a szavak az élmény fátylát, 
mely finom, áttetsző, s amint készül a vers, a szóvonalakon 
kirajzolódik a költő bánata, csak egy színben tartva, de tele a 
mélység árnyalásával. Ez Mentes igazi hangja, ez a kevés 
színnel dolgozó stílus, melynek azonban van dús satírozása, 
hogy az érzés intenzitását is ki tudja fejezni. Ahol azonban 
színekkel dolgozik (pl. az Október 6.-ban), ott hamar a forma 
rabja lesz, letörlődik élményéről a magától termés üde hamva, 
és a szóvirágok, hangulatképen, följajdulások csinált virágnak 
hatnak szín és illat nélkül. 

Stílusában a képeket inkább csak költészete kezdetén 
halmozza, de akkor bőven, szinte erőszakolva: „Kék zafír-ten-
ger most az ég, Csónakáz a Nap rajta még ! A tüze fogy, 
simán evez ; Árbocán fátyol lengedez". (Őszi versek, vö. Esti 
szelek) Érezni a versen, hogy megkapta a költőt az ősz boron-
gós hangulata, s amikor formálja az élmény, több gond jut a 
keretnek mint a tartalomnak. E kettős élet miatt nem is sike-
rültek az ilyen versei, inkább a magunk hasonló hangulata 



idéződik íel bennünk a nyomukon, nem Mentes élete lép rajtuk 
keresztül hozzánk. 

Ha most végigtekintünk Mentes eddigi líráján, lehetetlen 
észre ne venni költői látásának nagy átalakulását. Első versei 
még jobban az érzéklésre támaszkodnak. Gondolatai, érzései 
mindjárt képbe öltözködnek, szinte elernyed az élmény a költő 
a m a fáradozása közben, hogy testet adjon a tartalomnak. Már 
most is erős benne a tehetség, de még nem elég érett arra, 
hogy a tartalom és a forma egy életet éljen. Ezért első verseit 
olvasva önkénytelenül támad a gondolánk, hogy pl. kegyetlen 
tudat benne a megcsonkított magyar sors, de mikor ez a Ferő 
c. kötetben versekbe öltözik, inkább dagadt stilisztikával kevert 
retorikává, mint a költőt kínzó szétdaraboltságunk feljajdulá-
sává. Nincs ezeknek a verseknek egységes élményük. Bármeny-
nyire hatalmas a költő szomorúságának a kitörése, hiába höm-
pölyög egyik érzésáradat a másik után, nem tudnak egybe 
sűrűsödni, mert még csak ezután készül nekik a forma, mely 
a szétrohanó erőket összefogja. S míg Mentes keresi a formát, 
szólamot, képet, addig az élmény első feszítése már lelohadt, 
mert energiájának nagy része használatlanul elillant, s ami 
megmaradt, nem tudja kitölteni az első feszítésnek méretezett 
keretet. Ez különben nem csak Mentes lírájának kezdő gyön-
gesége, legtöbb költőnk evvel a hibával indul. 

És Mentesnél is nyomon lehet követni, amint az a kettős 
(formai és tartalmi) látás összeérik. Erősen jelentkezik a Muzsi-
kál az erdő c. kötetben, különösen pedig a még ki nem adott 
verseiben. Itt már a kiforrott tehetség nagy, egységes mintázá-
sával alkot. Az egész élmény vajúdik benne, amikor a szó, a 
mondat, kép, a ritmus együttszülető, elválaszthatatlan része 
az egésznek. Csak elemzés szerint vannak külön, hatásukban 
egyek. Sőt Mentes költői érzése tovább megy ezen a harmo-
nikus állapoton ! Utolsó verseiben az egész hangsúly a belsőre 
fordul. Nem mintha elhanyagolná a formát, de annyira belső 
természetűek a témái, hogy szóval, érzékelhető formával alig 
közelíthetők meg. S itt szükség lesz, hogy nyelvkincsét rugal-
masabbra sodorja, hogy elérje eszményi világát, mintsem a 
gondolat, az érzés szálát vastagítsa, mert evvel megakasztja 
költészete emelkedő irányát. — S a Fertő felett száll tovább 
a zsoltár : 

Amit én eddig rólad énekeltem, 
Mikor sírtam könnyes szomorú szemmel, 
S mikor örültem kacagó ajakkal : 
Érted tette mindig, Uram, a lelkem ! 

(Zsoltáros ajakkal) 
Dr. Hein Tádé. 



Gondolatok a sötétkamrában. 

Nem látjuk Istent. Van, miként a fény, 
melytől az élet, melytől minden szépség, 
de a falon, a nagy vastag falon 
át nem hatol. És lészen a sötétség. 

Nem látjuk Istent. Testünknek falán 
nem látunk át a hústalan világba. 
S lélek az Ur, ki megteremt és sarjaszt, 
s lelkünk a földtől még vak Isten-lárva. 

Sötétkamra . . . Voltunk az Istenségben, 
jöttünk Tőle, jöttünk a tiszta fényből 
és lelkek lettünk, lettünk külön képek, 
felvételek a fényes Istenségről. 

. . . Én is kópia vagyok az Istenről. 
Testes kazetta csak lélek a kincse. 
A nagy Fényképész rám lehelte Arcát 
s embervalóm Isten-jövőm kilincse. 

Oly szívesen lennék békén csak lélek, 
úgy áhítom a választóvizet, 
én, a véges, a véghetetlen titkot, 
mely áráért Isten-képpel fizet. 

Sötétkamrában, törvények vizében, 
a tízparancsban elmerülve fürdöm, 
s rémülve érzem, hogy fut az idő, 
hogy napról-napra több lesz ősz hajfürtöm. 

Mi lesz velem, ha nem lesz kész a kép, 
s a Fényességre úgy jutok ki vissza ? ? 
Mi lesz velem, ha még bűnös valóm 
a mindenszentek látomását issza ? ? 

Csak Rólad tudnék szépen énekelni ! ! 

Sohsem kívánnék híres verset írni, 
mi visszhangoznék ezrek ajakán, 
csak Rólad tudnék szépen énekelni, 
szeplőtlen Múzsám,, édes Szűzanyám. • 



Az egész földgömbbel Elébed tenném 
ábrándjaimnak kiflivékony holdját 
s a koronád csillagjai lennének 
kihűlt álmaim, miken uralkodnál. 

Örök hivatásom kezedbe tenném, 
legyek belőle sarjadt sugárkéve 
és mozdulatlan ajkadról ellesném 
üzeneted, mit esdve vár a néped. 

A csábító ösztönök csúf kígyóját, 
hogy tönkre tipord, talpad alá szegném 
s a csodás Asszony győzelmét áldva 
a hálás Ádám zsoltárát rebegném. 

Nem érezném hiányát így a szívnek, 
mely értem lett cirógató s meleg 
s nem énekelnék szomorút se többé, 
hogy példaképem hogy lett Szent Elek. 

Nem olvasztgatnám rózsaszín dalokkal 
fekete rendelések rőt pecsétjét, 
nem kérném jusson, Éva örökségem 
s ünnepelném új önmagam húsvétjét. 

Csak tudnék Rólad szépen énekelni, 
csak értenélek, édes Mária, 
csak Te lennél az ihletem s a ritmus 
arany szárnyán nőtt legszebb ária. 

Oh, úgy szeretnék Rólad énekelni, 
örök szerelmet vallani neked 
csak töltenéd be úgy egész valómat, 
hogy érted lenne minden énekem. 

Mily szép is lenne hűséges lovagként 
őszinte szívből lelkes bókokat 
suttogni folyton s mik Jézust nevelték, 
élvezni a hófehér csókokat. 

Oh Szűzanyám, ilyen kopottas szürkén, 
szegény magom miig boldog tudnék lenni, 
csak értenélek ihletettebb szívvel, 
csak tudnék Rólad szépen énekelni ! ! 

Magasi Artúr. 



Benedikálásra. 

Fényesszemű fényeslelkű komoly sereg, 
Isten ritmusát dobbanó testvérszívek 
örüljetek, örüljetek ! 

Zsoltározó szép életünk, Istenatyánk kis családja 
egyedül volt, s nagyon árva. 

Lám a tavasz atyát hozott, kiben szemünk krisztust látja, 
aki elvezet bennünket örök vágyaink hónába, 
örüljetek testvérszívek, daloljatok testvérajkak 
e szép napnak ! 

Kitaposott életúton jó így emelt fejjel menni, 
messzi csendekről álmodni, messzi csendeket szeretni, 
s szent vágyakban egynek lenni 
Mégis Isten-vágyó lelkünk szárnyát úgy köti az élet 
Krisztus örök végtelenjén félénk-tipegők a léptek, 
de atyánk van, ki értünk él, kit Krisztusunk értünk szeret, 
engedelmes fiúságunk vigyük hozzá, ő majd vezet, 
kemény és gyarló magunkat vigyük hozzá, hajtsuk térdre: 
aki kicsiny, az nagy leszen, annak útja szent és szárnyas, 
hiszen Krisztus a vezére. 

Fényesszemű, fényeslelkű jó testvérek 
engedelmes csendünk mélyén — nem érzitek — 
Krisztus izzó lelke éled! 

Jó atyánk küzd, fárad értünk: néki szent fiai lelke, 
minden vágya diadalra, örök tavaszokba vinni: 
az Istenbe. 

Egyszer az Ür számonkéri nemcsak magaért. de értünk, 
s akkor a Szent színe elé fehér lelkünkkel kísérjük; 
diadalmas életünkkel, forró és hálás daliunkkal 
mondjuk el a nagy Bírónak, mennyit fáradt, mennyi gonddal. 

S, aki örök szeretettel szeret minket és hív minket, 
egy hófehér nagy hajnalon átöleli a lelkünket, 
akkor újra eggyé leszünk, s kivirágzik minden-minden 
egy teremtő lehelettől, s szentek leszünk és fehérek, 
mint az Isten. 

Fényesszemű, fényeslelkű komoly sereg, 
Isten ritmusát dobbanó testvérszívek 
örüljetek, örüljetek ! 

Brúzer Gellért. 



Figyelő. 
MOSSUL-BAGDAD. 

Meghívást kaptam Mossulba. Hogyne fogadtam volna el, 
mikor annyira vágyódtam a mesés kelet után, az Ezeregyéj-
szaka meséivel titokzatos környezetbe burkolt Bagdad után. 

Midőn a Szentföldről jöttünk hazafelé Damaskuson, Bal-
beken keresztül s vonatunk berobogott az aleppói nagy pálya-
udvarra s ott láttuk kiírva az irányt: Bagdad felé, már akkor 
nagy vágy kelt bennük: íme most közelében vagyunk a titok-
zatos városnak s mégsem tudunk eljutni oda. A vasúti kocsikon 
is, melyek arra mentek, mindegyiken felírás volt: Bagdad. 
Akkor még nem volt bennem öntudatosított gondolat : ezek a 
vasúti kocsik még egyáltalában nem látták Bagdadot s lehet, 
hogy már hasznavehetetlenek lesznek, mire oda tudnának érni. 

A híres Berlin-Bagdad vasút nem készült el s nincs is 
kilátás arra, hogy hamarjában elkészüljön. Pedig talán az egész 
világháborúnak egészen más vége lett volna, ha a németek 
ezzel a vasútvonallal el tudtak volna idejében készülni. Magát 
a Taurust is csak a háború alatt bírták legyőzni. Valóságos 
építészeti műremek az a Taurus-vasút. A legnehezebb részt 
tehát megépítették, a könnyebb síksági részre nem jutott idő. 

Repülőgép a télen nem jár magyar föld felett. Sok és 
nagy a téli köd a Balkánon s így kikerüli azt. A nagy batá-
viai holland gépek azonnal lekanyarodnak a Földközi tenger 
felé s annak napsütéses tiszta levegőjében sietnek keletre : 
Bagdad felé. Kénytelen voltam tehát a vasúti vonalat válasz-
tani. De így is hihetetlen gyorsan célomhoz értem : Keddről 
szerdára Stambulba vitt az Orient-Simplon-express. Alig más-
félórás megszakítás után (s ez alatt még a Bosporuson is át 
kellett kelnem), már elindult velem a Taurus-Express Bagdad 
felé. A hálókocsiján azonban nem volt az a felírás, melyről 
előbb említést tettem : Bagdad, a kocsi teljesen európai, modern, 
szép kocsi, nem is viselhetett magán hazugságot. Szépen az 
oldalára volt írva : Haydárpasa-Nissibin. Igen a vasútvonal 
nincsen tovább kiépítve. Azt az egy-két kilométert, melyet most 
hozzáépített Sziria : egész Tel-Ziouan-ig, még nem igen vették 
tudomásul Európában. Amint a felírás csak Nissibinig szólt, 
éppen így a jegyem is csak ezt jelezte. Rá is kellett fizetnem 
egy-két fillért, igazán csak egy-két fillért, hogy a vonat elvigyen 
Tel Ziouan-ig, azaz hogy elhagyjuk a török területet és már 
szír területen szálljunk a ránk várakozó s a vasúttársaság elő-
készítette autókra. Haydarpasától Tel-Ziouanig két teljes nap 
alatt jutottam el, de ezen idő alatt átutaztam egész Kisázsiát. 
S így nem telt bele négy nap és megérkeztem Irak határára ! 

Az utolsó nap már kora reggeltől kezdve pusztaságon 



jártunk. Azok az állomások, ahol az „express" megállott, ná-
lunk Európában még bakterházaknak sem illettek volna be. 
Egy-két vályogkunyhó s egy-két katona az egész állomási sze-
mélyzet. Folyton a határon járunk, a török és a szír határon. 
Közvetlen a vasútvonal a határ. Utas is alig akad, az egész 
nagy hálókocsiban ketten vagyunk : egy londoni úr és én. 0 
gyermekeit megy meglátogatni Bagdadba : éppen Karácsony 
napjára ér oda. Dél felé valahonnan előkerül még egy harma-
dik társunk : a London-News-nak munkatársa. Folyton filmfel-
vételt készít, gondolom, nemsokára minket is mutogatnak va-
lamelyik londoni moziban. 

Végre megérkezünk a sinek legutolsó párjához : Tel Ziouan. 
Ezután már csak a szír pusztaság ásítozik felénk. Amint emlí-
tettem : csak hármunk miatt jött ide ki az express : a legkifo-
gástalanabb hálókocsijával és étkezőjével. 

Leszállunk. Hogy a magas vaggonokból könnyebben száll-
hassunk le a pusztaságba, falépcsőkkel segítenek. Lassan el-
helyezik pakkjainkat egy külön autón azután beülünk egy ford-
kocsiba : mi hárman és a soffőr. A vasúttársaság még egy 
autót ád, hogyha az egyiknek baja lenne, segítségére legyen 
a másik, a harmadik a podgyászautó. Végre megindulunk. 
Merre, nem igen tudjuk. Fa nincs sehol a vidéken, út — úgy-
látszik — most készül, de ami látszik, az sem mutat nekünk 
utat : másmerre vezeti a soffőr az autót, talán amerre még 
senki sem járt a pusztaságban. Mert kietlen pusztaságon ro-
bogunk keresztül. Otvenkilométerekre nincsen itt egy élőlény 
sem, nem is engedik magában robogni az autót : Irak határán 
katonai gépfegyver-autó csatlakozik hozzánk, s kisér egész 
útunkon keresztül. Nem engedhetik, hogy baja legyen az utas-
nak Irakban. 

Este félkilenckor érkeztünk meg Mossulba. A vasúttársa-
ság itten megfelelő szállodát tart fenn az utasok számára, 
mivel egy nap az utat nem lehet megtenni Bagdadig. Jó is, 
hogy itt ebben a tipikusan keleti városban, van egy kis oázis, 
ahol európai kényelem fogadja az embert : Villanyvilágítás, 
hideg, meleg vízvezetéki víz. És azt hiszem más időszakban 
elég jó, kellemes is, mert láttam, hogy a szobák villanyos 
szellőztetőszárnyakkal vannak felszerelve. Most azonban : de-
cember 23-án, elég hideg levegő vett körül bennünket. Termé-
szetesen errefelé kályháról szó sincsen. Petroleum melegítő-
lámpát hoztak be a szobámba, de az ajtót nyitva hagyták. 
Midőn becsuktam, azonnal jöttek, hogy akkor kiviszik a pet-
roleumkályhát, mivel csukott ajtó mellett nem szabad a petro-
leumgőzöket kibocsájtó kályha mellett lennem. Nagszerű volt 
tehát a fűtés : melegítettek, de egyúttal hideg levegővel szellőz-
tettek is. Mert ugyan nappal 16—20 fok volt a meleg Celsius 
szerint, úgyhogy kabát nélkül sétálhattunk, de éjjelre lehűlt 



néha O-fok alá is ! Nem tehettem mást, kiraktam a kályhát, 
becsuktam az ajtót és éjjelre meleg szvetterembe bújtam ! 

Az ellátás teljesen finom angolos volt. Kis társaság verő-
dött itt össze : egy-két tanulmányozó (az egyik az u. n. ördög-
imádókat tanulmányozta a Szindzsárban) továbbá egy-két 
angol mérnök, akiknek itt dolguk akadt : most építik a Tigris 
vashidját stb. Nem voltunk tizen sem. Én külön asztalnál ültem 
s hallgattam az angolokat : a közelgő karácsonyról beszélget-
tek. Náluk is nagy ünnep ez. Sajnos erre nincsen karácsonyfa, 
egyrészt, mert nincs fenyőfa se a vidéken, másrészt pedig 
nincs meg a karácsonyi ajándékozás szokása. Már a feketeká-
vét ittuk, midőn megérkezett ismerősöm s vele elmentem azon-
nal sétálni, körülnézni Mossulban. 

Mivel az útijegyben, melyet magyar pénzben még itthon 
kifizettem, már az autóuttal összefüggően a teljes ellátás és 
szállás is bennfoglaltatik, ezen éjjel még ebben az u. n. Rest-
house-ban maradtam és csak másnap mentem el a francia 
misszióra, ahol szállásom és ellátásom volt a francia domini-
kánus misszionáriusok jóvoltából. 
Egy heti itt tartózkodás u*án ugyancsak autóval folytattam az 
utamat Kerkuk-ig, ahol az olajforrásokat tekintettem meg. 
Innen már építettek az angolok keskenyvágányu vasútvonalat 
egész a Perzsa-öbölig Bagdadon át. Kerkukból tehát ismét 
vasúton mehettem tovább. 

Bagdadban szintén majd egy hétig voltam, de azután 
kifogyva az időből jegyemet, mely egészen Basra-ig szólt (innen 
indult az ezeregyéjszaka Sindbád hajósa az ő hét útjára) sze-
rencsésen visszaváltottam a bagdadi Cook-irodában s annyi 
fontot kaptam, hogy egész iraki tartózkodásom alatt nem tud-
tam elkölteni. 

Bagdadból már csak autókirándulásokat tettem Ktesiphonba, 
Babilonba, az Eufrates zsilipjeihez, stb. s azután vissza kellett 
fordulnom s azon az úton, amelyen jöttem, szerencsésen vissza 
is érkeztem haza Magyarországba. 

Ez a kétheti rövid itt tartózkodás nem volt ugyan elég 
ennek az ősföldnek behatóbb tanulmányozására, de mégis 
valami betekintést szereztem erről az érdekes vidékről. 

Történelmi visszapillantást nem akarok most tenni. Ezt 
mindenki megtalálhatja jobban és bővebben a történelmi köny-
vekben. Azt hiszem nekem nem lehet most más feladatom, 
mint egyéni élményeimet s megfigyeléseimet, a mostani élet 
egyes érdekesebb megnyilvánulásait ismertetnem. 

Kezdjük a vallásokkal. 
Katolikusok vannak : 1. rómaiak, 2. szírek, és 3. kháldok. 

Mindegyiknek van püspöke, még pedig nem Bagdadban, hanem 
Mossulban. Bagdad a kalifák, a Harun-Arresydek városa nem 
oly alkalmas a keresztények berendezkedésére, mint Mossul, 
melynek környékén több a keresztény, több a katolikus. A 



római katolikusokat a francia misszionáriusok : dominikánusok 
képviselik. Közülük nevez ki a pápa egy pápai delegátust, 
akit püspökké is szenteltet. Tulajdonképen ő az első főpapi 
méltóság Irakban, hiszen a pápa képviselője, kiküldötte és 
nunciusa. De híve neki van legkevesebb. Római katolikus alig 
akad néhány a misszionáriusokon kivül. Van itt a missziónak 
egy szemináriuma is, de itt lévő kispapok sem a római ritust 
követik, hanem a kháldot. Van a missziónak iskolája is, de ide 
is szír és kháld katolikus gyermekek járnak. A szemináriumban 
tanulnak latinul„is és volt is egy kispap, aki tudott latin misén 
is ministrálni. Ő volt az én ministránsom is. Természetesen a 
latin szertartású papok is szakállt hordanak úgy, mint a többi 
ritusúak ! 

A szíreknek érsekük van Mossulban. Tisztelegtem mind-
egyik főpapnál, de úgy láttam, hogy legkiválóbb köztük a szír 
érsek : Dallal. Meglátszik rajta, hogy Rómában tanult s első 
időben teljesen latin ritust követett, még most is szépen tud lati-
nul beszélni. Világfelfogása, ismerete, határozott egyénisége 
legjobban megkedveltette őt. 

A kháldoknak itt lakik a pátriarchájuk. A pátriarchák 
székhelye valamikor Babilon volt. Ezért hívják most is őt babi-
loni pátriarchának. Kilencvenéves ősz aggastyán, de azért a 
a karácsonyi éjjeli szentmisét ő mondotta. Elkezdték már a 
vigiliát este 10 órakor, a zsolozsmázás, imádságok, énekek 
eltartottak egészen éjjeli fél háromig. Az volt a legérdekesebb, 
hogy az imádságokat kispapok cintányérzörgése követte. Arra 
törekedtek, — úgylátszik — hogy minél nagyobb zajt tudjanak 
csapni a keleti vékony hangú kevéssé változatos s kevéssé 
hullámzó ének mellett. Visszafelé jövet Stambulban ugyanígy 
énekelnek az Aja Sofia mecsetben a Ramasánt ünneplő mo-
hamedán papok. Az ének, a zaj, mindegyik esetben teljesen 
keleti tipusú volt. Az egész szertartás keleti titokzatosság és 
keleti képzelet eredménye. 

Nem lehetne itt tere a protestáns u. n. puritanizmusnak. 
A keleti lélek ezt nem bírná el. Nincs is itt se luteránus, se 
kálvinista egy se. A keleti lélek megkívánja a szertartást, a 
fényt, a lehető nagy változatosságot, díszt, pompát. Eretnekség 
itt nincs is más milyen, mint csak az ős eretnekségek, a ke-
reszténység első idejében keletkezett eretnekségek : a nestoriá-
nusok, monotheleléták, monofisiták, stb. Végre félhárom felé 
elkezdte a pátriarcha a szentmisét. De előbb körmenet volt 
égő gyertyákkal, melynek célja az volt, hogy a templom udva-
rán összehalmozott nagy boglya száraz gyökeret és kórót meg-
gyújtsa s örömtűzzel kezdje el a Szent éjszakát. A szentmise 
kháld nyelven folyt. Természetesen ugyanazon lényeges részek-
kel, mit a latinszertartású szentmise. Az átváltoztatással azon-
ban nem egy időben van az Úrfelmutatás, hanem valamivel 
később s feltűnő volt, hogy a szentáldozáshoz állva járulnak. 



Egyébként teljesen úgy ment a Szentáldozat bemutatása és az 
áldoztatás, mint a latin szentmiséknél. A hívek egyszín alatt 
áldoztak. A pátriarcha nem keleti koronát, hanem teljesen latin 
püspöki süveget használt. Csak feltűnő volt mise alatt is a 
rettenetes zaj azokkal a cintányérokkal és a sok füstölés és 
ének, melyben legnagyobb részt civilruhára albát öltölt férfiak 
segédkeztek. Amint később megtudtam, ezek az Egyház ősi szo-
kásának megfelelően az életben kinn élő, de kisebb rendeket felvett 
férfiak voltak. Legtöbbje jobban tudja az éneket és a szertar-
tást, mint maguk a reverendás papok. Félhét volt, mire vége 
lett a szentmisének és a pátriarcha kivonult a templomból. 
Érdekes, hogy a templomban a katolikus férfiak is turbánban, 
fezben, vagy u. n. iraki vágott sapkában ültek. Csak azok vet-
ték le kalapjukat, akik európai kalapot hordtak. 

A szír és kháld papoknak szabad a nősülés, de benn a 
városban nincsenek olyan papok, akiknek volna feleségük. 
Ezeket rendesen azonnal kiküldik egyes helységek pasztorá-
ciójára. Természetesen püspök csak feleségnélküli pap lehet s 
így legtöbbnyire szerzetesekből nevezik ki a püspököket. 

Voltam egy szerzetes kolostorban is : Szent Behnán ko-
lostorában. Közvt tien szomszédságában van a Szentnek is a 
sírja, ahol minden évben csak egyszer van mise : a szír érsek 
misézik itt. Valahogy sikerült nekem is leszállnom a szűk 
nyíláson át a sírboltba. Odalenn már tágasabb az üreg, de 
semmi megfelelő kiépítés nincsen sem belül, de kívül sem. 
Kívülről alig venni észre. Semmi sem figyelmezteti az embert, 
hogy milyen szent helyen jár. A sírüregből való feljutás már 
körülményesebb volt, mint a leszállás, de azért minden baj 
nélkül sikerült. 

A kolostor magán viseli kelet jellegét. A bejárat mellett 
azonnal a kecskék, az öszvérek istállói voltak, semmivel sem 
nagyobb tisztaságban, mint keletnek egyéb szemétdombjai. 
Nem tudom, mikor söpörhetnek ebben az udvarban. Az első 
hatás nem volt tehát valami kellemes. Szerzetes nem sok akadt. 
Inkább csak növendék és tanuló. Lehettek az egész kolostor-
ban vagy tizenketten. Lakásuk igazán nagyon egyszerű, de 
hiszen itt Keleten még a püspökök lakását sem lehet hasonlí-
tani az európai legegyszerűbb plébános lakásához sem. Egy-
szerű kemény ágy, szinte faragatlan asztal és szék. Semmi 
csín vagy kedvesség a szobákban. Hidegnek látszott minden, 
írtam is haza, hogy Európában alig akadna lélek, ki ilyen 
kolostorba belépne. Pedig ennek akolostorából lett a legutóbbi 
főnökből érsek ! (Nem Dallal) 

Bevezettek az u. n. fogadó szobába Ez. itt keleten min-
denütt egy üres szoba, melynek falai melett lócák vannak 
szőnyegekkel leterítve és vánkosokkal borítva. A vendégeket 
ilyen helyen fogadják mindenütt Elsői, hogy megkínálják ciga-
rettával. (Én nem szoktam dohányozni, de itt Keleten folyton kellett 



csupa udvariasságból cigarettázni-). Majd néhány perc múlva 
hozzák a nálunk u. n. török-feketét, azaz tele szaccal és cu-
korral. Soha sem ittam annyi feketét, mint itt, pedig mondha-
tom sokkal jobb a mi feketénk, mint ez a végtelen édes szac-
cos kávé ! Hoztak itt még vendégkönyvet is.. Miután beírtuk 
mi is nevünket, forgattuk és nézegettük. Érdekes adatokra 
bukkantunk. 1917, juliusában és novemberében magyar kato-
nák írták bele nevüket. A háború ide is elvetette őket ! 

Kijőve a kolostorból már körülvettek a kolostor mellett 
lévő kis helyiség gyermekei, népei, sőt katonák is arra vetőd-
tek. De érdekes, a nép itt a kolostor közelében még mindig 
mohamedán. Mondják a misszionáriusok, hogy alig akad egy-
két megtérés a mohamedánok körében. A misszionáriusok 
inkább csak őrzik a meglévő hívők csoportját, mintsem meg 
tudnának nyerni valakit is a mohamedánok közül. Ha van 
megtérés, inkább a régi eretnekek térnek vissza az igaz Egy-
ház kebelébe. 

Hogy azonban mennyire összetartanak itt a keresztények, 
mutatja az, hogy Mossulban, midőn evés előtt keresztet vetet-
tem, hozzám jött a felszolgáló pincér és odasúgta nekem : én 
is katolikus vagyok ! Bagdadban pedig búcsúzáskor azt mon-
dotta a szállótulajdonos : Viszontlátásra egy-két év múlva a 
mossuli keresztény vilajetben ! 0 is erre a vidékre való volt s 
bízva bíznak abban, hogy fel tudják szabadítani Mossul vidékét 
a mohamedánok alól és megcsinálhatják a keresztény vilajetet 
(nálunk kb. megyének felelne meg ! 

Az a szokás erre, hogy a keresztény ünnepeken a moha-
medánok, míg a mohamedán ünnepeken a keresztények men-
nek látogatóba a másik félhez kellemes ünnepeket kívánni. 
De ilyenkor az előbb említett fogadó szobában nem igen be-
szélnek.» A megjelenés már eléggé kifejezi a célt, amiért egy-
máshoz jönnek. Csak cigarettakínálás,feketekávéivás következik, 
s ha valaki cigarettájának utolsó hamuját is leverte, akkor 
felkel meghajtja magát és csendben eltávozik. Kevés kivétel 
van. így volt az angol városi főnöknél — nem akarom kormány-
zónak mondani —, ahol kivételképen az angol háziasszony is 
ben volt a szalonban és apró cukorkákat is kínált körül. A 
nők egyébként távoltartják magukat a vendégektől. A mohame-
dánok természetesen lefátyolozzák magukat teljesen. Itt nem 
érvényes Kemál Gházinak rendelete a fátyol eltávolításáról és 
a fez levételéről ! Egyiptomban a fátylat úgy használják, hogy 
a szemük szabad, itt azonban még az is le van takarva! 

A katolikusok száma itt igen kevés, alig éri el a 20°/o-ot. 
A lakosság többi része leginkább mohamedán. De szegények-
nek nincsen már többé fejük, mint nincsen a görögkeletieknek 
se. A kalifátus, melynek legfényesebb napjai Bagdadban voltak, 
a szultánokkal elkölözött Istambulba. A világháború azonban 
elsöpörte a szultánságot, Kemálnak pedig eszeágába se jutott 



helyette más vallási főnököt alakítani. Hiszen Kemál egyenest 
megtiltotta, hogy bármely vallás templomot emelhessen, még 
a mohamedánoknak sem engedte meg s nem engedi meg 
most sem. Fej nélkül pedig most egy ideig még bírja a régi 
fanatizmus, de nem hiszem, hogy nagyon sokáig. 

Az őseretnekségek közül itt vannak még nesztoriánusok. 
Az ő pátriarchátusuk apáról fiúra száll. Jelenleg egy tizenkét-
éves gyermek a pátriarcha. Elképzelhetjük, hogy milyen a 
vallási élet. Amint a szír érsektől hallottam, a nesztoriánusok 
már elfelejtették, hogy gyónni is lehet. 

Vannak itt még u. n. Jánoshívők : Keresztelő Szent János 
követői. Nem itt élnek, hanem délen a tenger mellett. Ide 
északra csak azért jönnek, hogy ezüstkézimunkáikat, melyeket 
igazán művésziesen dolgoznak ki és tetoválnak a legszebb 
képekkel, elárusíthassák. Még a pusztában tanító János hívei, 
hogy azóta Szent János Krisztuskövető lett, nem vették tu-
domásul. 

Bagdadban találtam zsidócsaládokat, akik még az ős 
babiloni fogság idején kerültek ide s itt is maradtak. Büszkék 
lehetnének két és félezer éves multjukra. 

Természetesen, amint említettem, legnagyobb százalékban 
mohamedán a lakosság. Tudta Mohamed, hogy ezeknek a 
piszokban és lustaságban felnövő embereknek, milyen paran-
csokat adjon. Hiszen az ima előtt való mosakodás, a temp-
lomba tiszta lábbal való belépés, mind csak a piszoktól való 
megmentés szempontjából is óriási dolog. Természetesen ezen 
dolgoknak belső lelki jelentőségüknek is kellene lenniök' (Hogy 
valóban a tisztaság a célja pl. a lábbeli levetésének a templom 
aj tajában, mutatja az, hogy ha pl. valaki sárcipőben érkezik 
s azt leveti, minden ellenkezés nélkül bemehet rendes cipőjé-
ben. Ezért kapnak az európaiak pl. a török mecsetekben pa-
pucsot rendes cipőjük fölé. Ez itt keleten még nincsen beve-
zetve, valószínűleg nem igen látogatják európaiak az ázsiai 
mecseteket) ! Az imaközben való hajlongás, felkelés, letérdelés 
stb. pedig a lustanép tornagyakorlatait pótolja ! A mohamedá-
noknál is megvannak ugyanazon étkezési szabályok, mint a 
zsidóknál. Látni, hogy ez az itteni éghajlatnak megfelelő intéz-
kedés volt, valamint a körülmetélés is, mely a mohamedánok-
nál a 13. életévben kötelező. 

Midőn itt jártam, éppen az egy hónapos Ramasán ünnepe 
tartott. Reggel 5 órakor ágyúlövés jelezte a böjt kezdetét és 
délután 5-kor szintén ágyúlövés a böjt végét. De ezen tizen-
kétórai böjt után aztán szabad volt egész éjjelen át inni, enni, 
mulatni. Nem is jöttek be a hivatalokba ezen idő a'att a mo-
hamedánok soha rendes időben. 

Vallásokkal kapcsolatban már eddig is megemlékeztem 
a missziókról. Egy-két szóval még ki kell egészítenem. 

Általában ismeretes, hogy a franciák mennyire máskép 



bánnak odahaza, az anyaországban a katolikus papokkal, 
mint a missziókban. Amikor a legnagyobb egyházüldözés volt 
Franciaországban, a missziókban akkor is támogatták a kato-
likus papok munkáját. Látták a vezető tényezők, hogy ezek 
nemcsak a katolicizmusnak, hanem a írancia nemzetnek is 
képviselői az idegenben. 

Irakban is írancia misszionáriusok vannak. Természetesen 
itt nem úgy kell elképzelni a missziókat, mint a misszióúj-
ságokban látjuk : valami kis kápolnácskával kapcsolatos kis 
telep, ahol a misszionáriusnak folyton féltenie kell az életét 
és híveinek csak titokban prédikálhat, mivel a hivatalos köze-
gek és a pogány népség folyton veszélyezteti a misszió egész 
létét. Itt szép kolostorok vannak a missziókban : Mossulban a 
dominikánusok, Bagdadban a karmeliták számára. (Hasonló-
képen Basra-ban is karmeliták vannak, de ide nem jutottam 
el). Szép nagy templomban végezhetik az istentiszteletet és 
nyugodtan végezhetik vallásos munkájukat, tanításukat, prédi-
kálásukat. Igaz, hogy emlegettek egy szerzetes testvért, aki 
valószínűleg egy mohamedán szolga boszújának esett áldo-
zatul, de hiszen ilyen esetek — sajnos — a „keresztény" 
Nyugaton is előfordulhatnak. Általában mondhatjuk, hogy nyu-
godt életet élhetnek itt a misszonáriusok, ha sok is a dolguk 
s ha kellemetlen is itt az élet a művelt nyugati városok élete 
után. Kellemetlen az éghajlat, kellemetlen az élelem, kellemet-
len a vidék (sokszor messze kell elmenni egy- egy faluhelyre 
istentiszteletet tartani), de nincs meg az üldözés, ami már ná-
lunk a misszionáriusok életével összefüggőnek látszott. Itt a 
hivatalos körök is kezükre járnak a misszionáriusoknak, a 
népek szeretik őket és becsülik, iskolákat is tartanak fenn, 
nevelnek, tanítanak. Rendes kerékpáron, továbbá motorkerék-
páron járják be a vidéket, látogatják meg tanítványaik szüleit, 
szóval — jóllehet szerzetházban élnek —, mégis résztvesznek 
a társadalom életében. Másképen nem is végezhetnék térítő 
munkájukat. Néha napokat töltenek a környező falvakban, ahol 
bizony rajtuk kívül nem igen fordul meg katolikus pap. Francia 
apácák egész serege' segít nekik. 

A török uralom alatt bizony rosszabb volt az állapotuk 
a misszióknak, s általában a keresztényeknek. Mi itt, Európá-
ban nem is tudtuk, mi történik pl. a háború folyamán Ázsiában 
a keresztényekkel. Nagyon panaszkodtak itt, hogy a törökök 
üldözték a keresztényeket ! Milyen furcsán hangzik ez, mikor 
nálunk nagy a török barátság ! A törökök nem engedtek temp-
lomtornyokat építeni, úgyhogy Mossulban csak egyetlen torony 
van : a dominikánusoké, de ez is már háború után épült. 
Ismeri is mindenki itt ezt a tornyot s éppen ezért pl. az arra-
bancsinak (kétlovas bérkocsi) soha sem kellett nagyobb, pon-
tosabb magyarázat, mint az : Gyerünk a toronyhoz ! (arabul : 
„Saa") azonnal tudta hová kell mennie s el is vitt alig egy-két 



fillérért szállásomra : a dominikánus kolostorba. Bagdadban 
pedig egyetlen templomnak sincs tornya, mind a régi időből 
való : a török tilalom idejéből. Ha itt most török uralom lenne, 
akkor bizonyára itt is a Kemál-féle felekezetkívüliség uralkod-
nék s még ma sem lehetne építeni tornyokat, amint a mostani 
Törökországban nemcsak tornyokat, hanem még templomokat 
sem lehet építeni ! 

A bagdadi misszonáriusok is franciák — kivéve egy bajor 
pátert, aki a zene és ének mestere és igen szépen vezette a 
korális éneket újév ünnepén, mikor én is résztvettem az éne-
kes nagymisén. 

De vannak Bagdadban amerikai jezsuiták is, akik csak 
nemrég érkeztek meg ide. Tervük az, hogy Bagdadban katoli-
kus egyetemet alakítsanak. Nem lehetetlen, hogy sikerül tervük : 
Amerika, jóllehet most küzd a gazdasági helyzettel, mégis még 
most is képes ilyen erőfeszítésekre ! 

A missziókról lévén szó meg kell említenem, hogy Török-
ország mostani területén két magyar misszionárius is van : két 
jezsuita : P. Vendel Istanbulban és P. Kardasch („magyar ne-
vén" : P. Petzenhofen de most török nevet használ, je-
lentése : szerzetes) Ankarában. De nekik is nagyon nehéz a 
dolguk ! Hogyan is tudjanak valamit is elérni, még a Szentírás 
sincs mindeddig lefordítva török nyelvre. Török imádságos 
könyvet is csak most tudtak kaoni egy igen jólelkű és tehetős 
papnak önfeláldozása révén : Vécsey báró jóvoltából. Csodá-
latos, hogy volt Istanbulban osztrák-magyar lazarista ház, most 
már csak osztrák, s van francia lazarista iskola is (az ő temp-
lomukban nyugodtak ideiglenesen Rákóczi Ferencnek és tár-
sainak hamvai), de sajnos se jó török szótár, se jó könyv, se 
semmi sem volt eddig ! Istenem, mennyi munka vár még az 
Egyházra, még itt is Európában és Európa közelében ! 

Dr. Mattyasóvszky Kasszián. 



Könyvek. 
Bölcselet. 

P. B. Reiser 0 . S. B. : Joannis a S. Thoma Cursus Phi losophicus 
Thomisticus. Vol. II. Naturalis Philosophiae : De ente mobili in communi 
et de ente mobili curruptibili. Nova editio. Marietti, Taurini (Italia). 1933. XX 
+ 888 1. Fűzve 120 L. 

Az atyai ágon magyar származású Joannes a S. Thoma bölcseleti 
művének I. kötetét és az új k iadás irányító eszméit, tudományos céljait és 
eszközeit folyóiratunk 1930. évfolyamának 4. száma (367 I.) már röviden 
vázolta és elismerően értékelte. Mivel a II. kötet kiadását is ugyanaz a hozzá-
értés, tudományos felkészültség és gondosság, valamint ugyanaz a nyomda-
technikai el járás jellemzik, az I. kötettel kapcsolatban nyilvánított elismerő 
méltatást a II. kötetre vonatkozóan is megerősíthetjük. 

A jelen II. kötet a szerző természetbölcseletének 1. és 3. részét öleli fel. Az 
1. rész az 1644-i saragossai, a 3. rész pedig az 1634-i alcalai k iadás nyomán 
készült. Joannes a S. Thoma természetbölcseletének 2. része, amely az égről 
szól, nyomtatásban eleddig még nem jelent meg, sőt kéziratban sem került 
napfényre, holott pedig nem csekély bizonyító erejű érvek alapján bátran 
feltehetjük, sőt fel is kell tennünk, hogy a szerző ezt a részt is írásba foglalta 
és tanítványainak elő is adta. 

A természetbölcselet tárgyköre Joannes a S. Thomas idejében sokkal 
tágabb volt, mint napjainkban. Nemcsak korunk természetbölcseletének kér-
déseit hatotta át a skolasztikus bölcselet módszerével és eszközeivel az akkori 
tudományos világszemlélet a lapján, hanem kiterjedt a léttan (ontológia, álta-
lános metafizika), embertan (lélektan), élettan, földtan, csillagászattan, stb. 
egyes kérdéseire is, úgyhogy ezeknek történeti fejlődéséhez is nagyon értékes 
adalékokat szolgáltat. Ebből a szempontból pl. nagyon hasznos olvasni és 
a mai tudományos állásfoglalással összehasonlítani mindazt, amit a tejútról, 
a hold árnyékairól, az üstökösökről, meteorokról, égzengésről, villámlásról, egyéb 
égi fényjelenségekről, a levegő különböző színeiről, a szelek mibenlétéről, 
okairól, különféle fajairól, a felhőzetről, ködről, esőről, hóról, jégről, zúzma-
ráról, a tenger hullámzásáról, sósságáról, földrengésről, ércekről, stb. kifejt. 
De természetesen ezeket a kérdéseket csak annyiban vonta vizsgálata körébe, 
amennyiben bölcseleti tekintetben érdeklődésre tarthattak számot, szükségesek 
és érdemesek voltak. 

Dr. Hegyi Dámján. 

A Dempf : Die Ethik d e s Mittelalters. Handbuch der Philosophie. 
München—Berlin, Verl. R Oldenburg 1929. I I I S . 

Szerzőnk azzal kezdi vizsgálódását, hogy az etika fogalmát szokatlanul 
tág értelemben határozza meg, amennyiben kortörténeti szempontoktól vezet-
tetve nemcsak a szorosan vett erkölcsbölcseletet érti rajta, hanem a kinyilat-
koztatáson és a hitre is támaszkodó theol. moralist, sőt még az erkölcsiéletet 
is mind egyéni, mind közösségi vonatkozásban. Kulúrtörténeti ál láspontján 
aztán nem annyira az egyes etikai kérdéseknek, ill. szisztémáknak élesebb 
kiemelése érdekli, mint inkább a nagy összefüggéseknek, vonalaknak láttatása, 
hogy a megelőző és távolabbi múltból miképen bontakozik ki a középkori etika 
egész problematikája és ez aztán minő perspektívákat ad a jövőre. A külön-
ben tanulságos összefoglalásnak nehéz elfogadni azt a gondolatát, hogy Szent 
Tamás filozófiája az előzőihez képest „teljesen új filozófia, amelynek súly-
pontja az etikán van". 

A Dempf: Die Hauptform mittelalterlicher Weltanschauung. Mün-
chen und Berlin, Verl R. Oldenburg 1929. 179 S. 

D. ezen könyvében a szentágostoni és szenttamási világnézet egymás-
hoz való viszonyát tárgyalja az egyezések és különbségek feltüntetésével. 

Megegyezik e két világnézet abban, hogy mindkettő szerint az Isten 



mint a legfőbb Exemplar, ill. Esse per se subsistens nemcsak a valóság végső 
kiegészítője, hanem középpontja : mindkettő Istent lényegében és sajátos-
működései módjában mint az egész valóság és történés középpontját szem-
lélteti. 

A különbség pedig ebben van : a szentágostoni legfőbb mintaképet, 
„teremtetlen fényt" különböző fokban tükröző teremtmények helyébe Szent 
Tamásnál a „causae secundae" és a dolgok immanens formái lépnek. 
Továbbá az ágostoni homályos „részesedés" helyébe a határozott fogalma-
zású „causalitas", „influxus causalis" és a "tükröződés" helyébe a lét ana-
lógiája kerül. 

D. figyelmessé tesz arra, hogy a skolasztika egyik alapvető törekvése 
az ellentétek pólusai közötti kiegyenlítés, a concordantia, a hit és tudás, 
teológia és filozófia között ez a nagy vonalú összhangbahozás teljes mér-
tékben Szent Tamásnak sikerült, viszont kevésbbé Szent Ágostonnak, akinek 
platonizmusa nem mentes az egyoldalúságtól. 

Kollár Gedeon. 

Tarnóczi János dr., Vallástól független életút ? A modern élet-
eszmény erkölcsi- és nevelési- alapelveinek vizsgálata. Tóth Tihamér dr. Páz-
mány-egyetemi ny. r. tanár előszavával. — Korda R. T. kiadása. Budapest, 
1932. 296 lap. 

T. könyvét alig kell még külön is a jánlanunk olvasóinknak. Ma, amikor 
világnézetek vívnak egymással életre és halálra menő harcot, alig tudnánk 
gyakorlatiasabb és fontosabb tárgyat elgondolni, mint amelyet szerzőnk dol-
gozott fel nagyon tanulságos, és a mai válságoknak okait is nyíltan feltáró 
és éppen ezért hézagpótló művében. Azt az életbevágóan fontos kérdést 
tárgyalja ugyanis, vájjon szüksége van-e a mai kornak az új életberendezése 
kialakításához és a modern, új emberiség neveléséhez a valláson alapuló • 
erkölcsi eszményekre, vagy talán a vallásnak örök és megmásíthatatlan 
igazságaitól teljesen független úton keresse-e az emberiség a boldogulását. 
Félremagyarázhatatlan nyíltsággal tárja fel a szerző a vallástól független 
életutat, kiindulási pontját, történeti kialakulását, és mutatja meg ennek a 
vallástól független életútnak tarthatatlanságát, összes tévedéseit. Markáns rövid-
séggel ismerteti a világnézetek harcát a modern kultúráilamokban és a füg-
getlen életeszmény jellegzetes morálpedagógiai képviselőit (mint pl. Fr. Jodl, 
P. Barth, Ellen Key, G. Wyneken, szocializmus morálpedagógiai képviselői, 
Max Adler) és ezek tanításait. Kimutatja a valláserköcsi nevelés ellen felhozott 
vádak valódiatlanságát, a valláserkölcsi nevelés pótlására kitalált renszerek-
nek (pl. pszichotechnikai iskola, pszichoanalízis) és az ezekhez a rendszerek-
hez alkalmazott „életrenevelés" módszerének csődjét. A könyv második felé-
ben az egyetlen helyes életút bizonyításaként felsorakoztatja szerzőnk a val-
lástól független életeszmény erkölcsbölcseleti, lélektani és tanítástani tévedé-
seit és társadalmi veszedelmét, hogy aztán annál meggyőzőbben hassanak 
a valláserkölcsi életeszmény és különösen is a kat. életeszmény különleges 
erkölcsnevelő értékei. — Bár minél többen át tanulmányoznák ezt a világiro-
dalom szempontjából is nagyon értékes művet, amely mindenkinek helyes 
útmutatást és segítséget nyújthat annak a fontos kérdésnek megítéléséhez : 
valláson alapuló vagy pedig vallástól független életút-e a céllhoz vezető út ? 

— fm — 

Hittudomány. 

Vasady Béla: A hit misztériuma. Sárospatak. 1931. 271 1. 
Vasady, a Kierkegaardtól, Gogartentől, Barthtól és Thurneysentől ki-

művelt dialektikus teológia egyik kiváló magyar képviselője, a keresztény 
hit fogalmát akar ja tisztázni, a hit problémáját törekszik megoldani a hívő 
lélek teljes beleélésével és a dialektikus teológia módszerének tökéletes fel-
készültségével. Mennyei pragmatizmust hirdetve (az üdvtények csak annyiban 
érdeklik és vannak, amennyiben az üdvösségre szorult ember hasznot hajt 



belőlünk) és a teológiai exisztenciálizmus alapjára helyezkedve (az embert 
Istenhez való konkrét, reális életviszonyában tekinti) mindenek előtt a min-
denkori ember midenkori vá lságnak kérdését határozza meg. Ennek a válság-
nak leglényegessebb mozzanata az erkölcsi dualizmus (szentség — bűn) 
tudatétól kvalifikált ontológiai dualizmus (Isten — ember) tudata és az ezzel 
szükségképpen összekapcsolódó emberi tehetetlenség és lehetetlenség realiz-
musának beismerése, m á s szóval a teljes rémület, kétségbeesés állapota. A 
válság e végtelen szakadékának betöltésére teljesen alkalmatlanok mindazok 
akár a gondolati (intellektuális), akár az érzelmi, akár az akarati élet síkján 
mozgó elméletnek, amelyek az Isten és az ember közötti viszonyt elliptiku-
san fogják fel, tehát az embert Istennek melléjerendelik alájarendelés helyett, 
hisz mindeme próbálkozások igazi célja az emberistenítés. A gondolati élet 
síkján mozgó tudományos, filozófiai és metafizikai irányú válságfeloldási kí-
sérletek vagy csak önállótlan, viszonylagos részletigazságokat termelnek vagy 
pedig Istent eláltalánosítják, elvont eszmévé személytelenítik és így az életet 
az önnarkózis kábulatában egyszerűen nivellálják. Az érzelmi élet síkján ki-
teljesedett misztika há rmas útja önmagunknak az immanens istenségben való 
elmentésére tör és így kiöl az emberből minden felelősségérzetet Istennel 
szemben. Az akarati élet s íkján kiépült etikai idealizmus (kantianizmus) és 
törvényvallás részint az önmegváltás, az önistenítés útvesztőibe téved, részint 
pedig az önámítás, öntetszelgés hullámsírjába merül alá és Isten előtt úgyvélt 
érdemeire hivatkozva a képmutatás vagy kétségbeesés örvényébe sodródik. 
A válságot csak maga az Isten oldhatja fel. Az elliptikus megoldás helyet a 
körszerű megoldás ál láspontja a helyes. E szerint Isten a középpont, az ember 
a kerületen kering és az összekötő sugarakat maga az Isten vonja meg. A 
váltság nem más mint az ingyenes isteni megbocsájtás, amely Krisztusban 
valósult meg. E megbocsáj tás hozzátartozik Isten lényegéhez. Szerző oka 
(causa efficiens) az isteni könyörületesség, anyagi oka (causa materialis) 
Krisztus helyettes elégtétele, alaki vagy eszközlő oka (causa formális vei inst-
rumentális) pedig a Krisztus által szerzett váltság birtokba vételét létesítő hit. 
A váltság ugyan nem válóságos igazzátétel, hanem csak eszmei igazzányilvání-
tás, mert nem desztilállja bűn nélküli lénnyé az embert, hanem csak a bűn 
uralmát szünteti meg benne : azért mégis teremtői jelentőségű cselekedet, 
melynek eredménye lassú, fokról fokra ha ladó lelki megújulás, szívmegtisz-
tulás. A váltság eszközlője a hit azzal, hogy utal a megigazulás szerző okára 
és elfogadja Krisztust a mi megigazulásunk anyagi okául. Istentől ered ; 
ugyanannak a kegyelemnek a jándéka, amelynek elfogadása érdekében létre 
jön. A hit exisztenciális rezonálás, nem állapotszerűség, hanem történés, tér-
és időbeli szempontból a röpke pillanat kategóriájába tartozik ; az ember 
egész valósága benne rezeg inprospektiv, retrospektív, prospektiv, alterospektív 
és theospektív dimenzióival együtt ; egész értelmi, érzelmi és akarati világunk 
legszellemibb és legszemélyibb módon visszhangzik benne a felénk és belénk 
kiáltó Isten szavára: benne jutunk saját szabadságunk tudatára, valóságos 
életaktus. 

E lehetőleg szószerint visszaadott alapvető megállapítások és meg-
határozás után Vasady áttér a hit külömböző alkotó elemeinek, lényeges vi-
szonylatainak és valóságos kapcsolatainak tüzetessebb vizsgálatára. Vizsgá-
lódásainak végső eredményét abban foglalja össze, hogy a hit örök titok 
marad. 

Vasady kerüli a racionalizmus posványait : igazi Isten-hittel bír. A hit 
objektív értékét és szükségességét szüntelenül hangsúlyozza, Krisztus isten-
ségét elfogadja, az eredeti bűn létét védi, a Szentírás sugalmazottságát, a hit 
kegyelmi ajándékjellegét elismeri. Néhány talpraesett megjegyzéssel ügyes kri-
tikát gyakorol sok hitetlen nézet felett. Nem tudjuk azonban aláírni alapvető 
nézeteit a hit kialakulásáról, fogalmáról, alkotó elemeinek egymás közötti 
viszonnylatáról. Isten abszolút voltát ugyan kiemeli de mennyei pragmatiz-
musával mégis relativizálja. A katolikus hitfelfogást és elemzést t ámadja és 
cáfolni igyekszik. Bizonyításai és cáfolatai azonban a dialektikai módszer 
következetes a lkalmazása következtében sokszor az erőszakoltság jegyét vi-
selik magukon, logikai szempontból a posse ad esse ugrások, fogalmai nem 



mindig egyértelműek. A Szentírás sugalmazottságának mivoltát nem határozza 
meg, bár a szószerinti sugalmazottság régi protestáns tanát elveti, mert az a 
Szentírást papiros pápává alakítaná. A katolikus Egyháznak és teológiának 
nem egyszer olyan tanítást tulajdonít, amilyennel nála sohasem találkozunk 
(így pl. az Egyház sohasem vindikálta magának azt a jogot, hogy szabadon 
rendelkezhetik Isten kijelentésével ; Schütz sohasem tagadta, hogy a Szentírás 
az élő Isten igéje, ha mindjárt a bizonyítási körbenmozgás elkerülése végett 
hangoztatta is annak történeti forrásjellegét és mint ilyent használ ta fel). Ami-
vel a misztikát és annak különböző útjait támadja, nem egyéb a misztika 
pantheista felfogásából származó félreértésnél. Bizonyos kérdések taglalását 
óvatosan mellőzi : a dogmatikus hit szükségességére nem tér ki ; az eszük 
használatával nem bírók üdvözülésének módját nem állapítja meg ; nem 
oldja meg, hogyan állhat meg egymás mellett a hit, mint exisztenciális rezo-
nancia és a kálvini abszolút predesztináció és a protestantizmus fides fiduci-
alisa. Objektivizmusra törekedve is mindenütt annyira kidomborítja a szub-
jektív elemek és kellékek uralkodó szerepét, hogy szinte a teljes szubjektíviz-
musba való elmerüléstől kell félnünk. Ellenmondást látunk abban , hogy Kál-
vinra, Lutherra és a protestantizmus szimbolikus könyveire, mint bizonyító 
vagy megerősítő tekintélyekre hivatkozik, holott külső objektív tekintélyt alap-
állásfoglalása mellett felvenni egyáltalán nem lehet. 

Dr. Hegyi Dámján. 

S. T h o m a e Aquinatis Summa Theologica. 6. k. Torino. Marietti. 
1932. 

Szt. Tamásnak halhatat lan Summáját adta ki a torinoi Marietti-cég 
főleg iskolai használatra kitűnő kiállítással és olcsón. A k iadás öt kötetben 
nyújtja magát a Summát és a hatodikban ad ja a szokásos indexeket (szent-
írási könyvcitátumok, tárgyi és szótárjegyzék.) A kiadás iskolai használható-
ságát emelik a Respondeo elé idegen szerzőtől beiktatott Conclusio-k, amelyek 
az artikulusnak mindig a velejét adják. A lapalatti jegyzetek De Rubeis, 
Billuart és mások műveiből rendszerint történeti jellegűek. Megvalljuk őszintén, 
bármennyire örülünk is ezen — iskolai szempontból jól használható és olcsó 
kiadásnak, de ki kell fejeznünk azt a megállapítást, hogy a Summa Theol.-
nak a műhöz magához és alkotójához méltó kiadása még hiányzik. A szent 
szerző Rendjének kellene már gondoskodnia oly kiadásról, mely egyrészt 
szövegtörténetileg a legalkalmasabb kéziratokat venné alapul, másrészt a 
legteljesebb akribiával tüntetné fel a szenttamási eszmék és fogalmazások 
forrásait. Hogy csak egy példát mond jak : a I. qu. 21. négy articulusának 
problematikája (címei) feltűnően egyeznek Szt. Anzelm Proslogionjának 8—11 
fejezeteivel. A 3. art. resp.-jának eleje a maga szójátékával (effectus — af-
fectus) megvan a Prosl. 8. c j á b a n . Az egész qu-ban Szt. Tamás csak egyszer, 
a 2. art elején hivatkozik Anselm-re, ott is a de Veritate dialógusra. Mennyire 
előbbre vinné Szt. Tamás megértését, műve eredetiségének megállapítását, 
ha egyszer már oly kiadásunk is volna róla, mely nem kommentárokat adna 
hozzá, hanem az ő forrásait jelölné meg ! 

R. Barsotti : Sigeri de Brabantia De Aeternitate mundi. Opuscula 
et textus. Ser. sehol. fasc. XIII. Münster. Aschendorff. 1933. 32 1. 

Brabanti Sigernek (1' 1284) a világ örökkévalóságáról szóló értekezését 
adja ki Barsotti nemrég fölfedezett kéziratokból. A mű azért is érdekes, mert 
egyrészt Sigernek tanát látjuk benne az intellectus universalísról, a kettős 
vágányú igazságról. A világ teremtését időben : elfogadta a hitből, de viszont 
Aristotelesre támaszkodva tőle átvett szofizmákkal védi öröktől fogva való 
létét. Főleg az élőfajok és az ember öröktől fogva valóságáról tárgyal. Más-
részt azért érdekes ez a mű, mert Szt. T a m á s hasonló című quaestiójában 
ezt cáfolja. Ma ezt a kérdést — metafizikai homályosságok helyett — elintézi 
a geologia. Az élők és az ember — nem mindig volt a földön, hisz csak 
késői korban tűnnek elő. 

-rí -



Szentírástudomány. 

Dr. Takáts Ernő, Bosszúáltó-e az Ószövetség Istene ? (A Szt. 
István akadémia hittudomány-bölcseleti osztályának felolvasásai II, 6). Buda-
pest 1931, 43 1. 

Nem mehetünk el szó nélkül ezen kis tanulmány mellett, mert felelet 
egy kis munkára, melyet Donáth Benjamin írt 1930-ban : Az Isten nem 
bosszúálló. (Bpest 1930). Undorító volt és mindig diszgusztált engem az a 
saj tópropaganda, melyet a zsidó és félzsidó lapok Donath körül kifejtettek, 
kit szinte mint valami tudományos világcsodát emlegettek, — holott, teljes 
tiszteletben tartva szándékának nyilvánvalóan nemes voltát, laikus autodi-
dakta. Donáth tétele ez volt : a bosszúálló Isten fogalmát végeredményben 
az Isten második (szerintünk első) pa rancsának téves latin fordítása vitte az 
emberek köztudatába. A kérdéses hejy a következő : „Ne imádd és ne tisz-
teld ezeket (a bálványokat), én az Ür, a te Istened erős, féltékeny vagyok, 
ki meglátogatom az atyák vétkeit, azoknak fiain, harmadik és negyedik 
nemzedékén azoknak, kik gyűlölnek engem, s irgalmasságot mívelek ezrekig 
(ezrediziglen) azokkal, kik szeretnek engem s megtartják parancsolataimat" 
(Ex. 20, 6). A qanna „féltékeny" héber szó Donáth szerint annyit jeleni, 
mint „mindent tekintetbe vevő, mindent megszívlelő". Takáts Ernő tanulmánya 
kimutatja, hogy Donáth ál l í tásának semmiféle etimologiai vagy filologiai 
alapja nincsen, mert a kérdéses szó csakugyan „féltékeny"-t jelent. Azt 
mindenki tudta, mármint a szakemberek között, hogy va ló jában féltékenység, 
mint tökéletlenség, a végtelenül szent Istenben nem lehet, de ez nem Donáth 
felfedezése. A kifejezés maga egyszerű anthropopathizmus, amilyen a Szent-
írásban, különösen az Ótestamentomban garmadával fordul elő, mert az 
emberi nyelv emberi kifejezésekkel, metaforákkal iparkodik kifejezni Isten 
tökéletességeit. (Takáts 6—13 1.) — Donáth „felfedezéseinek" teteje azonban, 
hogy a „meglátogatom az atyák véikeit azoknak fiain stb." szintén rossz 
fordítás, mely helyesen azt jelentené, hogy „megemlékezik az apák bűneiről 
azaz enyhítő körülménynek tudja be az atyák vétkeit, mert tőlük a fiak csak 
rosszat látván, kevésbé felelősek saját személyes vétkeikért. Takáts kimutatja, 
hogy a kérdéses paqad szónak, általában az egész kifejezésnek hagyományos 
fordítása ellen filologiai szempontból egyáltalán semmit sem lehet felhozni 
(13—19 I.). Donáth a zsidó történelemből is hoz fel példákat annak igazolá-
sára, hogy Isten nem látogatta meg az atyák, bűnei miatt fiaikat. Takáts erre 
válaszol legrészletesebben (20—36 1.). Az Ószövetség gondolatvilága, mint 
számos példával igazolja, jól ismeri az országok, népek, törzsek, családok 
egyetemleges felelősségének s bünhődésének elvét, és az első parancs 
hagyományos értelmezése csupán ezt a felfogást tükrözi vissza. Nem szabad 
feledni, hogy az Ószövetség első könyvei, a történetiek, Isten büntetését 
csaknem kizárólag a jelen, földi életben várták, épúgy mint a jutalmat is. 
— Takáts végül felhívja a figyelmet arra is, hogy még ha az első parancso-
latot úgy is kellene értelmezni, ahogyan azt Donáth akarná, akkor is marad 
egy csomó hely az Ószövetségből, mely félreérthetetlenül bosszúállónak 
mondja az Istent, míg az első parancs szövege voltaképen ezt szavakkal 
nem mondja . (37—43 I.) Természetesen mindenki tudta, amit Takáts Donáth 
okulására hozzáfűz, hogy Isten nem olyan értelemben bosszúálló, mint a 
szenvedélyhajtotta emberek, hogy bosszúállása mindig csak megérdemelt 
büntetésekben nyilvánul meg. 

Az alapos, minden biblikus részletkérdést tárgyaló tanulmányoknak 
mintául szolgáló kis müvet mindenkinek figyelmébe ajánl juk. 

J. Sickenberger, Leben Jesu nach den vier Evangelien, VI. Der 
Abschluss . (Bibl. Zeitfragen XIV, 1—4), Münster i. W . 1931., Aschendorff, 
VI + 202 1 ; 4. 55 Mk. 

Ujabban mindig nagyobb népszerűségnek örvendenek az olyan exege-
tikai művek, melyek Jézus életét mind a négy evangélium szerint tárgyalják, 
és nem egy evangéliumnak magyarázatai csupán. Epen Sickenberger gyűjte-
ményes műve, mely ezzel a kötettel lezárult, bizonyítja, mennyi értelme van 



ennek a munkának, mennyi értékes bepillantást nyerhet az ember az evan-
gélisták sajátos szempontjaiba is, amelyek őket művük megírásában vezették. 
Jelen utolsó kötete az Úr szenvedésének történetét tárgyalja : azaz Jézus 
utolsó tanításait Jeruzsálemben a halál hetében, az utolsó vacsora történetét 
s a búcsúzás szentjánosi beszédeit ; Jézus elfogatását, halálra ítéltetését, 
halálát, temetését, végül megdicsőülését. — Az érdemes munka első öt 
kötetkéje 1914 óta kezdett megjelenni, a háború s a rákövetkező nehéz évek 
okozták, hogy így megkésett a befejezéssel. Ezt az utolsó kötetet is jellemzi 
a szigorú tudományos alap, mint a többit, hiszen Sickenberger elismert 
biblikus ; amellett azonban a népszerű, közérthető előadás. Görög szavakat 
hoz ugyan, de mint azelőtt is, legtöbbször csak zárójelben, úgyhogy a könyv 
megértéséhez nem szükségesek. Nagyon helyes, hogy a számos vitás kérdést, 
melyek a Jézus-élete-kutatás problémáiként felmerülnek, inkább elmellőzi, és 
azt a véleményt, melyet helyesnek tart, kellően megalapozva kifejti. — A 
már ismert kis mű mindenkinek ajánlható, aki akár előadásokban, akár 
elmélkedés-adásban, vagy szentbeszédekben Jézus életét tárgyalja. Alapos 
és mégis könnyen kezelhető, gyors tájékoztatót kap benne minden idevágó 
kérdésben. 

H. Junker, Die biblische Urgeschichte in ihrer Bedeutung a l s 
Grundlage der alttestamentlichen Offenbarung. Bonn (Hanstein) 1932, 58 1, 
1.60 Mk. 

Mindenki, aki csak a Genesis őstörténetével foglalkozott, akár mint 
kutató, akár mint tanár, vagy exegéta, tudja jól, mily sokrétű problématöme-
get vet fel ezeknek a fejezeteknek a tanulmányozása. Különleges nehézségei 
vannak a középiskolában is, mert a fejlődő szellemű ifjú nehézsége főképen 
az, hogy haj landó mindenben abszolút értéket látni : neki minden vagy 
egészen jó, vagy egészen rossz, egészen igaz, vagy egészen nem igaz. Junker 
célja : megtalálni azt az útat, melynek követésével a mai katolikus ember az 
Ószövetséget egészében belső becsületességgel mint az isteni sugalmazás 
termékét tekintheti. Ez bizony szép és nemes cél. Hogyan véli Junker elér-
hetőnek ? Hangsúlyozza, hogy a Szentlélek a hagiografust mint emberi 
eszközt használ ta fel, hogy tehát emberi módon írt a szerző. Annak mértéke, 
amit Isten a sugalmazással vele közölni akart, attól a céltól függ, amelyet 
Isten a kinyilatkoztatással el akart érni. A Szentírás tartalma és hordereje 
megfelel céljának, tehát mindent magában foglal, amit Isten az emberiséggel 
a Szentírás által közölni akart. A szent írónak nem minden mondása (Aussage) 
egyúttal tanítás (Lehre) is. A gondolatnak s a szóbeli közlésnek abszolút 
érvényű fogalmazása minden fogalomban és szóban nem lehetséges ; ebben 
tehát fordulhat elő olyan, ami az idők haladásával tökéletlennek, vagy 
objektív tévedésnek bizonyul. Tehát oly dolgokban, amelyekben a Szentírás 
nem akar semmit sem tanítani, hanem egyszerűen csak korénak felfogását 
tükrözi, nem lehet tévedést találni, pusztán azért, mert az ilyen felfogást 
feltételezi, anélkül hogy erről formális ítéletet akarna mondani. Az ilyen 
korabeli általános felfogásokat nem szabad mint tényítéleteket felfogni, hanem 
mint kifejező eszközöket: Darstellungsmittel. (10—21 1.) Mindebben lényegileg 
egyetérthetünk. Nem lehet ezt azonban véleményem szerint megtenni a 
következő résznél, mely Junker elveit az őstörténetre alkalmazza. (22—57) 
Az őstörténetnek értelme szerinte az, hogy megokolja, ámbár Jahvénak csak 
oly kis népe van, mégis a világ Ura és Istene ; nem történeti érdeklődés 
szülte az őstörténet leírását, hogy valójában mi minden történt abban az 
időben. Az őstörténetnek családfái pl. azt a célt szolgálják, hogy az emberi 
nemnek egységét illusztrálják ; nem hiteles okmányok történeti tényekről. 
A vízözönről szóló részt Junker szerint a szt. szerző kora hagyományában 
talált részletekkel vette át, amelyekben nem szabad azt nézni, hogy igazak-e 
vagy nem. Sőt egyenesen kimondja, hogy egyes részletek szabad hozzátevések 
(freie Zutaten). A leghatározottabban ellene kell mondanunk az ilyen felfo-
gásoknak. így .a nehézségeket igen könnyű megoldani, igazán nem lesz 
szükség szentírás-magyarázó exegétákra. Hasonló megoldásokat talál az ős-
történet többi részében is, melyekkel nem érdemes már foglalkoznunk. Saj-



náljuk, hogy jobb megoldásokat nem tudott találni ; tulajdonképen könyvecs-
kéjevei csak zavart a lkalmas kelteni, anélkül, hogy igazában elméleti téren 
újat mondana. 

Fr. Xav. Kortleitner, Commentationes Bibliçae, III. De antiquis 
Arabiae incolis eorumque cum religione Mosaica rationibus, 1930, 115 1., 
3 Mk. — IV. Babyloniorum auctoritas quantum apud antiquos Israelitas 
valuerit, 1930, 115 1, 3 Mk. — V, De Sumeriis, eorumque cum Vetere 
Testamento rationibus, 1930, 92 1., 3 Mk. — VI. Cananaeorum auctori ias 
num ad religionem Israelitarum aliquid pertinuerit, 1932, 90 1., 3 Mk. — VII. 
Religio Jahvae cohaereat-ne cum simplicitate vitae nomadum, 1933, 64 1., 
2 Mk. — Innsbruck (Felizian Rauch). 

Csak kiváló elismeréssel köszönthetjük viszont az olyan kisebb terje-
delmű munkákat, mint amilyen Kortleitnernek. a régi, jónevű biblikus 
tudósnak ezen ú j a b b vállalkozása, mellyel eddig nem volt még alkalmunk 
foglalkozni. Specialistája azoknak a kérdéseknek, amelyekkel a Szentírás 
kutatói nem érnek rá mindenegyes esetben részletkutatások útján foglalkozni. 
Viszont sok ily kérdéssel találkoznak szoros értelemben vett szakkönyveik-
ben : esetleg más világnézetű szerzők könyveiben mint kétségtelen tudomá-
nyok megállapítások szerepelnek és ezért előbb-utóbb felmerül annak szük-
sége, hogy körülnézzenek az illető téma után. Ezt a nehézséget van hivatva 
kiküszöbölni az ismertetett vállalkozás. Mind olyan modern részletkérdéseket 
tárgyal, melyek lépten-nyomon előkerülnek, anélkül azonban, hogy valahol 
könnyen, röviden és szakszerűen egybefoglalva volnának találhatók. 

A III. k. az ó-arab kutatásnak új (a 70-es, 80-as években megindult) 
tudományát tárja nagyszerű összefoglalásban elénk. Az ó- és újkori források 
közlése után ismerteti a régi Arábia neveit, az Iszlám előtti Arábia területi 
tagoltságát és természetét, az ó-arab népeknek eredetét, a Kr. előtt 1000 
körül virágzásban lévő sabaeus és minaeus ó-arab birodalmak feliratait, és 
történetét, továbbá a szintén ó-arab katabán és hadhramotita országokat 
ismerteti. (1—72) A második részért szintén nagyon há lásaknak kell lennünk, 
mert ebben éppen a szentíráskutatót érdeklő kérdést tárgyalja, mennyiben 
van az ó-arab kul túrának köze a zsidók vallásához (73—106) — A IV. k. 
oly területet tár fel, mely századunk első évtizedeiben az azóta szerencsésen 
jobblétre szenderült panbabylon 'zmus harcaiban mór megvitatásra talált. A 
lelkekben mégis maradt valami és ezért jó volt józan, szakszerű mérlegelés 
tárgyává tenni, mit jelentett és mit nem a babiloni hatás Izrael életében. 
Az első rész (5—39) azt tárgyalja, mennyire volt hatással a babiloni kultúra 
az ó-kánaáni kultúrára és itt hamisnak mutatja ki azt a széltében hirdetett 
véleményt, hogy az ó-kánaániak az izraelita bevándorlás elölt majdnem 
kizárólag a babiloni kultúra hatása alatt állottak volna. A. második részben 
(40—102) azt bizonyítja, hogy mennyiben független Izrael kultúrája a babilo-
nitól. Kétségtelen, hogy a profán műveltségben nem kevés hasonlóságot 
találhatunk, mindazonáltal biztos, hogy a zsidók sohasem használ ták az 
akkád írást és nyelvet, a babiloni sapattu nem azonos az izraeliták sabbath-
jával, a hónapoknak ó-izraelita nevei nem felelnek meg a babiloniakénak, 
az újév kezdete is más , mások a csillagoknak nevei. Röviden összefoglalja 
még azokat a nehézségeket, melyeket a Szentírás könyvei ellen támasztottak, 
főleg a század elején, hogy babiloni forrásokból származnának. Hasonló 
világossággal mutatja ki, hogy a K á n a á n b a vándorló izraeliták a kánaáni ták-
tól nem vettek át babiloni kultuszformákat. — V. k.-ében szintén nagyon 
fontos modern kérdést tárgyal Kortleitner: a sumir műveltséget és annak a 
babiloniakon keresztül Izraelre gyakorolt hatását. Szól Babilónia természeté-
ről, neveiről, a népekről, amelyek régi időben Babilóniában laktak : a sumi-
rokról, akkádokról, kik a Kr. e. XXVII. szd.-ban elsőnek telepedtek le a sémi 
népek közül Mezopotámiában, a káldeusokról, azaz arám népről, mely 625 
óta az egész birodalmat elfoglalta. Ismerteti a sumir városállamokat, szerve-
zetüket, a sumir vallást, műveltséget és a tőlük feltalált ékírást. (1—55) A 
második részben (56—85) a sumir kultúrának Izraelhez való viszonyát 
fejtegeti. — VI. k.-ében az ú jabb időben a racionalista kutatóktól erősen 



hangoztatott véleményt tárgyalja, milyen viszonyban volt Izrael az őt körül-
vevő kánaáni ta népekkel, akiktől nyelvét kapta, és amelynek primitív bál-
ványimádása csakugyan sokban hatott a zsidókra, hiszen a próféták műkö-
désének jórésze ez ellen a bálványimádás ellen irányul. A helytelen az volt, 
hogy sok ú jabb kutató Izrael legitim istentiszteletének és vallási meggyőző-
déseinek jelentős részét a kánaánitáktól eredezteti. Elismeri, hogy a Kánaánba 
való költözéskor a zsidóknak jórésze átvette a kánaánita-kultuszt, de viszont 
kimutatja, hogy a törvényes, tehát szerintünk kinyilatkoztatott Jahve-kultusz 
a kánaáni ta vallásnak befolyása alá nem került, mert jóval magasabbrendű 
vallás amannál . Amennyiben a kánaáni ta vallás egyes szertartásait : a magas-
latok kultuszát, a sz. prostitúciót, kövek és stélák, fák kultuszát, a gyermek-
áldozatokat stb. át is vették, az ellen mindig küzdöttek a legitim izraelita 
vallás képviselői és az soha a hivatalos Jahve-vallásba nem került bele. 
— VII. k.-e hasonlóképen modern témát választ tárgyalása alapjául. Ujabb 
kutatók szerint, akik természetesen nem hisznek semmiféle vallás természet-
fölötti eredetében, a zsidó vallás eredetileg pusztai, „arab" vallás volt, mely 
egy nomád nép lelkivilágának felel meg. Jahve pedig „pusztai isten" (Wüsten-
gott). Kortleitner ezeknek az állításoknak elevenjére tapint, azzal, hogy ki-
mutatja, hogy a pátriárkák sohasem voltak egyszerű nomádok, hanem mivel 
a földművelést is űzték, ha mindjárt kezdetleges formában, csak félnomádok-
nak számítanak. Gósen földjén, Egyiptomban pedig még kevésbé lehetett 
őket nomádoknak nevezni. A Sinai-félsziget kenitái, kiknek az ú jabb vallás-
történet szerint nagy szerepük lett volna Izrael va l lásának kialakulásában, 
szintén nem voltak nomádoknak mondhatók. Az Ószövetség könyvei sehol 
nem tüntetik fel, elsősorban a prófétai irodalom, hogy az ószövetségi vallás 
a nomádok egyszerű életéből eredt volna. 

Kortleitner műveit régen ismeri a szakember. Új vállalkozását a szó 
elcsépelt értelme nélkül hézagpótlónak nevezhetjük. Kétségtelen szaktudása 
mellett a szerzőnek megvan az a sok hasonlótárgyú írónál hiába keresett 
adománya is, hogy tud világosan is írni, és minden kérdést élőiről kezd 
tárgyalni, nem tételezve fel az illető kérdésről semmit, úgyhogy nagyon 
alkalmas első tájékoztatásra az említett aktuális témákban. 

Th. a V. Gerster, 0 . Cap., Familia Veteris Foederis, Taurini (Marietti) 
1931, 261, 8 L. 

P. Gerster valamikor a szenlírás-tudománynak volt lektora. Ez a könyve 
1896—1903 között tartott előadások sorozata. Első részében az ószövetségi 
•családot magában (in se) tekinti (7—134). A házasságjogi törvényeket, a 
házasságkötés módját, a házasság felbontását, kulturális kísérő tüneteit 
tárgvalja. Második részében az ószövetségi családot Istenhez való viszonyában 
tekinti (145—214), itt olyan dolgokat is tárgyal, melyek tulajdonképen nem is 
tartoznának e témakörbe : mint pl. a vallás aktusait. A harmadik részben 
(215—258) a családnak másokhoz való viszonyát ismerteti, ismét mindenféle 
más témát is előhozva. A könyv előszava szerint nem tart tudományos 
igényekre számot. Mindazonáltal szóvá kell tennem, hogy bármennyire nem 
akar egy könyv „tudományos" lenni — ami magában véve még csak nem 
is érdem — nivótlannak és elmaradtnak nem szabad lennie. Nem akarjuk 
éppen ezt a megállapítást Gersterre alkalmazni, de viszont biztos, hogy a 
végeredményben mégis 1931-ben kiadott műben a felhasznált irodalom 1910-
zel zárul. Ezért semmit nem hallunk a modern vallástörténeti problémákról, 
kultúrviszonyokról, melyek mint az előző recenzió Kortleitner könyveiről 
kimutatta, oly fontosak volnának. A kiváló latinsággal megírt mű azért 
használható, bár újra hangsúlyozzuk, hogy a tudomány nem árt sohasem 
senkinek, még akkor sem, ha népszerűsítő művet, vagy kompendiumot akarna írni. 

Dr. Radó Polikárp. 

Erkölcstan. 
Dr. M. Müller: Ethik und Recht in der Lehre von der Verantwort-

lichkeit. Ein Längschnitt durch die Geschichte der kat. Moraltheologie. Josef 
Habbel, Regensburg. 1932. 256 1. Fűzve 9'60 M., vászonkötésben 12'60 M. 



Már ősidőktől fogva érdekelte az emberiséget az a fontos kérdés, milyen 
feltételek között mondható az ember erkölcsi szempontból felelősnek csele-
kedeteiért és azoknak következményeiért. E kérdés megoldásában a primitív 
büntetőjogi felfogás, a közjó és a külső fegyelem megőrzésének alapelve 
sokáig éreztette döntő vagy legalább is zavaró befolyását s ezért az erkölcsi 
beszámítás megállapításakor a cselekvés és következményeinek tárgyi vonatko-
zása az erkölcsi rendhez vagy kizárólagos vagy kelleténél nagyobb fokú 
figyelemben részesült, az akarat lélektani kapcsolata a cselekvéssel és annak 
következményeivel ellenben a konkrét kérdés etbírálásakor még napjainkban 
sem érvényesül az erkölcsi beszámítás egyetlen zsinórmértékéül. Habár az 
antik etika is eléggé hangsúlyozta az érzület, az akarat döntő súlyát az erköl-
csi beszámítás megállapításakor, Krisztus tanításában és e l járásában még 
inkább kikristályosodott az érzület jóságának főszerepe a cselekvés erkölcsi 
értékelésében, az első keresztény századok szentatyái is szintén felismerték 
és hirdették az érzület, akarat döntő jelentőségét az erkölcsi értékelésben, a 
bűnbánati fegyelemben a vezeklés kiszabásakor és egyébb erkölcsi vonat-
kozású gyakorlati esetek megoldásakor a tisztán erkölcsi és tisztán jogi fel-
fogás az erkölcsi beszámítás önállóságának és függetlenségének elhomályo-
sulásával, háttérbeszorulásával mégis egymásba fonódott s így olyan cselek-
vés is bűnösnek minősült, amely nem értelmi előrelátással és akarati elha-
tározással, tehát tudatosan és szándékosan történt. Szent Ágoston és Szent 
Tamás alapelveikkel ugyan halhatatlan érdemeket szereztek az erkölcsi beszá-
mítás lényeges feltételeinek és kellékeinek t isztázásában, de teljes világosság-
gal és szigorú következetességgel mégis a XVI. és XVII. század nagy hit-
tudósai iparkodtak alkalmazni, érvényre juttatni a keresztény erkölcstanban 
az erkölcsi beszámítás egyetlen alapszabályát : csak azokat a cselekvéseket 
és ezeknek csak ama következményeit jelenthetjük ki erkölcsi szempontból 
jóknak vagy bűnöseknek, amelyeket az ember tudva és akarva követett el. 
A katolikus erkölcstanban csak a sokféle vonatkozású gyakorlati kérdések 
megoldása mutat e téren némi ingadozást, elvi téren az erkölcsi beszámítás 
egyedüli jogosultsága legkevésbbé sem tekinthető vitásnak. 

Müller teljes tudományos felkészültséggel, ernyedetlen és hosszú kuta-
tás után megírt munkája három fejezetben tárja elénk az erkölcsi beszámítási 
elmélet fejlődését, lassú kialakulását , tisztázódását és felszabadulását a bün-
tetőjogi beszámítási elméletek túltengő befolyása alól. Bámulatos az a tudo-
mányos anyag, amelyet nyomtatásban megjelent vagy pedig csak kéziratban 
fennmaradt források a lapján átvizsgált és rendszerbe foglalva feldolgozott. 
De egyszersmind hiánytatan elismerésre, tarthat számot az a biztosság és 
könnyedség is, amellyel az erkölcsi beszámíthatóság sokfelé ágazó vonat-
kozásait egy gyújtópontban összegyűjti, hogy a kérdés mibenléte, fontossága 
és megoldásának egyedüli jogosultsága tökéletesen megvilágítva álljon kutató 
elménk előtt. Habár a szellemi kérdések történetének a többi velük többé-
kevésbbé szorosan kapcsolatos kérdésektől elkülönített tárgyalása nem egy-
szer könnyen veszedelmessé, egyoldalúvá válhatik, a szerző könyve ettől a 
hibától is ment, az erkölcsi beszámítás kérdését mindig a megfelelő kor szel-
lemi i rányának és gyakorlati e l járásának fényében dolgozza fel s így az 
elkülönítés nem merevedett elszigeteltséggé. Még csak azt szerettük volna, 
ha az első három század bűnbánat i fegyelmében érvényesülő alapeszmék, 
erkölcsi beszámítás kérdéseire is szentelt volna némi fáradtságot, mert csakis 
így tudjuk az első három század bűnbánati fegyelmének kialakulását és a 
bűnbánat szentségével való kapcsolatait vagy pedig a római büntetőjogi felfo-
gáshoz való vonatkozásait felfödni, ha az erkölcsi beszámítás oldaláról is 
szabatosan megvizsgáljuk és mérlegeljük. 

Müller könyve úttörő mű a katolikus erkölcstan történeti feldolgozá-
sában, de a kezdetlegesség veleszületett hibái és tökéletlenségei nélkül. 

Dr. Hegyi Dámján. 



Egyháztörténelem. 

J. P. Kirsch : Kirchengeschichte. IV. B. Dr. L. A. Veit : Die Kirche 
im Zeitalter des Individualismus 1648 bis zur Gegenwart. 2. Hälfte : Im Zei-
chen des herrschenden Individualismus 1800 bis zur Gegenwart. Herder, Frei-
burg i. Br. 1933. XXX - f 516 1. Fűzve 14'80 M., vászonkötésben 18 M. 

Az áz évszázad, melynek egyháztörténelmét Veit avatott tolla különböző 
irányú fejlődésében és küzdelmeiben megrajzolja, a minden téren teljes ere-
jével tomboló individualizmus kora. Az individualizmus lassanként minden 
béklyóját lerázva a szellemi, társadalmi, politikai és gazdasági élet összetartó 
eresztékeinek szétszakítására tör és következetesen halad előre a keresztény-
ségtől megfosztott, tisztán külső kultúra siralmas csődjéig, káoszt teremt a 
rendezettség helyén, a boldogítás örve alatt boldogtalanokká tett milliókat., 
mert az egyént hangsúlyozva és mindennek értékmérőjévé téve elfeledkezett 
annak társadalmi viszonylatairól, lényének szociális mozzanatairól. Ezzel 
szemben az ellenhatásaként fellépett másik véglet, az elvi és abszolút szoci-
alizmus (kollektivizmus) az egyén öncélúságát tagadva az embernek társa-
dalmi jellegét és vonatkozásáit emelte ki, választotta minden irányító alap-
eszméjévé. Az előbbi az egyén molochjának oltárán áldozta fel az embert, 
az utóbbi pedig a mindent magába felszívó közösség szakadékaiba lökte alá 
a fölfelé törekvő, magasságos célok elérésére alkotott egyént. Mindkét szél-
sőséges irányzat azonban ugyanabban a veleszületett betegségben szenved : 
a meterializmus (anyagelvűség) mindkettőbe belevéste a maga kitörülhetetlen 
anyajegyét. Ennek folytán az európai közszellem elvesztette, legalább is elvi 
szempontból, keresztény vonósait és a szédületesen fejlődő technika szállító 
eszközein száguldva rohant a teljes elvilágiasultság Isten-távolságának min-
dent elnyelő mélységei felé. 

Az Egyház e két szélsőséges irányzat között a kereszténység összetartó, 
benső, lelki kultúrát teremtő eszméinek zászlaját magasan lobogtatva iparko-
dott az individualizmus és a szocializmus vadhaj tásai t lenyesegetni, kilen-
géseit visszaszorítani, a civilizáció bámulatos eredményeitől megkótyagosodott 
emberiséget az Istentől, Krisztustól átitatott szolidarizmus igazi kultúrát hala-
dást biztosító ösvényeire visszavezetni. Az individualizmus kilengéseivel szem-
ben nyomatékosan hangsúlyozta az összes emberek lsten-gyermekiségét, test-
véri egyenjogúságát, a szociális szeretet és igazságosság kötelező erejét, a 
keresztény kinyilatkoztatás egységét és egyetlenségét. a kollektivizmussal szem-
ben pedig sohasem szűnt meg védelmezni az egyes ember Isten-képmás-
szerűségét, lelkiismeretszabadságát, földi és másvilági öncélúságát, sérthetet-
lenségét. Egyetlen eredővé akarta és akar ja összekapcsolni az ezerfelé törekvő 
erők irányvonalait. 

Az Egyháznak ezt az óriási, titáni küzdelmét négy részre osztva érdek-
feszítő módon, élvezetes nyelven tárja elénk Veit. Az első rész mintegy beve-
zetésként Napoleon állami és egyházi diktatúrájának rövid epizódját festi 
meg. A második a modern szellemi, társadalmi, politikai és gazdasági élet 
nemzetközi jelenségeit, mozzanatait és az Egvháznak velük szemben elfoglalt 
álláspontját, küzdelmeit tárgyalja. A harmadik az Egyháznak egyes országok-
ban lefolyt rövid történetét és jelen állapotát vázolja. A negyedik végül a 
többi keresztény egyházakhoz és szektákhoz való viszonyát, valamint ezek-
nek rövid történetét foglalja össze. 

Veit történetírói módszere nem egy szempontból eltér a hagyományos 
történetírás módszerétől. Nem annyira teljesen kicizellált összképeket rajzol, 
mint inkább egyes, de a lehető legjellemzőbb vonásokat ragadja ki, ami néhol 
bámulatos ügyességével szinte elkápráztat, míg másutt az áttekintés elmosó-
dására vezet. Az egyes szellemi, társadalmi, politikai és vallási irányzatokat 
inkább fejlődésüknek különböző mozzanataiban vonultatja el előttünk, mint-
sem hogy mibenlétüknek szélesebb körű és szabatosabb kifejtésére áldozna 
időt és teret. Habár minden ország egyháztörténetét annak az össztörténetben 
elfoglalt jelentősége szerint iparkodik is összesűríteni, mégis az a benyomá-
sunk, hogy az Európán kívüli országok, sőt Európa egyes országai is bizo-
nyos rövidséget szenvednek akár a történetük megírásához felhasznált fórrá-



sok és irodalom gyér és elavult voltát, akár pedig a megírt események nem 
egyszer nagyfokú hiányosságát vagy jelentőségüknek meg nem felelő kidom-
borítását tekintjük is. E téren különös nyomatékkal akarunk rámutatni Magyar-
ország egyháztörténelmének mindkét irányú elnagyoltságára és hiányosságára, 
egy-két a történeti valóságnak meg nem felelő állítására (így pl. a magyar 
bencés kongregáció nem a XIX., hanem már a XVI. században alakult ; a 
magyar missziós orvosegyesület tudtunkkal már felbomlott ; a magyarosítás 
nem volt erőszakos, mint ezt Veit alapján gondolhatnók). Tárgyias elfogulat-
lanságra törekedve seholsem hallgatja el a katolikus Egyház harcosainak 
hibáit, sőt mintha nem egyszer túlságosan is kidomborítaná. Ezzel azonban 
nem eszményképeket akar lerombolni, hanem a katolikus Egyház tökéletes, 
tiszta szeretetére, céljainak minél lelkesebb megbecsülésére és minél meg-
fontoltabb előmozdítására akarja olvasóinak lelkét nevelni, hisz Veit egyhá-
zias érzülete, a katolicizmus nagyrahivatottságának tudata, krisztusi voltának 
csodálata, az Egyház feltétlen szeretete az elkövetett hibák említésekor i s 
mindenütt ragyogva átcsillan az emberi gyarlóság árnyékain. 

Veit fenti könyvének ismertetésével kapcsolatban örömmel jelezzük,, 
hogy a Pastor : Geschichte der Päpste írójának halála miatt sem marad 
csonka, pusztán 1799-ig terjedő. P. Róbert Leiber, Rómában az egyháztörté-
nelem tanára, 3 kötetben írja meg folytatását 1800-tól napjainkig, teljesen 
Pastor szellemében, ugyanazzal a gondos és beható forrástanulmánnyal tár-
gyilagossággal és szakszerűséggel. Szintén a Herder-cégnél jelenik meg 5 
éven belül. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Mályusz Elemér : Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. Bp. 
Magyar Protestáns Irodalmi Társaság. 1930. 

Nagyon értékes, tanulságos munka. M. az előszóban kegyelettel emlék-
szik meg Zsinka Ferencről, az A elhúnyt szerkesztőjéről, a prot. egyháztörté-
netirás fellendítőjéről. Zsinka vette észre, hogy a magyar prot. egyház múlt-
jának kutatása kb. a XX. század kezdetétől fogva nem tart lépést történet-
írásunk fejlődésével s egy egész történetkutató nemzedék munká ja elmaradt. Hoz-
záfogott a szervezéshez, feltámasztotta az 1911 óta szünetelt Adattárt. Meg-
indította a Magyarország újabbkori történetének forrásai mintájára a prot. 
egyháztörténet egy-egy döntőfontosságú, központi problémájára (a gályarab-
ságra küldött protestánsok sorsa, a Carolina resolutio és előzményei, továbbá 
a II. József-féle türelmi rendelet s az 1790-i vallásügyi törvény keletkezése) 
a minden oldalról megvilágító anyaggyűjtést. Ezekben a kötetekben valóban 
a magyar prot. életének sorsdöntő mozdulatai kerülnek tárgyalásra. — Az 
Adattár is ilyen Fontes-kötet lesz idővel, pl. az Országos Levéltár Thurzó-
levéltárának XVI. század végi és XVII. század eleji anyaga Thurzó György 
nádor szereplésére s a kor vallási állapotára vonatkozólag. A jelen kötetben 
a Kassa sz. kir. város 1603—4-ben megkísérelt rekatolizálásának történetéhez 
közli az iratokat Paulinyi Oszkár. 

Hata lmas protestáns öntudattól izzik ez a munka, mely Mályuszt is, 
Paulinyit is kissé elragadja, mikor M. ezt írja a 6. 1. : nem túlzás, ha azt 
mondjuk, hogy száz ev óta vagy protestáns származású, vagy velük azonos 
világnézetű történetírók alakították ki a magyar mult összképét, bizonyára 
nem gondolt hirtelenében Horváth Mihályra, Szalay Lászlóra, Pauler Gyulára, 
Pór Antalra, Fraknói Vilmosra, Békefi Remigre, Erdélyi Lászlóra, Sörös Pong-
rácra, Karácsonyi Jánosra stb. Paulinyi meg így elmélkedik a 17-ik lapon : 
kit terhel a közvetlen politikai felelősség azért, hogy az ország éppen ekkor, 
a darabokra szakadt államtest egységének helyreállításáért kezdett török 
háború idején sodortatott a vallásprobléma mély szakadékának szélére ? A 
választ keresve meg kell állapítanunk, hogy ez a politikai felelősség elsősor-
ban az ú. n. „katolikus magyar tanácsosokat" terheli. Azt hiszem, ugyan-
ennyi fáradtsággal egészen Luterig, Kálvinig s a magyar prot. apostolaiig 
is elmehetett volna, akiknek legalább ennyi részük van Európa és Magyar-
ország lelkének darabokra törésében. 

Elismerés illeti meg a prot. egyháztörténetírásnak ezt a modern mód-



szerrel és célkitűzésekkel dolgozó szervezet munkáját , elismerés illeti meg a 
Magyar Prot. Irodalmi Társaságot, mely költségvetésileg is lekötött bizonyos 
összeget, hogy az utolsó akadály is eltűnjön a prot. egyháztörténeti kutatás 
szabadabb fejlődésének útjából. 

Ezzel szemben hogyan áll a kat. egyháztörténetírás és kútfőkiadás ? A 
magyar kat. tudomány vezető helyéről s személyeitől kaptunk lelkes indítá-
sokat. Van kitűnő programmunk is. L. Szegfű Gy. A katolikus történetírás 
Magyarországon. M. Kat. Almanach. I. évf. 1927 695—700 1. Látunk kitűnő 
munkaerőket a világi papság és szerzetesek közt egyaránt, látunk kuíatókat 
Rómában, Bécsben, de nem látjuk a római, a bécsi, a budapesti, a püspöki 
és káptalani s a rendi levéltárak feldolgozására irányuló megszervezett erő-
ket s a megszervezett munka eredményeinek kiadására szükséges anyagi 
eszközök biztosítását. Pedig, mint a protestáns példa mutatja, itt az ideje a 
szervezésnek s a k iadás költségei előteremtésének. 

Dr, Mihályi Ernő. 

Heimbucher Die Orden und Kongregationen der kat. Kirche. 3. Aufl. 
3. und 4. Heft. 

Ezen jeles munkának 1. és 2. füzetét a folyóirat mult évfolyamában 
1 170. és 369. lapon ismertettük. 

A 3. füzet a 54—831. lapokon a Szent Ágoston-féle regula a lap ján álló 
mercedariusok, szerviták, pálosok, alexiánusok, irgalmasok, János-lovagok és 
német lovagokról, valamint az ezen regula a lapján álló női szerzetekről, 
továbbá Szent Ferencnek első és második rendjéről vagyis a ferencesekről 
és klarisszákról szól, még pedig az eddig ismertetett tagolással : a szerzetes 
vonatk. irodalom, a szerzet keletkezése, szabályai, a szerzet rövid története 
és jelenlegi elterjedése és állapota, egyházi érdemei akár a hithirdetés, vagy 
a felebaráti szeretet gyakorlása, akár az egyházi fegyelem, akár a tudomá-
nyok vagy művészetek gyakorlása terén. 

A 3. füzettel teljessé lett a tervezett első kötet, mely a 2. kiadással 
szemben, bár sok új anyagot hoz, miként már az 1. füzet ismertetésénél 
említettük, mégis az anyagnak tömörebb tárgyalása és több apró szedés foly-
tán 181 lappal rövidebb. 

A 4. füzet Szent Ferencnek harmadik rendjét és ennek sok n®i ága-
zatát, valamint a minimiket vagyis a legkisebb tesvéreket, továbbá a kár-
melitákat, majd az ú. n. clerici reguläres vagyis papi szerzetek közül a the-
atinusokat, barnabítákat, Kamilliánusokat, piaristákat, (kegyesrendiekei) és a 
jezsu tákat ismerteti 288 lapon ; de bár a füzet második fele kizárólag ez 
utóbbiakról szól, mégsem végez velük egészen. 

Rengeteg irodalom van említve ezen füzetben és rengeteg anyag tár-
gyalva. Aki valamely szerzetnek ismeretére szorul, az a legszükségesebb dol-
gokat megtalálja ezen munkában vagy legalább az irodalmi útbaigazítást, 
amelyen tovább kutathat. 

De bármekkora anyag van is felhalmozva ezen jeles munkában, mégis, 
miként már az 1. és 2. füzet ismertetésénél hangsúlyoztam, az egyes szer-
zetekre vonatkozó magyar dolgokat h iába keressük benne, mert ezekből csak 
kóstolót kapunk, ami mindenesetre nagy és sajnálatos hiánya. 

Schermann Egyed. 

Kirchengeschichte des Eusebius Pamphili Bischofes von Cäsarea. 
II. Band. Übersetzt von dr. Phil Haeuser. Bibliothek der Kirchenväter. 1932. 
Verlag Josef Kösel und Friedrich Pustet, München. 

Örömmel regisztrálhatjuk, hogy a Bibliothek der Kirchenväter első 
sorozata után, mely 63 kötetből áll, megjelenik a 18 kötetre tervezett máso-
dik sorozat, kötetenként előfizetésben M. 5'40. Dr. 0 . Bardenhevver és dr. J. 
Zellinger professzorok végzik továbbra is a szerkesztést, a harmadik szer-
kesztő Dr. K. W e y m a n nem régen meghalt. A második sorozat Eusebius 
egyházhistóriájával indul meg és méltán, mert hiszen ez a kereszténység első 
századaira a legértékesebb forrás. Eusebius tíz kötetes egvházhistóriáját kez-
detben nem úgy tervezte, mint ahogy ez most rendelkezésünkre áll. Az elő-



szó megismertet bennünket Ed. Schwartz és R. Lagueur legújabb kutatásaival 
Utóbbi szerint Eusebius az intelligens közönség részére már 303 előtt kiadóit 
egy-két kötetből álló egyházhistóriát, ezt később változtatásokkal és hozzá-
adásokkal többször újra kiadta. A fordítás gondos és fontos. 

Dr. Hermann Ipoly 

Egyházjog 

P. M. Conte a Coronata O. M. C. : Institutiones Iuris Canonici ad 
usum utriusque cleri et scholarum. Vol. III. De processibus. Marietti, Taurini 
(Italia). 1933. 669 1. Fűzve 30 L. 

Az egyházi perrendtartásról már sok kiváló jogi munka jelent meg a 
turini Marietti-cégnél és a többi olasz kiadónál. Ezek között is méltán előkelő 
helyet tölt be Coronata kézi és tankönyve. Mivel a gyakorlat számára is íródott, 
kerüli a hosszúra terjedő akadémikus vitákat és fejtegetéseket és a szabatosan 
körülhatárolt jogszabályok gyakorlati a lka lmazásának mikéntjére, jelentőségére 
biztos látással, könnyed eligazodással mindenütt iparkodik rámutatni. Minthogy 
azonban elméleti megalapozás nélkül a gyakorlati a lka lmazás szilárdsága és biz-
tossága szinte leheletlen, ezért fogalommeghatározásaiban, az egyes jogszabá-
lyok kapcsolatainak feltárásában, módszeres feldolgozásában a tudományos 
kritika legkényesebb kívánalmait is kielégíti, Ahol nagyon szükségesnek látja, 
rövid történeti áttekintéseket is nyújt az illető kérdések genetikus megértésének 
megkönnyítése végett. A vitás kérdések területén mindig józan és komoly mérsék-
lettel okolja meg állásfoglalását. Nyelve is világos és könnyen folyó. A jogi 
irodalom legújabb alkotásait is gondosan figvelemmel kíséri és értékeli. 

A könyv két részre osztható. Az első nagyobb terjedelmű rész az egy-
házi perrendtartás ál ta lános jogszabályait tárja fel, magyarázza és gyakorlati 
példákkal szemlélteti. A második rész pedig, miután a peres eljárás elkerülé-
sének módjait, a megjegyzést és választott bíráskodást és ezeknek szabályait 
röviden kifejtette, a bűnügyi-, házassági-, az egyházirend érvénytelenítése iránt 
indított, boldoggá- és szentéavatási perek, valamint a közigazgatási úton elin-
tézendő egyes különleges esetekben követendő el járás jogszabályait taglalja. 
Négy függelékben végül a be nem végzett házasság felmentésére, az egyházi-
rend érvénytelenítése, vagy a belőle folyó kötelezettségek megszüntetése végett 
indított keresetekre és házassági ügyek tárgyalására vonatkozó legújabb ren-
delkezéseket hozza a megfelelő formulákkal együtt, ami ez ügyekben az eljá-
rás gyakorlati lefolytatását tetemesen megkönnyíti. 

A könyv gyakorlati használhatósága még inkább fokozódott volna meg-
felelő tárgy- és névmutató, valamint egyéb ügyekre vonatkozó formulárék 
hozzáfűzésével. Tudományos szempontból kifogásolható a felhasznált szakiro-
dalom külön feltüntetésének mellőzése. 

Dr. Hegyi Dámján 

Liturgia. 

Ildefons Kardinal Schuster, Liber Sacramentorum. X. Band. Sach-
register. Zusammengestell t von D. Cesario D' Amato O S. B. — Fr. Pustet ; 
Regensburg. 1932. — 180 1. Ára kötve 5 — M, fűzve 3 40 M. 

A bíboros egyházfejedelem műve összes olvasóinak egyik legmegokol-
tabb óha ja teljesedett, amikor a 9 kötetes liturgikus műhöz elkészült ez az 
alapos, mindenre kiterjedő tárgymutató. De nemcsak tárgymutató akar lenni 
ez a kötet, amellyel most már teljesen elkészült és megjelent a nyilvánosság 
előtt is Schuster bíboros-érsek ha ta lmas és kiváló munká ja , hanem egyúttal a 
szerzőtől használt külön kifejezések és fogalmak magyarázata is. E kötet 
három részből áll. Az első rész a tulajdonképpeni tárgymutató, amely teljesen 
tökéletes és minden kifogásnélküli alkotás. A második rész azoknak a litur-
gikus kifejezéseknek és fogalmaknak magyarázatát hozza, amelyek a mai 
nyelvhasználatban ritkábban fordulnak elő ; a harmadik rész pedig törté-
nelmi szempontból nagyon fontos; ki tűnő elrendezésben és könnyen áttekint-



hető módon hozza a római ókóri stációk jegyzékét. — Ezen alkalommal, 
amikor most már német fordításban is teljesen elkészült a „Liber Sacramen-
torum", ismételten utalunk azokra az elismerő ismertetésekre is, amelyek 
folyóiratunkban megjelentek. (V. ö. 1930. évf. 370. 1.; 1931. évf. 68 és 349. 1. ; 
1932. évf, 165. 1. !) Amint az idézett helyeken a legszebb elismeréssel nyilat-
koztunk Schuster bíboros úr művéről, éppenúgy most is a mai liturgikus 
mozgalomra való tekintettel különösen is felhívjuk olvasóink figyelmét erre a 
műre, amely a lapos szaktudással , a mai kor összes igényeit kielégítő módon 
ismerteti a római kat. Egyház misekönyvének összes miseszövegeit és az 
egyházi év összes ünnepeit. Köszönet és hála illeti a szerzőt, a fordítót és a 
kiadót egyaránt, hogy a könyvpiacot ezzel a kiváló munkával gazdagították. 

Breviárium Romanum . . . In usum itinerantium. Editio II. Taurinensis 
iuxta typicam a S. R. C declaratam. In — 32. Ed. Marii E. Marietti, Torino 
(118), Via Legnano 23. Ára fekete bőrkötésben, vörös metszéssel 52 L. 

Jelen breviárium-kiadás a kiadó cégnek gyakorlatias érzékét dicséri. 
Egy kötet az egész, amely az Ordináriumot, Psalteriumot, a pünkösd utáni 
vasárnapok homiliáit és orációit, a Commune Sanctorumot és a szokásos 
függelékeket tartalmazza. Kötését úgy készítette el a kiadócég, hogy e kötet 
elején is, meg a végén is könnyen beilleszthető egy-egy füzetecske azokból 
a különálló és a breviárium-kötethez mellékelt 19 füzetecskéből, amelyek a 
Proprium de Tempore-t (9 füzet) és a Proprium Sanctorum-ot (10 füzet) tar-
talmazzák, anélkül, hogy a kötés vagy a füzetecske a legkisebb kárt is 
szenvedné. Utazó papoknak szánta a kiadó, de a többieknek is nagyon hasz-
nos lehet ez az igazán ügyes, kényelmes, tetszetős, teljes és — ami m a n a p 
szintén előnyös ! — eléggé olcsó breviárium-kiadás. A breviárium elején szo-
kásos rubrikákat, kalendáriumot külön füzetecske tartalmazza. Természetes, 
hogy a magyar szentek külön officiumait külön kellene megszerezni. 

— fm -

Liturgikus Lexikon. Szerkesztették; Dr. Kühár Flóris és Dr. Radó Po-
likárp. Komárom. 1933. 456 1. — „Korda" bizomány. Budapest, Vászonkötés-
ben à 6 P. 

Az előszóban a szerkesztők azt a célt adták.ennek a nagyarányú, érté-
kes és igazán aktuális munkának, hogy vele az „Üdvözítő forrásaihoz" segít-
sék a mai híveket. A liturgia sokágú tudományának megbízható eredményeit 
közlik röviden, lexikon-alakban, 1500 címszó magyarázatával. Céljukat nem-
csak hogy megvalósították, hanem annál többet is adtak. Aki összeveti a 
Misekönyv történetére, a szentírási olvasmányokra, az ünnepekre, főleg 
a Mária-ünnepekre, továbbá a szentmisére és a szentségekre vonatkozó cím-
szavakat egészen új kézi könyvek adataival (pl. Eisenhofer), megállapítja, 
hogy a Lexikon gerincét alkotó részek jórészt eredeti szakkutatásnak jól meg-
érlelt, röv d összefoglalását nyújtják. Világos, jól csoportosított ismertetést nyer 
az olvasó a keleti liturgiáról, pontos útmutatást a rubricisztika anyagáról. A 
szentmise áldozatjellegét eredeti megvilágításba helyezik az : Anamnesis , 
Memoria, Áldozat, Szentmise címszók. Az egyes miseszövegek exegesiséhez is 
értékes adatokkal szolgál ez a munka, mely az egyházi énekre vonatkozó 
történeti és rubricisztikai anyagot is kimerítően tárgyalja, A szerkesztőket a 
mű megíráséban Dr. Faludi Marcellin, Gál Geláz és Dr. Szunyogh X. Ferenc 
támogatták. Őszinte örömmel ajánl juk olvasóinknak a Liturgikus Lexikont, 
mert hisszük, hogy nagy hivatása lesz a katolikus tudásnak és a lelkiéletnek 
szolgálatában. 

Dr. Mihályi Ernő. 

Lelkipásztorkodás. 

Felix M. Cappello S. I , Tractatus canonico- morális de Sacramentis . 
Vol. III. De Matrimonio. Accedunt Appendices De iure matrimoniali Orien-
talium et de iure italico post Concordatum vigente. Editio 3 a M. E. Marietti, 
Torino 1933. X X V I I I + 1 0 8 1 lap. Ára fűzve 35 L. 



Cappello, a római Szent Gergely-Egyetem tudós tanára nem ismeretlen 
folyóiratunk olvasói előtt. Ismételten is volt a lkalmunk, hogy műveiről igazán 
a legnagyobb elismeréssel nyilatkozzunk. (V. ö. 1930. évf. 369 1.; 1932. évf. 
274 1. !) Jelen kötetében, a házasság szentségéről írt monográfiájában, az egy-
házi törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően feldolgozva hozza a házas-
ságra vonatkozó összes jogi és erkölcstani igazságokat, tanításokat ; idézi a 
törvénykönyvnek vonatkozó kánonjait ; közli a hivatalos magyarázatokat, figyel-
mére méltatja a régi és ú jabb szerzőket mind, feldolgozza a Szentszék nyilat-
kozatait és döntéseit. Mindezt pedig szerzőnk a nála már megszokott tudomá-
nyos módszerrel és alapossággal végezte, úgyhogy jelen munkájával a házas-
ságról szóló irodalmat nagyon értékes művel gyarapította. Történeti adatokat, 
a civiljogot magában a műben röviden érinti csak, mert a házasságjog törté-
netét külön kötetben szándékozik megírni a szerző. Az egész, könyv nagyon 
gazdag bibliográfia után 15 fejezetben tárgyalja a házasságot. Általános fogal-
mak, felosztások ismertetése után szó van a házassági ígéretről és ennek 
jogi következményeiről, a jegyesoktatásról és vizsgálatról, a hirdetésekről, a 
házassági akadályokról általában, nagyon kimerítően és minden lehető esetre 
kiterjeszkedve a fölmentésekről, az akadályokról külön-külön, a házassági 
beleegyezésről (consensus) és föltételeiről, a házasságkötés alakjáról, szent-
ségi hatásairól. Továbbá szó van még a házastársak elválasztásáról, a házas-
ság érvényesítéséről és nagyon ügyesen és bőven a házassági perekről. A 
függelékben a keletiek házasságjogát , majd az olasz konkordátum után érvény-
be lépett olasz házasságjogot is ismerteti. Érdekességük vagy gyakorlatiassá-
guk miatt egy-két címet külön is felsorolunk. Ilyen pl. vájjon érvényes házas-
ságot kötnek-e azok, akik akarnak ugyan házasságra lépni, de nem akar ják 
a házasság szentségét fölvenni ? A pogányok, (zsidók) házassága megkeresz-
telkedésükkor szentség lesz-e ? Milyen bűnt követnek el azok a jegyesek, 
kik halálos bűn ál lapotában kötnek házasságot ? Kiket köteleznek az Egyház-
nak a házasságra vonatkozó tövényei ? Az á l lamnak van-e és mi a hatalma 
házassági ügyekben ? — A könyv gyakorlatiasságát, használhatóságát , kivá-
lóságát fokozza az is, hogy az egyes országoknak, és így a legtöbb helyen 
Magyarországnak a házasságra vonatkozó állami törvényeit is hozza. 

Kard inal Faulhaber, Rufende Stimmen in der Wüste der Gegen-
wart. Gesammelte Reden, Predigten, Hirtenbriefe. 2. Auflage ; 6—8. Tausend. 
X V I I I + 480 1. 8°; Herder, Freiburg i. Br. 1932. Ára fűzve 6'20 M., kötve 
7'80 M. 

Faulhaber, müncheni bíboros-érsek beszédgvüjteményének első kiadását 
kimerítően ismertettük 1932. évf. 156. lapján. Amikor most ismét felhívjuk 
olvasóink figyelmét e beszédgyüjtemény második kiadására, csak annyit aka-
runk még hozzáfűzni az előbb említett ismertetéshez : tények, eredmények 
bizonyítják a legszebben valamely mű értékét. Egy év alatt elfogyott az első 
kiadás ! Faulhaber ma már közismert az új- és óvilágban egyaránt ; könyvei-
ből nemcsak papok, hanem világiak is nagyon sok vigaszt, lelkierőt és buz-
dítást merítenek különösen a mai társadalmi viszonyok közepette. A mai 
idők legégetőbb kérdéseivel foglalkozik az egyházfejedelem jelen művében. 
(Pl. a vallás magánügy ?, házasság, szenvedés értelme, a pápaság a mi 
demokratikus időnkben, a katolikus akció, XI. Pius nagy gondolatai, Egyház 
és állam szétválasztása, a sajtó a népművelés szolgálatában, temetés vagy 
halottégetés, világegyház és világbéke stb.) — Ezért nagyon kívánjuk, hogy 
ne legyen e mű csak „a pusztában kiáltónak szava" . 

Dr. Tihamér Tóth, Warum rauchst du? (47 oldal) és Warum trinkst 
du ? (64 oldal) Verlag Ferd. Schöningh, Paderborn, 1933. 

Ugyanattól, Christus und die Probleme unserer Zeit. Predigten. — 
Verlag Ferd. Schöningh, Paderborn. 1932. 269 oldal. 

Ugyanattól, Sermonen over de Tien Geboden. Eerste Deel. — Aver-
bode, 1932. — 482 oldal. 

Ugyanattól, Met open Oogen door Gods Natuur. (180 oldal) és De 
Godsdienstige Jongen. (194 oldal) De Vlammsche Drukkerij. Leuven, 1932. 



Ugyanattól, La religiosita del g iovane. Consigli ai miéi allievi. IV. 
Venezia. Libreria Emiliana editrice. 1932. 

Dr. Tóth Tihamér műveiről folyóiratunk hasábja in ismételten is a leg-
nagyobb elismeréssel emlékeztünk meg. Most is csak ugyanazt kellene meg-
ismételnünk, amit az 1927. évf. 79. lapján, 1029. évf, 605. 1., 83—84. 1., 1931. 
évf. 355. és 373. 1., és az 1932. évf. 161. és 275. lapján mondtunk. Szónoki 
működésének szép sikereit, az ifjúsági pasztoráció érdekében írt műveinek 
eredményeit és azt is, hogy nevét immár európaszerte ismerik, műveit olvas-
sák, minden magyar csak a legnagyobb örömmel szemléli és ismeri el. Ez 
az eredmény és siker egyúttal minden katolikus magyar szívét nemes büsz-
keséggel is tölti el. 

— fm -

Iamier : La Pass ion de Notre-Seigneur Jésus-Christ et la morale 
cretienne. II. K. 256 1. 15 Fr. Paris. 

Iamier dominikánus szerzetes 1903-tól 1924-ig foglalta el a párisi Notre-
Dame böjti szószékét. 20 évi működése a Notre-Dame szószékén maradandó 
nyomot hagyott azokban a hata lmas kötetekben, melyekben beszédeit össze-
gyűjtötte. A jelen kötet második kötete a nagyértékű beszédeknek. 

Okulást, épülést egyaránt találhatnak ebben a gazdag kincstárban azok, 
akik olvasni tudják. 

y. s. 

Lelkiélet. 

Plus R. Isten bennünk. A 92. francia eredeti alapján készült fordítást 
sajtó a lá rendezte : Gálffy László S. J. — Korda R. T. kiadása. Budapest , 1932. 

Szerzőnk jelen művével azt akarta elérni, hogy az emberek ott keressék 
az Istent, ahol van, és hogy így a lelkeket Istennel való bensőséges, bizalmas 
viszony kialakítására serkentse. Nagyon sok mélyen gondolkodó keresztény 
ugyanis szinte kimerül a keresésben, az erőfeszítésekben, mert ahelyett, hogy 
a val lásnak legszebb és alapvető igazságaiban keresné az igazi lelkiélet for-
rását, keresi azt a különböző vallásos érzelmekben és másodrendű vagy 
mellékes ájtatossági gyakorlatokban. Kimerül azért, mert nem ott keresi az 
Istent, ahol a legkönnyebben megtalálhatná: nem keresi a saját lelkében. A 
könyv alapvető tétele az a hitigazság, hogy a megszentelő kegyelem ál lapo-
tában levő lélek különös módon az Istennek temploma. Tárgyát öt részben 
fejtegeti a szerző. Szemléltetve magyarázza az első részben a természetfölötti-
ség fogalmát, részletezi az embernek természetfölötti kiváltságait, melyekkel 
Isten felruházta a teremtéskor, de amelyeket elvesztett az áteredő bűnnel és 
amelyeket újra visszaszerzett neki az Isten a megváltás nagy művében. E 
fejtegetéseknek gyakorlatiasságát csak néhány címmel akarjuk igazolni. Ilye-
nek pl- „Eletét adta, hogy életünk legyen", „Miért választotta a keresztet?" 
„Elsőszülöttjét odaadta, hogy másodszülötteit megmentse" és még mások. A 
második rész bizonyítja Istennek a megigazult lélekben való lakozását. Kitér 
a szerző itt arra is. hogy Isten templomai, mennyország vagyunk és Krisztusnak 
a mása. Ezen igazságok szükségszerű következménye pedig az. hogy termé-
szetfölötti kiváltságainkat át is kell élnünk. A további fejezetekben tárgyalja 
a szerző a halálos bűnnek lelkünkre gyakorolt hatásait („szakítás a bennünk 
élő Istennel" ; „a gyermek megtagadja Atyját" ; „a Fiúisten elárulása" ; „a bű-
nöző Krisztusnak hóhérja, és jelszava : „Távozz Szentlélek"), továbbá azt is, 
hogy milyen legyen viszonyunk a bennünk élő Istenhez („ az Atya gyermekei", 
„az isteni Ige testvérei", „a Szentlélek templomai"), hogy ebből aztán levonja 
a következtetést : Vágyakozzunk e kincs után, féltve őrizzük, és tegyük tel-
jesen a magunkévá azt ! — Nagyon élvezetes olvasmány ; hívek, papok és 
hitszónokok használhat ják fel és olvashatják, amiért nagyon kívánjuk, hogy 
hasonló módon terjedjen el nálunk is, mint ahogyan elterjedt a francia eredeti, 
és hogy igen sok szívre gyakoroljon üdvös hatást. 

Dr. Faludi Marcellin. 



Fr. M. Willam : D a s Leben Jesu im Lande und Volke Israel. Mit 
33 vom Verfasser selbst aufgenommenen Bildern. Herder, Freiburg i. Br. 1932. 
XII + 5 1 4 1. Vászonkötésben 7 50 M. 

A szerző lelke előtt könyvének megírásakor, a hozzája szükséges elő-
tanulmányok és kutatások végzésekor magasztos és korszerű célgondolat le-
begett : megszüntetni bizonyos nagyon gyakori ferde elgondolást és felfogást 
és megalapozni azt a meggyőződést, hogy a Krisztus alapította Egyház min-
dig szoros kapcsolatban van minden korral és annak minden jelenségével 
a kereszténység nagyszerű eszméi nemcsak a múlthoz simulnak, hanem egy-
szersmind örökké korszerűek is. Krisztus korának történeti és néprajzi, val 
lási és társadalmi viszonyait nem ismerve vallhatja csak valaki azt a nézetet, 
hogy Krisztus Egyházának megalapításakor csak a közel jövő szükségeire 
gondolt, de nem vette s zámba a rákövetkező tizenkilenc évszázad viszonyai-
nak folytonos hullámzását , mélyreható változásait, gyermekes naivitástól az 
önérzetes érett férfiúság felé haladó gondolkodás hatalmas, sokszor ugrásszerű 
fejlődését. Ha valaki nem is fogadja el — helytelenül ugyan — Krisztus vég-
telen bölcseségű és előrelátású istenségét és a tőle alapított Egyház minden 
korhoz alkalmazkodni tudó rugalmasságának jogi érvényét, annyit a rendel-
kezésünkre álló történeti adatok alapján bizonyára kénytelen elismerni, hogy 
Krisztus korának élete korunk életének számtalan mozzanatával megegyezik : 
napja inkban is politikai, társadalmi, vallási és gazdasági feszültségek telítik és 
járják át a különböző országok és népek legtöbbjének életét. Krisztusnak az 
evangéliumokban megrajzolt életét a maga konkrét va lóságában és lüktető 
elevenségében magunk elé képzelve, történeti, földrajzi, néprajzi, vallási, po-
litikai, tásadalmi és gazdasági hátterébe beleállítva, — amelyeket az evangé-
liumok néha ugyan jeleznek, de legtöbbször csak ismertekként feltételeznek, 
— bizonyára megtaláljuk azokat a szoros kapcsolatokat is, amelyek Krisztus-
nak, fenséges eszméinek és Egyházának szükségességét a mai kor ezernyi ba-
jának, nehézségének, problémájának közepette is nyilvánvalóan igazolják. 

A szerző eme vezérgondolata pompásan érvényesült munkájának ösz-
szeáll í tásában. A kor történeti, társadalmi, politikai, vallási, néprajzi, földrajzi, 
vizrajzi, stb. viszonyait megfelelő helyeken oly sikeresen vázolja, oly elevenen 
lelkünk elé vetíti, hogy Krisztus földi életének eseményei, beszédeinek értelme 
egészen új színekben, ú j megvilágosításban ragyognak fel előttünk : Krisztust 
közelebb hozza hozzánk, a mienkévé teszi, mert — bár egyszerű — de még-
is sz ínpompás leírásaival, a mellékelt eredeti felvételekkel megkönnyíti szá-
munkra a Krisztus korába való beleilleszkedés, beleélés munkáját . Nem tu-
dományos célokat követ, de a tudós is sokat tanulhat belőle. Nem hitszóno-
koknak szánta, de ők is nagyon sok haszonnal forgathatják és számtalan 
részének átvételével, eszméinek, gondolatainak felhasználásával beszédeiket 
élénkíthetik, ha tásosabbakká tehetik. Nem a lelkiélet kialakításának megköny-
nyítése, munkálása végett irta, de lelki o lvasmánynak is nagyszerűen be-
válik, hisz éppen azt ismerteti meg velünk még fokozottabban, akit megis-
merni a Szentírás szerint is örök élet. Jézus Krisztust ; a történeti Krisztus 
egyéniségének vonzó báját , isteni küldetésének magasságos céljait és felada-
tait, tevékenységének örök fontosságát, taní tásának mélységeit, szeretetének 
u 'ánozhatat lan tetteit feltárva viszontszeretetre gyújt és felkelti bennünk a 
Krisztussal egyesülés, a Krisztusért élés szentpáli vágyát. 

Dr. Hegyi Dámján 

0 . Falleer S. I : S. Ambrosii De Virginibus Florilegium patristicum 
fasc. XXXI. 78 1. Bonn, Hanstein. 1933. 

Germanus Morin 0 . S. B : S. Caesarii . Arelatensis episcopi Regula 
Sanctorum Virginum. U. o. fasc. XXXIV. 55 1. 1933. 

A Florilegium patristicum ezen két füzete mintaszerű kiadásban közli 
az ősegyház két kiváló munkáját, melyek célja, hogy az Egyházban a szüzes-
ség erényét ápolják. A Szent Ambrus műve mint irodalmi alkotás is remek-
mű. Nővérének Marcellinának, aki maga is „virgo velata" az Egyház fátyolos 
szüze, a jánl ja művét, melyet 377-ban írt meg három részben. Az elsőben a 
szüzesség eredetét, értékét, méltóságát tárja fel, a másikban ezen erény min-



táit, példaképeit rajzolja meg, a harmadikban a szűziélet aszketikus paran-
csait, tanácsait ad ja páratlan nevelői meglátásokkal. Példái : Szent Ágnes, a 
Bold. Szűz, egy meg nem nevezett antióchiai szűz (Theodora ?), Szent Thecla, 
Szent Pelágia és a szerző nemzetségéhez tartozó Szent Soteris. Műve kortör-
ténetileg is érdekes, mert az átmenetet mutatja a szüzek magános életéből a 
monostori közös életbe. Szent Ambrus munkája beosztásában is (laus, exempla, 
praecepta), szellemében is keleti szerzőktől függ, ahonnét a szerzetesség is 
jölt a nyug. Egyházba. Tanult még Szent Cipriántól is. 0. Faller a kiadással 
és a bevezetéssel értékes munkát végzett. 

Szent Caesarius, arlesi érsek (469—543) sokáig ismeretlen, vagy nem 
értékelt apácák számára írt Statutumát adta ki G. Morin, a patrisztikus tudo-
mánynak ma legkiválóbb művelője. Hozzákapcsolja a Statutum Recapitu-
latlóját, mely voltaképen az előbbinek kibővítése és főleg zsolozsmatörténeti 
szempontból rendkívül érdekes. Ezenkívül közöl néhány levelet, melyeket 
Caesarius apácákhoz irt. Az első Statutum (ez a cím) 523 előtt keletkezett, 
mert ezt Hormisdas pápa hagyja jóvá (+523). A második 534-ben, Caesarius 
gondos, mindenre kiterjeszkedő szabályzatot ád az általa alapított arlesi zár-
dáknak. Főleg a clausurát hangsúlyozza és a világiakkal való érintkezést 
tiltja. Részleteiben szabályozza a zárdai életet. Szabályzata függ Szent Ágoston 
211. levelétől. Tartalmilag sokszor egyezik kortársának, Szent Benedeknek 
Regulájával, akitől (és az tőle) alakilag független. A női szerzetesség történe-
tére páratlan fényt vet ez a lelkiismeretes, szép forrásközlés. rf 

Szentek élete. I. kötet (januártól március végéig). — A Szent István-
Társulat k iadásában szerkeszti Schütz Antal. Ára 34—16 P. 

A kiállítás és a kötés ízléses. Sajtóhiba alig akad benne. A Szent 
István-Társulat nevéhez méltó könyvet, adott a közönségnek, elsősorban az 
intelligens közönségnek. — Kellet ez. Évek óta várták mindenfelé, mert az 
emberek figyelme egyre jobban az égiek felé iránvul és ebben a lelki vágyó-
dásban akar ja látni a szentek életét, mert követni akarja őket. Nagy hálát 
érdemelnek a tudós kegyesrendi szerzők, mert úgy adták a kézbe ezt a 
könyvet, hogy az intelligens embernek is kedve legyen a szentek életének 
tanulmányozására és követésére. A tudományos kutatásokat figyelembe vették 
és csak kevés legendát hagytak meg, de ezek oly kedvesek és szeretetre mél-
tók, hogy az embereknek a szívéhez is szólnak és nagyszerűen taní tanak is. 
De az egyszerűbbek is találnak benne sok lelki hasznot, mert azért arra is 
vigyáztak, hogy lehetőleg mindenkinek lelke épüljön a szentek életén. Vigyáz-
tak arra, hogy a magyar szentek és az egyes segítő szentek kultuszára is 
reá irányuljon az olvasónak a figyelme De sohasem erőltetve adják a tanul-
ságokat. Eljárásuk az volt, hogy a misekönyvben szereplő szentek életét 
adják, különösen olyanokét, akiknek nevét szokták viselni. 

Bevezetésképen a szenttéavatásról, a szentek életéből levonható általá-
nos tanulságról szólnak. Azután beszélnek arról, mit adjunk mi a szenteknek. 

Igazán nem kicsinyeskedésből, de mégis jónak látom megjegyezni, 
hogy a címszóban és a szövegben nem mindig van meg a következetesség, 
így az á l ta lánosabb hitvalló címmel nevez olyanokat a könyv, akik a szöveg 
szerint püspökök, érsekek voltak. Nem nagy ba j ez, de mégis jobb volna a 
másik kiadásban már kijavítani. Talán a következő kötetekben is. Kisebb 
el lenmondás lehet, hogv Szent Ildefonzról január 23.-án azt mondja meghalt 
667-ben és febr. 15.-én, hogy 669-ben. D r M s z , e r T e o d ó z 

Mosnièr; Les Épitres et l e s Evangiles des dimanches des principales 
fêtes de 1' année et de tous les jours dè Carême, puins de Réflexions Pratiques 
et précédés des prières pendant la messe. Paris, Lethielleux. in-18., XVI+624 1. 
12 Fr. 

Nagyon hasznos könyvecske ez a mér számtalan kiadást megért munka . 
Nagyon segít egyházi évvel élni. A napi evangéliumok, szentleckék után 
adott rövid elmélkedések nagyon jó szolgálatot tesznek mindenkinek, főkép 
pedig azoknak, kik a körülmények folytán nem hallgathatnak mindig szent-
beszédet. I. s. 



I. Blouet : B i enseánces ecc les ias t iqeus et pastorales. 234 1. Paris. 
Gabolda. 10 Fr. 

Praktikus könyv, mit a papnevelésben eltöltött hosszú évek sugalltak. 
Tónusa, anyaga miatt valóságos lelkiolvasmény ez a munka. Vajha a k a d n a 
sok olvasója nálunk is.] 

I. s. 

Dr. Schmiedt Béla : Lelket az életben. — A szerző kiadása. — Buda-
pest, 1933. Ára 3'40 P. 

Szerzőnek Isten atlétái c. könyve után, azt hiszem, mindenki örömmel 
é s szívesen veszi kezébe ezen munkát is. Modern és kedves hangon megírt 
könyv. Kiállítása szép. Modern képeit Petrásovszky Emmánuel rajzolta és 
nagyon jól illenek a könyv tartalmához. Néhány helyen csaknem vakmerő 
kifejezéseket t a lá lunk: mikor pl. a lélek isteni kártyajátékáról, az Úristen 
kabinetirodájáról vagy az emberi gonoszságok litániájáról beszél. Néhol 
vidéki szólásokat visz könyvébe : keshedt, lábtó, besürved, öbölütött. De 
ezeket hamar felejti az ember, amikor egészen a mai emberek ész járásának 
és gondolkozásmódjának megnyerésére dolgozik. 8 fejezetre oszlik a könyv, 
A nagyszerűen, megválasztott kis fejezetek címei is szinte kínálják a könyvet 
az olvasásra. Élvezetes e lőadásmódja, amelybe a legújabb eseményeket is 
ügyesen szövi bele és amelyben igen sok adatatot sűrített össze anélkül, 
hogy terhessé tenné az olvasást, a világiak számára — akiknek készült 
a könyv — nagy lelki hasznot jelent. Mert a legfontosabb igazságokat 
könnyen és élvezetesen foghatja meg a lelkük. Istenhez való viszonyunk : 
Isten az embernek végső célja. A bűn, mint ettől a céltól elütő rossz : 
az ember tragédiája. A halál a testnek rövidzárlata. A gyónás : a lélek 
tehermentesítése. Mind a legnehezebb és legfontosabb igazságokat állítja az 
olvasó elé. Nagyon szépen dolgozza fel az igazi katolikus ember életét, 
amelynek fenntartója a Krisztus kenyere, segítője az imádság, ismertető jelei 
a vasárnap, péntek és húsvét megtartása mellett a kezében lévő újság. Végül 
a katolikus akcióról szól. Nem írom alá ezt a mondatát : Ma az élet nagy 
kérdései népszavazással és nem imádkozással intéződnek el. Hisszük, amit 
nagyon meg is érdemel e könyv, hogy igen sok világi ember elolvassa és 
hasznot merít belőle. 

N. T. 

Dr. Tólh Kálmán: Krisztus-király oltáráldozata. Esztergom. 1932. 
Ára 6'50, a Szerzőnél 5'50 P. 

A tudós szerzőnek ezen új könyve méltán sorakozik az eddig megjelent 
biblikus könyveihez. Mindig haszonnal olvashattuk könyveit mi papok is. 
Hasznos lesz új könyve is a papságnak, akár lelkipásztori szempontból for-
gatják, akár a maguk lelkének akarnak gyönyörűséget szerezni. De igen nagy 
lelki haszonnal olvashat ják a világi hívők is, akikben egyre jobban látjuk a 
szentmise iránt való érdeklődést és akik szívesen is olvassák azokat a köny-
veket, amelyek tudásukat is gyarapít ják és buzgóságukat is fokozzák. Az 
első három fejezetet bevezetésnek lehetne mondani . Azt akarja ebben elérni 
a szerző, hogy lássa olvasója, mennyire kell neki a szentmisével foglalkoznia 
és boldogító is a lélekre, ha öntudattal van jelen a szentmisén, amely áldo-
zat, a legszentebb áldozat. 

Ezután 46 fejezetben a szentmise egyes részeit tárgyalja a keresztve-
téstől (Krisztus-király áldozatának diadaljele), egészen az utolsó evangéliumra 
mondott Deo gratias-ig. (Krisztus-király népének hálája) . Az egyes fejezetekben 
a szentmise egyes részeinek leírása után azoknak történetét, jelentését és 
lelkiéletünkre gyakorolt hatását mond ja el. Levonja a következtetést : Mit 
tegyünk hogy az egyes részekbe belekapcsolódjék az életünk és miképpen 
kell viselkednünk az egyes részeknél. 

A legújabb eseményeket is nagy szeretettel és ügyességgel kapcsol ja 
össze a szentmise részeivel, úgyhogy ezzel segíti olvasóit, hogy minél élén-
kebben tudjanak belekapcsolódni az Egyház liturgiájába. Igen sokat olvasott 
és utazott, sokat látott és mindezt nagyon jól és minden erőltetés nélkül 



tud ja olvasóinak a lelkébe adni. Ezért ez a könyv nemcsak az észnek, hanem 
a szívnek is kedves. 

Kiállítása is jó. Talán jobb volna, ha kissé kisebb formában jönne a 
második kiadásban, hogy a hívők magukkal vihetnék a szentmisére is. Saj-
tóhiba alig akad benne. Stílusa is magyaros, alig egy két helyen lehetne 
még könnyedébb a fogalmazása. 

N. T. 

Irodalom. 

Móra Ferenc: Aranykoporsó. Regény két kötetben. Bp. 1933. I. 278 I. 
II. 345 1. Génius kiadás. 

Miután megírta Móra Ferenc a világháború magyar parasz t jának 
regényét ismét egy kétkötetes regénnyel lepett meg bennünket , a haldokló 
római birodalom regényével az Aranykoporsó-val. Az Ének a búzamezőkről-1 
az alföldi tanyákat bújó Móra írta, az Aranykoporsó-t a múzeumigazgató, a 
történész Móra. A paraszt-eposzhoz a közelmúlt világháború szolgáltatja az 
eseményeket, történeti regényéhez Diocletianus kora. Nagyot lépett térben és 
időben visszafelé, az alföldi pusztáktól Antiochiába, Alexandriába, Baiaebe 
és Rómába, a XX. század háborújából a kereszténység és pogányság élet-
halál harcába. A regény tulajdonképeni főhőse Diocletianus és fia Quintipor, 
de mögöttük ott küzd a recsegő-ropogó ha ta lmas impérium, sokszáz népével, 
istenével, caesarjával , princepsével együtt. Diocletianus egy jóslat hatása 
alatt fiát Quintipor néven kertészével rabszolgasorban nevelteti húsz éves 
koráig. Még feleségének sem árulja el, hogy él, halálhírét költi, mert csak 
így tudja megőrizni számára a bíbort. Tizennyolcéves korában kerül Quintipor 
atyja udvarához, aki egy ideig magánál tartja, mint kedvencét, anélkül 
azonban, hogy fölfedné előtte kilétét. A császári udvarban forró szerelem 
szövődik, a rabszolgafiú és Galerius császár leánya, Maxentius jegyese, a 
szépséges Titanilla között és folytatódik a világhírű fürdőben Baiaeban. Ez 
a reménytelen szerelem borítja föl Diocletianus összes terveit és hazudtolja 
meg a jóslatot. A szerelmesek elszakadnak egymástól, de Titanilla örökre 
hűséges marad szerelmeséhez, rövidesen meghal, elhervad, mint egy kis 
virág, Quintipor pedig az atyjától elrendelt keresztényüldözés idején, részint 
bána tában részint a kereszténnyé lett mimus Genesius hatása alatt följelenti 
magát i s meghal. A reményeiben csalódott császár visszavonul Salonába, 
felesége azonban utolsó csapásként a szemébe vágja, hogy ő az Antikrisztus, 
császár, a keresztényüldöző ölte meg isteneivel a fiát és nem követi többé 
Ez a befejezés egy kissé megokolatlan, az a császárnő, aki nemrég elhagyta 
a keresztényeket, nem védte meg őket az üldözésektől, nem teheti ezt_ a 
szemrehányást . Az aranykoporsóba zárt császárral egy világ temetését jelenti 
Bion a mathematikus, kereszténnyé lett rhetor barát jának Lactantiusnak és 
ezt a haldokló kort Móra kitűnően tudja jellemezni. Egy történettudósnak is 
dicséretére válnék az a hatalmas fölkészültség, melyet ebben a hatalmas 
történeti regényben találunk. A császár és f iának története mögött ott találjuk 
az egész birodalom rajzát, a császárok vetélkedését, az udvar életét, a pogány 
jósok harcát a kereszténységgel, a lelkek átalakulását a kereszténység hatása 
alatt. Móra kitűnően tudja érzékeltetni ezt a vajúdó kort, embereit. A sok 
esemény nem hullik részekre, összefogja a nagy császár Diocletianus egyéni-
sége. Ha hellyel-közzel talán fárasztó a korfestés, ezért kárpótolnak a kitűnő 
jellemrajzok és a kis Tit és Gránátvirág szomorúan szép, tiszta szerelme. 

Sümegh Lothár. 



Rendi hírek. 
Dr. Vitéz József Ferenc főherceg és Anna főhercegnő 

írták kis íiuk keresztelője alkalmából a gratuláló főapát urnák, 
hogy „a mi családunk és a bencés-rend bensőségesen fonó-
dott egymásba, ez indított arra, hogy kis fiamnak harmadik 
névül a Benedek nevet adjam. 

Egy nyárutói meleg napon beszéltük meg ezt a dolgot 
ketten, emlékezvén arra, hogy Montecassinó kolostorában jár-
tunk Szent Benedek atyánk sírjánál, hogy Pannonhalmán jár-
tunk és éreztük az ezeréves magyar bencés lelkületet. 

Édesatyám nevelője bencés volt, az én első nevelőm is 
bencés yolt, ezek olyan erős tradíciók, amelyek ezen cseleke-
detet kiváltották belőlem. Azonkívül mindaketten nagyon sze-
retjük ezt a szép magyar nevet". Kedves emléke lesz a ben-
céseknek mindig ez a szép levél. 

Az Országos Bencés Diákegyesület díszhangversenye. 
Dr. Mattyasóvszky Kasszián, a budapesti bencés reálgimnázium 
fáradhatatlan igazgatója fényes keretek közt rendezte meg 
márc. 20-án a díszhangversenyt a Zeneművészeti Főiskola 
nagytermében. Az ünnepi beszédet Dr. Takács István székes-
fővárosi bizottsági tag mondotta s mélyenjáró gondolatokban 
gazdag szónoklatában méltatta a Diákegyesület működését. 
A nagy lelkesedéssel fogadott ünnepi beszéd után adták át 
József főhercegnek a Diákegyesület Szent Benedek-serlegét, 
mely Tar ján iparművész műhelyében készült s amelyet Szent 
Benedek napján ünnepi díszlakoma keretében avatott fel a 
Diákegyesület védnöke. , A hangverseny keretében Dr. Klausz 
György és Schoditsch Éva operaáriákat és dalokat, Kálmán 
Etelka táncművésznő néhány koreográfiái képet, Harsány Rezső, 
a Belvárosi Színház tagja, valamint más művészek költemé-
nyeket olvastak fel. A hangversenyen lelkes közönség vett 
részt, amely a szereplőket szeretettel ünnepelte. 

Szent Benedek ünnepén közgyűléssel, majd vacsorával 
ünnepelte meg a Bencés Diákegyesület budapesti osztálya a 
bencés-rend fővárosi letelepülésének és az egyesület fennállá-
sának tizedik évfordulóját. A vacsorán ünnepélyesen felavatták 
azt a művészi Szent Benedek-serleget, Tarján Oszkár ipar-
művész remekét, amelyet a Diákegyesület ajándékozott a Rend-
nek. Vitéz Berkó István ezredes megnyitó szavai után József 
főherceg az öreg diákok lelkes ünneplése közben mondotta el 
klasszikus serlegavató beszédét, melyet gyorsírói feljegyzés 
alapján közlünk. 

„Mint öreg bencés diák mindig ahhoz a nagy családhoz 
tartozónak éreztem magamat, melyet Szent Benedek rendje 
ezer esztendőn keresztül nevelt a magyar ifjakból. Éppen ezért 



ezer örömmel vállaltam a mai jubiláris ünnepen a Szent Benedek-
serleg avatását. 

Szent Benedek-serleg! . . . A hála ércbe öntött örök szava . . . 
A hála szava, mely újra felcsendül e serleg mellől azon szer-
zet iránt, amely ezer esztendőn át a magyarságot nevelte, a 
magyar kultúrát fejlesztette. 

E serleg, színarany ígérete a bencés diákságnak, hogy 
hívek maradnak mindnyájan azon magasztos és szent elvek-
hez, amelyeket a Szent Benedek-rend gyermekszívünkbe oltott, 
és amelyekkel bennünket az élet viharos tengerére bocsájtott. 

Ügy tetszik nekem, mintha e serlegből ezer esztendőnek 
visszhangja csendülne fel ma ! . . . Pannonhalma ! . . . 996-ban 
Géza fejedelem alapította és azóta az évszázadok ostromló 
viharai közepette a szentistváni keresztény és magyar esz-
méknek bevehetetlen vára volt. A magyar kultúrának megte-
remtője Iőn és azt magával széjjel vitte Nagymagyarországba, 
mindenfelé, ahová a Szent Benedek-rend terjeszkedett. — 
II. Ulászló korában már 80 apátság volt ez országban. 80 apát-
ság hirdette a keresztényi tanokat, 80 apátság fiai hirdették az 
igaz magyar eszméket és megteremtették a hívő keresztény 
magyarságot. . . Magasztos munka volt ez, mely a boldog, nagy 
Magyarországhoz vezetett . . . Később II. József feloszlatta a 
Szent Benedek Rendet. Potom árért keltek el a Rend nagy kin-
csei . . , de csakhamar életre kelt újra a Szent Benedekrend 
Magyarországon és mint tanítórend tért vissza Pannonhamára, 
folytatva magasztos hivatását, nevelve a magyar ifjúságot ke-
resztényi eszmékre, igaz magyarságra. 

Mintha tegnap történt volna, úgy emlékszem rá, mikor 
boldogult jó édesatyám felvitt engem mint 9 éves gyermeket 
1881-ben Pannonhalmára, Kruesz Krizosztom főapát úrhoz. 
Megbeszélte vele a vendéglakosztály egyik termében, hogy 
majd engem jövő esztendőre beirat a győri bencés gimnáziumba. 
A boldogult főapát jóságos tekintetét felém fordította, megciró-
gatta arcomat és azt mondta : „Igaz, vallásos, hű magyar em-
bert fogunk belőle nevelni . . ." Ma is fülembe csengenek ezen 
magasztos szavak, mert úgy érzem, hogy a bencések ezer-
esztendős szava volt ez a mindenkori magyar diákhoz. Midőn 
pedig letettem az érettségi vizsgát, Vaszary Kolos az akkori 
főapát, mint kormánybiztos újra a bencések ezeréves szavával 
búcsúztatta a távozó diákot, mondva neki : „Esto vir, vir, qui 
habet virtutem ! . . ." Légy férfi, és pedig erényes férfi ! Ezt 
oltotta bele a Szent Benedek-rend mindenkoron a távozó 
ifjúba, és aki ezt a magasztos intelmet megtartotta, abból lett 
is valami. 

Most, midőn a Szent Benedek-serleget avatom, lelkemre 
olyan mélységes érzés száll, melyet leghívebben, legjobban 
fejez ki Szent Benedeknek az a fenséges mondása, melyet itt 
a serlegbe véstek : „Ac si altaris vas sacratum . . , olyan, mint 



az oltárnak megszentelt kelyhe. . . Legyen ez szent serleg, 
mely évről-évre megszólaltat egy bencés növendéket úgy, ahogy 
őt itt nevelték : mint igaz, hithű magyart. E serlegen a magyar 
címer és a bencés címer van egymás mellett a magyar szent-
korona árnyékában. — Ez szimbólumként kifejezi a bencések 

A főiskolás bencés ifjúságtól felajánlott Szent benedek-serleg egyik oldala 
Szent Benedek, két legkedvesebb tanítványával: Szent Mórral és Szent 

Paciddal. 

ezeréves történetét. Legyen e serleg a testvéri szeretet, össze-
tartás jelképe, a magyarság örök mécsese . . . Hirdesse e serleg 
a szentistváni magyar eszméket, hithűséget és törhetetlen 
hazafiságot. Hirdesse az ősi alkotmányunk és jogaink soha 
ki nem száradó forrásából fakadó új magyar életet. Csendüljön 



A főiskolás bencés ifjúságtól felajánlott Szent Benedek-serleg másik oldala 
a magyar és a bencés címer a magyar szent korona jelével egybekötve. 
A serleg felírása a fedélen: „Aesi altaris vas sacratum". S. Reg. S. P. N. 
Benedicti Caput XXXI. — Talapzatán: Unió Alumnorum 0. S. B. Decen-

nium Celebrans 1923 — Budapest — 1933. 

Isten áldása kísérje a Benedek-rendet, Isten áldása kísérje a 
bencés diákokat, és világítsa meg mindazok elméjét, akik e 
szent serleggel kezükben beszélni fognak". 

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Mattyasovszky 

belőle a magyar feltámadás szava, ez a boldog, új ezer esz-
tendő alapját vető szent ige : Istennel Szent István Magyar-
országáért ! Azokat pedig, akik e serleggel a kezükben szóno-
kolnak majd, szállja meg Pannonhalmának ezeresztendős 
krisztusi hite és megalkuvást nem ismerő nagy magyarsága. 



Kasszián bencés igazgató felolvasta a pápai államtitkár távira-
tát, amelyben a Szentatya áldását küldi a budapesti intézet 
tanáraira és tanulóira. 

„Augustus Pontifex gymnasii istius praeceptoribus ac di-
scipulis benedicens auspicatur, ut ad rei religiosae civilisque 
emolumentum bonitatis disciplinae, scientiae usque splendidi-
ores istic fructus educantur. Citta del Vaticano. Cardinalis Pacelli. 
P. Mattyasovszky Baross-u. 62. Budapest". 

Kelemen Krizosztom főapát meleg szavakkal köszöntötte 
József főherceget, Glattfelder Gyula csanádi püspök az arany-
szívű és aranylelkű új főapátot, Dr. Takács István főorvos a 
Cisztercita Diákszövetség képviselőjét, Horváth István min. ta-
nácsost köszöntötte fel, aki a Cisztercita Diákszövetség üdvöz-
letét tolmácsolta. — A serlegavató vacsora előtt választmányi 
ülés, majd közgyűlés volt, amelyen Berkó ezredes megnyitója 
után Mattyasovszky igazgató az elmúlt egyesületi év történetét 
ismertette, majd vitéz Szűcs János pénztári jelentése után 
elnökké ismét Berkó István ezredest választották meg. 

Hogyan gondolkodnak az oroszok a bencésekről ? Dr. 
Szémán István prelátus, apostoli kormányzói általános helynök 
(Miskolc) unionisztikus tanulmányait folytatva a Párizsban meg-
jelenő Blagovjeszty (Bonne Nouvelle — Revue bimestrielle, 
Paris XIII. 10. Avenue de la Soeur-Rosalie 10.) című orosz 
és részben francia nyelvű folyóirat 1932. évi 6. számában 
A. Szipjagin katolizált orosz pap tollából egy igen kedves és 
meleg cikket talált Szent Benedek rendjéről. A cikkíró David 
Amand fiatal belga bencés atyának ajánlotta cikkét soha el 
nem muló hálája jeléül azért a nagy szeretetért, amelyet a 
menekült orosz gyermekekkel szemben gyakorolt főképen a 
namuri Szent György-intézetben. A cikk abból az alkalomból 
született meg, hogy Nyugat-Európa orosz kat. papjai, szám 
szerint 14-en és néhány világi hívő Péter olympolisi püspök 
vezetésével évi lelkigyakorlatukat a pápa megható gondosko-
dására Solesmesben végezték. A cikk tárgyát Szémán prelátus 
úr lekötelező szívessége folytán az ő kivonata alapján közöljük. 

Szent Benedeket az orthodox, pravoszláv egyház is szent-
nek ismeri el s emlékünnepét március 14-én üli. Szerzete nem 
specializálta működését egy irányban, mint a későbbi latin 
szerzetesrendek legtöbbje. Ebben a tekintetben közelebb áll a 
keleti, bizánci és szláv szerzetességhez, mint a többiek. Hatot-
tak is rá a keletiek, főképen Nagy Szent Vazul. Lelkesen mél-
tatja a benedeki törvénykönyvet, az evangéliumi tanítás váz-
latát, foglalatát (Bossuet), a későbbi regulák kútfejét, uralkodók 
(Medici Cosimo) kormányzásának irányítóját, az európai kultúra 
alapvetőjét. Montalembert, Voltaire szavaival dicséri a bencé-
sek kultúrmunkáját, Fulda, St. Gallen s a francia maurinusok 
tudományos érdemeit, majd a XIX. századi új virágzást mutatja 



be Solesmes bensőséges életén keresztül, ahonnan az ősi egy-
házi ének, a gregorián újjászületése kiindult, ahol a zenei 
paleograíia körül nagy érdemeket szereztek, majd ismerteti 
Beuronnak és Maredsousnak egyházművészeti tevékenységét, 
a rend nagyszabású modern missziós működését, közli a rend 
büszke családfáját, melyből 1560 kanonizált szent, 42 pápa, 
43 császár, 42 király, rengeteg egyházfő stb. virágzott ki. 

Meghatódva említi a cikkíró azt a szerető gondoskodást, 
melyben az orosz menekülteket részesítik, főleg Placidus D 
Mestre, az ószláv liturgia tudós ismerője, az orosz nép barátja, 
a Vulgata-bizottság tagja. Befejezésül orosz honfitársainak me-
leg szeretetébe ajánlja a bencéseket, akiknek jelszavuk a béke 
s akik az ima mellett a munkát is olyan komolyan veszik, 
hogy még a testileg fogyatékosak is állandóan dolgoznak. A 
solesmesi kolostorból egy vak bencést említ, aki a heraldika 
jeles tudósa. Ma is dolgozik a könyvtárban, ahol már tapintás-
ból ismer minden könyvet s aki fürgén járt a létrán a polcok 
között, hogy előkeresne Dolgorskij hercegnek a kiválóbb orosz 
családokról szóló könyv ét, illetve annak francia kiadását, hogy 
a cikkírónak bemutassa. 

E cikkel kapcsolatban még egyéb orosz adatokat is közöl 
Dr. Szémán prelátus. 

Az orosz lexikonok, közöttük a Právoszlávnája Enciklo-
pédia magasztalják a Szent Benedek-rendben az idő okos be-
osztását, amely az imádság és a fizikai munka között oszlik 
meg. A rend szabályait a legbölcsebbeknek, könnyűeknek s a 
legmérsékeltebbeknek mondja ez az orthodox egyházi lexikon. — 
Ivanov orosz írónak egy érdekes füzete jelent meg a Közép-
kori kolostorról, amelyben, mint a középkori kultúrái ól írt más 
dolgozataiban is, elfogulatlanul magasztalja a bencéseket. Leg-
érdekesebb orosz adat azonban az, hogy a Bolysája Szovjet-
szkája Enciklopédia (V. köt. Moszkva 1930.) is kényszerítve 
érezte magát, hogy a Szent Benedek-rendről megemlékezzék 
és szórói-szóra ezeket írja róla : ,,A rend alapításától kezdődő 
aszketikus szabályok egyáltalán nem akadályozták a rend tag-
jainak gyakor'ati munkásságát (maga az alapító ajánlotta a 
szerzeteseknek a hasznos munkát) és a VI.—VIII. században 
Európa gazdasági széjjelhullásának megakadályozásában nem 
kis jelentőségű szerepük volt a bencéseknek a gazdasági és 
kulturális életben". A szovjetlexikon szerkesztői között Radek 
is helyet foglal s így valóban nagy dolog tőle ez az elismerés. 
A benediktinusok által gyártott likőrről is megemlékezik a lexi-
kon, de hozzá teszi, hogv nem az alkohollal való visszaélés 
céljából gyártották. — Franciaországról beszélve a bencések 
hanyatlását is megemlíti, elismeri azonban, hogy a hanyatlás 
egyik oka volt az is, hogy a javadalmas apátságok jövedelmei 
fölött neves világi férfiak rendelkeztek. 

Sajnos, a bencés rend jelenét s mai kultúrmunkáját nem 



igen értékeli, sőt azt állítja, hogy a rend fellendítésére irányuló 
kísérletek a XIX. században eredménytelenül végződtek s hogy 
a rend tagjai azóta már nem játszottak jelentős szerepet. Éppen 
ezzel a felfogással szemben igen ügyes és világosan összefog-
laló az említett cikk, amelyből az oroszok sokat megérthetnek 
a 10.000 tagot számláló, az összes világrészekben a régi len-
dülettel dolgozó rendről. Imádkozzunk sokat, indítsunk ima-
kereszteshadjáratot, hogy a mélyponton levő s egész Európát 
fenyegető orosz lélekhez is megtalálja a bencés-rend az utat, 
amin XI. Pius pápa is egész lélekkel dolgozik. A Lüttich mel-
letti amay-i bencés-perjelség 1926 óta a Szentatya egyenes 
kívánságára az Oroszországban alapítandó missziós apátságok 
számára nevel szerzeteseket. 

Kelemen Krizosztom főapáti koadjútor 230. sz. 1933. kör-
levelével megalapította a Katolikus Akció pannonhalmi egy-
házmegyei szervezetét, mely hármas tagozatú. 1. Egyházme-
gyei Tanács (központi irányító szerv) Pannonhalma-Győrszent-
márton székhellyel. Egyházmegyei igazgató Dr. Kühár Flóris. 
2. Esperesi Tanács, szintén Pannonhalma székhellyel. A tanács 
tagjai Dr. Sárközy Pál perjel, Dr. Szalav Jeromos és Dr. Bán-
hegyi Jób. 3. Egyházközségi Tanácsok a főapátsági plébániákon, 
szervezet gerincét ezekben az egyházközségek és a már meg-
levő kat. egyesületek alkotják. 

A központi irányító szerv három szakosztályban gyako-
rolja hatáskörét: 1. a hitbuzgalmi, erkölcsvédelmi és szerve-
zési, 2. a kulturális és sajtó, 3. a szociális és karitatív szak-
osztályban. 

A szlovenszkói magyarok Katolikus Akciója keretében 
Bubnics Mihály rozsnyói ap. adminisztrátor, püspök a közép-
iskolások országos szervezői és vezetői munkájával Bíró Lúcián 
komáromi bencés tanárt, a Szűz Mária Új Virágoskertjének 
szerkesztőjét bízta meg. 

Folyóiratunk két kiváló munkatársát, Blazovich Jákót és 
Dr. Bánheggi Jóbot a győri Kisfaludy Irodalmi Kör rendes 
tagjává választotta. 

Bedy Vince prelátuskanonok, kiváló egyháztörténetíró 
a Győri Szemlében (III. évf. 10. sz. 263—275. 1.) értékes cikket 
írt Máthéssy István győri nagyprépostról, váci püspökről, aki 
1563—1587-ig a lébényi bencés apátságot is élvezi, 1566 után 
talán bakonybéli apát is. Vele kapcsolatban ír unokaöccséről; 
Máthéssy György győri kanonokról, krimi püspökről is, ak1 

egyéb javadalmai mellett 1601-től a bakonybéli apátságot is 
élvezi. 

A budapesti Pázmány-Egyetem bölcseleti kara Dr. Bognár 
Cecil egyetemi magántanárnak az egyetemi tanítás körül szer-
zett érdemeiért a nyilvános egyetemi rendes tanári címet ado-
mányozta. 



Dr. Sárközy Pál perjelt, főiskolai igazgatót a vallás és 
közoktatásügyi miniszter az Országos Közoktatási Tanács tag-
jává nevezte ki. 

Országos ünnepség volt a főapáti avatás és beiktatás 
Pannonhalmán. Április 16-án délután 6 órakor érkezett meg 
az avatásra Dr. Serédi Jusztinián bíbornok hercegprímás. Ha-
rangzúgás közepette az egész konvent fogadta. 7 órakor csalá-
dias jellegű ünnepély volt az új főapát tiszteletére. 9 órakor a 
falu gyertyás menettel üdvözölte az új főpásztort. Az ifjúság 
nevében Bujáky Margit, a magyar föld és népe nevében Ko-
mondy Ferenc bíró mondott beszédet. Április 17-én csak úgy 
özönlött a sok nép, autó, fogat. 300 vendég, köztük József és 
József Ferenc királyi hercegek, Gömbös Gyula miniszterelnök, 
Hóman Bálint kultuszminiszter, Rott Nándor, Grősz József 
püspökök, az összes rendfőnökök, tisztelték meg jelenlétükkel 
a főmonostor új fejét avatása és beiktatása alkalmával. A szer-
tartás után 20 küldöttséget fogadott az új főapát meleg közvet-
lenséggel, ragyogó szónoki rögtönző képességével. Ebéd alatt 
Hóman Bálint kultuszminiszter mondott hatalmas beszédet, 
melyet itt közlünk : 

,,Húsvét ünnepén a jövő emberét jöttünk Pannonhalmára 
ünnepelni, gondolataink mégis a múltba szállnak. Pannónia 
Szenthegyéről, a Möns Sacer Pannoniaeről ezredév előtti időkbe 
száll vissza tekintetünk, a keresztény középkor erkölcsi, gazda-
sági, politikai válságának korszakába. A klasszikus ókor kultúr-
értékeinek, a római tartományok földjére telepedett fiatal népek 
energiájának és a krisztusi etikának egyesüléséből létrejött 
középkori állami és társadalmi rend a X. században katasztro-
fális válság napjait élte. A régi birodalmat új alakban megele-
venítő frank-római császárság utódállamai éles harcokba keve-
redve vívták küzdelmeiket egymással s az állam egységét 
megbontó partikuláris és centrifugális törekvésekkel. A belső 
atomizálódás folyamata szükségképen vonta maga után a tár-
sadalmi rétegek megoszlását és versengését, a gazdasági élet 
szilárd alapjainak pusztulását, s a belső bomlás óráiban kelet-
ről, az orosz síkság felől és délnyugatról, Hispánia felől meg-
jelentek az egész keresztény világrendet elsöpréssel fenyegető 
pogány-török és muzulmán-semita áradatok. S a keresztény 
világ a belső és külső veszedelemnek ebben a katasztrofális 
órájában képtelen volt a maga öntudatát megtalálni ; erkölcsi 
erőinek teljes kifejtése helyett letért a keresztény erkölcsiség 
útjáról s az egész közösséget megfertőző etikai válság hullámai 
a legmagasabb erkölcsi fórumokig, magáig a római szentszékig 
elhatoltak. Az erkölcsi és bizalmi válságnak ebben a szomorú 
korszakában Szent Benedek fiainak egy kis franciaországi rend-
házában, Cluny-ben néhány szent ember elgondolásából új 
energiák, új eszmék, új törekvések sarjadtak. Ezek az erők, 
eszmék, törekvések, melyek megtestesítőjét Hildebrand szerze-



tesben, a későbbi VII. Gergely pápában szoktuk látni, új útra 
terelték a történeti fejlődést, új alapokra építették a keresztény-
Európa állami, gazdasági, társadalmi és erkölcsi rendjét, majd 
a keresztény világ határain is túlhaladva, a krisztusi gondolat-
tól érintetlen nemzetekhez, szűz területekre terjesztették ki e 
gondolat uralmát. Kelet népeihez, s köztük a magyarokhoz is 
Cluny fiai hozták a malasztot s vele a keresztény művelődés 
értékeit és mikor ide érkeztek, itt Pannónia hegyén szentelték 
meg a keresztény eszme és a magyar faji gondolat örökéletre 
szóló frigyét. 

Szent Benedek fiai idegen eszméket hoztak és ültettek a 
magyar földbe, de itt e földön megtelepedve tüstént tagjaivá 
lettek a magyar nemzeti közösségnek. A külföldről jött első 
nemzedék tagjai — olaszok, franciák, németek, szlávok — a 
térítő apostolok buzgalmával neveltek hamarosan egy második 
szerzetes nemzedéket, mely élén Szent Mórral, az első magyar 
íróval, immár a magyar faj minden örömét és búját átérző 
magyar katolikus papság első nemzedéke lett. A magyar Szent 
Benedek-rend ez idő óta a legteljesebb sorsközösségben él 
századokon át mind a mai napig nemzetünkkel. Tagjai lelki-
pásztorai és gazdasági oktatói lettek a magyar népnek. Főpapjai 
fennkölt lélekkel vesznek részt e nemzet vezetésében, kormány-
zásában és nagyraemelésében. Kereszttel, kormánybottal és 
karddal kezükben álltak vezéri helyükön s nagy válságok ide-
jen nem egyszer voltak előharcosai új idők új mozgalmainak, 
így volt ez a francia forradalomtól számított legújabb történeti 
korszakban is. A XVIII. század vallásellenes áramlatai idején 
feloszlatott rend újjászervezése után az új főapát, Nóvák 
Krizosztom a hit és energia teljes fegyverzetében szállt síkra 
rendje jogaiért s a veszedelmeknek kitett erkölcsi rendért, a 
magyar élet etikai erőinek gyarapításáért. Félszázaddal később 
a világosi katasztrófa után élő szomorú magyar nemzedéket új 
útra vezető nagy férfiak közt ismét ott látjuk Krizosztom fő-
apátot, a másodikat e néven : Kruesz Krizosztomot, kinek ne-
véhez a rend gazdasági megerősödésén és erkölcsi erőinek 
fokozásán kívül a bencés nevelésügy s a pannonhalmi főiskola 
újjászervezése fűződik. Csodálatos véletlen, hogy ma, újabb 
elesettségünk korszakában, megint Krizosztom főapát áll a 
rend élén. Jó előjel ! Kelemen Krizosztom keresztény hite, erős 
és meggyőződéses magyarsága, eddigi csendes, de mindig cél-
tudatos munkájának máris látható eredményei biztosítékát 
adják, hogy főpásztori-, kormányzó- és nevelőmunkája nagy 
lendülettel fogja előmozdítani a magyar Szent Benedek-rend 
fejlődését. Hiszem, nagy része lesz a magyar nemzetet az 
ezerév előtti nagy világválsághoz hasonló válság korszakából 
szebb jövője, új virágzása felé vezető alkotó munkában is. 

Kedves Krizosztom Barátom ! Vezesd szent rendednek 
kiváló tagjait azon az úton, amelyen a másik két Krizosztom 



főapát vezette, vezesd őket a magyar Szent Benedek-rend s 
vele az egész magyar nemzet új, boldogabb korszaka felé!" 

A főapát meghatott hangon válaszolt az üdvözlésre : 
Mély meghatódottsággal állok itt és úgy érzem, itt is hálát 

kell mondanom azoknak, akikért az istenházában imádkoztam, 
akik szívemhez oly közel állanak. 

Mélységes hálával emlékezem meg a Vatikán komoly, 
szomorú aggastyánjáról, aki a világ legnehezebb keresztjét vi-
seli, a mi szentséges atyánkról, XI. Pius pápáról. Imádkoztam 
Érte, hogy a jó Isten adja meg szolgájának, hogy a föltámadás 
sugarai kiáradjanak a földre. 

Hálával gondoltam a Kormányzó úr Ofőméltóságára, nem-
zetünk hajójának erőslelkű kormányosára, aki véres, győzedel-
mes harcokat harcolt értünk. Kívánom Neki, hogy a nemzet 
igazát, amit győzelmes harcaival el nem ért, azt békés munká-
jával kivívhassa. 

A bíbornok hercegprímás úr kegyét nagyon köszönöm, 
hogy eljött az atyai házba, hogy engem főapáttá avasson s a 
pannonhalmi főapáti székbbe beiktasson. A Szentírás szavai-
val üdvözlöm : Tu laetitia Pannonhalma, honorificentia ordinis 
nostri . . . Kérem a jó Istent, ad ja meg neki, hogy ő zenghesse 
el a Te Deumot Magyarország feltámadásakor . . . 

A fenséges palatínus családnak pedig köszönöm, hogy az 
a p a és fiú eljött hozzánk, köszönöm a szeretetet, amely e rend-
hez fűzi őket ; mi ugyanazzal a hagyományos szeretettel zár-
juk szívünkbe mindnyájukat. Isten áldását kérem a köztünk 
megjelent két József királyi hercegre s a rózsadombi villában 
pihenő kis harmadik József királyi hercegre. 

„Szívből köszöntöm a Nagyméltóságú Miniszterelnök urat, 
hogy újból eljött Pannonhalma szent hegyére. Egyik beszédé-
nek következő állítása ragadott meg engem, a papot : Sok küz-
désen keresztülment, megtisztult embernek érzem magamat ŝ  
mint ilyen akarom igazgatni az állam kormányának kerekét. 
A mi szemünkben, papok szemében az államférfiúban is első-
sorban az ember a fontos. Csak a megtisztult ember láthat 
tisztán. S mi más a kormányzás, mint előrelátás. Regere est 
actus providentiae, mondja Aquinói Szent Tamás. Kívánom 
Nagyméltóságodnak ezt a biztos előrelátást, hogy mindenkor 
megtalálja a helyes utat s legyőzhesse az útjába eső akadá-
lyokat. Kívánom, hogy a végső célt soha szem elől ne tévesz-
sze s a végső cél felé haladástól semmiféle parciális érdek 
vissza ne tartsa, ki ne sajátítsa Nagyméltóságodat. Ez a végső 
cél pedig nem lehet más, mint a nemzet egyetemének érdeke. 
Szívem mélyéből kívánom, hogy Nagyméltóságodnak napkelet^ 
csillagként mutassa ez utat a nemzet igazi lelke, az a lélek, 
melyet Szent István keze oltott be Krisztus oltó gallyával min-
den magyarba, amely lélek a magyart naggyá tette s neki a 
viharforgóban, melyben soha más nép állandó gyökeret verni 



nem tudott, ezeréves létet s dicsőséges történelmet biztosított. 
Ezen az úton vezesse Nagyméltóságod a nemzetet s ragyogja 
be fény útját s kövesse áldás és siker munkáját. 

Szülőföldem követeit és premontrei tanáraimat szívből 
köszöntöm, akik engem, a szegény kis árva gimnazistát a por-
ból felemeltek. Imádkozom azokért a nemes szívekért, akik 
engem imádkozni megtanítottak s a tudomány elemeire oktattak. 

Köszönöm a kedves vendégek magas megjelenését, hogy 
családi ünnepünket országos ünneppé tették. Bizonyítéka ez 
annak, amit a Kultuszminiszter úr Önagyméltósága magasan 
szárnyaló beszédében kifejtett, hogy értékelik azt a történeti 
szerepet, melyet az ezeréves Pannonhalma a magyarság életé-
ben betöltött. ígérem, hogy abban a szellemben akarunk a 
Rend és én, haladni, amelyet éppen a Kultuszminiszter úr Őnagy-
méltóságának aranytolla írt meg a legklasszikusabb magyar 
történetben. Ebben a szellemben akarom a Rerdet vezetni, 
amíg a jó Isten akarja . Isten áldja meg Nagyméltóságodat s 
ad ja meg Excellenciádnak, ki most inkább történelmet csinál, 
mint ír, hogy a magyar föltámadást Excellenciád ragyogó tolla 
írhassa be a magyar nemzet történetébe". 

A vendégek a délután folyamán ünnepélyes érzésekkel 
telítve hagyták el a főmonostort. A bíbornok hercegprímás 
szerdáig időzött testvérei meghitt körében. 

ÖREG BENCÉS DIÁKOK EGYESÜLETE. 
Örömmel nyitom meg Öreg diákjainak rovatát a Pannon-

halmi Szemlében. Legyen folyóiratunk az a lelki összefogó 
erő, amely az iskola padjaiból kinőtt, a társadalom legkülön-
félébb rétegeiben fészket rakó öreg diákokat Szent Benedek 
szellemében egy nagy családban mind halálig egyesíti. S ezzel 
á tadom a szót a mozgalom lelkének, Dr. Mattyasóvszkv 
Kassziánnak. 

Milyen botor az a kertész, aki csak ültet, öntöz, de a 
gyümölcsöket nem szedi össze ! Ilyen volt körülbelül a bencés 
nevelés, míg meg nem alakult az Öreg Bencés Diákok tigye-
sülete. Mert hiszen volt virág a fán, szép gyümölcsöket is ter-
mett, de nagy ritkán tudta valaki, hogy ki vetette a magot, ki 
erősítette a gyökeret, ki táplálta a veteményt. Most azután 
nem szétszórt kéve az eredmény. Van most már legalább 
alkalom arra, hogy a szép virágokat, az értékes gyümölcsöket 
összegyüjthessük. Tíz éve már, hogy megfogamzott az eszme 
s azóta érlelődik, erősödik folyton. Kik kezdték, kik folytatják, 
történelem jegyezze fel, dicsérje meg őket, — nekünk nem ez 
a fontos; fontos a z : hogy igenis a munka meglegyen, meg-
kezdődjék, folytatódjék és soha abba ne maradjon ! 

A bencés nevelés nemcsak arra az egy-két évre szól, 
amíg az ifjak iskolába járnak, a bencés nevelés csak akkor 
igazi nevelés, ha egy életre szól, egy egész életre kihat és az 



ifjúkorban felszívott titokzatos erő később jön kifejléshez, ké-
sőbb mutatja meg hatalmát, öntudatát. 

De mikor megindult a régi törzs fiatal hajtásainak össze-
gyűjtése, talán a legfontosabbról még elfelejtkeztek. Összejöttek 
azok, akik már elhelyezkedtek az életben, akik már révbe 
jutottak és az emlékeken éltek, boldogan elbeszélgettek a régi 
időkről, örültek, hogy régi tanáraiknak kifejezhették hálájukat, 
szeretetüket, a Rend iránt kimutathatták ragaszkodásukat és 
egymás iránt testvéri vonzalmukat. S azt gondolták íme most már 
minden rendben van : gyűjtögetjük a virágokat, a gyümölcsöket. 

Pedig még a legfontosabb dologra nem is eszméltek. 
Szép dolog a régi emlékeknek élni, szép dolog hálásnak lenni, 
szép dolog egymást szeretni, de vájjon mi van azokkal a haj-
tásokkal, melyek kijutottak a napvilágra, de gyümölcsbe még 
nem értek ? Még nagy hézag tátongott a nevelés munkája 
terén. Talán a legfontosabb, még az iskolába járó iíjak neve-
lésénél is fontosabb munkába nem kezdtünk bele ! A főiskolás 
ifjúság, az állásba még el nem jutott ifjúság kérdése ez ! S 
ennek a megoldása nem annyira a bencések feladata, hanem 
inkább az Öreg bencés Diákok kötelessége. Nem egyedül, ha-
nem a régi tanárokkal együtt ! 

Mert szép az a cél, hogy az Öreg Bencés Diákok egy-
másban élesszék a régi szeretetet tanáraik, a Szent Rend és 
egymás iránt, de sokkal szebb feladat ugyanezt a szeretetet 
megtartani az iskolából kikerülő ifjakban, akik még annyiféle 
hatásnak vannak kitéve s akik még olyan könnyen haj lanak 
ide-oda, arrafelé, amerre éppen a kellemesebb szél fújdogál ! 

S az Öreg Bencés Diákok egyesülésének ezt a szebb s 
ezt a magasztosabb feladatát lelkesedéssel kell felkarolnunk 
és diadalra juttatnunk, egyébként nem lesz élő szervezet Egye-
sületünk. Nem gondolok én most csupán és elsősorban az 
anyagi támogatásra. Éppen nem. Ez is kell, de csak : is ! Leg-
fontosabbnak én a másik hivatást tartom: Lelket adni a csüg-
gedőkbe, a kétségbeesőkbe, a fáradtakba, a reménytelenekbe, 
az erőtlenekbe, a kételkedőkbe, a félrevezetettekbe, a termé-
szetszerűleg munkát nemszeretőkbe, a lanyhákba, a lustákba, 
az erőnélküliekbe . . . 

Hogyan, miként? Természetesen szóval is, mert hiszen 
csak szóból ért az ember, de nemcsak szóval, hanem annál 
inkább az élettel, a legjobb hithirdetéssel : a példával ! Azt 
mondják a vasmegyei Gencs faluban nem igen fogott a misz-
sziónáriusok működése. De egyszer csak Gyöngyösapátiba jött 
lakni valaki, aki bármilyen rossz volt is az idő, elment a temp-
lomba, együtt a polgáremberekkel, pedig otthon a kastélyában 
is hallgathatott volna szentmisét. De nemcsak elment temp-
lomba, hanem minden nap meg is áldozott s nemcsak meg-
áldozott, de imádkozott térden állva hosszú perceken keresz-
tül, melyekből óra is lett s ez imádságot folytatta útjában 



templombajövet és menet, elmélkedett az isteni igazságokról 
és törvényekről. Nem kellett sok idő és a templomban meg-
sokasodott a hivők, az áldozók száma s az életben megsza-
porodott az igaz emberek száma. Ezt tette Apponyi Albert 
vallásossága. Jóllehet, ő az ékesszólás embere volt, legszebb 
beszéde mégis neki is nem a szó, hanem a cselekedet volt ! 

Öreg Bencés Diákok ezt várjuk tőletek is ! Mi elmulasz-
tottuk eddig, hogy Titeket ebben a legkritikusabb időben : az 
iskola és az állásbajutás közt eltöltött időben figyelemmel kí-
sérjünk, segítsünk, szeressünk, vagy jobban mondva szerete-
tünket kimutassuk, mert hiszen Titeket szeretni soha meg nem 
szűntünk. Most már eszmélünk és kérünk Titeket, segítsetek 
nekünk, és pótoljuk a mulasztást és ne csak elméletileg sze-
ressük ezeket a főiskolás és állásnélküli ifjakat, hanem gya-
korlatilag is : feddhetetlen példamutatással, anyagi, de annál 
inkább erkölcsi segítéssel. Mit ér a pénz, ha lelketlen emberek 
a pénzt a becsület lerombolására használják fel ? Mit ér a jó-
lét, ha nincs erkölcsi tartalma a létnek ? Egyenest gazemberség 
pénzt adni és lelket rabolni. De isteni munka kenyeret nyúj-
tani egyszerre, léleknek és testnek : ez a nagy hivatása a Ben-
cés Diákegyesületnek s ennek a hivatásnak kell élnünk s 
ebben a munkában kell egymást segítenünk. 

A legutóbbi országos közgyűlés alkalmával ígéret hengzott 
el, hogy ennek a munkának most már közlönye is lesz : A 
Pannonhalmi Szemle ! Hála ezért a szerkesztőségnek, nagy hála. 

Eletet akarunk ebben a Diákegyesületben ? Akkor okvet-
len szükséges, hogy a tagok tudjanak egymásról és a tagok 
összhangban legyenek egymással, mert csak együttes munka 
tudja nagyra emelni az intézményeket, máskülönben bármeny-
nyit dolgoznak is az egyes tagok, lehet, hogy az eredőjük 
zérus lesz. De egyirányba terelést, az erők összegezését csak úgy 
érhetjük el, ha van közös lapunk, ahol egymás terveiről, munkájá-
ról értesülhetünk, egymás kívánságát, óhajait, szükségleteit meg-
ismerhetjük, ahol kifejthetjük egyes dolgokra vonatkozólag véle-
ményünket s ahol az elért eredményekről is beszámolhatunk. 

Ezt célozza most ennek a rovatnak a megnyitása, ehhez 
a rovat munkájához kérjük az összes bencés diákoknak szíves 
közreműködését, az egyes osztályok beszámolóját, az egyes 
óhajok ismertetetését. 

Legyen ez az új rovat megnyitása a Bencés Diákegyesü-
let új életének hajnalhasadása . Hozzon ez az Egyesület életébe 
ú j erőt, tiszta vért, új tettekre induló erős akaratot és az Isten 
áldásával karöltve érjünk el eredményeket, melyek ha nem is 
oldják meg véglegesen a sok bajt és nem is szűntetik meg a 
temérdek keserűséget és szomorúságot, de enyhíteni minden-
esetre fogják és elérik azt, hogy élet legyen, nemcsak akár-
milyen, hanem duzzadó örömteli élet az egész Egyesületben s 
az egyes osztályokban egyaránt. 



Kérjük is a jelentéseket, a beszámolókat és kérjük az új 
eszméket és javaslatokat, hogy többet tegyünk, mint eddig és 
hogy sokat tegyünk, ha mindent nem tudunk is megtenni. 

Az áldott Benedek Atyánknak á ldása legyen ezen a 
bencés munkán is 1 

Dr. Mattyasovszky Kasszián. 

NB. A Bencés Diákegyesületről szépen ír a Pannonhalmi Szemle 
kiadta Bencés diák Kalauz. (96—Í00. lapokon). 

dr. Mattyasovszky Kasszián igazgatói jelentése a Bencés 
Diákok Egyesülete Budapesti Osztályának 1933 március 21-i 
közgyűlésén. 

Mélyen Tisztelt Ünnepi Közgyűlés ! Kedves Diáktestvérek ! 
Az 1932. évről szóló beszámolóm. Tavaly avval fejeztem be 
közgyűlési beszámolómat, hogy az idén remélem jobb és meg-
nyugtatóbb beszámolót terjeszthetek a mt. Közgyűlés elé, mint 
az 1931 évről. Sajnos, reményem nem mindenben teljesedett. 
Nem teljesedett, de nem is teljesedhetett azért, mert országunk 
helyzete, sőt az egész világ helyzete csak még rosszabb, és 
még reménytelenebb lett, mint volt tavaly. S így ma sokkal 
nehezebb minden ember s minden egyesület helyzete mint volt 
a mult évben. Több bajjal, nagyobb anyagi gondokkal és vigasz-
talanabb jelennel és reménytelenebb jövővel kell küzdenie, mint 
kellett eddig. De egyesületünknek éppen az az egyik és sze-
rintem legfontosabb célja, hogy az ilyen körülmények között is 
tudjon csüggedést szüntetni, erőt adni és lelkeket menteni tag-
jai körében ! Tudja ébrentartani az életben is a ragaszkodást 
egymás iránt és tudjon egyesült erővel arra törekedni ma, hogy 
minden körülmények között s különösen az ilyen körülmények 
között is éltessen bennünkett az a vallásos és hazafias szellem, 
mellyel töltekeztünk egykor intézetünk falai közt és amely akkor 
ott oly nyugtató és boldogító volt számunkra. Kell, hogy ma is 
az legyen. Ezért tartjuk fenn most is a benső kapcsolatot egykori 
intézetünk és iskolatársaink között és nem feledkezünk el arról 
a Rendről, mely nevelt, oktatott bennünket ! Ha nincsenek is 
már közöttünk azok, akik tanítottak minket, de az 0 emléküket 
őrizzük akkor, midőn utódaikat, a fiatal tanárnemzedéket üdvö-
zölhetjük körünkben és elbeszélgethetünk velük a régi, jó idők-
ről, elődeink életéről. 

Ezt a célt szolgálták havi összejöveteleink, melyeket ren-
desen minden hónap második csütörtökjén tartottunk meg. Volt 
összesen tiz ilyen baráti, közös együttlétünk. Örvendetesen álla-
píthatjuk meg, hogy tagjaink mindenegyes összejövetelen szép 
számban jelentek meg és sokszor örülhettünk olyan tagjainknak 
is, kiket már régen nem volt szerencsénk üdvözölhetni körünk- * 
ben. Ezeken az összejöveteleken beszéltük meg egyesületünk 
ügyes-bajos dolgait, az egyes tagok kívánságait, esetleges kitün-



tetéseit vagy más örvendetes körülményeit. De bejelentettük azt 
is, ha szomorúság érte az egyesületet, ha valamelyik társunk 
itt hagyott bennünket és Istenünkhöz tért örök pihenésre. A 
végső tisztességre pedig elküldtük képviselőlinket, így Köhler 
György altábornagy és Zsolnay Imre ny. államtitkár temetésére. 
Említésre méltónak tartom, hogy ezen összejöveteleinkről küldtük 
üdvözjeteinket karácsony, újév alkalmából a bíboros hercegprí-
más Úr 0 Eminenciájának, a Koadjutor úrnak, szeretett diák-
testvérünknek, József királyi herceg 0 Fenségének és innen 
indultak ki az üdvözlések egy-egy kedves társunk kitüntetése 
alkalmával, így Kemenes Illés dr. régi ügyvezető igazgatónk 
főigazgatói kinevezéséhez és a napokban a Koadjutor úrnak 
pannonhalmi főapáttá való kinevezése alkalmával is. 

Visszatérve az egyesületet ért veszteségekre, megemlítem, 
hogy elmentünk a halottainkért mondott szentmisékre és imád-
koztunk lelkük üdvéért, hogy majd egykoron ismét velük lehes-
sünk örök elválhatatlan barátságban és boldogságban. Hasonló-
képpen imádkoztunk szentmiséinken elhalt tanárainkért, jótevő-
inkért, tagjainkért és az elhalt diákokért. 

Külön emlékezünk meg alapítónknak és országos elnökünk-
nek : dr. Bárdos Rémig főapát úrnak elhunytáról, akinek teme-
tésén Pannonhalmán többen is megjelentünk és osztályelnökünk : 
vitéz Berkó István ezredes úr gyászfátyollal borított, nemzeti 
szallaggal díszített koszorút helyezett szeretett elnökünk, taná-
runk sírjára. Lelke üdveért ünnepies requiemet tartottunk a buda-
pest-józsefvárosi-plébániatemplomban, melyet Hász István dr. 
tábori püspök Úr, mint volt bencés diák volt kegyes pontifikálni. 
A szentmisén és abszolúción Egyesületünk majdnem valamennyi 
tagja, a világi és szerzetes papság, a hivatalok kiküldöttei, továbbá 
a bencés gimnázium növendékei zsúfolásig megtöltötték a nagy-
templomot. 

Választmányi gyűlést négyet tartottunk, jóllehet csak egyre 
vagyunk kötelezve évenkint az alapszabályok értelmében. De 
ennél is több összejövetelt tartottunk az év második felében. A 
szeptemberi választmányi gyűlés ugyanis az ügyek gyorsabb és 
gondosabb elintézésére négy bizottságot szervezett, hogy ne 
kelljen minden alkalommal az egész választmányt összehívni, 
hanem a folyó ügyeket ezek a kisebb bizottságok intézhessék el. 
Ezek a bizottságok : I.) Kulturális bizottság. Ennek feladata az 
egyes összejövetelek megtöltése komoly gondolatokkal és az 
egyesület első feladatának a szellemi (vallási és hazafias) nivó 
fenntartásának gondozása és emelése. Ezen bizottság működésé-
nek eredménye a tagok és hozzátartozóik számára tartott lelki-
gyakorlatok, külön a férfiak és külön a nők részére. Hálás köszö-
net dr. Strommer Viktorin bencés házfőnök úrnak, hogy a lelki-

' gyakorlatok vezetésére vállalkozni szives volt és meg is kezdte 
azokat. Sajnos, betegsége megakadályozta abban, hogy beszé-
deit folytassa és befejezze, éppen ezért igen-igen nagy köszö-



nettel tartozunk dr. Szúnyog Xavér Ferenc bencés tanár úrnak, 
aki az elkezdett lelkigyakorlatok továbbvezetését elvállalta és 
gyönyörű eredménnyel be is fejezte. S hogy mennyire meg voltak 
elégedve beszédeivel, mutatja az, hogy az idei lelkigyakorlatok 
vezetésére is őt kérték fel a tagok. 

Ez a bizottság gondoskodott arról, hogy a celdömölki ben-
cés apátság 700 éves jubileumán dr. Tóth Károly tagtársunk, 
a Ciszterci Diákszövetség tizéves fennállási ünnepén az elnök 
és az ügyvezető igazgató képviselte Egyesületünket. Ezen bizott-
ság felkérésére tartott igen élvezetes és mélyenjáró előadást dr. 
Csörgey Titusz testvérünk a kommunizmusról és a fasizmusról 
egyik havi összejövetelünkön. Ennek a bizottságnak köszönhet-
jük azt is, hogy ma a Szent Benedek serleg felavatására sor 
kerülhet. — Vannak más gondolatai és célkitűzései is e bizott-
ságnak, melyeknek kivitelére eddig alkalom még nem kinálkozott. 
Reméljük, legközelebb ezek az eszmék is valóra válnak ! 

Itt említem meg, hogy az 1932. évben Szent Benedek 
ünnepén, melyett a húsvéti ünnepek miatt április 5-re helyeztek 
át, a Rádióban tartottunk előadást. Ezen az előadáson Laurisim 
Lajos, operaházunk neves tagja, Zsolt Nándor zeneakadémiai 
tanár, hegedűművész, volt bencés diákok zeneszámaikkal, dr. 
Erdélyi László egyetemi tanár szintén volt bencés diák mélytu-
dományú előadásával, majd a budapesti gimnázium növendé-
kei, köztük Bruzer József szavalatával, a gregorián kórus Lin-
zer Szilárd tanár vezetése mellett énekszámaival szerepelt, míg 
az egész előadáshoz vitéz Berkó István elnökünk mondott beve-
zetőt. Hálás köszönet azon jóbarátainknak, akik ezen előadás 
megtartását lehetővé tették, előkészítették és szereplésükkel oly 
magas színvonalra emelték. 

2.) Második bizottság az ünneprendező, vagy vigalmi bizott-
ság. Ennek akadt a legtöbb munkája, hiszen mindenki tudja, 
hogy a legkisebb ünnep rendezése is mily nagy körültekintéssel, 
sok utánjárással és bajjal jár. Ez a bizottság készítette elő a 
novemberi teánkat, melyet a Vasúti és Hajózási Klubban tar-
tottunk. Ez volt az első összejövetelünk, midőn a főiskolás ifjú-
ság is közöttünk lehetett. Az volt a célunk, hogy a főiskolás 
ifjúságnak ez az est ne kerüljön pénzbe és ezért ők nem fizet-
tek belépőjegyet, sőt mindnyájan teát és szendvicset kaptak. 
Azután táncolhattak éjjel két óráig. Igen sokan voltak jelen közü-
lük. Alig hiányzott valaki. Igen örvendetes volt s minden tagra, 
de különösen az ifjakra volt jó hatással, hogy a reálgimnázium 
tanárikara is résztvett az estén és elbeszélgetett a diákokkal és 
meg mutatta, hogy még most is ugyanazon, vagy még nagyobb 
szeretettel gondol reájuk, mint mikor az iskolába együtt jártak, 
már tudniillik mint tanár és tanítvány. Ez a bizottság készítette 
elő összes összejöveteleinket és a Családi Estet is, de erről 
majd az 1933-as beszámolón emlékezünk meg. 

3.) A harmadik bizottság a pénzügyi bizottság. Ennek fel-



adata, hogy az Egyesület pénzügyeire felügyeljen, pénzforrásokat 
nyisson, a kiadásokat ellenőrizze, a segélyeket kiutalja stb. Amint 
a pénztáros úr jelentéséből kitűnik, ezt a feladatát a mai nehéz 
körülmények között is szépen és meglepő jól tudta betölteni. 
Megemlítem, hogy mielőtt a segélyek kiutalásáról e bizottságban 
szó lenne, mindig előbb a főiskolás csoport delegátusgyűlése 
tárgyalja le az egyes kérdéseket és csak ezután jut minden ügy 
a pénzügyi bizottság elé. 

Természetes, hogy mióta a főiskolás csoportot is megszer-
veztük, mindig többen és többen vettek tudomást Egyesüle-
tünkről és arról, hogy segélyeket osztogat. Természetetes tehát, 
hogy a kérvények száma is megsokasodott, jóllehet a kiosztandó 
összeg mindig nehezebben és nehezebben gyűlik össze, a pénz-
ügyi bizottság kértemre úgy határozott, hogy gyors segélyre csak 
25 pengőig terjedő összeget lehet a bizottság előzetes engedélye 
nélkül kiutalnom, de utólagosan ezt is megbeszéljük. A bizott-
ság is rendes körölmények között egy-egy ízben csak 50 pengőig 
terjedő segélyt ád, de egy évben a segélyek összege egy-egy 
fiúnál nem lehet több, mint 100 pengő. Minden kérést és segélyt 
tudatunk az illető osztállyal is, ahonnan a főiskolás fiú Buda-
pestre jött, sőt megokolt esetben előzetesen is kikérjük az illető 
osztály véleményét is. Minden segély tulajdonképpen kölcsön, 
melyet az illetőnek meghatározott időn béliül vissza kell fizetnie. 
Amint a pénzügyi jelentésben megemlítem, az idén történtek is 
már visszafizetések ! Megtörténik, hogy segélyt nyert fiatal diák-
társunk szüleivel is érintkezésbe lépünk s éppen ezért szülei-
nek cimét is mindig megköveteljük az elismervényen. A pénz-
ügyi bizottság azért tett ilyen erős megszorításokat, mert érezte 
felelőssége súlyát, hogyha esetleg érdemtelen fiúnak adna segélyt, 
akkor attól, aki igazán meg van szorulva, ezt meg kellene tagad-
nia. Remélem is, hogy nemsokára megértés jön létre az öregek 
és a főiskolás diákság között és a segélyt komoly dolognak 
tartják és meghálálják becsületes, bencésdiákhoz illő szorgalmas, 
dolgos élettel és érezni fogják, hogy amint jól esett nekik fiatal 
korukban a segély, másnak is jól esik az, éppen ezért iparkodnak 
visszafizetni, hogy így mindig többen és többen élvezhessék 
Egyesületünk jótékonyságát, segítségét. 

4.) Negyedik bizottság volt a pártfogoló, állásba segítő 
bizottság. Ennek még nehezebb dolga akadt, mint az előbbinek. 
Ma állást szerezni lehetetlen. De előkészültünk legalább arra, 
hogy miképpen segíthetünk egyes tagtársainkon. Elkészítettük, 
amint tavalyi közgyűlésünk már elhatározta, a tagok névsorát s 
azután csoportosítottuk őket hivatásuk szerint, hogy tudjuk azon-
nal, hova fordulhat egy-egy tagtáisunk, ha valahol pártfogásra, 
segítségre van szüksége. Megtettük minden egyesnek, hogy kér-
vényét pártfogoltuk és egyes diáktestvéreinknek, kik megfelelő 
magasabb állásokban vannak, ajánlottuk őt. Most igazán nem 
tudnám megmondani, volt-e pártfogásunknak eredménye? Azt 



megtudom mondani, hogy sokan igen szívesek voltak megígérni, 
hogy alkalom adtán pártfogolják ajánlottainkat, de hogy a jószán-
déknak meg volt-e az óhajtott eredménye, nem tudom. Itt csak 
kérem ismételten kedves diáktestvéreinket, hogy legyenek kegye-
sek pártfogoltjainkat szívesen fogadni és őket törekvéseikben 
tehetségük szerint segíteni. Már az is nagy vigasztalás, ha tudja 
az illető, hogy van valaki, aki vele együtt érez, aki vele együtt 
dolgozik a siker kivívásán s aki vele együtt szomorkodik, ha az 
óhajtott siker esetleg nem akar beköszönteni ! 

Alapszabályaink értelmében minden tagunkat meghívtuk 
a gimnázium minden megmozdulására, ünnepére. Es a reálgim-
náziummal való szorosabb összeköttetés kérdését is sikerült 
megoldanunk. Az októberi szülői értekezleten felhívtam a szülők 
figyelmét arra, hogy aki teheti, lépjen be Egyesületünkbe pártoló 
tagnak s így alkossuk meg a minden gimnáziumunkban meg-
levő, a gimnáziumi ifjakat segítő egyesületet. Ennek a felhívás-
nak szép eredménye is volt : eddig 72 pártoló tag jelentkezett, 
így az a régi óhaj is kezd valóra válni, hogy a régi diákok és 
a mostani diákok szülei is megismerik egymást, közös ügynek 
tekintik a bencés ügyeket és közös erővel iparkodnak megoldani 
a mai nehéz idők sok sok nyomasztó problémáját. Mindez az 
összes diákok : fiatalok, főiskolások és öregdiákok javát szolgálja. 

Hasonlóképpen meghívást kaptak tagjaink a Bencés Oblá-
tusok Egyesületének előadásaira is, hogy tovább fejleszthessék 
és ápolhassák magukban a Bencés Gondolatot. 

Már tavaly megemlítettem, hogy szándékunk a bencés gim-
náziumokból kikerülő főiskolás ifjúságot is összegyűjteni és a 
főiskolások Csoportját is megalakítani. Hála Istennek ez már a 
tavalyi iskolai év végén sikerült is és az idei iskolai évben már 
rendes tisztikarral meg is kezdte működését. Mindjárt az isko-
lai év elején ; október első vasárnapján megtartottuk az alakuló 
gyűlést. A gyűlésen öregbencés diáktársaink közül is megjelen-
tek néhányan s egyik tagunk kijelentette, hogy még eddig ennyi 
bencés főiskolás diákot nem látott együtt, mióta egyesületünk 
fennáll. A főiskolások alakuló gyűlésén élénk eszmecserét vál-
tott ki az egyes gimnáziumok képviseltetése a delegátusok gyű-
lésében s végül mégis úgy maradt a képviseltetés, amint a 
kiindulásnál is volt. Minden gimnáziumunk ifjúsága két taggal 
képviselteti magát a delegátusok gyűlésén. A delegátusok ^min-
den hónap elején tartottak gyűlést, melyen dr. Dobrovich Ágos-
ton tanár úr és magam vettünk részt. Ezeken a gyűléseken 
beszélték meg a főiskolások ügyeiket, képviseltetésüket az Orszá-
gos Katolikus Diákszövetségben a főiskolások képviselője Márk 
Alajos ifjúsági elnök, a szociális szakosztályban Murarik Antal 
s a külügyi szakosztályban Mártonffy Miklós. Ebből is látható, 
hogy főiskolás ifjúságunk az országos és az általános katolikus 
diákszövetségi, sőt a külföldi ügyek intézésében is élénken 
munkálkodik. Az egyes szakosztályok régi intézetük városairól 



elnevezve önállóan dolgozhatnak, alkothatnak, választhatnak 
maguknak elnököt, tisztikart és intézhetik ügyeiket. Mivel tudjuk, 
hogy főiskolás ifjúságunk mennyire el van foglalva tanulással 
é s mindenféle egyesületi munkával, azért csak a delegátusoknak 
kötelessége havonta gyűlést tartani, az egyes szakosztályok saját 
átlátásuk, kivánságuk szerint. S mivel azt is tudjuk, mennyire 
igénybe van véve minden főiskolásunk erszénye tanulmányi kia-
dásokkal, esetleg tagsági díjakkal, azért ebben a Bencés Főis-
kolás Csoportban nincs más tagsági díj, mint a szeretet a régi 
intézet, a nevelő Rend iránt és igaz együttérzés, testvéri szeretet 
egymás iránt. Mi adni szeretnénk mindig főiskolás testvéreinknek, 
adni erkölcsi, anyagi segélyt, s tőlük csak igaz ragaszkodást 
várunk régi elveikhez, vallásunk, hazánk igazi szeretetében és 
megvallásában ! Reméljük megértenek minket és megértik igaz, 
őszinte jószándékunkat, szeretetünket. 

A baráti együvétartozás mélyítésére mindig azon munkál-
kodtunk, hogy legyen főiskolásainknak valahol helyük, ahol ha 
nem is mindennap, de legalább néhányszor hetenkét összejö-
hessenek, elbeszélgethessenek, elszórakozhassanak. Sajnos, inté-
zetünk oly szűk. hogy ott ilyen helyiséget adni nem tudunk. 
Ha majd elérkezik az az idő, amelyet várva várunk s melyért 
minden erőnkkel dolgozunk, hogy egy új, szép, nagy tágas inté-
zetünk lehessen, akkor majd gondoskodunk arról, hogy abban 
ne csak a főiskolásoknak, hanem az öregdiákoknak is legyen 
igaz, meleg otthonuk. De míg ez eljön, más helyiségről kellett 
gondoskodnunk. Bérelni helyiséget nincsen módunkban s éppen 
ezért nagyon megörültünk, midőn a józsefvárosi Egyházközség 
házában Blieszner Ágoston prépostplébános úr közbenjárására 
kaptunk helyiséget, ahol csak a világításért és tisztogatásért kell 
fizetnünk, másképpen ingyen rendelkezésünkre áll számunkra 
minden pénteken este fél hattól fél tizig két szoba. Itt a fiatalok 
rendelkezésére állnak az elnökünk által szerkesztett és adomá-
nyozott „Katonai Szemle", továbbá dr. Szunyogh Xavér Ferenc 
tanár úr szívességéből hazai és külföldi folyóiratok, egyes inté-
zeti városaink újságkiadói szívességből jeles helyi újságok. Re-
méljük, hogy lassankint több ilyen újságot is kapunk az olvasó-
terembe kedves diáktestvéreinktől. Már eddig is kaptunk ilyen 
ígéretet, játékasztalok, asztali tenisz, billiárd stb. az említett 
egyházközség jóvoltából szintén a fiatalok rendelkezére áll. S 
ha az összes tagokat, akiknek száma már több kétszáznál, össze 
akarjuk hívni, akkor teljesen ingyen megkaptuk az egyházközség 
nagytermét is. Ezért a szívességért itt a közgyűlés előtt is hálás 
köszönetet mondok és kérem, hogy ezt jegyzőkönyvbe is vegyük, 
sőt az illetékeseknek külön meg is köszönjük. Most már csak 
az kell, hogy valóban ide és össze is szokjanak főiskolásaink. 
Minden hónapban más-más osztály válallja el a felügyeletet és 
így lassan-lassan összeismerkednek a fiúk. 

Örömmel jelenthetem azt is, hogy régi vágyunk, amiről a 



központi választmányban és az országos közgyűlésen is szó volt : 
hogy mint más diákszövetségek, úgy mi is kaphassunk a Horthy-
kolégiumban egy szobát, az Igazgató úr szívességéből megvaló-
sult s az egyes osztályok hozzájárulásának segélyével két szobát 
összesen tizenkét ággyal tudunk a jövő iskolai évre ifjúságunk 
rendelkezésére bocsájtani. 

II. Legven szabad most rátérnem egyesületünk másik nagy 
céljának, a segélyezésnek tárgyalására. 

Bevételeink tagdíjak és adományok. A tagdíjak vajmi cse-
kély Összeget tesznek ki, az idén kevesebbet, mint tavaly. Pedig 
bizony, ha mindegyik tag kifizetné a csekéjy négy pengő tag-
díját, mennyivel több jót lehetne tennünk ! így azután az történt 
meg az idén, hogy az a kevés tagtestvérünk, akik rendesen 
szoktak eleget tenni egyesületi kötelességeiknek, adott még tag-
sági díján felül is ajándékot s így tudtunk csak segélyt osztani. 
Kevesebb jött be karácsonyi adományok címén is, az egyes 
vállalatoktól, bankoktól, mint tavaly. Â  novemberi teánk is keve-
sebbet jövedelmezett, mint vártuk. Úgyhogy kénytelenek vol-
tunk a gimnázium pénztárából kérni, hogy segélyt adhassunk. 
Igen meg lettünk volna akadva, ha ezt a kölcsönkért összeget 
vissza kellett volna fizetni. De — hála Istennek — az igazgatók 
konferenciája egyhangúlag kérte a méltóságos Koadjutor urat, 
hogy a vegyes díjakból a Bencés Diákegyesületnek is juttason 
valamit. Ez az átutalás valóban meg is érkezett, mégpedig min-
den osztályunk számára másfél pengő diákonként. Ez többet tett 
ki, mint amennyit kölcsönbe vettünk s így Egyesületünk nem 
zárta veszteséggel az 1932. polgári évet. 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy ezen kiutalásért 0 Méltósá-
gának az akkori Koadjutornak, mostan immár főapátnak,„hálás 
köszönetet mondjon jegyzőkönyvileg is, majd pedid erről 0 Mél-
tóságát jegyzőkönyvi kivonatban is értesítse s egyesületünket 
további kegyes jóindulatába ajánlja ! 

Hasonlóképen hálás köszönetet kell mondanunk SchandI 
Károly Őméltóságának, aki személyes közbenjárásával eszkö-
zölte ki a fenntebb említett karácsonyi segélyeket (295 pengőt). 
Kérjük őt is, hogy legyen kegyes hathatós közbenjárásával és 
segítségével egyesületünket továbbra is támogatni. Kérem ennek 
is jegyzőkönyvi megörökítését és Oméltóságával való közlését. 

így azután segélyekre mégis a tavalyinál kb. négyszer töb-
bet tudtunk fordítani, azaz 2380 pengőt, mégpedig főiskolása-
inknak 1985 pengőt, tagtársainknak pedig 395 pengőt. Erről eddig 
nem is szóltam. De a mai rettenetesen nehéz idők azt is meg-
okolják. Nincsen ugyan benn alapszabályainkban segélyezéseink-
nek ez a módja, de manap már annyi munkanélküli van régi 
lestvéreink között is, akiknek eddig a jobb időkben állása is volt, 
hogy remélem ezekért a segélyekért nem marasztal engem el 
a T. közgyűlés. A fentebb említett pénzügyi bizottság egyes téte-
leket kifogásolt ezek közül, de oly különösen nehéz körűimé-



nyek között voltak azok, hogy kénytelen voltam ezeket a segé-
lyeket is kiutalni, úgyhogy igazán felmentettnek érzem magamat. 
Ezután már itt is ragaszkodom a pénzügyi bizottság fenntebb 
említett határozatához. Éppen ez a határozat fogja nehéz mun-
kámat lényegesen megkönnyíteni. Kérem is a kedves testvéreket, 
hogy máskor ne is pártfogoljanak senkit nagyobb összeg erejéig, 
mint amennyit pénzügyi bizottságunk megállapított. Mert az történt, 
hogy idősebb tagjaink irták alá, pártfogolták fiatalabbak kérvé-
nyeit. Nem tehetünk mást, mint hogy az illető pártfogóktól fogjuk 
kérni a segélyek visszafizetését. 

A segélyekről külön ábécés kimutatást készítettünk s min-
denkit felszólítottunk, hogy a kapott segélyt a visszafizetés napjára 
fizesse vissza. Ezen felszólításunk sem maradt eredmény nélkül. 
S így történt meg, hogy bevételeink között idén ilyen visszafize-
tések is szerepelnek (240, 54). Igazán örömmel mondhatom, hogy 
vannak olyanok, akik igen lelkiismeretesen törlesztik régebbi 
segélyeiket. Alapszabályaink értelmében ugyanis minden segély 
csupán kölcsön, melyet egykor mindenki visszafizetni tartozik. 
Természetesen senkit sem kényszerítünk erre törvényileg, hanem 
mindenkinek csak lelkiismeretére és bencésdiák becsületére hivat-
kozunk. Megokolt esetben pedig addig várunk türelemmel, míg 
az illető nem jut jobb helyzetbe, midőn segítségünket megeről-
tetés nélkül visszafizetheti. 

Gimnázis'ák segítésére most már csak azon összegeket 
fogjuk fojtani, melyeket a fenntebb már említett pártoló tagjaink-
tól kaptunk. De ezen összeget csupán erre a célra szánjuk, 
hiszen a tagok erre a célra is adták. Eddig csak 100 pengőt 
fordítottunk e célra, nagyobb segély majd most következik, midőn 
lesznek többen, akik az iskolai díjakat nem tudják megfizetni. 

Segítséget kértünk fiatal diáktestvéreink számára a Pro 
luventute akciótól és Horthy Miklósné Őfőméltóságának segély-
akciójától is. Az előbbitől kérésünknek majdnem teljes kielégí-
tését nyertük meg. Ezért külön is köszönetet kell mondanunk 
dr. Balogh Elemérné Őméltóságának, akinek személyes köz-
benjárására volt csak lehetséges az ifjak ily gazdag segítése. 
A második segélyakciótól eddig még nem kaptunk választ s 
ezért reméljük, hogy itt sem kopogtattunk hiába. Ebben gróf 
Zichy Rafaelné Őméltósága és vitéz dr. Szűcs János pénztárosunk 
dolgoztak önfeláldozóan. 

Hasonlóképen hálás köszönetet kell mondanunk dr. Vár-
konyi Fidél ciszterci theológiai tanár úrnak, kedves diáktestvé-
rünknek, akinek segítségével több főiskolásunk kedvezményes 
élelmet kapott az Albertinum-menzán. 

Tavaly szeretettel kértem kedves diáktestvéreimet, hogy 
legyenek szívesek velem közölni azon segélyeket, melyeket nem 
Egyesületünk útján juttattak jótékony célokra. Mert hiszen ez is 
a Bencés Diákok adománya. Pedig tudom, hogy van ilyen segély 
elég. Ne tartson vissza senkit a szerénység, mert ma tudnia kell 



a világnak azt, mennyi jót teszünk. Nem azért, hogy dicsérjenek, 
hanem, hogy ne rágalmazzanak s ne rágalmazzák bennünk a 
vallást, melynek hű követői vagyunk. Mi most sem azért emle-
getjük a jótéteményeinket, hogy így szeretnénk megnyerni a kö-
szönetet és hálát. Távol van tőlünk. Mi egyetlen jutalmul csak 
lelkiismeretünk jóleső nyugalmát és a mindentudó kegyes Isten 
szeretetét tekinthetjük. 

Hasonlóképen a jótékonyságnál kellene megemlítenem 
mindazt az erkölcsi segélyt, melyben egymást részesítettük, az 
öregebb a fiatalabbat, midőn lelki vívódásaik, kételyeik gond-
jaik közepette biztatást, felvilágosítást, megnyugvást tudtunk 
szerezni lelkünknek. Kérem kedves diáktestvéreinket, hogy ezt a 
nagy segélyt sohase vonják meg fiatalabb testvéreinktől. Hiszen 
nem csak kenyérből él az ember ! Igaz, hogy most kevés a 
kenyér, de vájjon mondhatjuk-e, hogy sok a lelki vigasz ? Köny-
nyebb azt a kevés kenyeret is beosztani és elfogyasztani, ha a 
lélek nyugott és nem kívánkozik olyanok után, melyek számára 
elérhetetlenek és így megzavárják lelkének harmóniáját, békéjét ! 

Ha Isten szemével nézhetném az embereket s ha meg-
érthetném lelküket, azt hiszem többnek a lelkében látnám a hálát 
a lelki vigaszért, mint az anyagi segélyért ! Legyen tehát ez is 
egyik nagy kötelességünk ! 

Tagjaink száma 359*ről 376-ra emelkedett, ezekközül 16 
alapító tag. Ezen kívül pártoló tagnak 72 szülő jelentkezett. Ez 
utóbbiak mind beküldték tagdíjukat, míg az előbbiek közül saj-
nos igen kevesen. Tudom, hogy a legtöbbnél nem a nemakarás 
a baj, hanem a sok elfoglaltság, feledékenység. Éppen ezért 
legutóbb a pénzügyi bizottság úgy határozott, hogy legelőször 
úgy mint eddig levélben szólítjuk fel tagtársainkat a fizetésre és 
csekket mellékelünk a felszólító levélhez, de ha felszólításunkra 
nem jön válasz, úgy kénytelenek leszünk külön pénzbeszedőt 
alkalmazni, aki személyesen keresi fel tagtársainkat és kéri a 
tagdíjakat nyugta ellenében. Ez utóbbi azonban az egyesületnek 
súlyos pénzekbe kerül és éppen ezért kérjük kedves diáktest-
véreinket, hogy legyenek szívesek a csekken elküldeni tagsági 
díjukat és esetleges adományukat. Mert ezt is meg kel említe-
nem. Mi minden testvérünknek küldünk ilyen felszólítást, annak 
is, aki már befizette tagdíját, annak is aki, alapítványi tagdíjat 
fizetett, mert a felhivás nem csak arra szól, hogy tagdíjat tessék 
fizetni, hanem azt is magába foglalja, még pedig kifejezetten a 
következő szavakban, hogy legyen szíves az esetleges adomá-
nyokat is a csekken megküldeni. Éppen ezért kérjük kedves 
tagtársainkat, hogy ne nehezteljenek meg, ha ilyen felszólítást 
kapnak, jóllehet tagsági díjat már előbb be fizették, mert ez 
esetben csak az esetleges kegyes adományt kérjük tőle. Legyen 
szabad még egy kérést megemlíteni. Igen örülünk, ha valaki oly 
nagylelkű, hogy alapítótagsági díjat adományoz az egyesületnek, 
mint az idén is köszönjük dr. Rapoch Jenő úrnak százpengős 



alapító tagsági díját, de kénytelenek vagyuk megemlíteni, hogy 
ez az összeg nem marad a mi osztályunknál, hanem a központba 
megy s így az osztálynak közvetlen haszna nem igen van belőle. 
Ha kedves tagtársaink a mi osztályunkat akarják segélyezni, 
akkor csak a rendes tagsági díjat kérjük, mert akkor azt itt for-
díthatjuk segélyezésre 1 Bár mindenki befizetné ezt a kis össze-
get : évi négy pengőt, napi 1 egész egy tized fillért ! 

Hálásan köszönöm még több kedves diáktestvérünknek, 
hogy iparkodtak az év folyamán felfedezni itt Budapesten olyan 
régi bencés diákokat, akik még nincsenek benn szövetségünk-
ben. Kérem ezt mindenkitől, mert tudom, hogy még igen sokan 
vannak Budapesten bencés diákok, akik talán nem is tudnak 
egyesületünkről, akiket pedig be lehetne csalogatni közénk. 

Ezzel — úgy látom — eljutottam ügyvezető igazgatói, 1932. 
évi jelentésem végére. Hosszabb lett, mint a tavalyi, de vájjon 
van-e benne igazán fogható s igaz életet mutató beszéd, ezt 
majd csak a következő évek mutatják meg, ha ezek majd va-
lóra váltják az a sok jó tervet, melyek a kedves tagtársak 
lelkében megfogamzottak s melyekről fentebb szólottam. 

Kérem minden egyes diáktestvéremet,hogy teljes lélekkel, 
igaz érdeklődéssel csatlakozzék hozzánk a központi kis mun-
kás sereghez, hogy a kis csapatból nagy csapat, egész, teljes 
sereg alakuljon ki és diadalra vihesse azokat az eszméket, 
melyekért egyesületünk alakult, melyért dolgozni öröm és bol-
dogság. 

Köszönöm szíves figyelmüket és kérem jelentésem tudomá-
sulvételét 

Dr. Maltyasóvszky Kasszián. 

AZ OBLÁTUS- ÉS OBLÁTASZÖVETSÉG. 

Az Oblátus- és Oblátaszövetségeknek üdvözletet küldve 
felhívom figyelmüket kis füzetünk első lapjára. Az új atyát kö-
szöntik nemcsak a magyar bencések, hanem a magyar oblá-
tusok és obláták is Kelemen Krizosztom főapát úrban. Tudjuk, 
éreztük eddig is, hogy szeretett bennünket. Közvetlenül is dolgo-
zott a Szövetség ügyeiben és szeretettel fáradozott, hogy tagja-
iban Szent Benedek szellemét terjessze és erősítse. Budapest 
és Kecskemét e téren is sokat köszönnek neki. Majd mint 
Koadjutor az egész intézmény .munkáját kísérte nagy figyelem-
mel, örült a sikernek és igyekezett segíteni ott ahol ba j volt. 

Köszöntésünk ígérettel van kapcsolva: Szent Benedek szel-
lemét ápoljuk és erősítjük magunkban és terjesztjük mindenütt, 
ahol megfordulunk, ahová az élet állít bennünket. 

A kedves Oblátusoknak és Oblátáknak ezen szellem egyik 



vonását ajánlom szíves figyelmükbe és azt kérem, ez legyen 
a jándékuk új Atyjuknak. A Béke és Öröm imakönyvben meg-
találják, olvassák el, milyen fontost. erény az engedelmesség 
erénye. Mikor az ember a maga akarata útjait követi, eltér az 
Istentől vagyis bűnt követ el. Lehet, hogy csak kis kitérő ez, 
de akkor is szomrúság az Úrnak, mert Ő feltétlen Urunk és nem 
engedheti, hogy alkudozzunk. Akik a bencés szellemet igazán 
át akarják vinni életükbe, azoknak vállalniok kell a feltétlen 
engedelmesség gyakorlását. Még akkor is, ha azt hiszi valaki, 
hogy az ő gondolata helyesebb, még akkor is, ha fáj a véle-
ményről való lemondás. Csak akkor vagyunk igazán hű köve-
tői Szent Benedek szellemének, ha készséges lélekkel engedel-
meskedünk mindazoknak, akiket az Úr vezetőinkül rendelt. 

Tudom azt, hogy a Testvérek készségesek abban, hogy 
engedelmes lelkülettel fogadják Atyjuknak minden intézkedését 
és hogy saját akaratuk megvetésével a Regula szavai szerint 
ebben az Úr Jézus példáját akar ják követni, . aki pedig arra 
tanít, hogy ez az út kemény és áldozatos út. Éppen ezért me-
rem a mi nagy elhatározásunkat ajánlani fel F őapát Urunknak : 
Vezessen és irányítson, övéi rendületlenül követik az irányt, 
amelyet kijelöl. 

A Szövetségek munkájáról való beszámolást a következő 
füzet számára tartom. A szokott jelentések megjöttek pontosan, 
ezekért hálás köszönetet mondok. De remény van arra, hogy a 
szeptemberi számban, amelyben az első félévről tudunk beszá-
molni, örömhírt is jelezhetek és beszámolhatok a budapesti 
oblátusok életéről is. Sőt akkor már előttünk lesz a jelentés a 
budapesti gimnázistáink megmozdulásának eredményeiről is, akik 
azt kérték és meg is kapják hogy hálájukat a Rend iránt azzal 
róhassák le, hogy Szent Benedek oblátusaiként tovább erősít-
hessék és terjeszthessék Szent Benedek Atyánknak a szellemét. 

AZ ÍTÉLET. 
Szent Anzelm elmélkedése. 

Megrettenek,, ha életemre gondolok. Mert, ha jobban 
szemügyre veszem, egész életem bűnnek, vagy legalább is 
terméketlennek tűnik fel előttem. Ha valami gyümölcsöt látok 
is benne, az vagy csak puszta látszat, vagy pedig tökéletlen, 
vagy valamiképpen férges. Azért Isten nem lelheti benne tet-
szését, csak haragját. Eleted,, tehát, bűnös ember, nemcsak 
majdnem, hanem teljesen bűnökkel tetézett és kárhozatos, 
vagy pedig terméketlen és elvetendő. De miért is teszek kü-
lönbséget „terméketlen" és „kárhozatos" között? Hiszen,, ha 
terméketlen, akkor minden bizonnyal kárhozatos is. Mert meg-



dönthetetlenül igaz, amit az Igazság mond: „Minden ía, mely 
jó gyümölcsöt nem terem, kivágatik és a tűzre vettetik". 

Végül, ha valami hasznosat cselekszem is, távolról sem 
egyenértékű ez azzal a táplálékkal, mellyel visszaélek. De ki 
táplálja azt az állatot, mely annyi hasznot sem hajt, mint 
amennyit megeszik ? Te azonban jóságos Uram, türelmesen vá-
rakozva táplálod haszontalan férgedet és az undorítóan bűzlő 
bűnöst. Mennyivel inkább viselhetik el az emberek az oszlás-
nak indult eb szagát, mint Isten a bűnös lelket ! Mennyivel 
rosszabbul áll ez Istennél, mint amaz az embereknél ! Ja j 
neked ! Nem ember vagy, hanem az emberi nem szégyene; 
hitványabb a baromnál, rosszabb a holttetemnél. 

Undor fog el életem láttára. Tovább élni szégyenlek,, meg-
halni irtózom. Mi marad hátra számodra, bűnös lélek? Eleted 
végéig sirasd egész életedet : sirassa önmagát örökké. 

Azonban azért vagyok különösen szánalomra méltó és 
szánalomraméltóan különös, mert nem olyan mértékben fájla-
lom ezt, mint amilyenben átlátom és tunya bizonyosságban 
ringatózom, mintha nem tudnám, milyen betegségben sínylődöm. 

Terméketlen lélek, mit teszel ? Hogyan állhatsz tétlenül, 
bűnös lélek ? Jön az ítélet napja, közel van az Ur nagy napja, 
rettenetes gyorsasággal közeledik a haragnak az a napja. A 
szörnyű szorongattatás napja az, a szerencsétlen romlás napja, 
a legfeketébb sötétség napja, a vihartól terhes felhők, napja, 
az a nap, melyen megszólalnak a harsonák. Óh, az Úr nap-
jának szörnyű zenéje ! Miért alszol, te langyos és kivetésre 
méltó lélek, miért alszol? Aki nem ugrik fel, aki nem remeg 
össze ekkora mennydörgésre, az nem alszik, hanem halott. Te 
terméketlen fa, hol van a gyümölcsöd? Fejszére és tűzre való 
fa, amely megérdemled, hogy kivágjanak és elégessenek, me-
lyek a gyümölcseid ? Szúró tövisek és keserű bűnök 1 Bárcsak 
addig szurkálnának téged bűnbánatra, míg eltompulnak, bár-
csak addig árasztanának el keserű ízükkel, míg megsemmisülnek! 

Vagy azt gondolod, hogy van bűn, amely kicsinység lenne? 
Bárcsak a kérle/hetetlen Bíró is kicsinynek találna valamely 
bűnt ! Ja j nekem ! Nem minden bűn Isten dicsőségének eláru-
l á sa? Hogyan merészelheti tehát a bűnös kicsinynek nevezni 
a bűnt? Istent dicsőségétől megfosztani kicsinység? Te száraz, 
haszontalan, örök tűzre való fa, mit fogsz majd azon a napon 
felelni, melyen számot kérnek tőled, hogyan használtad fel a 
rád bízott életidőt egészen a röpke pillanatig? Akkor majd 
mindent elítélnek, ami életedben olyan — akár tett, vagy mu-
lasztás, akár beszéd, vagy hallgatás, a legcsekélyebb gondola-
tig, sőt maga az, hogy éltél, — hogy nem egyezett meg Isten 
akaratával . Jaj, mennyi bűn tör majd akkor elő láthatatlanul, 
mintegy rejtekből, olyanok is, melyeket most nem is látsz ! 
Bizonyára több és rettenetesebbek, mint amilyeneket most 
látsz ! Mennyit fogsz abból, amit nem is tartasz rossznak, 



mennyit îogsz abból, amit jónak gondolsz, a legfeketébb bűn-
nek látni, ha majd lerántják álarcukat ! Akkor majd kétség 
kívül megfizetnek neked azért, amit tettél, amíg a testben éltél : 
mikor már nem lesz ideje az irgalmazásnak, mikor már nem 
fogadnak el bűnbánatot, mikor már nem lehet javulást ígérni ! 

Gondold meg tehát most, mit tettél és mi jár neked ezért ! 
Ha sok a jó és kevés a rossz, akkor örülj nagyon 1 Ha sok a 
rossz és kevés a jó, akkor nagyon szomorkodjál ! Haszontalan 
bűnös ! Nem késztet mindez rettenetes kiáltásra? Ja j az ily 
megfoghatatlan keménységnek, , melynek szétzúzásához ily 
súlyos kalapácsok könnyűek ! Érzéketlen kábultság az, mely-
nek felrázásához ily éles tövisek tompák ! Halálos álom az, 
amelyből felébreszteni még ily irtózatos mennydörgés is gyenge ! 
Te haszontalan bűnös, ennek mégis csak elégnek kellene 
lennie, hogy szomorúságodat állandóvá tegye ! Ez mégis csak 
elég lehetne ahhoz, hogy mindig könnyeket igyál ! De miért 
titkoljam el, miért vonjam el szemem elől a fenyegető súlyos, 
nagy szerencsétlenséget? Azért, hogy aztán annál váratlanab-
bul lepjen meg a hirtelen fájdalom, hogy egyszerre szakadjon 
rám az elviselhetetlen v ihar? Ez bizonyára nem válnék a bű-
nös javára, de ha mindent elmondanék is, amit egyáltalában 
csak ki tudok gondolni, még azt sem lehetne a valósághoz 
mérni. Azért ontsatok csak szemeim könnyet éjjel és nappal ! 
Sohasem szűnjetek meg ömleni ! 

Növeld tehát, bűnös, az elmondott szorongatások súlyos-
ságát, halmozz borzalmat borzalomra, jajkiáltást jajkiáltásra! 
Az lesz bírád, akinek gyalázatát akarja az Istennel szemben 
engedetlen és lázadó bűnös ! Az fog megítélni, aki jóval fize-
tett nekem a rosszért és akinek én a jót rosszal háláltam meg. 
Az, aki most a legelnézőbb, akkor azonban a legszigorúbb 
lesz, az, aki most a legkegyelmesebb, akkor azonban a leg-
igazságosabb lesz ! 

Ja j nekem, jaj nekem ! Ki ellen vétkeztem ? Isten ellen 
követtem el tiszteletlenséget, a Mindenhatót hívtam ki magam 
ellen ! Én bűnös, mit tettem, kinek tettem, mily gonoszul tet-
tem ! Jaj, jaj ! Te a Magasságbelinek haragja szakadj rám ! 
Hol találnál helyet bennem ? Egész lényemben semmi sincsen, 
ami el tudna viselni ! 

Mily nyomorúság ! Itt a vádoló bűnök, ott a rettenetes 
igazságosság ! Alattam tátong a pokol rémes szakadéka, felet-
tem a haragvó Bíró áll, bennem a mardosó lelkiismeret, kívü-
lem a lángbaborult világ ! Az igaz alig menekül meg, hova 
húzódjék hát az ekként megszorult bűnös? Hova fogok majd 
menekülni, mikor már meg vagyok kötözve? Hogyan jelenjek 
meg? Rejtekben maradnom lehetetlenség, magamat megmu-
tatni elviselhetetlen ! Egyet fogok csak kívánni és ez sehol sem 
lesz. A másika t átkozni fogom és mindenütt ott lesz. Mi lesz 
akkor ? Mi lesz akkor ? Ki ment meg engem az Isten kezéből ? 



Ki ad majd tanácsot, ki íog megszabadítani ? Ki. az, akit a 
„nagy tanács angyalá"-nak nevezünk, akit „Udvözítő"-nek 
mondunk, hogy hangosan kiáltsam nevét ? Oh, 0 maga az,. 
Ő maga : Jézus. Ő az a bíró, akinek kezében reszketek. 

Lélekezzél fel, bűnös, lélekezzél fel ! Ne ess kétségbe, 
reménykedj abban, akitől félsz! Menekülj ahhoz, akitől elme-
nekültél ! Hívd erőszakosan, akit kihívtál kevélyen ! 

Jézus, Jézus ! E nevedre kérlek, tégy velem neved szerint ! 
Jézus, Jézus ! Feledd el azt, aki kevélységében kihívott, tekints 
arra, aki nyomorúságában hívja az édes, gyönyörűséges nevet, 
azt a nevet, mely a bűnöst megerősíti, a boldog reménység 
nevét. Hiszen mit jelent Jézus, ha nem Megváltót? Azért, 
Jézus saját magad miatt légy Jézusom ! Megteremtettél, ne 
hagyj elveszni ! Megváltottál, ne vess örök kárhozatra ! Jósá-
godban alkottál, ne engedd, hogy műved megsemmisüljön 
gonoszságomban ! Kérlek kegyes Uram, ne engedd, hogy el-
rontsa az én gonoszságom, amit a Te mindenható jóságod 
alkotott ! Jóságos Uram, ismerd fel, ami a Tiéd és töröld el, 
ami idegen raj ta! , 

Jézusom, Jézusom ! Irgalmazz, míg van idő az irgalma-
zásra, hogy ne kelljen kárhozatra vetned az ítélet idején ! Mi 
hasznod van véremből, ha örök romlásba megyek? Mert a 
halottak nem dicsérnek Téged, Uram, sem azok, akik az al-
világba szállnak. 

Uram, bocsáss be irgalmadnak végtelen ölébe, én miat-
tam nem lesz az kisebb ! Végy fel, forrón kívánt Jézusom, 
végy fel választottaidnak számába, hogy velük együtt dicsér-
jelek, élvezzelek és Benned dicsekedjem mindazok között, 
akik szeretik nevedet, aki az Atyával és Szentlélekkel dicső-
ségben Uralkodol a határtalan örökkévalóságon keresztül. Amen. 

Latinból fordította : Dr. Zoltán Veremund. 

HALOTTAINK, 

t DR. MÁZY ENGELBERT APÁTÚR EMLÉKEZETE. 

Csaknem Szent Márton pannonhalmi mezővárosában szü-
letett az itteni védőszent búcsújáró ünnepén. Szülei itt voltak a 
búcsún, s alig érkeztek haza Péterdre, megszületett Nándorka. 
(1865 nov. 11.) Azt mondta az anyja: „Talán már sok is ez az 
istenáldás!" Ez volt az utolsó a családban sok testvér után s 
ez lett a legnagyobb. Isten és Szent Márton felemelte őt. Mint 
falusi kis fiút az atyja, sokáig falusi bíró, eszes, katonás kis 
ember, kemény fegyelemben nevelte idősebb testvéreivel együtt. 



Egyik pillanatban megfenyítette őket, a másik pillanatban vidá-
man énekelniök kellett, amihez mindegyiknek jó hallása és 
hangja volt. Erély. tekintély, fegyelem és szívjóság volt az atyá-
nak és pap fiának a jellemvonása. A szív.jóságot Ferdinánd 
anyai örökségével is fokozta, kisebb termetét, kemény tartását 
pedig atyjától örökölte. A latin iskolára a sváb fiúcskát nemes-
lelkű, jóságos bencés plébánosa, Winterkorn Sándor készítette 
elő s büszke volt rá, mikor látta előhaladását a győri és pan-
nonhalmi iskolában. Itt tizenhetedik évében vették föl novícius-
nak (1882). 

A theológia és középiskolai tanárvizsgák elvégzése után 
már fölszentelése évében pannonhalmi főiskolai tanársággal 
tűntette ki főapátja, Vaszary Kolozs s egy év múlva egyetemre 
küldte Budapestre tanulmányra és három bencés tanárjelölt 
prefektusának. Ezekre nézve nem kényelmes, de áldásos volt 
a szerető és rendtartó, buzgó szerzetesi fegyelem, amellyel 
vezette őket. Nagyon szerette a lelkeket Istenhez s a magasabb 
lelkiéletre vezetni, de e mellett anyagiakban kedvezni igyeke-
zett övéinek. Sok papi, szerzetesi hivatás útját készítette elő. 
Atyáskodása szokatlan nyűgnek látszhatott más példákkal ösz-
szehasonlítva, de igazában s végeredményében jótékony volt 
s a legméltóbb a szerzetesi állapothoz. Eszünk kénytelen volt 
tisztelettel adózni neki, de akaratunk húzódozva követte az ő 
eszményi irányát és lelkigyakorlatait, s fölényét hidegnek talál-
tuk, olykor azonban meleg közvetlenségét megszerettük. 

. Ilyen volt Mázy Engelbert a pannonhalmi főiskolai tanár-
ságban a neveléstan tanszékén is, valamint a latin vagy német 
nyelv-irodalom tanításában. Gyakran járt külön utakon s min-
denben nevelő akart lenni. Tanítványai ritkán szerették, de 
mindig nagyrabecsülték. Főapátunk Fehér Ipoly olyannak látta 
főiskolai működését, amilyennek maga is szerette, világoseszű-
nek és szavúnak, jó fegyelmezőnek és szervezőnek, mindenek 
fölött eszményi irányú nevelőnek és példaadó szerzetesnek. 
Azért kilenc évi főiskolai tanárkodás után a kőszegi ház és 
gimnázium élére állította (1899), ahonnan ajánlására a kultusz-
miniszter kassai kir, tankerületi főigazgatóvá tette. Azok a taná-
rok, kik e tankerületben az ő vezetése alatt működtek, a leg-
derekabbak csak magasztalással emlékeznek meg róla. Mint 
főigazgatót is gyakran látták példaadónak a tanításban s meg-
csodálták sokoldalú tudását, világos fejtegetéseit, helyes mód-
szerét és meggyőző vallásosságát. 

Mikor a csehek megszállták Kassát, 1920-ban átköltözött 
főigazgatói irodájával Miskolcra. Mint előbbi székhelyén, úgy 
itt is csakhamar seregesen jártak a hívek miséire, szentbeszé-
deire. Buzgó gyóntató volt a főigazgató. A kassai orsolya-apácák 
is áldották fölemelő működését és Prohászka püspök buzdítá-
sával alapította meg a Katolikus Középiskolai Tanáregyesületet 
és a bencés regula szellemében szervezte meg a Szociális 



Misszió Társulatot, amelyből utóbb kivált a Szociális Testvérek 
Társasága. Ez utóbbi megmaradt mindvégig az ő lelkivezetése 
alatt, mig az előbbiek jézustársasági vezetés alá álltak. 

Irodalmi működése három irányban csoportosul : a neve-
léstan, a szerzetesi erénytan és a felnőtt hívek, diákok hit-
élete körül. 

A neveléstan-ban legerősebben hatott reá először Kármán 
Mór, de csakhamar melléje és föléje emelkedett Willmann Otto 
Didaktikája és idealizmusa. A szerzetesi, bencés aszkézisben 
a beuroni bencés kongregáció alapítójának, Wolter Mórnak 
munkái Szent Benedek Regulájának szelleméről és a beuroni 
virágzó istentisztelet és vallásos művészettel párosult szerzetes-
élet egészen lekötötték Mázy szeretetét, életirányát s mindezt 
oly nagynak, szépnek ismerte, hogy nagyon szerette volna a 
magyar bencéseket is ezen bencés renaissancenak megnyerni. 

Legelső pedagógiai munkája „Pedagógiai alapfogalmak' 
címen jelent meg a Magyar Pedagógia folyóiratban (1893,801.). 
Ezt a munkáját követték később az „Altalános Pedagógia' 
(Győr 1895, 342 1.) s az „Erkölcsi nevelés" (Pápa 1922. XI + 
131 1.). Ezek a főbb neveléstani munkái. De ezek mellett írt 
33 más füzetet, cikket s ezek megjelentek a folyóiratokban, 
iskolai értesítőkben stb. Az önállóan és folyóiratokban megje-
lent munkáinak második fő témája a bencés szellem és erény-
gyakorlat. Mindjárt a második munkája, a Pedagógiai alap-
fogalmak után következő könyvecske, szerzetesnövendékek 
számára tartott lelkigyakorlatok alkalmával született meg a 
„Szerzetesi szellem" Wolter Mórnak „Praecipua ordinis mo-
nastici elementa" c. könyve nyomán (Győr 1894, 151 1.). Aztán 
ismertette Kármán Mór egyetemi hatását a neveléstanban 
(Magy. Pedag. 1895), a jézustársaságiak „Ratio studiorum"-
ának új kiadását (Kat. Szemle 1895); hozzászólt a kat. hittanítás-
hoz (Magy Pedag. — Kat. Nevelés 1896) ; kezdte vázolni az 
erkölcsi nevelés fő irányelveit (Tanáregyes. Közi. 1897/8, Magy. 
Pedag. 1898), majd kiadta magát az „Erkölcsi nevelés" című 
könyvét, külön kidolgozta a Kat. Nevelés c. folyóiratba az 
isteni erények és az erkölcsi erények nevelői hatását (1908), 
másutt a középiskola önképző körei-ről írt és Szent Benedek 
rendjéről (Magy. Középisk. 1907), ismertette Veszely Ödön 
„A modern pedagógia útjain" c könyvét (Kat. Szemle 1909) 
stb. Ezek a témái többször variálódnak a fő gondolatai körül. 
Beszédei is jelentek meg nyomtatásban, kivált az ő sürgetéseire 
megalapított pannonhalmi folyóiratban, a Szent Gellértben. Mun-
kásságával érte el azt a kitüntetést, hogy a miniszter kine-
vezte a budapesti Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság 
tagjává (1908). Buzgó munkatársa volt a Pannonhalmi Szem-
lének is. 

Mázy stílusa erősen magyarosságra törekedett s éppen 
ezért modoros lett, koturnusokban járt s annyira zavarta a 



figyelmet, hogy az olvasó inkább e stiláris különösségekre 
gondolt, mint a fejtegetés belső tartalmi értékére és össze-
függésére. 

Nemes, ideális gondolkozásának adta bizonyságát, mikor 
kezdték sokallni a főigazgatóságokat, s ő volt az első, aki föl-
ajánlotta lemondását (1924). Bárdos Rémig a nyugalmazott 
főigazgatót a pannonhalmi főiskola neveléstan tanárává és a 
rendi középiskolák főigazgatójává tette s javaslatára alapította 
meg a pannonhalmi gyakorló főgimnáziumot nyilvános jelleggel 
és internátussal. 

Három évig maradt Pannonhalmán, aztán a rendtagok 
szavazatával elnyerte Bárdos Rémig főapáttól a tihanyi apáti 
méltóságot, amelyben 1927-től 1933 febr. 28-án bekövetkezett 
haláláig működött. 

E szép belső megbecsülés mellett kívül állók előtt is Dr. 
Mázy Engelbert úgy állott, mint a pannonhalmi Szent Benedek-
rend legkiválóbb tagja, imponáló nagy egyéniség, nagy tudós 
és szentéletű ember, ízig-vérig szerzetes és mindenkor kész 
szónok, kinek beszédei a rendjére mindig becsületet hoztak. 

Mint tihanyi apát szép, zsolozsmázó, szigorú napirend 
szerinti életet teremtett monostorában, melyet lelkigyakorlatos-
házzá is tett. 

Mázy Engelbert apát a pannonhalmi Szent Benedek-
rendnek egyik legkiválóbb tagja volt, nagy és szent a tervei-
ben, tetteinek példátlan buzgalmában, végül alázatos az Isten 
akarata iránt, ki szerette rendjét, s ad ja Isten, hogy annál 
buzgóbb pártfogónk legyen az égben, mennél több jót akart 
tenni rendjével a földön. Dr. Erdélyi László. 

t MOLNÁR ERVIN GYULA. 
(1874—1933.) 

Oda tért meg, ahonnan kiindult : mely bölcsőjét ringatta 
és amelyhez egész életén át annyira ragaszkodott, Győr, szere-
tett szülőföldje fogadta őt magába örök nyugalomra. Nyugtalan, 
beteg idegrendszere számára keresett itt gyógyulást, megnyug-
vást és örök nyugalomra talált. A tanári pályán eltöltött 35 
éves érdemes munkásság után rendi elöljárósága az eszter-
gomi gimnáziumból a zalavári apátságba helyezte őt, hogy itt 
ideiglenes nyugalomban fáradt, kimerült idegeit pihentethesse. 
Hogy napjai meg vannak számlálva, ezt az érzését környe-
zete hajlandó volt csak a súlyos idegkimerültség tipikus tüne-
tének tekinteni, de a mélyebbre tekintő orvosi diagnózis iga-
zolta. Nyugtalansága egyik helyről a másikra űzte őt. Ideig-
lenes nyugalmának helyén eltöltött félév után Pannonhalmára 
jött, majd a győri közkórház idegosztályára vétette fel maeát, 
hogy itt gyógyulást találjon. De alig töltött el itt egy hetet, 



tüdőgyúladást kapott, melynek az ő meggyötört szervezete 
rövid néhány nap alatt áldozatul esett. Így a halál őt jótéko-
nyan megváltotta azon testi-lelki kínoktól, melyek gyógyíthatat-
lan idegbajából kifolyólag még reá várakoztak. 

Az ideges nyugtalanság, izgékonyság egyébként robusztus 
szervezetének, erős testének eredendő gyöngéje volt, melyet 
úgy hozott magával a világra. Talán születésének szomorú 
körülményei is magyarázzák némileg ezt. Atyja néhány hónap-
pal születése előtt az akkor dühöngő kolerában hal meg. fiatal 
anyja özvegyi bánatában és keservében hordja és hozza őt 
világra, majd betegeskedni kezd és két évre rá szintén meghal, 
így a kis árva nevelése teljesen a magánosan álló, özvegy 
öreganyára szakadt. Es a sorstól már megviselt, de erélyes és 
férfias öreganya anyagi gondjai közepette is fáradhatatlanul és 
csüggedés nélkül töltötte be unokájánál a szülői tisztet abban 
a tudatban, hogy ezt a Gondviselés szánta neki. Szüntelen 
imáiban csak azon kérte az Istent, hadd érhesse meg azt a 
pillanatot, hogy unokáját, ki időközben bencés lett, áldozó-
pappá szenteljék. Amit oly buzgón, oly félve-bízva kért, betel-
jesedett : többet már nem mert a jó Istentől remélni. Azért mi-
dőn újmisés unokájának áldását fogadta az oltárnál, mindnyá-
junk rémületére, kik körülötte álltunk, hirtelen aléltan terült el 
a földön. De szerencsére nagyobb baj nem történt és néhány-
pillanat múlva ismét magához tért. A nem remélt boldogság és 
a tudat, hogy amit Istentől kért, azt megkapta és neki most 
már meg kell halnia, oly erővel rohanta meg szívét, hogy ez 
néhány pillanatra fölmondta a szolgálatot. És a jó öreganya 
még számos éven át a késő aggkorig örvendhetett unokájának, 
ki életében hálás szeretetének minden gyöngédségével környé-
kezte és haló porában is áldotta őt. 

A megboldogult 35 éves tanári pályáján majdnem összes 
rendi gimnáziumainkban működött. A komáromi gimnáziumban 
kezdte meg tanári működését (1897—1902). Legtovább szülő-
városában Győrött (1904—1917) és Esztergomban (kétízben is: 
1902—1904. és 1920-tól kevéssel halála előttig) tanárkodott; 
rövidebb ideig soproni (1918 febr.—aug.), pápai (1918, aug.— 
1920 jan.) és kőszegi (1920 jan.—aug.) intézeteinkben. Átmene-
tileg Celldömölkön kisegítő hitelemző szolgálatot is teljesített 
(1917 okt.—1918 febr.) 

Tanári hivatását mindenkor teljes lélekkel, önfeláldozó 
buzgósággal és a diáklélek iránti odaadó szeretettel töltötte be. 
Hivatásához szívvel-lélekkel ragaszkodott és utolsó betegségé-
ben az a gondolat volt neki leggyötrelmesebb, hogy a tanári 
pályától búcsút kell vennie. Szaktárgyaiban, a klasszikus nyel-
vekben, a lapos készültséggel bírt és ennek, valamint pedagó-
giai rátermettségének azzal is tanújelét adta, hogy iskolai hasz-
nálatra Latin Nyelvtant és Olvasókönyvet szerkesztett, amely 
annak idején intézeteinkben is be volt vezetve. Szeretett utazni. 



Bejárta egész Európát. Volt Afrikában is. Élményeit szívesen 
értékesítette az iskolában. 

Papi életét bensőséges buzgóság jellemezte. Ifjúsági szent-
beszédeit nagy gonddal készítette s a Szent Gellért folyóiratban 
meg is jelentette. Kéziratban apológiai kézikönyv is maradt 
utána. Rendjének 35 éves tanári pályáján munkás és odaadó 
tagja volt. Gyötrelmes betegség után oly korban ragadta el őt 
a halál, midőn még égett a munkavágytól és kívánságtól, hogy 
egészségét visszanyervén, rendjének még további szolgálatokat 
tehessen. De a Gondviselés máskép határozott róla : a földi 
béke és nyugalom helyett, melyet oly annyira keresett, az örök 
nyugalom és béke jutott osztályrészül lelkének-testének, hiszen 
a szentségek buzgó felvételével jól elkészült a halálra. 

Dr. Kemény Kolumban. 

LAKI BENNÓ EDE. 
(1873 dec. 17.—1933 febr. 27.) 

Még föl sem száradtak a könnyeink, melyeket a jólelkű 
és munkás rendtársunknak, Molnár Ervinnek szomorú elmúlá-
sán hullattunk, amikor Laki Bennó zamárdi plébános testvé-
rünk váratlan halálának megdöbbentő híre újra mély gyászba 
borította sz. Rendünket. 

Megölte a jó szíve, mely rokonait és rendtársait, tanítvá-
nyait és híveit olyan igazán és áldozatosan tudta szeretni. 

Bennó testvérünk 1873 dec. 17-én született Öreglakon. 
A gimnázium 4 alsó osztályát a kőszegi, az 5-ik és 6-ik ősz--
tályát a soproni bencés gimnáziumban végezte. Innen kért és 
nyert fölvételt — mint mindig jeles tanuló — a Szent Benedek-
rendbe. Főiskolai tanulmányai alatt elüljárói és növendéktársai 
osztatlan szeretetének örvendett. Elöljárói a buzgó, tehetséges, 
szorgalmas és rendszerető fiatal levitát kedvelték benne, társai 
a mindig derűslelkű, páratlanul szellemes, előzékeny és udva-
rias testvért. Tanulmányainak végeztével, 1898 július 6-án 
szentelték áldozópappá s tanári működését ugyanez évben 
Komáromban kezdte meg. Hat évig tanított itt s ezután főapátja 
1904-ben a győri főgimnáziumhoz helyezte át, ahol megszakí-
tás nélkül 14 éven át működött. 

Rajongásig szerette az iskolát. Húszéves tanári működése 
lelkes és lelkiismeretes iskolai munkában telt el. Latin—német-
szakos volt, de jobbadán a német katedrát juttatták neki és a 
német nyelvnek tanításában nemcsak szép eredményeket ért el 
állandóan, de ügyes módszerével sikerült neki ezt — a fiatal-
ságnak rendesen nem rokonszenves — nyelvet meg is kedvel-
tetni tanítványaival. Igazgatójának, Acsay Ferencnek buzdítá-
sára nagy elismerésben részesült német iskolakönyveket is 
írt. — Mint osztályfőnök állandó és éber figyelemmel kísérte 



tanítványait. Megvolt neki az a kiváló adománya, mely, az 
ifjúság egyénileg való kezelésében minden sikert biztosít. Éles 
szeme egyszerre ki tudta számítani, mekkora egy-egy lélek 
teherbíró képessége és sem dicsérettel sem korholással nem 
terhelte túl egyiket sem. Nem volt engedékeny, elnéző, ha 
erélyes, szigorú fellépésre volt szükség — de amíg szeretettel 
és gyöngédséggel célhoz juthatott, soha más eszközhöz nem 
nyúlt. Ez a bánásmódja mindvégigvaló tiszteletet és ragasz-
kodó bizalmat keltett tanítványaiban. 

Húsz évi tanári működés után — rendtársai nagy meg-
lepetésére — plébániát kért főapátjától. Aki úgy szerette az 
iskolát, a városi életet s viszont szinte rettegett minden nyil-
vános szerepléstől s a kifelé való érintkezésben mindenkor 
bizonyos félénk és finom tartózkodást tanúsított —, gyermeki 
szívének sugallatára hallgatott s erre az áldozatos lépésre ha-
tározta el magát, hogy elöregedett édesanyjának békés, nyu-
godt otthont biztosítson és élte alkonyát szerető figyelmével és 
gondosságával bearanyozza. Főapátja méltányolta kérését s a 
kies fekvésű balatonparti zamárdi plébániát adományozta neki, 
amelyet 1918 júl. 27-én foglalt el. 

Kezdetben még visszasír lelke a katedrához. Szept. 15-én 
ezt írja a plébánia napló jába : „Jó, hogy édesanyám és nővé-
rem itt vannak velem ; úgy elfog a honvágy ! Most kezdődnek 
Győrött az iskolák — én meg itt vagyok". Gyakran emlegeti 
az iskolát főapátjának is, aki többször megtiszteli látogatásával. 
Ám lassacskán beleéli magát az új munkakörbe s apostoli 
buzgóságával, híveinek mindig szolgálatrakész lelkületével, a 
község javának fáradhatlan munkálásával egyre jobban meg-
nyeri s biztosítja híveinek ragaszkodó szeretetét. Tervező, alkotni 
vágyó lelke egy percre sem pihen. Hogy mit épített a lelkekben, 
azt az Elet Könyve tartja nyilván, de beszédesek a látható 
alkotásai is, melyek beláthatlan időkig őrizni fogják emlékét. 
Ő szorgalmazta s vitte kereztül Zamárdi kisközségnek nagy-
községgé való átszervezését, új tanitólakot épített, a maga-
tervezte Kultúrház is födél alá került már s a temetőben emelt 
Hősök Kápolnája legszebb elgondolásának kőberögzítése. 

Az elvesztésén kesergő híveinek kegyelete ez alá a kápolna 
alá temette jó plébánosának kihűlt tetemét. S most, hogy a 
testvéri szeretet zarándokútat tétetett velem a sírjához, a jó 
rendtárs és jóbarát elköltözésén érzett nagy szomorúságomat 
igen megenyhítette, amit láttam : koporsója a kápolna hatalmas 
Krisztus-keresztjének a tövében nyugszik s a Megfeszített öt 
szent sebének drága vére a mi jó Benno testvérünk porladó 
szívére hull. — Ez a szent Vér üdvözítse, ez a kegyes Jézus 
vegye magához örökre. R. i. p. 

— s — n 



A Pannonhalmi Szemle könyvtára. 
1. Dr. Kurzweil Géza : Új embertípus, új iz lés , új irodalom. Pannonha lma . 1932 
2. Dr. Bánhegyi Jób : Kaffka Margit. Pannonha lma . 1932. 
3. Dr. Szabady Béla : Nagyfalvi Gergely vác i püspök, zalavári apát 

Pannonha lma . 1932. 
Nagy Balázs és Matlyasóvszky_Kasszián : Ami az ifjút naggyá teszi . Pan-

nonhalma. 1925. Ara : 2 P 
A b e n c é s diák kalauza. Pannonhalma. 1932. Ára : 70 fill. 
Pierre Delattre : Les luttes présentes du cathol ic isme en Europe Centrale. 

A r a : 2 3 0 P . 

A Pannonhalmi Főiskola könyvei 
1. Dr. Sárközy Pál : A differenciálegyenletek elméletének e lemei . 

Pannonha lma 1932. 

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

A pannonhalmi főapátság története. 1. (996 —1243) vászqnköt. 25'-
II. 2. (1243—1404) „ 2 3 -

111. 3. (1405-1535) „ 2 4 -
tv. 4. (1535-1708) „ 2 5 -
V. 5. (1709—1802) 2 5 -
VI. A) „ 6. (1802-től) „ 2 3 -
VI. B) ,. 6. (1802-tőU „ 3 0 ' -

VII. A zalavári apátság története. 23-50 
VIII. A bakonybéli apátság története I. (1023-1548) 2 3 -

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

A 14 vastag foliokötet ára vászonkötésben 340'— P, papírkötésben 
kötet 1 P-vel olcsóbb, az egész sorozat 326'— P. 

minden 

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

Kü lön legesen kész í t : Reverenda- és papi öltöny-szöveteket, szerzetesi 
és apácarendi gyapjúszöveteket, gyapjútakarókat, uradalmi személyzeti 
posztókat és egyenruhákat, továbbá fiú- és leány-egyenruhákat, inter-
nátusok, egyesületek és kongregációk részére, első kézből, tiszta gyapjú-

ból, tartós minőségben, közvetlen gyári áron. 

A pannonhalmi Főmonostor állandó szállítója. 



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

doktorátusi értekezései 1926-tól 

1. Kol le r P i u s : Faj és haj. B u d a p e s t , 1926. — 1 P 

2. Rados Tamás : Horatiusi nyomok Ausonius 
költészetében. P a n n o n h a l m a , 1928. — — — 2 P 

3. H e r c z e g h Fr igyes : Sopron vármegye a Hunya-
diak korában. P a n n o n h a l m a , 1928. — — 3 P 

4. V a n y ó T i h a m é r : A katolikus restauráció Nyugat-
magyarországon. Pannonhalma, 1928. — — 4 P 

5. K u r z w e i l G é z a : A forma, mint kifejező eszköz 
Klopstock ódaköltészetében ( N é m e t Phi lo lo-
g ia i D o l g o z a t o k X X X V I I . sz.) B u d a p e s t 1928. 3 P 

6. Nagy K. Amadé : A Zala-Sárvíz csatorna szö-
gének földtani viszonyai. P a n n o n h a l m a , 1928. 1 P 

7. Csóka Lajos : Sopron vármegye katolikus egy-
házi és tanügyi viszonyai III. Károly és Mária 
Terézia korában. P a n n o n h a l m a , 1929. — 3 P 

8. K o k a s E n d r e : Az 1880-as évek irodalmi élete. 
P a n n o n h a l m a , 1930. — — — — — — 3 P 

9. B r u n n e r E m ő d : A francia felvilágosodás és a 
magyar katolikus hitvédelem. (= Bibliothèque 
d e l ' Inst i tut F r a n ç a i s à 1' Univers i t é d e B u d a -
pes t , 14. sz.) P a n n o n h a l m a , 1930. — — — 3 P 

• 
10. Monsberger R. Ulrik : A hazai német naptár-

irodalom története 1821-ig ( N é m e t Ph i lo log ia i 
D o l g o z a t o k X L VI. sz.) B u d a p e s t , 1931. — 2 P 

11. K e l e m e n A t a n á z : Keresztély Ágost herceg kato-
likus restaurációs tevékenysége a győri egy-
házmegyében. 1931. — — — — — — 3 P 

12. J á m b o r M i k e : Prohászka" Ottokár természetszem-
lélete. P a n n o n h a l m a . 1932. — — — — 2 P 

13. P i s z k e r Ol ivér : Barokk világ Győregyházmegyé-
ben Zichy Ferenc gróf püspöksége alatt (1743— 
1783.) P a n n o n h a l m a . 1933. — — — — 2 P 

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



OBERBAUER A. UTÓDA 
B U D A P E S T , 
IV., VÁCI-U. 

4 1 . 
ALAPÍTÁSI ÉV: 1863 

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

vállalata. 

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

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

tesen megküldöm. 

TELEFON: AUTOMATA 833—44. 
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RIEGEROTTO 
ORGONAGYÁR 

BUDAPEST, X., SZIGLIGETI-UTCA 29. 
( R Á K O S F A L V A ) • TELEFON: 9 6 3 - 4 5 . 

Új orgonákat, 
valamint homlokzatsípok szállítását szakszerű, művészi 

kivitelben és o r g o n a j a v í t á s o k a t m é r s é k e l t á r b a n 

elvállalunk. 



E G Y H Á Z I M U I P A R I I N T E Z E T 

L E V I S C H R . U T Ó D A 

Lorencz Antal 
S Z O M B A T H E L Y 

K Á L V Á R I A - U . 2 3 . 
O L T A R E P I T É S Z E T , S Z O B R Á S Z Á T , A R A -
N Y O Z Á S , T E M P L O M F E S T É S , ÚJ O L T Á R O K 
S T K . K É S Z Í T É S E , R É G I E K S Z A K S Z E R Ű 

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

Lelkiismeretes munka, szolid árak! 
C I R B O L Y Á F Á B Ó L 

F A R A G O T T S Z O B R O K 
K É S Z Í T É S E S T B . 

TÖBBSZÖRÖSEN KITÜNTETVE ! 

árajánlat, helyszíni szemle díjtalan. 

} 

Ápoljuk a jó zenét! Zeneápo lás — lelkiápolás! 
Évtizedek óta közismert legjobb 

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

kápolnák-, templomóknak 
Magyarország legnagyobb harmónium raktára: 

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

Kapisztrán Nyomda Vác. Felelős üzemvezető: Farkass Károly. 
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A TÖMEGEMBER. 

Fokozódó ütemben váltakozik az újkor élete. Nemcsak 
a gazdasági és kulturális, de az egyéni élet is új meg új ve-
lejárókat1) kap, amelyek a régi embertípusokon jelentős elvál-
tozásokat idéznek elő. Az elváltozások egyre határozottabban 
egy egyetemes élettípus felé mutatnak, amelynek individuali-
zálódásából természetesen nem hiányzik az egyéni differenci-
áltság, de amellett gazdag közös lényegi vonásokban. Ügy &Z 
alaptípusban mint a belőle kiágaztatható altípusokban aè?;a" 
tömeg tükröződik, amely a valamikor szerves fölépítettségfrí dë 
ma már szinte teljesen atomizálódott társadalmat fölváltotta. 
Ez a tömegember a ma egyik legjellegzetesebb tünete. Nëm 
lesz tehát érdektelen vázlatrajzot adni róla.'2) 

Amikor megkíséreljük a tömegember képét megrajzolni, 
kettőt szeretnénk hangsúlyozni. Típust rajzolunk, tehát érqs 
színekkel, határozott vonásokkal kell dolgoznunk. A 'típust,a 
legrohanóbb idők sodrából kell kiemelnünk, amelyékhez "Ĵ a-j 
sonlót az emberiség még nem élt meg. Természetes tehát:, hogy 
a kép teljesség, hűség szempontjából sok kívánnivalót fog hát-

I . j ß S ü i b n /i'i70<-;ßfn rahagym. < .. f 
A 1 ' i i i i j C i 1 <J°n ß 

A tömegember mar ruházkodásában i^ ekáruij^,. r j i a ^ t . 
A ruházata valamikor sokat mondott az ember 
társadalmi hovatartozandóságáról, kultúrfok4j1ó.l;,,,(^gy§n|!5ég^jFől» 
életkoráról. Ma mindez múlóban. A közeímultb^nsjaj, ^ob^Lç-
ányt meg tudtad különböztetni úrnőjétől, & komg^yíl íot az urj^, 
tói, az angolt a némettől, a vidékit a y á ^ s i ^ j g ^ z i ^ l ^ i p i í . é ^ f 
bert a dunántúlitól — ma, különösen vas^ft-jés r ; e g ç [ a a ç ^ 
már ez nem fog minden esetben sikerülni, l n n ^ n ; - r J F t â i \ 
csak a kelmebeli minőség s az öltözködéstjen szüj^s^gképpe^ 
megnyilvánuló ízlés különböztet. A diyat mm^e^ ; hyllâgï^ içj§g 
ges reflexként fut végig az egész § j ] ^ j l i ^ J ^ y ^ g ^ n ^ Q mjö.vgt 
néger nő, az angol lady, a szőke bécsi hölgy, az amerikai dol-
lárkirálynő egy és ugyanazon di^ak sjS^jjfífo À .Jpfa 
mek, a divatlapok sőt l e g ú j a b b ^ % cY^^f lMS? 8 ^^ 

') L. e sorok írójának a M a g y a r ^ Â à & f t W . é ^ ^ W ^ f f e j f é S ? 
Egyetemes embertípus felé c. c i k k é t J Y ^ m s s e / l l l o i seo i í l l u n ß l j ß b ß i i ß s e 
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dobják szét az egész civilizált világban az új ruhafaszonokat. 
A közelmúltban a divathullámok még nem csaptak át a falun 
— ma a földmunkás leánya is ismeri sőt igényli a legújab 
divatot. 

Ugyanez az egyformaság tükröződik a tömegember laká-
sában is. Az amerikai szalon csak annyiban különbözik a pá-
risitói vagy a budapestitől, ameddig a gép, a gyár variáló ké-
pessége ér. Az a gazdag, színes, jellegzetes skála a bútorzat 
stílusában, összeállításában, amelyet a múltban annyiszor meg-
csodálunk, ugyancsak összeugrott. A régi lakásnak volt „lelke", 
„egyénisége" — a mainak már csak komfortja van. Mennyi 
művészet virágzott valamikor a falusi bútoriparban — mennyi 
csodálatosan egyforma ízléstelenség terpeszkedik ma a vidéki 
lakásokban. Tömegízlés szerint épített tömeg-lakásokban tömeg-
bútorok közt lakik a mai ember. Nem mintha a modern be-
rendezkedésből teljesen száműzve volna a szépség. De e szép-
ségből igen sokszor hiányzik az alkotó, tervező egyéniség me-
legsége — kicsap belőle a gép, a szériagyártás hidege. Megér-
ződik a modern lakásokon, hogy sokszor üresek — a lakók 
életéből sokat ellop a szálloda, az étterem, a színház, a klub, 
az utca — a lakók nem nőnek össze a kerettel. 

A tömegember lelkivilágának, egész énjének egyik leg-
hűbb vetülete, szinte kőben való kiáramlása a város, elsősor-
ban a nagyváros. A vidékről valami tragikus kényszerrel özön-
lik a tömeg városba. Milyen ez a hatalmas kő-kaptár? Rat-
henau plasztikus rajzot adott róla. „A modern városok egy 
sínpár-háló csomópontjában elfeküdve ágaztatják szét az or-
szágba a maguk kővé merített útvonalait. A lázas forgalom 
látható és láthatatlan hálói vonják be őket s rántják napon-
ként kétszer a végtagoktól a szív felé az embertömegeket. Egy 
második hálózat szétlöki a kőrengetegben a vizet, egy harma-
dik a hőt, egy negyedik az energiát. Egy elektromos idegrend-
szer a szellem megrezdüléseit sugározza szét. Élelmi- és izga-
tószerek futnak be a sínpárokon, a vízen — az elhasznált 
anyagok csatornákon keresztül áramlanak ki. Az óriás a maga 
keresztmetszetében is mindenütt ugyanaz : mint a lép sejtjei, 
úgy sorakoznak egymás mellé a finom anyagokkal, papírral, 
fával, bőrrel, kelmékkel megtöltött raktárok, amelyeket kívülről 
vas, kő, üveg, cement támasztanak meg. Csekély eltéréssel va-
lamennyi ország városai ugyanazt a képet tárják elénk. Csak 
az öreg belvárosban, ahol a templomokban, a városházán év-
századokon keresztül egy emberi közösség lelke, szelleme la-
kozott, csak ott találkozhatsz még fiziognómiai különlegességek 
maradványaival mint megkövült kuriózumokkal — különben 
minden irányban, akár a gyárüzemek, akár a temetők, akár a 
lakóházak felé tekintesz, a nemzetközi tábor terpeszkedik. A 
szellemiek terén ugyanez az egyformaság. A nagyobb városok 
szakadatlanul kicserélik személyeiket, divatjukat, szenvedélye-
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iket, kedvenceiket, szórakozásaikat, örömeiket, művészetüket, 
tudományukat, alkotásaikat, s e szüntelen csereberében örö-
möt találnak. Ugyanazt a színdarabot nézi Berlin és Páris, 
ugyanolyan kirakatokkal hivalkodik London és New-York. Ugya-
naz a tudományos probléma tartja őket izglomban, ugyanaz 
a botrány nevetteti meg őket. Ugyanaz a konyha táplálja, 
ugyanaz a komfort béleli ki őket. Soha a középkorban egy és 
ugyanazon ország két szomszédos városa, Nürnberg és Köln, 
vagy Genova és Velence nem mutattak akkora hasonlóságot 
mint ma London és Páris, New-York és Berlin". A képhez 
alig van hozzáadnivalónk. Csak egy vonással szeretnők kie-
gészíteni. Ez a building, a kollektív ház, a bérlaktanya térfogla-
lása a nagyobb városokban. Egy-egy ilyen épület-óriásban ma 
egész városok szorulnak össze. A legkülönbözőbb családokat 
csak vékony falak választják el egymástól — a „saját otthon" 
fogalma ugyancsak összezsugorodott. 

Ha már a tömegember külső keretei is ilyen hasonlósá-
got mutatnak, elgondolhatjuk, milyen közel jár egyetlen, egye-
temes típushoz az az élet, amely e keretek közé préselődik. 
Hogy sorvadnak a különböző nemzeti, nép szokások, amelyek-
ben sokszor évszázadok, enész nemzedékek lelke, szelleme 
csapódott le. Valamikor a nemzeti, családi, egyéni élet nagy 
eseményeit, fordulatait gondolatokat, eszméket érzékítő szim-
bólumokban gazdag szertartások, cselekmények, szokások ke-
retezték. Ma ilyen vonatkozásban is nemzetközi séma érvénye-
sül, amely lassan-lassan a vidéken is kiszorítja a sokszor ős-
régi, jellegzetes népszokásokat. Gondoljunk csak pl. az eskü-
vői szokásokra. Hiába lobban föl időről-időre a harc a nemzeti, 
népi sajátosságok megmentésére — érezzük, látjuk, hogy a tö-
megember erősebb. Még szórakozásban, játékban is nemzet-
köziség érvényesül. Egy-egy divatos játék, ének, zeneszám, tánc 
befutja az egész civilizált világot. 

Vessünk kissé közelebbről egy tekintetet a tömegemberre. 
Jaspers sikerült vázlatot adott róla — az ő rajzát egészítjük ki. 

A tömegember embert már külső megjelenésében, fellé-
pésében, tárgyalásaiban, társalgásában is bizonyos egyforma-
ság jellemzi. Fegyelmezett, az izgatottságot, a feltűnést kerüli. 
Taglejtései nyugodtak, simák, arcán udvarias mosoly játszik. 
Kedveli a könnyed humort, különösen ha az feszültség leve-
zetésére alkalmas. Kész embertársainak segítségére sietni, de 
csak akkor, ha ez nem jelent nagy áldozatot. Ha a körülmé-
nyek úgy kívánják, az igazsághoz hűtlen is tud lenni, de vi-
gyáz arra, hogy ez ritkábban történjék. Nem fél diplomatikus 
cselfogástól sem, ha érdeke úgy kívánja. Szívesen hordja a 
szerénység mezét, tud hallgatni. Tartózkodik a mások egyéni 
ügyeibe való beavatkozástól. Egyéni önnállóságát különösen 
elöljáróival szemben nem fitogtatja. A merészségig, sőt az élet-
kockáztatásig bátor tud lenni. Szórakozásaiban, élvezeteiben, 



erotikájában raffinált, sokszor durva. A barátságot kollegiali-
tássá váltotta át, de összeköttetéseknek nagy értéket tulajdo-
nít, ápolja s szükség esetén ki is használja őket. A munkát 
nem önmagáért, a belőle forrásozó szellemi, lelki gazdagodá-
sért, nem eszményi kötelességtudatból hanem mint az érvé-
nyesülés egyik legfőbb eszközét szereti. Munkaerő, munkatel-
jesítmény elbírálásában nem a szép stílus, hanem a magas 
hozamot biztosító szakszerűség, termékenység a vezérszem-
pont. Hasonló álláspontra helyezkedik politikai, etikai, világ-
nézeti elvekkel szemben is. Gondosan őrködik azon, hogy ez 
elvek egyéni életétől olyan távolban maradjanak, ahonnan a 
gyakorlati életbe alig tudnak átnyúlni, követeléseiknek érvényt 
szerezni. Aminek eldöntését a középkori ember sokszor a kardra 
bízta, azt a tömegember simán, barátságosan intézi el — még 
akkor is, ha nagy értékeket visszasugárzó elvek kikapcsolásá-
val jár. Ki ne hallott volna arról, hogy a nő s két „férje" — 
a jelenlegi s az előző vidáman vacsoráznak egy asztalnál ! ? 

Hogy az egyetemes embertípus a maga kifejlődésében 
már mennyire előrehaladott, azt élénken világítja meg a tö-
megember társadalmi életének két jellegzetes tünete. 

A kapitalisztikus gazdasági rendszer mai fokán nagy elő-
szeretettel burkolja az ismeretlenség, a névtelenség homályába 
a nagy gazdasági erők birtokosait. Csak kevesen tudják, hogy 
egy-egy nagy gazdasági komplexum mint vagyon tulajdonkép-
pen kié. Ennek a tünetnek van társadalmi tükörképe, amely 
különösen a nagyvárosi életben látható élesen. Valamikor a 
társadalmi érintkezés előföltétele volt, hogy az emberek necsak 
név, hanem egyéniség szerint is ismerjék egymást. Különösen 
a nő világában hangsúlyozta a társadalmi felfogás ezt a föl-
tételt. Ma ez az igény ugyancsak gyengén, halványan jelent-
kezik. A tömegember mindenkivel fölveszi az érintkezést, aki 
szinte pillanatról pillanatra elbírált érdekkörének valamely pont-
ján előnyösen elhelyezhető. A nagyvárosok teadélutánjain em-
berek, akik jóformán egymás nevét sem tudják, férfiak és nők 
egyaránt olyan közel kerülnek egymáshoz, amit a minket me-
gelőző kor el sem tudott képzelni. „Ki ismeri mindazon egyé-
nek igazi nevét és múltját, akiket a nagyvilági hölgy asztalá-
hoz meghív?" — kérdi Romier. Hogy társadalmi életünkben 
a követelésekben való igénytelenség azokkal szemben, akik-
kel a mai közvélemény az érintkezést lehetőnek ítéli, milyen 
messze tud elmenni, arra néha-néha a törvényszéki tárgyalási 
termekből verődik ki megböbbentő fény. 

A másik kortünet a nemek közti határvonal gyors és gyö-
keres tünése. A tömegember sokszor már férfi és nő között 
sem akar különböztetni. Ez nem egyszerűen a nő emancipá-
ciós törekvéseinek megért gyümölcse, hanem a gazdasági el-
változások mellett a mai élete szenvedélyesen uniformizáló 
törekvéseinek eredménye. A gazdasági élet, a megélhetés gond-



jai kiragadták a nőt a családi tűzhelyről s belesodorták a létért 
folyó harcba. Nemcsak a magános, önálló nő, de igen sok-
szor a családanya is kenyérkereseti gondokkal van megter-
helve. Ezzel természetesen kiszakadt a nő abból az elszige-
teltségből, amelyben a mult idők asszonya élt. A nagyobb 
mozgási szabadság egyre több irányban „szabadítja föl" a nőt. 
Különösen a háború óta ez a „szabadság" olyan mértéket ölt, 
amely a társadalmat alapjaiban fölforgathatja. Ismeretes, hogy 
különösen Nyugaton mennyire tért hódít az „a férfias nőtípus", 
amely egyszerűen a férfi szimmetriája akar lenni. Hogy e tö-
rekvésekből már mennyi vált valóra, azt a mai élet érthetően 
beszéli. Ezzel párhuzamosan tűnik a férfiban a nő iránt érzett 
és tanúsított tisztelet. „Egy szép napon — jegyzi meg Romier 
— nem lesz más, aki a hölgyeknek udvaroljon, mint a kele-
tiek s a négerek". Ezzel természetesen nemcsak a költészet 
s az erkölcsiség forog veszedelemben, hanem az emberiség 
társadalmi életének olyan a természetben gyökerező ereje, ame-
lyet sem nélkülözni, sem mással pótolni nem tud : a családi 
élet válik teljesen lehetetlenné. ,,Az ember nem meri kimon-
dani, mi következik be azon a napon, amikor a férfi már sem-
mibe sem veszi a nőt". (Romier). 

Kíséreljük meg a tömegember lélektanát átvilágítani. Ter-
mészetesen lelkivilágának csak legjellegzetesebb tulajdonságait 
fogjuk kiemelni. De ez a lélektani vázlat is elegendő annak 
megvilágítására, mily tragikus kikezdéseket, megindulásokat 
rejteget magában a tömegember. 

A tömegember lelkivilágának egyik Iegkiütközőbb jelleg-
zetessége a befelé forduló, önmagában elmélyedő élet sorva-
dása, szegénysége. Szinte menekül önmaga elől, énjének mély-
ségeit nem ismeri, egész szenvedélyével a körülötte hullámzó 
életre, világra veti rá magát. De ez a világ felé való fordultság 
nem lépi át azt a határvonalat, amelyen túl a transcendens vi-
lága terül el. A tömegember tragikusan szorul bele az én s a 
transcendencia között elterülő sávba, Világnézetének, tudomá-
nyának, művészetének, bölcseletének krízisei mind ebben a 
beszorítottságban gyökereznek. Rodin hontalanságról panasz-
kodik, az építészet elkeseredett harcot folytat stílus kikristályo-
sításáért, a kor bölcseletét a kétségbeesés örvénye kapja el. 
A tömegember a XIX. század anyagelvi dogmatizmusában már 
nem tud hinni, de félve kapja el tekintetét az én s a világ 
végtelenbe vesző távlatairól. 

Igazolva látjuk Romier vádját is a tömegemberrel szem-
ben : „A mai életet a tevékenység s nem a reflexió, a gyorsa-
ság és a közvetlen hatáskiváltás s nem a mélység, a szüntelen 
változás s nem a tartósság jellemzi". A tömegember nem a 
reflexió, a lassú érlelés embere. A lázas élet sodra ragadja 
magával — benne megállni s magára, a világra, a létre ráesz-
mélni nem tud, nem akar. Legfőbb szenvedélye sztatikailag 



a nagy tömeg, a nagy szám — dinamikailag a szüntelen vál-
tozás, a gyorsaság. A magánytól fél, csak tömegben érzi jól 
magát. Azért préselődik össze nagy városokba. Az élettől azt 
kívánja, hogy rohanjon, szüntelenül új meg új élményobjektu-
mokkal szolgáljon. Azért a történelem iránt, ez iránt a nyu-
godtan elterülő, mozdulatlan világ iránt nincsen érzéke. „Az 
újszerűség lesz lassan-lassan az a súly, fontosság, amellyel 
eddig a hagyomány s a történelem birtak" — jegyzi meg Va-
léry. A tömegember magát az egyéniséget, az értékes emberi 
élet tengelyét is kitöri : rohanó, egymáson átcsapó esemény-
hullámokká lesz az egyéni élet. Az előző korok emberének 
büszkesége a minőség, azért lassan készültek dómjai, eposzai, 
bölcseleti rendszerei, történelme, a tömegemberé a nagy szám, 
azért termel, épít lázasan gazdaságban, iparban, tudományban, 
s áll események hullámtoríaszában. 

Az én s a metafizika közt húzódó keskeny sáv veretlen 
ura a gép. Nem csoda, hogy a tömegembert lenyűgözte. A gép 
lett a tömegember minden álmának, reményének letétemé-
nyese. Coudonhofe egyenesen a „második paradicsomot" várja 
tőle, amikor a fizikai munka járma alól fölszabadult emberi-
ség élete örök ünnep lesz. A gépből kisugárzó irracionális erők 
betörtek az ember lélektanába, s ott gyökeres változásokat idéztek 
elő. A gép reflexe a tömegember lelki világának két jellegzetes tu-
lajdonsága : mechanizálási és racinalizálási szenvedélye. A ke-
reszténység által konszekrált munka (Herwegen) a tömegember 
életében mechanizmussá süllyedt, amelynek egyetlen célja a minél 
bőségesebb termelés. A munka többé nem az én legegyénibb, a 
hivatás iránti szeretettel átszőtt életműködése, amely erősen 
visszahat az egész lelkiéletre, hanem szervezeten, agyon át 
funkcionáló mechanizmus. A tömegember egy kis gépalkatrész 
abban a bonyolult, hatalmas apparátusban, amely a mai civi-
lizációt, a nagy tömeg életét fönntartja, s mint ilyen bármikor 
kicserélhető. Éppen ezért a munkakör kiszabásában nem az 
egyéni hajlam, különös elhivatottság a döntö tényező, hanem 
az a kérdés, hogy az egyén elhelyezkedése a benne rejlő ener-
giák szempontjából hol a leggazdaságosabb. A tömegember 
tervgazdaságszerűen rendezi be életét — szeretné kikapcsolni 
belőle még a véletlent is. 

A tömegember lélektanának sarkköve, tengelye kétségkí-
vül a gazdasági kérdés, az anyagi. Az emberiség szaporodása 
a gazdasági kérdést egészen természetesen egyre közelebb tolja 
az érdeklődési kör középpontja felé, de sohasem fogja iga-
zolni azt a megdöbbentő egyeduralmat, amellyel az anya-
giak világa az egész életre ránehezedik. Mily messze elsodró-
dott a tömegember ilyen vonatkozásban pl. a középkori em-
bertől. Bergson szomorúan mutat rá legújabb munkájában, mily 
méreteket ölt az újkorral kezdődőleg az elanyegiasodás. A mai 
emberiség életének nem lesz innen-onnan egyetlen oázisa sem, 



amely íölött vagy titkon vagy nyíltan nem a pénz uralkodik. 
Az amerikai „make money" már rég vezérelvvé lett ideát az 
Ovilágban is. A tömegember az élet, kultúra minden értékét 
már pénzzel méri. E szomorú vonások sokkal kiszögellőbbek, 
sokkal láthatóbbak, semhogy ki kellene sarkítanunk őket. Nem-
csak az egyéni élet árkát, de a nagy folyam, a történelem 
medrét is elsősorban a gazdasági erők ássák. 

Elképzelhető, hogy ilyen lélektani adottságok mellett mi-
lyen életfilozófia alakul ki. A tömegember tragikumának leg-
végzeteseab forrása életbölcseletében keresendő. Ez az élet-
filozófia az anyagi, az érzéki határain belül keresi az élet tel-
jességét, boldogságát. Megjelöltük azt a keskeny sávot, ame-
lyen a tömegember élete mozog. Ezen a sávon természetesen 
más életcél, élettartalom el sem fér. De ez az életboldogság 
mindenestül az idegzet függvénye. Az ideginger szüntelen fo-
kozásává torzul el az a boldogság utáni vágy, amely az em-
beri lélek legmélyéről tör föl. Ezért rohan lihegve, megállás nél-
kül a tömegember autóban, repülőgépen, az életben, az élve-
zetben, az anyagiak, az érzékiek után. Ezért fél a csendtől, a 
magánytól, az elmélyedéstől, a metafizikától, saját lelkének 
meglátásától. Hiába tárja eléje a józan lélektan, hogy az in-
gernek van egy felső határa, amelyen túl az idegrendszert ter-
helni nem lehet, nem szabad, mert különösen összeroppanik. 
De még ha ezt az idegrendszerrel való raffinált gazdálkodás 
kivédi, akkor is rászakad az életre az annyi áldozatot szám-
láló modern betegség, az unalom. Hiába minden erőszak — 
a lélek igényeit, vágyait nem lehet az én s a transcendes közé 
szorult világba börtönözni. S ha mégis megkíséreljük, a lélek 
föl fog jajdulni s követeli létével kapott jogait. A tömegember 
nem lesz boldog ember mindaddig, amíg az anyag, az érzéki 
börtönében fogva tartja a lelket. Még akkor sem, ha ez a bör-
tön egyre tágasabb, gazdagabb, fényesebb. 

Az adott vázlat nem volna hű, ha rá nem mutatnánk 
azokra az ellentétekre, feszültségekre, amelyek a tömegem-
berben kiegyenlítésre, áthidalásra várnak. 

Az első ezek között mindjárt a tömegember kettőssége. 
Más az európai s más az amerikai típus. A különbség már a 
származásban, a kialakulásban is jelentkezik. Az európai tör-
ténelmi erők konvulziójából, forradalmak nyomán, évszázados 
társadalmi, gazdasági berendezkedések, hagyományok romjai 
közt születik. Első individualizálódásai a munkástömegekből 
kerülnek ki, ezért ressentiment keveredik lélaktanába. Politika, 
bölcselet, nemzeti, faji gondolat kapcsolódnak tevőlegesen bele 
kialakulásába. Ezzel szemben amerikai bátyja teljesen szabad 
fejlődés szülöttje. Történelmi hagyományok, ellentétes politikai 
áramlások, társadalmi forrongások, a legkülönbözőbb bölcseleti 
irányzatok nem keresztezik a gazdasági erők szabad játékát, 
kifejlődését s így az embertípus kikristyályosodását sem. Az U. 



S. A. egész fejlődése — az amerikai tömegembernek elsősor-
ban ez a h a z á j a — már kezdettől fogva egy egyetemes élet-
típus irányában mozog. A termékeny, nyersanyagokban gaz-
dag, hatalmas érintetlen terület szinte kínálkozott a tömegre 
támaszkodó, gazdasági erőkre alapozott civilizáció kifejlődésére. 
A vállalkozási szellem, a gép útja a nagy teljesítmények felé 
teljesen szabad . Az Amerikába özönlő tömegek kényelmesen 
helyezkednek el a szinte tetszés szerint tágítható keretek közt. 
A társadalmi súrlódásokra úgyszólván alkalom sem kínálkozik. 
Ugyanaz a mentalitás fönn és lenn, amely a pénz, a vagyon 
szerzését nyílt őszinteséggel állítja az életföladatok élére. Tör-
ténelmi előjogok, az ezeken nyugvó vagyonok, élesen elkülö-
nülő társadalmi osztályok nincsenek — az ezeket követő res-
sentiment a nincstelenek lelkében úgyszólván teljesen hiányzik. 
A rohamosan keletkező nagyvagyonok egyéni munka, vállal-
kozási kedv és szerencse gyümölcsei. E tényezők többé-ke-
vésbbé mindenki számára hozzáférhetők, s azért sokkal keve-
sebb a gyűlölet, az irigység a szegények táborában. Valami fi-
atalos lendület, optimizmus lüktet ebben a hatalmas fejlődés-
ben. Csak a legutóbbi évek kezdték ki ezt az optimizmust, de 
az amerikai tömegember még ma is kevesebb gonddal tekint 
a jövőbe. 

Az amerikai embertípus egyre erősebben hat vissza az 
európai fejlődésre. Az ellenszenv, amellyel még néhány évti-
zeddel előbb az európai társadalom az amerikai élettipust 
nézte, ugyancsak tűnőben van. Amily mértékben halványod-
nak, pusztulnak az Ovilágban a történelmi hagyományok, s de-
mokratizálódik, a tömegre támaszkodik kulturája, oly mérték-
ben nyomul előre ideát is az amerikai típus. Különösen fran-
cia kultúrkörök nagy aggodalommal figyelik ezt az előnyomu-
lást, mert élesen látják, hogy ez az európai kultúra demokra-
tizálódását sietteti, mélyíti. „Qui sera le maître?" —kérd i alap-
pal Romier. Az amerikai vagy az európai tömegember ? Az 
előbbi gazdaságilag és vitalitásban gazdagabb, az utóbbi hosz-
szú évszázadokon át érlelődött, nemzeti gondolatokkal telített, 
arisztokratikus kultúra talajából nőtt ki. A jövő fogja eldöntetni 
melyik kezében lesz a világ kulturális és gazdasági életének 
kormánya. 

Egy másik ellentétesség, amely a tömegember lélektanát 
nyugtalanítja, ideges feszültségben tartja, a nemzeti s az egye-
temes emberi, közösségi érzés összeütközéséből támad. Az 
európai nemzetek legtöbbjében a nemzeti gondolat sohasem 
volt erősebb mint ma. Ezzel szemben a gazdasági, technika 
fejlődés minden autarchiás törekvés mellett is a népek közös-
ségének gondolata felé mutat. Milyen eredőt fog adni e két 
összetevő, jórészt azon fordul meg közvetlen jövőnk. A fasiz-
mus, a hitlerizmus s a szovjet két ellentétes határértékben mu-
tatják be ezt az eredőt. Melyik irányzat fogja legyűrni a má-



sikat, avagy sikerül egy más szög alatt szerencsésebb eredőt 
találni — ezek a kérdések ott izzanak az európai égbolton. 
Hogy e kérdésekre politikailag, gazdaságilag milyen felelet hang-
zik el, azon fordul meg jelentékeny részben a tömegember 
jövő képe. 

Végül még egy harmadik összeütközésre akarunk rámu-
tatni, amelynek színtere ugyancsak a tömegember lelkivilága. 
A történelem alig ismer egyedülvalóbb, magára maradtabb, ár-
vább embertípust mint a tömegember. A mai társadalomban 
„nincs fizikai, nincs szellemi, de van erkölcsi magány". Ro-
mier diagnózisa nem túloz. A jelen társadalmában a gazda-
sági életen keresztül ezer és ezer szállal fűződnek egybe az 
embertömegek atomjai, de ebből az egységből teljesen hiány-
zik az emberi egybetartozandóság, sorsközösség meleg gondo-
lata. Holt atommá lett az élet egy-egy szikráját hordozó sejt-
ből. Költészet, bölcselet, szociológia föl-följajdul e sivár kép 
szemléleténél s hívja-hívogatja azt a titokzatos erőt, amely a 
civilizált emberiségben, ebben a sejtek helyett atomokból össze-
álló óriásban kigyújtaná az élet tüzét, szívet, lelket lopna beléje. 

Az adott vázlatot elnézve önkéntelenül elcsendül a kér-
dés : mit csináljunk ezzel az embertípussal ? Próbáljuk megza-
varni teljes kikristályosodását s újra a régi típusokba szorítani? 
Próbáljunk út jába állni, hogy térfoglalását így megakadályoz-
zuk? Meg vagyunk róla győződve, az ebben az irányban kí-
sérletezőt a történelmi fejlődés erői már az első lépésnél fél-
relöknék. A ma társadalmi és gazdasági fejlődésén félreismer-
hetetlen a kollektiválódási irány. Briefsnek szavaival élve kár 
arról vitatkozni, vájjon a kollektivizmusé-e a jövő — „nyakig 
bennvagyunk már a kollektivizmusban". A XIX. század indivi-
dualizmusa a múlté. Ekként a „tömegember" bizonyos formá-
ban kikerülhetetlen típus. De amiként a kollektivizmus nem 
jelent szükségképpen szovjetet, kommunizmust, azonképpen a 
tömegember sem föltétlenül pogány. A mi történelmi föladatunk 
szerény véleményünk szerint éppen abban áll, hogy a születő 
kollektív társadalomba s a tömegemberbe átmentsük a süllyedő 
világból a keresztény szociológia, a keresztény etika örök ér-
tékeit, amelyeket semmiféle kultúra, társadalom sem nélkülöz-
het. „Unser Platz ist im Werdenden" — a mi helyünk a ke-
letkező világban van. „Bele kell állnunk, midegyikünk a maga 
helyén. Nem szabad az újnak útjába állnunk s menteni pró-
bálni a régi szép világot, amelynek el kell pusztulnia" (Guar-
dini.) Kétévezredes küldetésünk éppen úgy szól a születő új 
világ új emberéhez, mint ahogyan szólt az egykori barbár-tö-
megekhez. 

Az első kötelesség, amelyet küldetésünk ránk ró, az, hogy 
a születő új világot s annak emberét megismerjük. Meg kell 
látnunk, mi a jó s mi a kivetendő benne. Ha valaki hivatott erre, 
úgy mi vagyunk azok, akik Isten kezéből kaptuk ehhez a mér-



leget. Azután föl kell kutatnunk azokat az utakat, amelyek az 
ú j emberhez vezetnek. Hogy ezek az útak nem mindenütt 
ugyanazok, mint amelyek a középkor, vagy akár csak a tegnap 
emberéhez vezettek, ahhoz nem fér kétség. Sokszor elszorúl a 
szívünk, amikor látjuk, hogy az orosz szovjet hogy ráveti ma-
gára a rádióra, filmre, sajtóra, mert ezek a tömegemberhez ve-
zető útak között a legrövidebbek, legbiztosabbak — s minálunk 
„sokan még mindig azt hiszik, a prédikáció az, amivel a tö-
megeket igazán el lehet érni s minden téveszmével szemben 
fel lehet vértezni ; azt hiszik, a szószék még mindig az a ka-
tedra, amely körül ott áll és figyel a világ, az emberiség, vagy 
legalább a kereszténynek nevezett emberiség". „Az iskola s a 
templom hatása m a jóformán eltörpül ama szakadatlan s 
nagytömegű ráhatások özöne mögött, amelyeket ezek az esz-
meterjesztő eszközök kifejtenek, még pedig legnagyobbrészt a 
liberális eszmék és életfelfogások érdekében. Éppen ez az, 
ami a katolicizmus helyzetét a modern tömegmozgalmakban 
félelmetes fokú inferioritásba süllyeszti" (Bangha.) 

A tömegember mai beállítottságában a kereszténységtől 
távolodóban van, de száz és egy jel mutat arra, hogy lelkében 
meg-megsajdul a vágy lelkibb, mélyebb élet után, „A mai em-
ber már nem a kilencvenes évek embere, aki oly biztosan, 
annyi elbizakodottsággal mozgott a fizikai és pszichikai való-
ságok szférájában. Mintha a bensőség, csend, harmónia utáni 
vágy fogná el a kort" (Guardini.) Lássuk meg ezt a kor fölka-
vart lelke mélyén nyugtalankodó vágyat, és könnyítsük meg 
az elsodródottak visszatérését az elhagyott eszményekhez, igaz-
ságokhoz, amelyeket semmiféle „új" világ sem nélkülözhet. 

Blazovich Jákó. 



NAGYSZOMBATI RÉGI MATEMATIKUSOK. 

Dávid Lajos szép összeállításban ad ja kritikai megjegy-
zéseit azon régi matematikusok munkálkodásáról, akiknek mű-
ködése Debrecenhez fűződik.1) Egyúttal óhaját fejezi ki, hogy 
bár foglalkoznék valaki a régi nagyszombati matematikusok 
munkálkodásával is hasonló értelemben. 

Dávid tanácsát követve, készült az alábbi kis összeállítás, 
hogy némi képet adjon a Nagyszombathoz fűződő tudós ma-
tematikusok munkájáról. Nagyszombathoz fűződőén vesszük a 
katolikus iskolák matematikusainak működését, bár egyik-má-
sik tudós csak kis időt töltött Nagyszombatban, munkái sem a 
nagyszombati egyetemi nyomdában jelentek meg, de a szellemi 
gyújtópont mégis Nagyszombat volt, ahol a jezsuiták vezetése 
alatt álló egyetem irányítólag hatott a többi katolikus iskolák 
belső és külső életére is. 

A matematika tanítása a régi iskolákban. 

A XVI. század a vallási és tudományos forrongás ideje 
volt. A reformáció magával hozta a vallási küzdelmeket, me-
lyek mozgósították a kézi és a szellemi fegyvereket. A rene-
szánsz és a humanizmus mozgalmas életet teremtett a tudo-
mányok terén. Ez a forrongó világ szülte a jezsuita rendet 
1540-ben, mely, mint harcias szerzet, küzdött az Egyház olda-
lán. Harcainak tere volt a templom, az iskola és a sajtó. 

A jezsuita rend korán felismerte az iskola fontos szere-
pét. Tudatában volt annak, hogy a tudás hatalom és erős fegy-
ver. Már tagjainak nevelésében a lélek kiművelése mellett nagy 
szerepe van az ész kipallérozásának is. A kétévi noviciátust 
követte a hároméves skolasztikus tanfolyam, mely alapos filo-
zófiai tudással látja el a rend tagjait. Egy-két évi megszakítás 
után kapták meg a teológiai kiképzést, az egyházi rendet és 
,az újabb noviciátusi évben fokozták még a lélek kiművelését. 
Hogy az egyes tudományszakokban alaposan képzett erőik le-
gyenek, a jezsuiták vezetősége az arra termett tagoknak min-
dig megadta a módot, hogy kiképezzék magukat a hajlamuk-
nak megfelelő szakban. A legtöbb tudomány alkalmas műve-
lőket talált a jezsuiták között; mindig is voltak nevezetes szak-
embereik és nagy erőt képviselt a fellépésükben. 

A skolasztikában való alapos képzettségük különösen al-
kalmassá tette a jezsuitákat a matematikai, szigorúan követke-
zetes gondolkozásra. Kiválóbb hírre jutottak ezen a téren: a 
naptárreformmal foglalkozó Clavius (1537— 1612), a súlypontra 
vonatkozó vizsgálatairól híres Guldin (1577—1643), a nem-
euklidesi geometria egyik vezéralakja, az olasz Saccheri 

3) Dávid L. : Debreceni régi matematikusok. A debreceni Tisza István 
Tudományos Társaság II. osztályának munkái. II. kötet, 4. füzet, 1926, p. 35—56 



(1667—1733), a nagy Riccati Jakab második fia, az érdemes 
Riccati Vince (1707—1775). 

A matematikai következetes gondolkozásnak, — mit Gauss 
„rigor antiquus"-nak nevez — legtipikusabb példája Saccheri, 
aki szigorú logikai menetben vizsgálta a geometria alapjait és 
akarta bizonyítani Euklides ötödik posztulatumát. Kutatásában 
vezeti a gondotatmenet szigorúsága, de az Euklides-íéle geo-
metria kizárólagos érvényességét tartva, az elhatározó lépés 
megtételére, amely rávezette volna a nem-euklidesi geometriára, 
nem volt bátorsága. Szinte érezhető művében a szigorú gon-
dolkodásnak és a hagyományhoz való ragaszkodásnak küsz-
ködése. 

Volt azonban a jezsuiták eljárásában olyan körülmény is, 
mely nem kedvezett a tudományos elmélyülésnek. Már a je-
zsuita rend munkakörének sokfélesége megkívánta, hogy a leg-
több jezsuita majd ezzel, majd azzal a munkával foglalkozott. 
A munkakör ezen sokfélesége és a rendtagok elég sűrű áthe-
lyezése gátlólag hatott az egyes tagok tudományos kifejlődé-
sére, illetőleg elmélyülésére. Ennek ellenére szép számban ta-
lálható mindig olyan jezsuita, aki egy-egy szakkal évek hosszú 
során át foglalkozva, maradandó érdemeket szerzett tudomá-
nyos kutatásával, 

A jezsuita rend a tagjaiban lévő szellemi tőkét iparkodott 
külsőleg is értékesíteni. Az ifjúság nevelése és tanítása kezdet-
től fogva szerepel a jezsuiták munkakörében. A nevelés mun-
kája egy félszázad alatt intézményessé lett náluk és kitermelte 
a jezsuita iskolák szervezeti szabályát. 1599-ben jelent meg az 
Aquauiva-féle „Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu", 
mely egységessé teszi a jezsuita nevelést és egy századon ke-
resztül mintaszerűvé tette tanításukat. Ez a Ratio érvényben 
volt 1832-ig, mikor alapos átdolgozásban részesült. 

Az Aquaviva-féle Ratio nem igen kedvezett a matemati-
kai oktatásnak. A kor szellemének megfelelően, a klasszikus, 
műveltség volt a fontos; ez kifejezésre jut még az egyes osz-
tályok elnevezésében is.2) 

Részben még a jezsuita egyetemek is elhanyagolták a ma-
tematikát. Később azonban az általános mozgalom hatása alól 
nem tudták magukat kivonni. A piarista oktatásban nagyobb 
szerep jut a matematikának és ez is, a matematika erősebb fel-
karolására ösztönözte a jezsuitákat. így érthető, hogy a mate-
matika mindjobban tért hódított a jezsuita oktatásban. 

2) Az alsó tagozatokban kezdetben öt osztály volt: alsó, középső és 
felső grammatika, humanitas és retorika. Ezt követte a középső tagozatban 
a háromévi filozófia. A XVIII. század derekától kezdődőleg az alsó tagozatban 
hat osztály volt: parva, principia, grammatika, szintaxis, poesis és retorika, a 
filozófia pedig kétéves tanfolyam lett. 



A matematika tanítása a nagyszombati egyetemen. 

Hazánkban a matematika tanítása szép múltra nézhet 
vissza. Van adatunk arról, hogy a Vitéz János által 1465-ben 
alapított pozsonyi egyetemen tanítottak matematikát.3) A nagy-
szombati egyetem tanítási menetébe pedig kezdettől fogva egész 
rendszeresen be volt állítva a matematika tanítása. 

Ezt az egyetemet Pázmány Péteri 1570—1637) esztergomi 
bíboros hercegprímás alapította 1635-ben és a nagyszombati 
jezsuitákra bízta az intézet vezetését, akik 1561-ben telepedtek 
le Bécsből Nagyszombatban.4) Pázmány alapítása szerint az 
egyetemnek csak két fakultása volt : a bölcsészeti és a hittu-
dományi. A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a jogtudo-
mányi kar 1667-ben, az orvosi kar 1769-ben járult az egyetemhez. 

Az első időkben, mint más egyetemeknél is, a nagyszom-
bati egyetemhez is hozzá volt kapcsolva a hatosztályú gimná-
zium, facultas artium, vagy facultas linguarum néven."') 

Az egyetem tanítási tervében mindjárt kezdetben szere-
pelt a matematika. Az alapítólevél szerint: „Tartozik pedig a 
nagyszombati társaság a jelen 1635-ik évben az első filozófiai 
kurzust megkezdeni, a következő években pedig folytatólagosan 
háromévi filozófiai kurzust beállítani; az egyikben legyen etika 
és matematika két tanárral a skolasztikus teológiából".0) 

Ebből a rendelkezésből is kitűnik, hogy a filozófiai fakul-
tás mint kezdő, alacsonyabb szak, előkészített a magasabb, fő-
leg a teológiai fakultásra. A filozófiai kar a középiskola felsőbb 
osztályainak szerepét töltötte be. Ez alapon a matematika ta-
nítása is ily értelmű volt. Az egyetem csak mint tanító intéz-
mény szerepelt, hisz mint kutató intézmény, csak a XIX. század 
elején lép fel. A tanítás rendesen a bécsi egyetemnél haszná-
latos könyv alapján történt s ettől csak felsőbb engedéllyel le-
hetett eltérni.7) Még Dugonicsnál 1796-ban vádként szerepelt, 
hogy saját könyvét és nem az előírt könyvet használja.8) A la-
tin nyelv általános elterjedettsége lehetővé tette a külföldi köny-
vek használatát, illetőleg nem sürgette az új könyvek kiadását. 
Idővel azonban készültek új tankönyvek. A jezsuiták a nemzet-
közi összeköttetéseik mellett ismerték a külföldi könyveket és 
a legjobbak tanulmányozása alapján állították össze a Nagy-
szombatban megjelenő tankönyveket. 

A filozófiai fakultás Nagyszombatban is, mint a bécsi és 
3) G. Fejér: História Academiae Scientiarum Pazmaniae Archi-Episco-

palis ac M. Theresianae Regiae Literaria. Budae. 1835. p. 8. 
4) Fejér i. m. p. 9. 

Pauler T.: A budapesti kir. magyar Tudományegyetem története. 1880. 
p. 27. 

6) Fejér i. m. p. 9. 
7) Pauler i. m. p. 75. 
8) Prónai A.: Dugonics András életrajza. Szeged 1903. p. 193. 



gráci egyetemeken is, három, majd 1766 táján két évig tartott. 
Itt tanították a logikát, a metafizikát. 

A matematika tanulása is a filozófiai kurzusban vette kez-
detét. Az első év második felében napi két órát szenteltek a 
matematikának.9) A filozófiai kurzus második évében pedig 
napi háromnegyed órában Euklidest is tanították.10) 

De akik hajlamot mutattak a matematikához, azokat kü-
lön is foglalkoztatták. Molnár szerint:11) 

„A tartományfőnöknek adott szabályok 20-ik pontja ren-
deli, hogy akik a matézisre kiválóbban képesek és hajlandók, 
azok a második évben Euklidesből nyert egyórai tanfolyam után 
még magánórákon gyakoroltassanak e tudományban". 

A gimnáziumi osztályokban csak 1769 óta szerepel a ma-
tematika tanítása.12) Adatunk van arra, hogy az évvégi vizsgá-
latokon a matematikából két-két kérdést kapott mindegyik ta-
nuló.13) 

A matematika fontosságának fejlődését mutatja, hogy 
1777-ben kapott az egyetemen tanszéket az alkalmazott meny-
nyiségtan.14) 

1. Berzevitzi Henrik (1652—1713). 

A nagyszombati jezsuita matematikusok közül az első, 
akinek munkája nyomtatásban megjelent, Berzevitzi Henrik. 
Paintner Mihály10) megjegyzi róla, hogy nagy hozzáértéssel ta-
nította a matematikát a nagyszombati egyetemen az 1691—92. 
iskolai évben. Korának mozgalmas eseményei azonban erősen 
belenyúltak életfolyásába. 

A vallási villongások megzavarták a nagyszombati egye-
tem munkájának csendes menetét is. Midőn Rákóczi Ferenc 
csapatai 1704-ben Nagyszombatot elfoglalták, Berzevitzi-nek a 
megszállás ideje alatt sok szenvedésben volt része. Mint az 
egyetem helyettes igazgatóját, Tököly emberei elfogták, meg-
kötözve elhurcolták és hosszú fogságba vetették. Hazájából 
száműzve, 1708-ban Grácban ismét kedves matematikáját taní-
totta. Majd a zavargások csendesülésével hazá jába visszatérve, 
Besztercebányára került és itt fejezte be életét 1713-ban. 

Berzevitzi Henrik életrajzírói említik mennyiségtani mun-
ü) Pauler i. m. p. 75. és Fináczy E. : A magyarországi közoktatás tör-

ténete Mária Terézia korában. Budapest . I. 1899, II. 1902. (Idézve Fináczy: M. T.) 
10) Molnár A.: A közoktatás története Magyarországon aXVIII. század-

ban. I. 1881. p. 166. és Fináczy E.: A renaissancekori nevelés története. 
Budapest 1919. p. 257. 

n ) Molnár i. m. p. 168. 
12) F inánczy: M. T. 1. p. 107. 
13) Pauler i. m p. 76. 
14) Pauler i. m. p. 76. 
15) Paintner Mihály (1753—1826) exjezsuitának és győri főigazgatónak 

a pannonhalmi könyvtárban lévő kéziratos műve: Bibliotheca Scriptorum So-
cietatis Jesu olim Provinciáé Austriae. I —II. p. 50. 



káját, „Arithmetica practica" címmel, mely Nagyszombatban 
jelent meg. Paintneruszerint a megjelenés éve 1682, Stoeger17) 
pedig 1687-re teszi a megjelenést. 

Szinnyei könyvészeti munkájában1 8) Berzevitzi nevét nem 
említi. A névtelen könyvek között se hozza Berzevitzi munká-
ját, se 1682-ből, se 1687-ből. Jóval későbbi időkből, 1739- és 
1751-ből említ (p. 871 és 872) Nagyszombatban megjelenő 
Arithmetica practicat. 

1775-ben ugyanezen név alatt Budán jelent meg Szinnyei 
szerint egy munka (p. 876). Ezek valószínűleg Berzevitzi köny-
vének új kiadásai. 

Szabó Károly19) Régi magyar könyvtár-ában 1617. szám 
alatt a következőket mondja: 

Berzevitzi (Henricus) : Arithmetica practica, Tyrnaviae, 
1687. 12 r. 

Horányi, Nova Memor. 455 1. és De Backer VI. 43. 1. 
szerint Tyrnaviae, 1687, 12 r. jelent meg. 

Katona, Hist.Crit. XXXVIII 852.1.Nagyszombat, 1682-reteszi. 
A könyv lelőhelyét azonban ő sem hozza. 
A Magyar Nemzeti Múzeumban két matematikai munka 

található, mely valószínűleg rokonságban van Berzevitzi köny-
vével. Az egyik 1682-ből való, Kolozsvárott jelent meg és könyv-
tári száma: 1536. Teljes címe: 

Practica Arithmetica, azaz: Számvető tábla, melyben 
mindenféle adásról és vételről akár minemű kereskedésben is, 
bizonyos számoknak summáját készen és könnyen feltalálhatni. 
Paduai Julius Caesar által Írattatott. Mostan pedig e szép kis 
formában negyedszer kibocsáttatott. Coloswárott. Veresegy-
házi Szentyel Mihály által. MDCLXXXII. 

A másik munka ugyanezen címmel 1709 ben jelent meg 
Nagyszombatban. A Nemzeti Múzeumban R. M. K. I. 1765. 
jelzéssel ellátva. 

A pannonhalmi főkönyvtárban ugyanennek egy 1739-ből 
való német kiadása található, mely szintén Nagyszombatban 
jelent meg.19a) 

A munka nagyrésze voltakép szorzótábla. A bevezetés-
ben hivatkozik a szerző ezen számvető könyvnek a hasznára, 
utána pár gyakorlati példában bemutatja az alkalmazhatóságát. 

Az akkori mértékegységeknél még a tizenkettes beosztás 
szerepelt. Pl. 

16) Paintner i. m. I. p. 50 a). 
1?) I. Nep. Steger: Scriptores Provinciáé Austriacae Societatis Jesu. Vi-

ennae 1856. p. 28. 
18) Szinnyei—Szinnyei: Magyarország természettudományi és matema-

tikai könyvészet^ 1472—1875. Budapest 1878. 
19> Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár. II. kötet, 1885, p. 442. 
19a ) Woyciechowsky J. közlése szerint a Practica Arithmetica nagy-

szombati kiadásai : 1739-ben latinul, száma a Nemzeti Muzeumban Math, 
p. 186 és 192, ugyancsak 1739-ben németül (186 a). 1751-ben németül (409), 
1775-ben latinul (192 a). 



1 garas = 2 poltura = 3 krajcár = 12 fillér. 
De a 12-n kívül más váltószám is szerepelt, pl. 

Huszonötpénzes = Márjás = 1 7 kr., 
Tízpénzes = Hetes = 7 kr. 

A különböző váltószámok alkalmazása bizonyosan meg-
nehezítette az átszámításokat, arra azonban alkalmas volt, hogy 
egyeseknél kimélyítse a számítási ügyességet. 

Gondoljunk Horatius Ars poetica-jában a 12-vel való szá-
mítások nehézségeire. Ehhez hasonlóan vesződhettek a XVII. 
században iskoláinkban a számítás tanításánál. 

Mivel éppen pénzről volt szó, az emberek érdekében ál-
lott, hogy a 17-edrészeket, 7-edrészeket, harmadokat begyako-
rolják. De el lehet gondolni, mennyi csalás kapcsolódhatott 
ezen pénzrendszerhez, amikor a kevésbbé jó számolókat az 
ügyesebbek rászedték. 

2. Dubovszky János (1654—1710) és Székely Ferenc (1658—1715). 
A budapesti egyetemi könyvtárban Sz. 374 a) jelzés alatt 

található egy 1694-ben Nagyszombatban megjelent 34 oldalas, 
trigonometriai táblázatokat tartalmazó könyv. A könyvbe ceru-
zával írva az állítólagos szerző neve: Székely Franciscus. 
Szabó Károly20 ) szintén Székely nevével említi ezt a könyvet. 
Stoeger21) és Szinnyei'2) Székely és Dubovszky neve alatt hozza 
ezt a művet és Szinnyei még a névtelen szerzők munkáinál 
is említi. Paintner2A) csak Dubovszky-1 mondja a könyv szer-
zőjének és szerinte, ezen munkájával jutalmat is nyert, viszont 
Poggendorff24) csak Székely-t említi és Dubovszky nevéről nem 
tesz említést. 

Eldöntetlen tehát, vájjon Dubovszky és Székely együtt 
készítették-e ezt a művet, vagy csak egyik közülük a szerző ? 

A jezsuita névtárak adataiból kitűnik, hogy Dubovszky 
1694—97 között volt Nagyszombatban a matematika tanára, 
Székely pedig ugyanitt működött 1693—96 között, mint a lo-
gika és filozófia tanára. 

A 34 oldalas könyv címe: Canon sinuum, tangentium et 
secantium ad partes Radii 100,000. Az első 15 oldalon hozza 
6—6 percre a szögfüggvények ötjegyű értékét. Utána az elmé-
leti részben adja a sinus totus (sugár), a sinus rectus (sinus), 
tangens és secans meghatározását, majd a táblázat használa-
táról szól. A trigonometriát alkalmazza még a derékszögű és 
az általános háromszög megoldásánál és végül pár gyakorlati 
példa megoldását adja , pl. a torony magasságának, a kút mély-
ségének kiszámítását. 

») Szabó i. m. II. p. 487. 
21) Stoeger i. m. p. 349. 
22) Szinnyei i. m. p. 143., 755. és p. 870. 
23) Paintner L m. p. 199. 
24) Poggendorff I. C. : Biographisch-literarisches Handwörterbuch zur 

Geschichte der exacten Wissenschaften. II. B. 1863. p. 1062. 



A Canon sinuum az első Magyarországban megjelenő tri-
gonometrikus táblázat. A trigonometria eredetileg a csillagá-
szattal indult meg, mint gömbi trigonometria. Rendszeres tanná 
a trigonometria a XVIII. században fejlődött ki. Az első trigono-
metrikus táblázatot Kopernikus tanítványa, Rhaeticus (1514— 
1576) állította össze 1551-ben, „Canon doctrinae triangulorum" 
címen és ezt a szerző halála után Otho adta ki, Opus palati-
num címen, 1596-ban. 

Ez a nagy munka az összes trigonometrikus függvénye-
ket ad ja tíz percről tíz percre a 10' sugarú körre vonatkozó-
lag. Későbbi híres trigonometrikus táblázatok: Pitiscus : The-
saurus mathematicus műve 1613-ból és Briggs: Trigonometria 
Britannica-ia 1633-ból. 

A trigonometriai táblázatok tehát már száz éves múltra 
tekinthettek vissza, mikor hazánkban az első trigonometrikus 
táblázat megjelent. Bizonyos, hogy a külföldön megjelenő táb-
lázatok már régebben közkézen forogtak és a tudományos kö-
rök terjedő érdeklődését elégítette ki ezen első hazai trigono-
metrikus táblázat. Az akkori könyvek között méltó helyet fog-
lal el a Canon sinuum ; látszik, hogy a jobb külföldi munkák 
nyomán készült. 

3. Jánosi Miklós (1701—1741). 

A jezsuiták által kiadott matematikai művek közé tarto-
zik a Kolozsváron 1737-ben megjelent „Trigonometria plana 
et sphaerira cum selectis ex geometria et astronomia proble-
matis . . .". Voltakép Gooden Jakab angol jezsuitának (1670— 
1730) ugyanezen címen, 1703-ban Lüttich-ben (Leodii) megje-
lenő munkájának kiadása azon alkalomból, hogy a kolozsvári 
akadémia először avatott ifjakat a bölcselet borostyánosává. 
A munkát Jánosi Miklós adta ki, aki 1728-ban Bécsben mate-
matika repetense volt Schmelzer Ferenc tanár vezetése mellett. 
Kolozsváron két évig matematikát tanít az akadémián az 1734—35 
években, utána három évig ugyanott a filozófiai tárgyakat ta-
nította. 

A munka 108 oldalon tárgyalja a síkbeli, a gömbi trigo-
nometriát és a csillagászattan elemeit. Majd 1—28 új lapszá-
mozással Canon sinuum et tangentium címen tíz percenként 
hozza a szögek sinusait, tangenseit és ezek logaritmusát, to-
vábbá az 1 —1000 számok hétjegyű logaritmusát. Végül 1—47 
újabb lapszámozás alatt Euklides geometriájából közli a fon-
tosabb tételeket bizonyításukkal együtt. 

Pontos Jánosinak a munka elejére írt hatoldalas előszava. 
Lelkes szavakkal dicséri a matematika fontosságát és szépsé-
gét. Reméli, hogy ez a munka felébreszti a tanulókban a ma-
tematika iránti érdeklődést. Tévesen említi, hogy ez a trigono-



metria az első Erdélyben (Dáciában) megjelenő matematikai 
munka.25). 

4. Lipsics Mihály (1703-1765). 

1. A jezsuiták nevéhez fűződő matematikai irodalomnak 
értékes terméke az 1738-ban Kassán megjelenő Algebra, sive 
analysis speciosa. Címlapján szerényen csak annyi áll a szer-
zőről: „Egy jezsuita matematikus munkája". Paintner26) és Fe-
jér2') egyöntetűen Lipsics Mihály jezsuita műveként említik, 
aki 1704-ben Ovárott született és 1765-ben Győrött halt meg. 
Az előbbi két forrás tévesen 1739-et mondja a könyv megje-
lenési évének, ezzel szemben Szinnyeí1s) helyesen adja az év-
számot. 

Lipsics élete, mint a legtöbb XVIII. századi jezsuitáé, nagyon 
változatos. Matematikai kiképzését Bécsben nyerte, ahol 1727-ben 
a matematika repetense volt Schmelzer Ferenc tanár veze-
tése melleit. Már itt kitűnt matematikai készsége, hét társa kö-
zött ő volt a bidellus. Tanulmányainak befejezése u án 1737-ben 
Kolozsvárott a matematika tanára, majd 1738-ban Kassán, 
amikor könyve is megjelent. Később 1743—45-ben Nagyszom-
batban tanította a matematikát. Ezzel szakított is a matema-
tikával. Később teológiát tanított és Győrött konviktusi prefek-
tus és igazgató lett. Matematikai munkáján kívül írt még Sta-
tikát és Asztronómiát, melyek ugyancsak Kassán jelentek meg 
1740-ben és 1741-ben. 

2. Lipsics Mihály algebrája voltakép a betűszámítás al-
kalmazása az aritmetikára, amint ezt címe is mutatja: „Algebra 
sive Analysis speciosa ad arithmeticam usualem applicata". 
Mint minden fontos felfedezés, a betűszámtan is lassan tudott 
elterjedni még a tudósok között is. Úttörő volt ezen a téren a 
írancia Vieta Ferenc (1540—1603). Műveinek ismerete azonban 
csak a XVII. század második felében kezdett terjedni. Általánossá 
pedig csak a XVIII. században vált. mikor a műveleti jelek is át-
mentek a közhasználatba, amit Wolff Keresztély (1679—1754) 
elterjedt könyvei siettettek. 

Lipsics munkájának mepjelenésekor másfél századnál 
több múlt el Cardano (1501 —1576) algebrai munkájának meg-
jelenésétől (1545). De még ebben az időben is mintegy elva-
rázsolta a matematikusokat az algebra módszere. Ezt mutatják 
azok a lelkes elnevezések, amelyekkel az új tant jelölik. Car-
dano maga az „Ars magna" nevet használja.~'J) Lipsics a könyv 

a5) Valóiéban az első erdélyi matematikai munka a Heltai-tói való Ko-
lozsvári aritmetika 1591-ből. L. Dávid i. m. p. 37 és 39. 

26) Paintner i. m. 
27) Fejér i. m. p. 71. 
28) Szinnyei i. m. p. 458. 
2!i) A régebbi algebrák címeit 1. Murhard: Litteratur der mathematischen 

Wissenschaften. Leipzig. II. 1798. p. 204. 



•címében említi, hogy „világosan előadja azon módszert, amely-
lyel az aritmetika legnehezebb problémáit a legnagyobb köny-
nyűséggel, rövidséggel és kellemességgel meg lehet oldani". 

Lipsics könyve az első algebra hazánkban és az akkori 
irodalomhoz mérten méltó helyet foglalhat el a nagy nemzetek 
tudományos munkái között is. A mű három részből áll: az első 
részben találjuk a műveletek elméletét. A hatvány fogalmát is-
meri (p. 14), de rendszeresen még nem használja. A törtek kö-
zös nevezőjénél Lipsics a legnagyobb közös osztót veszi, má-
sok a nevezők szorzatát (p. 54). A második részben az egyen-
letek megoldási módszereit adja. A harmadik részben változa-
tos példákra alkalmazza a betűszámtan módszerét, majd a 
számtani és mértani haladványt tárgyalja. 

A feladatok között szerepel több, ami mai napság is ér-
dekességgel bír. Pl. a víztartó kiürítése több csapon (p. 109), 
Achilles és a teknősbéka problémája (p. 112), az óra két mu-
tatójának találkozása (p. 114), a kutyától üldözött nyúl problé-
mája (p. 116), az ikrek problémája a hagyaték elosztásánál (p. 
157 és 160). Az utóbbi két példa már Alkuin példagyűjtemé-
nyében is előfordul.!") A mértani haladvány érdekességei kö-
zött szerepel a ló patkószegeinek feladata. 

Lipsics tárgyalása mindvégig eleven, lelkesedése több he-
lyen megnyilvánul, különösen a 67. oldalon: „nem lehet eléggé 
fájlalni, hogy a tudatlanság olyan sűrű sötétsége nehezedik ha-
zánkra, hogy ennek az isteni tudománynak a nevét is meg-
csodálják". Ahol csak teheti buzdít az algebra tanulmányozá-
sára. A szerzők közül megemlíti Vietai-, Leibniz-e, Newton-1 
és Ozanam-ot (p. 6). 

Mindent összevéve érdemes matematikai munka, mit Lip-
sics 34 éves korában kiadott. Csak sajnálni lehet, hogy élet-
körülményei a matematikától való megválásra késztették és 
olyan foglalkozásokban töltötte életét, melyek gátolták további 
matematikai működését. 

5. Hertl Ignác (1703-1775). 

A budapesti egyetemi könyvtárban Ea 53 jelzéssel talál-
ható egy 1753-ban Kassán megjelenő algebra. A 144 oldalas 
munka címe: „Elementa arithmeticae numericae et literalis 
practicae et theoreticae". A könyvben nincs feltüntetve a szerző, 
de az írók egyhangúan Hertl Ignác jezsuita művének mondják.31) 

Született 1703-ban és 1722-ben lett jezsuita. A noviciátusi 
éveket Bécsben töltötte, majd Nagyszombatban végezte a filo-
zófia hároméves kurzusát, három évig Sopronban tanárkodott, 

a0) Cantor M.: Geschichte der Mathematik. I. 2. Aufl. 1894. p. 7 8 7 - 8 . 
A hagyatéknak az ikrek közötli elosztását György mester is hozza. Szily : 
Adalékok 1898. p. 171. 

31) Fejér i. m. p. 68, Stoeger i. m. p, 135, Szinnyei i. m. p. 281. 



a teológiát Bécsben és Nagyszombatban tanulta. Tanulmányai-
nak végeztével a tanári pályán alkalmazták. 

Hertl többízben tanította a matematikát. így 1737—1738-ban 
Nagyszombaton, majd egy évi megszakítás után 1740—1742-ben 
ismét Nagyszombaton, 1745—1746-ban Budán és 1753—1756 ban 
Kassán. 1761-ben Kőszegre került és itt élt haláláig. 

Hertl algebrájának elején említi, hogy sok könyv tárgyalja 
a matematikának algebrai részét, de egyesek hosszúak, mások 
rövidek. Hertl az iskola igényéhez mérten akar ja összeállítani 
munkáját . Algebrája tartalmazza az aránylatok tanát, a törtek 
elméleténél foglalkozik a tizedes törtekkel is. Majd adja az első-
fokú egyenletek elméletét és több feladaton gyakorolja be az 
ismereteket. Végül röviden adja a másodfokú egyenleteket é s 
ezekre példákat. 

A munka az iskola céljaira készült és ehhez mérten elemi 
tárgyalásban adja a szükséges ismereteket. 

6. Hell Miksa (1720-1792). 
A csillagászattani működéséről híres Hell Miksa nevével 

a matematikai irodalomban is találkozunk. Eletfolyását és csil-
lagászattani tevékenységének méltatását Pinzger Ferenc kétkö-
tetes műve. adja : Hell Miksa emlékezete. 1920 és 1927.3") 

Született 1720-ban Selmecbányán, 1738-ban a jezsuita, 
rendbe lépett, ahol az exakt tudományokban képezte ki ma-
gát. 1744—1745-ben Fröhlich Erasmus vezetése mellett az ál-
talános matematikával foglalkozott. Szép ismeretei jutalmáuL 
1755-ben a bécsi udvari csillagvizsgáló intézet igazgatói állását 
nyerte el. Mint ilyen kapta VII. Keresztéig dán királytól azt a 
megbízatást, hogy 1769 június 3-án a Vénusnak a Nap előtti 
átvonulását tudományosan vizsgálja Vardő szigetén. Kísérője 
volt ezen nehéz útban a nyelvészeli felfedezéséről híres Saj-
novics János. A tudományos expedíció fényesen sikerült és 
eredményeit a tudós világ nagy elismeréssel fogadta. Eletének 
hátralévő húsz éve csendes tudományos foglalkozásban telt el. 
Meghalt Bécsben 1792 április 14-én. 

A matematikai irodalomban több munka őrzi Hell Miksa 
nevét. Az egyik Crivellius János régebben kiadott olasz algeb-
rájának 1745-ki javított és bővített latin kiadása, mely Bécsben 
jelent meg 304 oldalon. A másik nevezetesebb munkája He/Z-
nek ugyancsak algebra, mely Pinzger szerint32®) 1755-ben jelent 
meg az első kiadásban Kolozsvárott. Negyedik kiadása Bécs-
ben készüit 1773-ban. Pinzger még pár gyakorlati munkáját 
említi.33) 

1. A Crivellius-féle algebra bevezetésében az algebra rö-
vid történetét találjuk. Az algebra tárgyalásának elején tömör 

£a; Pinzger F. S. I.: Hell Miksa emlékezete. I. 1920, II. 1927. Kiadja a 
Magyar Tudományos Akadémia. 

32a ) Pinzger i. m 1. p. 61. 
33) Pinzger I. p. 61—62. 



összeállításban kapjuk a meghatározásokat, amelyből erősen 
kiérzik a skolasztikus filozófián iskolázott elme. A rigor mathe-
maticus itt tisztán található. 

Maga a munka nagyon tartalmas, az akkori kor ismere-
teiből mindent világosan hoz. Hazai irodalmunkat valóban gaz-
dagította ezen könyv meghonosítása, amelynek eredeti Crivel-
lius-léle kiadásáról a lipcsei Acta Eruditorum is nagy elisme-
réssel ír az 1729-ki márciusi számában. 

2. Fontosabb ránk Hell-nek önállóan készített algebrája, 
mely első kiadásban 1755-ben jelent meg Kolozsvárott. Ugyan-
annak 1773-ból való negyedik kiadása Bécsben jelent meg és 
a budapesti egyetemi könyvtárban Ea 918 jelzés alatt található. 
•Címe: Elementa arithmeticae numericae et literalis seu Algebrae. 

Az elején a matematika módszerét (De methodo mathe-
matica) ismerteti és a skolasztika a 'aposságával értelmezi a 
meghatározásokat, a posztulatumokat és axiómákat, a feltéte-
leket, a tételeket korolláriumokat. 

Mctjd két részben tárgyalja az aritmetikát és az algebrát. 
Az utóbbiban találjuk a hatványozást és gyökvonás műveletét, 
továbbá az egyenletek és a haladványok tanát. A jezsuita írók 
közül említi többek között Clavius, Tacquet, Criuellius, Schott 
és Deschales nevét. 

7. Iváncsics János (1722—1784) és Reviczky Antal (1723—1781). 

Az 1752—55. években egy háromkötetes matematikai munka 
került ki a nagyszombati egyetem nyomdájából Universae Mat-
heseos brevis institutio theorico-practica címmel. 

A szerző nincs megnevezve a munkában. Stoegeru) Iván-
csics és Reviczky nevénél is említi ezt a munkát, hasonlókép 
Stoeger nyomán Szinnyei6') is. Paintner csak Iváncsics-nak tu-
lajdonítja a mű megírását. 

Valószínű, hogy a két tudós együtt állította össze ezt a 
munkát a jezsuita írók műveiből. Iváncsics és Reviczky az 
1748—49-ik esztendőben együtt voltak Bécsben, mint a mate-
matika repetensei Kaschutnigg János vezetése mellett, majd 
az 1750—53-ik éveket együtt töltötték Nagyszombatban, mint 
teológusok s ekkor jelent meg matematikai munkájuk. Később 
Iváncsics Nagyszombatban és Bécsben működött, a jezsuita 
rend felosztása után pedig esztergomi kanonok és siklósi apát 
lett. Reviczky működési helye pedig Nagyszombat és Buda lett, 
a felosztás után lekéri apáttá nevezték ki. 

A munka első kötetének 153 oldala tárgyalja az aritme-
tikát, a geometriát és a trigonometriát, a többi rész és a II. és 
III. kötet az alkalmazott matematikát tartalmazza. Az akkori 
részletező könyvektől eltérően tömör tárgyalásban ad ja ez a 

34) Stoeger i. m. p. 157. és 299. 
35) Szinnyei i. m. p. 324. és 638. 



mű a matematikai ismereteket. Látszik, hogy az előadásoknál 
használatos vezérkönyvnek készült, 

Az aritmetikai részben — mint az akkori munkákban szo-
kás volt — részletesen magyarázza, hogy a valódi törttel való 
osztásnál a hányados nagyobb lesz az osztandónál. Az egész 
számmal való osztás fogalmával annyira összeforrott a kisebb 
eredmény, hogy időbe került, míg az osztás általánosítása át-
ment a köztudatba. A számtani és mértani arányt a matema-
tika lelkének mondja. 

A geometriai részben találjuk az izometrikus problémát, 
mely szerint az adott kerületű idomok között a kör területe a 
legnagyobb. 

A trigonometriai részben ad ja a logaritmusok elméletét. 
A szerzők között említi Schott, Kircher, Bettinus, Chales, 

Clavius, Tacquet, Pardies stb. neveit. 

8. Kerekgedei Makó Pál (1724—1793). 

A jezsuita matematikus írók közül erősen kiemelkedik 
Makó Pál.36) Született 1724-ben Jászapátiban, 17 éves korában 
jezsuitává lett. Tanulmányainak befejezése után tanárkodott 
Nagyszombatban és Bécsben. Tanári működésének legnagyobb 
tíz évre terjedő szaka 1763—1773-ig a bécsi Terezianumra esik. 
Ez a tíz esztendő volt a szakfoglalkozásnak nyugodt ideje és 
ez alatt adta ki elterjedt matematikai műveit: Compendiaria 
matheseos institutio 1764, Calculi différéntialis et integrális 
institutio 1768 és De arithmeticis et geometricis aequationum 
resolutionibus libri duo 1770. 

Rendjének 1773-ban történt feloszlatása után a váci egy-
házmegyébe vetette fel magát, később bélai apát és királyi ta-
nácsos lett. Tevékeny része volt Makó-nak a Mária Terézia 
alatt kiadott Ratio Educationis elkészítésénél. 1777 óta, mikor 
Mária Terézia a nagyszombati egyetemet Budára helyezte, 
Makó a bölcsészeti kar igazgatójává lett és ezen állásban ma-
radt 1793-ban bekövetkezett haláláig. 

Makó munkái között legfontosabb az 1768-ból való diffe-
renciál és integrálszámítási könyv, mert magyar szerzőtől ez*, 
az első ilynemű munka. 

Ennek a könyvnek megjelenésekor a matematika történe-
tében korszakalkotó differenciál- és integrálszámítás közel száz 
éves volt. Ennek a kalkulusnak első százada naiv kornak 
mondható, mikor az évszázadokon át megérlelődött infinitezi-
mális gondolkodás Leibniz és Newton által megtalálva a ma-
tematikai formát, majdnem egy csapásra meghódította a geo-
metria, mechanika és fizika nagy területeit. De kezdetben min-
den kritika nélkül alkalmazzák és fejlesztik az új számítást. 

Kerekgedei Makó Pál életének és matematikai működésének rész-
letesebb feldolgozását 1. Matematikai és Fizikai Lapok 36. k. (1929) p. 23—34. 



A XVIII. század második felében már közkincs lett az infi-
nitezimális számítás. E kornak jutott feladatul a meglévő isme-
retek rendezése és tökéletesítése. A differenciál- és integrál-
számításról szóló könyvek egymás után jelennek meg. Cantor") 
több mint ötven szerző könyvét sorolja fel ebből a korból. 

Makó könyve méltán sorozható a jobbak közé. Anyag-
ban nem ad újat, de a tudomány haladásával lépést tartva vi-
lágos és könnyed előadásban hozza mindazt, amit korában 
az infinitezimális számítás nyújtott. Nem tankönyvnek volt 
szánva, mert iskoláinkban nem volt kötelező tárgy a differen-
ciál- és integrálszámítás, Makó célja az volt, hogy az érdeklő-
dést felkeltse ezen új tan iránt és hogy a matematikai gondol-
kodást terjessze Ausztriában is, hazájában is. 

A Bevezetésben tárgyalja Makó a különböző rendű vég-
telen kicsik és végtelen nagyok fogalmát, mint amelyen az 
egész számítás felépül. A XVIII. század szokásához mérten a vég-
telen kicsikkel és végtelen nagyokkal oly szabadon és gondta-
lanul számol, akár a véges számokkal. Példái világosak és ta-
nulságosak. Pl. a 6. pontban a különböző rendű végtelen ki-
csik szemléltetésére a körnél említi, hogy ha a d ív végtelen 
kicsiny, akkor sin d, 1 — cos d, tg d — sin d sorban első-, 
másod- és harmadrendű végtelen kicsinyek. 

Az első könyv tartalmazza az egyszerű és összetettebb 
kifejezések első differenciáljainak kiszámítását. Majd az ered-
ményeket bőségesen alkalmazza a síkgörbék tanára, a szélső 
értékek vizsgálatára és fizikai problémákra. Ezután áttér a ma-
gasabb differenciálok vizsgálatára és a geometriai alkalmazásra. 

A második könyv az integrálszámítást tárgyalja. Az integ-
rálszámítás, mint a differenciálszámítás megfordítása van értel-
mezve és példákon bemutatva. Majd az egyszeres integrálok-
kal végezhető terület, ívhosszúság, forgási köbtaitalom és for-
gási felületszámításokat ad ja . Végül pedig mechanikai és fizi-
kai alkalmazásokat találunk. 

Általános jellemzésül megemlítjük, hogy Makó a hosszú 
számításokat is részletesen elvégzi. A szélső értékeknél csak 
y ' jön számításba. A sinus és logaritmus jelzésére nincs szim-
bólum, csak szóval írja le. Korának szokását követi abban is, 
hogy az integrálok osztályozásának nyoma sincs. A sorbafej-
tést gondolták azon egységes eljárásnak, mellyel az integrálás 
elvégezhető. Az irracionális és transzcedens integrálokat is sorba-
fejtéssel számítja. Természetesen ebben az időben a sor kon-
vergenciája még nem probléma. 

A másik fontosabb munkája Makó-nak az 1770-ből való 
és Bécsben megjelent „De arithmeticis et geometricis aequatio-
num resolutionibus libri duo". Mint címe is mutatja, a könyv 
két részre bomlik. Az első rész a mai értelem szerint az algeb-

3:) Cantor i. m. IV. p. 670—695. 



rai egyenletek elemeit adja (Makó aritmetikai egyenleteknek 
mondja). Részletesen tárgyalja Descartes jelszabályát, a hiány-
tételt, a gyökök kisebbítését és a többszörös gyökök elméletét. 
A másod-, harmad- és negyedíokú egyenletek megoldását hozza 
és bőségesen kitér a gyökök minőségének megállapítására. 

A második rész voltakép a geometriai szerkesztések el-
méletét tartalmazza. Részletesen tárgyalja az első- és másod-
rendű feladatokat. A harmad- és negyedrendű feladatokat geo-
metriai helyek vizsgálatára vezeti vissza. Részletesen tárgyalja 
az egyenletek grafikus megoldását. Általában a geometriai szer-
kesztéseket algebrai egyenletekre vezeti vissza. 

Makó célja ennek a könyvének kiadásában tisztára pe-
dagógiai volt. A tanulók kezébe oly könyvet akart adni, mely-
ből elsajátíthatók a matematikának szép és hasznos ismeretei. 
A könnyed és világos tárgyalás, a kellő részletezés különösen 
alkalmassá tette ezt a könyvet arra, hogy kezdők kedvet kap-
janak a felsőbb matematikával való foglalkozáshoz. Ugyanezt 
Cantor negyedik kötetében Cajori is megjegyzi a könyvről.38) 
A megjelenés idejében egész modern könyvnek mondható e 
munka. Pl. a negyedíokú egyenletek megoldásánál kortársának, 
Euler-nek (1707—1783) módszerét adja . 

Makó-ak általános jellemzéseként mondhatjuk, hogy Makó 
különösen kitűnik tárgyalásának világosságával, e lőadásának 
könnyedségével. Nem új dolgokat írt, de az akkori tudás szín-
vonalán állva, a matematikai ismeretek továbbadásában oroszlán-
része volt. Könyvei általánosan ismertek és használatosak 
voltak. Világos előadásával nagyon hozzájárult ahhoz, hogy 
hazánkban a felsőbb matematika iránt az érdeklődés színvo-
nalon maradt. Összehasonlítva Makó matematikai műveit ko-
rának tankönyvirodalmával, a megállapítás Makó javára na-
gyon kedvező. Munkái világosságukkal, szabatosságukkal a 
jobb tankönyvek közé tartoznak. Mint korának gyermeke, az 
általánosan elterjedt módon tárgyalja a matematika egyes kér-
déseit, de hellyel-közzel beledolgozza tankönyveibe kortársai-
nak új eredményeit is. A forrongó, tisztázatlan kérdéseknél is 
ösztönösen ahhoz az állásponthoz csatlakozik, amely idővel 
győzedelmeskedett. 

9. Horváth Ker. János (1732-1799). 

Született 1732-ben Esztergomban, 1751-ben Trencsénben 
a jezsuita rendbe lépett, mint tanár főleg Nagyszombaton és 
Budán működött. A jezsuita rend feloszlatása Nagyszombat-
ban érte, hol az egyetemen a kísérleti fizika tanára volt. Ka-
tona István-nal együtt megtarthatta tanszékét, mégpedig vizs-
gálat letétele nélkül.39) 1774-ben a bölcsészeti kar dékánja, 

38) Cantor i. m. IV. p. 104. 
39) Pauler i. m. p. 91. stb. 



ugyanekkor jelentették róla a királyi biztosok, hogy tudomá-
nyos működésével az egyetemnek nevet, nevének pedig hal-
hatatlanságot szerzett. Midőn 1777-ben az egyetem Budára köl-
tözködik, Horváth folytatja működését Budán, ahol 1784-ben 
újból dékán és 1785-ben rektor.40) 1791-ben harmincnégyévi ta-
nárkodás után nyugalomba vonult és 1799-ben meghalt. 

Horváth K. János több fizikai tankönyvet írt, melyek szá-
mos kiadást értek. Ezenkívül matematikai munkákat is adott 
ki. Legfontosabb matematikai munkája Elementa matheseos 
két részben: /. Elementa arithmeticae et algebrae, II. Elementa 
geometriae et sectionum conicarum. Nagyszombat 1772—73. 
Ugyanezen munka 1782-bén jelent meg Augsburgban. 

A jezsuita iskolákban lassan kialakult az előadandó anyag. 
Horöáth könyvében egy kiérlelődött rendszernek harmonikus 
eredményét látjuk. A könyv elején Prolegomena matheseos cí-
men találjuk a matematikai módszer isnu rtetését. A skolaszti-
kus filozófia alaposságával magyarázza Horváth a definíciók, 
hipotézisek, axiómák, postulatumok, tantételek, problémák, lem-
mák, korolláriumok és scholionok fogalmát. Az első lépés a 
matematikában, hogy a használatos szavakat pontos tartalom-
mal lássuk el, azután a kimondott axiómák és feltételek alap-
ján megindul a bizonyítás. A bevezetésben még gyakorlati ta-
nácsokat ad a matematika tanulásához: a könyvben található 
sorrendet meg kell tartani. 

Az aritmetikai részben találjuk az alapműveletek magya-
rázatát. Az algebrai résznek fontosságát emeli ki Horváth. Az 
algebra segítségével a legmélyebb igazságok is előtűnnek a ho-
mályból és teljes fényességbe kerülnek. Alaposan kidolgozza 
az algebrai műveleteket, majd a hatványt és gyökvonást tár-
gyalja. Az egyenletek tanát számos példán gyakoroltatja be, 
majd az aránylatokat és haladványokat magyarázza. 

A geometriai és trigonometriai részben megtaláljuk mind-
azt, ami most a középiskola anyaga. Szívesen időzik a geo-
metriának a gyakorlati méréseknél való alkalmazásánál. A kör 
kerületének és területének számításánál említi a kör négyszö-
gesítésének problémáját és a | megközelítő értékére hozza 
Adrianus Melius viszonyszámát 355:113, mely a | | - t h a t tize-
des pontosságig megadja, 

Tömör és tartalmas módon tárgyalja Horváth a kúpsze-
letek tanát. 

Másik munkája Horváth-nak az 1780-ban Budán megje-
lent húszoldalas Calculus orgyae civilis, mely az egyetem ün-
nepélyes megnyitására készült, Ez tárgyalja az akkori mértek-
rendszert és részeit és Horváth maga mondja Paintner-hez írt 
levelében: „A Belidor-félénél sokkal könnyebb és kényelme-
sebb".41) 

40) Pauler i. m. p. 220. és 218. 
41) Paintner M 108 jelzésű kézirata 



Összefoglalás. 

Végig tekintve a XVII. és XVIII. század azon matematikai iro-
dalmán, mely a nagyszombati egyetemhez és így a jezsuita 
írókhoz fűződik, azt találjuk, hogy a könyvek nagy része az 
algebrát és a geometriát-trigonometriát tárgyalja. Egyedül Makó 
ír a differenciál- és integrálszámításról. 

Az algebrának és geometriának elemeit az egyetemen ta-
nították és a kiadott matematikai munkák nagyrésze tankönyv-
ként szerepelt. A jezsuita rend nemzetközi kapcsolata hozta 
magával, hogy a külföldön megjelenő és használatos jobb mun-
kákról hamarosan tudomást szereztek és értékesítették az új 
könyvek kiadásánál. A matematikai könyvek tárgyalásánál, 
beosztásánál ezt az állandó tökéletesedést lehet észlelni. 

Másik jellemző sajátsága a jezsuita matematikai iroda-
lomnak a szigorú logikai menethez való alkalmazkodás, a „ri-
gor mathematicus", vagy mint Gauss mondja : „rigor antiquus". 
A jezsuiták skolasztikus filozófián kiművelt elmével tárgyalják 
a matematikát, mely különösen is alkalmas arra, hogy a lo-
gika szigorú menetét kövessük a tárgyalásnál. Schlesinger La-
jos kifejezte azt a gondolatát, hogy ép a jezsuita matematiku-
sok mentették át a skolasztikából a XIX. századba azt a mate-
matikai gondolkodást, mely a XIX. század kriticizmusát és az 
újabb sokaságelméletet létrehozta. Ez a rigor antiquus 
működött tevékenyen Saccheri kutatásaiban, utána hosszú 
időn keresztül csak a jezsuita és általában az egyházi iskolák 
ápolták ezen irányt. Majd a XIX. században az egyházi írók és 
a velük kapcsolatban álló matematikusok műveiben lép fel 
produktív erővel a rigor antiquus. Gondoljunk Bolzano (1781 — 
1848) sokaságelméleti vizsgálódásaira, aki papi ember volt, gon-
doljunk Cauchy (1789—1857) és Dirichlet (1805-1829) műkö-
désére, akik jezsuita tanítványok voltak. 

* * 
* 

Horváth Ker. János-sal nem zárult le a katolikus egy-
házi férfiak matematikusainak sorozata, de az egyetem Budára 
helyezésével a Nagyszombattal való kapcsolat megszűnik. A 
későbbi egyházi férfiak közül említésre méltó Balajthy Máté 
egri pap (1732— ? ), Mitterpacher József (1739—1788) a pesti 
egyetem tanára. Dussich Antal, Dugonics András (1740— 1818) 
és Hadaly Károly (1743 — 1834) piaristák, Rausch Ferenc (1843— 
1816), Amhschell Antal ( 17o 1 —1821) jezsuita, Pasquich János 
(1753—1829) és végül a szomorú emlékű Martinovics Domon-
kos Ignác (1755-1795). 

Dr. Sárközy Pál. 



A MARADÉK MEGTÉR. 

Szavalókórus Izaiás prófétából. 
Írták : Dr. Radó Polikárp és Dr. Kurzweil Géza. 

1. hang: tenor. Leánykák kara. 
2. hang : szoprán. Gyermekek kara. 
3. hang: alt. I. kar: tenor. 
4. hang : bariton. II. kar. basszus. 
5. hang : basszus. 

I. TÉTEL. Accusatio. 

I. hang (monoton recitálással) : 
Izaiásnak látomása ez, 
Arnos fiáé Juda és Jeruzsálem felett 
Oziás, Jotham, Ácház és Ezékiás 
Juda királyainak idején. 

(Szünet ) 
II. kar : Egek, halljátok ! 
I. kar: Vedd füledbe föld! 
Teljes kar (ünnepélyesen) : 

Imígyen szól az Úr : 
5. hang : Tápláltam s fölneveltem fiakat 

S ők mégis, mégis megvetettek engem. 
II. kar (p csodálkozva) : 

Megvetettek engem ? ! 
5. hang : Megismeri az ökör az urát. 

A szamár is gazdája jászolát — 
II. kar : Csak Izrael nem ismer engemet. 
Gyermekkar (panaszosan p) : 

Az én népem nem ismer engemet ! ! 
I. kar f: Az én népem nem ismer engemet!! 
Teljes kar f f : Az én népem nem ismer engemet! ! 

(Szünet.) 
1. hang : Jaj lesz e nemzedéknek . . . 
Teljes kar (sóhajtva): Jaj! 
Gyermekkar : A bűnös gyermekeknek. 
Teljes kar p : Jaj ! 
2. hang : A bűnfertőzte vérnek. 
Teljes kar mf : Jaj ! 
1. hang ! A latorrá lett népnek ! 



Teljes kar mf: Jaj! 
4. hang : Mert elfeledte Urát, Istenét. . . . 
II. kar p : Elfeledte ! 
Teljes kar f: Jaj! 
5. hang : Mert káromolta Izraelnek Szentjét. . . . 
Teljes kar (hirtelen f f ) : Jaj ! 

(Rövid szünet.) 
1. Jaj. 

3. hang : Jaj lesz tinéktek. 
Kik házat ház után szereztek 

4. hang : És kapzsiságtok földet földre halmoz, 
5. hang : Hogy nem marad szabad hely talpalattnyi 
II. kar: És nem lesz más úr, csak ti, Júda földjén 
Teljes kar ezalatt ritmikusan, crescendo : 

Jaj-nek-tek. . . . 
(Rövid szünet.) 

2. J a j . 

3. hang : Jaj nektek ! 
2. hang : Kik rossznak mondjátok a jót 

S a gonoszságot jónak ! 
Gyermekkar p : Jaj ! 
3. hang : Rút hazugságnak a valót 
2. hang : S hazugságot valónak ! 
/ - / / . kar f: Jaj! 
5. hang : Árnyéknak valljátok a fényt 
1. hang: S a fényességet árnynak! 
1.—II. kar f: Jaj! 
3. és 5. hang : Az édes íz keserűség 
2. és 1. hang: S a keserű, méz a szájnak! 
Teljes kar ff : Jaj ! 

(Rövid szünet.) 
3. Ja j . 

II. kar : Jaj nektek átkos törvények hozói, 
2. hang (f) : Jaj ! 
/. kar : Kik elnyomást jegyeztek fel rovásra ! 
I. hang: Jaj! 
II. kar : Szegények s árvák pörben elnyomói, 
1. és 2. hang ( f ) : Jaj! 
I. kar : Kísér kárvallott özvegyek sírása ! 



L, 2. és 3., 5. hang ( f ) : Jaj ! 
Teljes kar : Jaj a gonosznak ! 

El fog enyészni ! 
Két keze átkos 
Tettei sírig 
Üldözik őt! 

ff : Jaj neki ! ! 
(Hosszú szünet.) 

II. TÉTEL. Comminatio. 
Bevezetés . 

2. hang ( f ) : Kiálts ! Kiálts ! 
I. kar : Ne kíméld hangodat ! 
5. hang : Ügy zengjen az, mint harsonák szava ! 

(Kürt, kétszer : a Bolygó hollandiból a Senta balladájá-
nak kezdő akkordjait fújja, p—f.) 
1. és II. kar (p erese.) : 

Hirdesse ajkad népem bűneit, 
Jákob házának szörnyű vétkeit ! 

1. rész. A pusztító sereg. 

2. hang (p) : Halld ! 
II. kar ( f ) : Nagy zúgást hallok a hegyek felől, 

Morajlását sereglő néptömegnek. 
2. hang (p) : Halld ! 
Teljes kar: Most gyűjti össze fegyveres hadát 

A Seregeknek Ura, Istene. 
3. hang : Es jönnek messze tájról . . . 
5. hang : Es minden szélirányból. 
1. hang: Az Ur ! 
I. kar : Az Ür ! Közéig ! 
1. és II. kar : Közéig és véle öldöklő csapatja . . . 
Teljes kar : Hogy elpusztítsa földjét szent haragja ! 

(Rövid szünet). 
2. r é sz . Az Ú r n a k n a p j a . 

2. hang (mf) : Üvöltsetek hát ! 
/. kar ( f ) : Üvöltsetek ! 
Teljes kar ( f f ) : Üvöltsetek ! 

4. hang : Mert elközelgett már az Isten napja. , . 
5. hang : Az Ür küldötte : hozzon pusztulást ! 
Teljes kar: Pusztulást! 



3. hang : íme ! 
5. hang (fokozódó izgatottsággal) : 

Az Úrnak napja immár itt vagyon : 
Dühös, kegyetlen s kínnal telt nagyon ! 

II. kar: És letarolja majd a földnek ékét 
Teljes kar : Es eltiporja bűnös nemzedékét. 

Leánykák kara: Az égbolt mécsei, 
A kedves csillagok 

Teljes kar : Világosságot nem bocsátanak. 
II. kar : Napkeltekor sötét marad a nap ! 
Teljes kar: A Hold sem küld már enyhe sugarat ! 
5. hang : A bűn tavába elmerült világot 

Meglátogatja majd ítéletem: 
A rejtőző latort s az álnokságot 
Eléri majd igazságos kezem ! 

Teljes kar (belevág) : Az Úrnak napja már közel vagyon ! 
5. hang : A hitetlenek gőgjét megalázom 

És földresujtom a kevély hatalmast ! 
Teljes kar : Az Úrnak napja immár itt vagyon ! 
5. hang : Megháborítom az egek erőit, 

Hogy megrendül a föld is tengelyében ! 
Teljes kar : A Seregek Urának zord haragja 

Izzó dühének napján így ítél majd ! 

5. hang : És úgy leszen . . . 
Leánykák kara: Mint megriadt kis őzek, 
Gyermekek kara : Mint pásztorhagyta nyáj 
Teljes kar : Tér meg saját hónába, 

Fut népéhez leg ottan 
A fölriasztott ember. 

(Szünet.) 
3. rész . Térjetek meg ! 

I. hang: Fürösszétek meg lelketek! 
Tiszták, fehérek legyetek ! 

II. kar (p) : Tiszták legyetek ! 
5. hang : Pusztuljon el szemem elől 

Gonosz valótok s tettetek ! 
Hagyjátok abba már a bűnt 
S tanuljatok meg tenni jót! 

II. kar (p) : Mindig csak jót ! 



4. hang: Azután jertek: üljünk hát tanácsot! 
Teljes kar (ünnepélyesen) : így szól az Úr : 

II. kar : Ha bűneitek rőtök, mint a skárlát, 
Gyermekkar : Tündökölnek majd, miként a hó. 
II. kar: Ha vérpirosán égnek, mint a bíbor, 
Gyermekkar : Fehérek lesznek tiszta gyapjúként. 
II. kar: Mert az, ki hallgat ajkaim szavára, 
Gyermekkar : Elvezni fogja földem legjavát. 

5. hang : Ha ellenem szegültök 
S haragra ingereltek, 

II. kar : Kard éle veszt el bennetek ! 
Teljes kar (méltósággal) : Mert így mondotta ezt az Úrnak ajka. 

2. hang : Keressétek tehát az ég Urát 
Leángkák kara: Hisz olyan könnyű megtalálni őt ! 
2. hang : Hívjátok segítségül az Atyát ! 
Leánykák kara: Hisz oly közel van ő ! 
Gyermekek és leánykák kara : 

Eleted felcsillanó világa 
Miként a hajnal rózsás pirja ég 
Es meggyógyulnak mind a sebeid. 
Orcád előtt megyen majd az igazság 
S az Úr fényébe fölvesz tégedet. 

4. hang : Akkor könyörgesz 
I. és II. kar : És az Úr figyelmez. 
4. hang : Segítségért kiáltasz 
I. és II. kar: És az Úr felel: 
Teljes kar: íme — itt vagyok! 

III. TÉTEL. Consolatio. 
1. rész . Orömkiáltás. 

Lánykák kara (p) : Vigasztaljátok ! 
Vigasztaljátok népemet ! 

Teljes kar : így szól az Úr, Istenetek. 
Leánykák kara: 0, szóljatok Jeruzsálem szívéhez. 

Kiáltsátok szünetlenül feléje : 
Teljes kar: Rabszolgaságod immár végetért 

És gonoszságod megbocsáttatott. 
5. hang : Mert kétszeresen mérte vétkedért 

A büntetést az Úrnak szent keze. 
Teljes kar (p) : Az Úrnak szent keze. . . . 



I. kar : Egy hang kiált ! 
II. kar: A pusztában kiáltó hangja ez! 
4. hang : Készítsetek a pusztaságban útat 

És vágjatok ösvényt, nyilegyeneset, 
A sivatagban a mi Istenünknek ! 

1. hang : És töltessék be minden völgy tetőig 
És hordassék le hegy, halom egészen, 
A görbe út legyen ma egyenessé, 
S darabos-durva változzék simára ! 

1. és II. hang : Mert látható lesz az Ur dicsősége. 
Teljes kar : Az Úr dicsősége. 

(Szünet.) 

2. rész. Hegy-motivum. 

2. hang : Szállj ! 
Magas hegyre szállj ! 

Leánykák kara: Sión népének örömhírhozója. 
4. hang : Emeld föl hangod s szólj egész szíveddel, 
Gyermekek kara : Jeruzsálemnek örömhírhozója 
I. kar : Ne félj ! 

Kiáltsd örömmel Júda városinak : 
1. hang: íme — a ti Istenetek! 
Teljes kar (p) : íme — a ti Istenetek!! 

2. hang : 0, milyen ékes fenn a hegytetőkön 
Leánykák kara: Az örömhírhozóknak láhnyoma ! 
2. hang : Hirdet ce békét, üdvöt, győzedelmet 
Gyermekek kara : Ujjongva adják ők hírül Sionnak : 
Teljes kar ( f ) : Országol ismét Urad, Istened ! 

1. hang: Örvendjetek! 
I. kar : Örvendjetek ! 
1. hang : Ujjongjatok mind, Jeruzsálem romjai, 
I. kar : Mert megvigasztaló népét az Ur, 

Mert megváltotta Jeruzsálemet ! 
Teljes kar (mf) : Örvendjetek ! 

( f ) : Ujjongjatok ! 
( f f ) : Megváltotta Jeruzsálemet ! 

4. hang : A hegyek meginognak, 
5. hang : A halmok megrendülnek : 
I. kar : Az én irgalmam megingathatatlan, 



II. kar : Az én kötésem megrendíthetetlen. 
Teljes kar (ünnepélyesen) : így szól az Űr, megkönyörülve rajtadl 

(Szünet.) 
3. rész. Fényesség-motívum. 

4. hang: Kelj fel! 
I. kar : Kelj fel ! 
I. és II. kar : Serkenj fel, Sión, öltözz ünneplőbe ! 
Teljes kar : Oltsd fel magadra tündöklő ruhádat, 

Jeruzsálem, Isten szent városa ! 

4. hang : Gyászod porát töröld le most magadról 
/. kar: Állj fel! 
I. és II. kar: Törd széjjel, vesd el rabbilincseid, 
Teljes kar : Sión fogoly leánya ! 

4. hang : Kelj fel ! 
Gyermekkar : Ragyogjon arcod, Isten városa ! 
I. kar : Mert, íme, eljött a te ékességed, 

Az Úr dicsfénye tündöklik feletted. 
5. hang : De nézd ! 

A földet elborítja éjnek árnya, 
II. kar : Ködök homálya von be népeket,. 
Teljes kar : Feletted pedig tündöklik az Űr 

És dicsősége testet ölt tebenned ! ! 

1. hang: Ezt látva, nézve felragyogsz magad, 
1. kar : Orömrepesve dobban meg szíved : 
2. hang : Mert nem szorulsz már nappal napsugárrar 

3. hang : És éjtszakádban nincs szükség a holdra : 
Leánykák kara : Az Úr leszen napfényed mindörökre ! 
Gyermekek kara : És fényességed maga a nagy Isten ! 
Teljes kar ( f f ) : Nem áldozik le többé a napod, 

Holdadnak nem leszen fogyatkozása : 
Az Ür világol néked mindörökké ! 

(Rövid szünet.) 

2. hang : Mert végetértek gyászod napjai.1) 

E szavalókórus önállóan is megjelent. Az e lőadás joga 10 pé ldány 
(á 50 í.) vásár lásával kiadóhivatalunk útján megszerezhető. Az egyes tételek 
hangulatának megfelelő világítás (pl. viola, vörös, kék, aranysárga) nagyon 
fokozza a darab hatását . 



KÉT DAL A SOROMPÓRÓL. 

I. 
A szív dalol. 

Minden sorompó az óvatos félők 
biztonsága, akik nem mernek járni 
gyorsan robogó végzetvonatok közt, 
kik nem mernek a sorssal szembeszállni ! 

Minden sorompó akadály a szívnek, 
felesleges tilalomfa, hogy át 
a síneken, a végzet sínéin 
nem léphetünk. Megállás. Nincs tovább ! ! 

A sorompó a sátán találmánya, 
ki szereti, ha mi is elbukunk 
a fényes cél, az átjáró előtt, 
ha álmaink egébe nem jutunk. 

Mit, hogy pokol, mit, hogy gyáva lemondás ? ! 
Azért is szabad útról álmodom 
s a visszatartó, bárgyú sorompókat, 
hogy összetörjenek, megátkozom ! 

II. 
Az agy dalol. 

Minden sorompó a sorsunk vezérlő 
Isten kinyújtott, látható keze. 
Ha lezárult, az Or valamit látott 
s valakinek ez üdvössége lesz. 

A sorompó megóv az eltiprástól, 
mi megállunk és bölcs őrangyalunk 
a várakozás perceiben ihlet, 
hogy tökéletlen vándorok vagyunk. 

Nem járhatunk kényünkre össze-vissza, 
dübörög a sok vad ördögvonat 
s visszahökkenni sokszor nincs idő. 
Biztos határ a tízparancsolat ! 

Igaz, át is lehet balgán ugorni, 
de a vége mindig a késő bánat, 



mert a sorompón túl az eltiportak 
már hinnének a vörös vészlámpának. 

S boldog, akit a bölcs sorompó mellől 
az örök Bíró jobbjára vezet, 
mert a sorompó a sorsunk vezérlő 
Isten kinyújtott látható keze. 

Magasi Artúr. 

TESTVÉR, AZ ISTEN ELHÍVOTT. 

Testvér, mélyen szemedbe nézek : 
valami lassan gyullad ott, 
nem látta még édesanyád sem, 
lelkedből jött a nagy titok. 

Lettél mint ezer-ezer ember, 
nem csodálkozott senki rajt, 
a pólyában csak anyád nézett, 
anyád csodált, csókolt, takart. 

Csöpp létezés a nagy mindenben, 
akit az élet titka hajt, 
nem tudhattad és nem sejthetted : 
valaki örökké akart. — 

Rohant veled a furcsa élet, 
s néha nagyot dobbant szíved, 
messzeségek villantak benne : 
valaki hívott és üzent. 

Állj meg, Testvér, állj meg közöttünk, 
rohanjon el a vak világ, 
te hagyd kigyulladni szent titkod 
és élni sok csodás csírád. 

Testvér, mélyen szemedbe nézek 
s tudom, tudom mi gyullad ott, 
Isten örökké akart téged, 
Testvér, az Isten elhívott. — 

Brúzer Gellért. 



Figyelő. 
AZ AUTOMATA. 

Alig múlik el hét, hogy a különböző napilapok, szemlék 
hasábjain ne találkoznánk egy-egy hirrel, amely újabb gépauto-
mata üzembehelyezéséről számol be. A közelmúltban a napi-
sajtó újságolta, hogy néhány előkelő angol bank beállította 
a „bankhivatalnok gépet". A bankirodák új jövevénye 60 hiva-
talnok munkáját végzi el. Óránként állítólag 60,000 tételt vezet 
be a könyvekbe, feljegyzi és ellenőrzi a be- és kifizetett össze-
geket, betétkönyvek és csekkek főkönyvi számát, kiszámítja az 
egyenlegeket és kamatokat. Egy előkelő német folyóirat egyik 
legutolsó számában olvassuk, hogy az amerikai New-Jersey-ben 
olyan műselyemgyár épül, amelynek kezelésére egyetlen ember 
elegendő, aki a gyár-automatát megindítja illetőleg megállítja. 
Egy az amerikai technokrata körökből származó új munka sze-
rint a Smith-üzem Milwaukeeben naponként 10,000 autó-alvázat 
állít elő. A foglalkoztatott munkások száma mindössze 208. 
Ugyenezen forrásból eredő statisztika szerint az U. S. A. gyár-
üzemeiben egy autó előállítására 1904-ben átlag 1,291 munkás-
óra volt szükséges, 1919-ben 312, 1929-ben már csak 92. A 
példákat hasábokon át folytathatnók. 

A technika problematikájával sokat foglalkozó német iró, 
Diesel néhány éve azt jósolta, hogy a jövő technikai fejlődése 
nem annyira extenzív, mint inkább intenziv lesz. Ne várjunk 
korszakalkotó újabb feltalálásokat, a jövő a már megalkotott 
gépek tökéletesedéseé. Diesel úgy látszik jó próféta A technika 
rohamos intenziv fejlődése bőven termi sajátos gyümölcsét, az 
automatát. Amikor a föntebbiekhez hasonló híreket, adatokat 
olvassuk, úgy érezzük, hogy a maga egészében még át sem 
fogható új problémával állunk szemben, amely a civilizált em-
beriségnek még sok álmatlan éjszakát szerezhet. Annyit máris 
látunk, hogy a problémának több arca van. 

Az első, amit hangsúlyoznunk kell, hogy a probléma itt 
áll a ma kapujában. Csak aki nem ismeri a mai technikai tö-
kéletesedés iramát, az fogja a kérdést azzal a megjegyzéssel 
félretolni, hogy csak élénk képzelet hozza hajánál fogva a ködös 
messze jövőből gondoktól úgyis agyonterhelt jelenünkbe. Mialatt 
a jelen a gazdasági válsággal élet-halálharcot vív, a gép a maga 
fejlődésében nesztelenül siklik az eszmény, az automata felé. 
Ma még sok körben doktrinér túlhajtásnak, merő theorizálás-
nak fogják minősíteni Theodor Haecker megállapítását: „Der 
Automat ist d a s Wesen der Maschine" — holnap vagy legkésőbb 
holnapután látni fogjuk, hogy a német bölcselő tekintete éles 
volt. Természetesen nem állítjuk, hogy technikánk mintegy varázs-
ütésre máról holnapra automatizálódik, de ismerve technikai 



fejlődésünk ritmusát meg vagyunk róla győződve, hogy az au-
tomata térfoglalása nem csak Amerikában, de Európában is 
egyre gyorsulóbb ütemben fog előhaladni. Az utolsó néhány 
évtized, főleg az utolsó 15 esztendő arról is meggyőzhette az 
élesebb szemű korfigyelőt, hogy a mai ember lélektana, kultu-
rális élete sokkal elevenebben és gyorsabban reagál a gép vilá-
gából jövő lökésekre, hatásokra, mint a XIX. század embere. 
Ezek a körülmények az automatában lappangó kérdéskomple-
xumnak már ma is aktualitást kölcsönöznek, amikor az auto-
mata még nem egyedüli ura a technika világának.1) 

A másik gondolat, amelyet nem lehet eléggé hangoztatni, 
hogy a gép s főleg az automata ma már nem csak a techno-
lógia, nem is kizárólag a szociológia, hanem az egyetemes 
kultúra kérdése. Átverekedtük magunkat gépimádók és géprom-
bolók cikkeinek, műveinek halmazán s a sok himnusztól illető-
leg ócsárlástól zúgó fejjel kérdezzük : mennyivel jutott ezekkel 
előbbre a technikát illetőleg kultúrszemléletünk, mennyire tisztult, 
formálódott a technikát ma kétségkívül körülfogó probléma-kaosz? 
Ha őszinték akarunk lenni, be kell vallanunk, hogy lelkiismeret 
szerint adható feleletünk nem kedvező. A gépről ma elmélkednie 
kell nemcsak a technikusnak, a szociológusnak, hanem min-
denkinek, aki bármely ponton kapcsolódik be tevőlegesen az 
egyetemes kultúréletbe. Aki a géphezfüződő elmélkedésben 
irodalmi divatot lát, annak szellemi mérőónja nem ért le a 
technikában jelentkező problematika fenekére. De ez elmélke-
déseknek véleményünk szerint nem az lehet a tengelykérdése, 
vájjon a gép átka, vagy áldása-e a kornak. A gép valóság, 
amely a történelem útjáról le nem szorítható. Kár is volna érte. 
A kor egyik legfőbb szükségleteként jelentkező elmélkedéseknek 
sokkal inkább azon kérdések körül kell forogniok, hogy miként, 
állítsuk be történelmi tényezőink sorába a gépet, milyen hely 
illeti meg a Teremtőtől kapott „ordo rerum"-ban, milyen legyen 
a viszony a technika s ember között, mit csináljunk a gépből 
kisugárzó irracionális erőkkel. Mintha az orosz Szovjet — ter-
mészetesen a maga tragikus szemszögéből — világosabban, 
élesebben látná a technikában jelentkező lehetőségeket, igénye-
ket, föladatokat. 

Mi az automata ? 
A kérdés nem technológiailag érdekel bennünket, hanem 

kultúrfilozófiai szempontból. Ilyen vonatkozásban az automata 
a gép — tehát végső fokban az anyag s az energia oly mérvű 
önállósodása, hogy az embertől való függésük már csak néhány 
pontra szorul. Az automatában az ember a holt anyagot az 

Technológiailag természetesen gép és automata közt nem mutatkozik 
lényegi különbség. Az automata több gépnek integrálja, kapcsolata. Másrészt 
ma már minden gépen találunk automata-részleteket. Az egyes gépek tökéle-
tesedése legtöbbször éppen a b b a n áll, hogy bizonyos részletmunkát, amelynek 
elvégzésében a gép eddig emberi erőre szorult, a géppel egybeépített automata-
szerkezet vesz át. 



ugyancsak a természetből kiemelt erőkkel oly célos, önnálló 
mozgalmasságba hozza, amely meglepően hasonlít az élő 
szervezett működéséhez. Az automata a kapott nyers anyagot 
kész cikként adja vissza anélkül, hogy a nyersanyag átformá-
lásában az embernek belekellene nyúlnia. Tehát a régi varázslók 
álmainak határain mozog. Önálló működése akárhányszor a föl-
dolgozásra kapott nyersanyag minőségi, erősségi stb. ellenőrzé-
sére is kiterjed. Haecker nem túloz, amikor azt mondja, hogy 
„az automata az ember egyetlen alkotása, amely veszedelmesen 
hasonlít az Isten teremtéséhez". 

Hogy az automata az emberi alkotó erőnek tiszteletet 
csodálatot kiváltó gyümölcse, azt szükségtelen hangsúlyozni. A 
tisztelet, csodálat adóját a törtető technikával szemben készség-
gel és bőségessen lerójuk. De a kor technikai iramával, a z 
automatával szemben a kultúríilozófus, a szociológus a hódo-
laton kívül mással is tartozik. „Semmi fölött sem kellene az 
embernek oly gondosan őrködnie, mint a gép az automata 
fölött" — figyelmeztet Haecker. Ez a figyelmeztetés természetesen 
nem jelent géprombolást, hanem annak hangsúlyozását, hogy 
az ember, a társadalom s a gép közti viszony rendezése az 
automatának beállítása illetőleg elhelyezése a történelmi erők, 
tényezők sorában nem lehet a sors szeszélyének avagy egyet-
len érdekkörszektornak kiszolgáltatva, hanem az egyetemes 
emberi érdektől irányított, céltudatos kulturmunka föladata. Az 
automatában olyan szociálökonomiai és szociáletikai kérdések, 
föladatok jelentkeznek és sürgetnek választ, amelyek megoldási 
módjától jelentékeny mértékben az emberiség jövője függ. „Ich 
rede nicht leichtfertig, ich weiss, was ich sage". 

A legelső, legerősebben érezhető kérdés, amely az auto-
matával kapcsolatos, a munkanélküliség. Nem szorul magyará-
zatra, hogy az automata bár ma is, holnap még inkább tevé-
kenyen részt vesz a munkanélküliek számának emelésében. 
Az automatának lényegi következménye az emberi munkaerő-
nek az üzemekből való kikapcsolása. Az idevágó statisztikai 
adatok ma már sokkal ismertebbek, semhogy példákat kellene 
felsorakoztatnunk. Az optimista gépbarátok ama megnyugtatása, 
hogy az egyik üzemből kizáruló munkástömegeket fölszívják 
más üzemek, nem helytálló : az automata technikai fölszerelé-
sünk egész vonalán tör előre. Az automata beférkőzik olyan 
munkakörökbe is, amelyekben a gép eddig teljesen alárendelt 
szerepet játszott. Gondoljunk csak a kereskedelemre vagy a z 
irodákra. A mezőgazdaság a közelmúltban nagy tömegeket fog-
lalkoztatott, ma az is fenyegetőleg automatizálódik. Gondolko-
zóba kell esnünk, amikor az amerikai technokraták ama meg-
állapítását olvasuk, hogy 4000 ember, akik föl vannak szerelve 
minden géppel, amelyet a mai technika a mezőgazdasági üze-
meknek kölcsönöz, elegendő az egész U. S. A. gabona-szükség-
letének kitermelésére. Az automaták térfoglalásával szükségsze-



rűen kapcsolódik az emberi munkaerő felszabadulása. Ez a 
„fölszabadulás" ma még munkanélküliséget jelent. Remélnünk 
kell, hogy mélyrenyuló gazdasági és társadalmi reformok az 
automat által a gyárakból kiszorított tömegeknek kenyeret jut-
tatnak s így a munkanélküliség okozta társadalmi feszültséget 
levezetik. Másként a társadalmi rend meg nem őrizhető. A re-
formok közt komoly tényezők egyre sűrűbben hangoztatják a 
gépek államhatalmi kontingentálását. Ez ideig-óráig a kétségkí-
vül a munkanélküliség enyhülését hozná magával. De nem 
hisszük, hogy a technikai fejlődés sodrát így le lehetne kötni 
illetőleg gyöngíteni. A szükséges reformoknak mélyebbre kell 
lenyulniok. 

Azonban az automata hadüzenete az emberi munkaerőnek 
nemcsak gazdasági, hanem szociáletikai probléma is. Bármilyen 
megoldást is találjon a munkanélküliség, az automata szükség-
képpen magával fogja hozni az üzemekben szükséges munkás-
órák csökkenését. Amivel az optimista gépbarátok biztatnak, 
hogy t. i. a gép lefogja venni az emberiség nyakáról a fizikai 
munka kemény igáját, az jelentékeny percentben be fog 
következni. Mi vagyunk az utolsók, akik a munkásvilág meg-
könnyebbülését irigykedve néznők, bár természetesen tagadjuk, 
hogy „a munka erkölcse a rabszolga erkölcse" (Russel), amelynek 
el kell tűnnie, hogy az igazi szabad ember megszülethessék. 
Azonban minden a valósággal, az emberi lélektannal számoló, 
jelentős munkástömegek mai erkölcsi állapotát ismerő szocioló-
gus aggodalommal nézi a nagy tömegek foglalkoztatásának 
előkészítés, ránevelés és átmenet nélküli, hirtelen megszükítését. 
Színesek, szépek a gépimádók álmai, hogy t. i. a fizikai mun-
kától megmenekült, szabad idővel bőven rendelkező tömegek 
milyen mohón kapnak majd a különböző kultúrértékek után, 
mint mélyül és gazdagszik egész szellemiségük, nemesedik, tisz-
tül, finomul lelkiéletük. Azonban az élet ritkán másol álmokat. 
Különösen áll ez tömegpszihológiai vonatkozásban. Mi attól 
tartunk, hogy az a hetenként csak két napon át foglalkoztatott 
tömeg — az amerikai Technokráciának álma. bizatása ! — az 
öt szabadnappal nem fog tudni kellően gazdálkodni. Ilyen vonat-
kozásban is áll, hogy a szabadsággal bánni kell tudni, külön-
ben veszedelmessé válik. A szabadsággal való bánni-tudás 
pedig erkölcsi erőket jelent, amelyeket sohasem pótolhatnak 
külső erők. Az automatán keresztül jelentkező probléma tehát 
nincs megoldva azzal, hogy a tömegeket kedvező anyagi viszo-
nyok közé állítjuk s tömérdek szabadidővel ajándékozzuk meg. 
Ezt a fölszabadulást meg kell előznie olyan nevelésnek, amely 
egyénben és tömegben egyaránt duzzasztja az erkölcsi erőket. 
Ha teljesen elanyagiasodott, csak érzéki javakat hajhászó töme-
geket vezetünk be abba a bizonyos „nachtechnises Paradies"-ba, 
ugyancsak félő, hogy súlyos bajok, viharok magvait hintjük el. 
Az anyagi gondok kevesbedése, a szabadidőben való bővelke-



dés egymagában ugyancsak nem jelent még sem szellemi, sem 
lelki igény-fokozódást, elmélyülést. A tömegben ki kell fejlesz-
teni, ki kell finomítani a szellemi, lelki értékek iránti érzéket. 
E tömeg-nevelés nélkül a legnagyobb anyagi prosperitás mellett 
is csak újabb viharok, katasztrófák felé sodródik az emberiség. 

Az automata tehát hatalmas kultúrföladatokat ró a korra, 
amelyek elől kitérni csak nagy vaszedelmek, beláthatatlan ká-
rok árán lehet. Az újkori történelem bőségesen igazolja, hogy 

. már a politikai szabadsággal való élnitudáshoz is erkölcsi érettség 
szükséges, különben a szabadság öl. Ennek az erkölcsi érettség-
nek szükségessége, fokozottabban fog jelentkezni a „második 
paradicsomban", ahol az „új aranykor boldog embere" az anyagi 
jólét mellett bővelkedni fog munkával ki nem töltött időben. 

Az automatában jelentkező problémának van /szorosan 
kultúrális kiágazása is. Haecker szerint az ember „Ádám óta 
szerszám segítségével teremtett kultúrát". Az újkor embere a 
gépben, az automatában „transcendálja" a szerszámot. Ez a 
transcendencia az egész kultúréletben érezteti a maga mélyre-
nyúló hatását, amely elsősorban az emberi alkotó munka mód-
jának elváltozásában jelentkezik. 

Minden emberi kultúra föladata az anyagi világ birtokba-
vétele, átszellemesítése, áteszmeitése. A birtokbavétel csak úgy 
történhetik, hogy az ember az anyagban lappangó erők felett 
úrrá lesz. Viszont eszmét, szellemiséget tükröztetni az anyag 
elsősorban a formájával tud. Ha tehát az ember a maga szel-
lemi, eszmei, lelki tartalmát ki akarja ömleszteni az anyagra, 
ezt csak annak formálásával, alakításával érheti el. Az anyag 
az emberrel szellemi, lelki életközösségbe csak a formán, ala-
kon keresztül léphet. 

Az anyagi világ energiáinak birtoklásáért s annak átesz-
meisítéséért folytatott harcban az ember fegyvere évezredek 
hosszú során át a kézi szerszám volt. Kézi szerszámmal töre-
kedett úrrá lenni az anyagi világ energiái fölött s azokat a maga 
szolgálatába kényszeríteni. Kézi szerszámmal alakította, látta 
el formanyelvvel úgy az anyagot, hogy eszméinek hordozója, 
hirdetője legyen. A szerszám összenőtt az emberrel, mintegy 
megnyújtása az emberi szervezetnek A szerszámmal föl-
fegyverzett ember közvetlenül, szemtől-szembe áll a természettel. 
Maga hasogatja föl az anya földet s kényszeríti annak kiterme-
lésére, amire megélhetéséhez szüksége van. Építészetben, szob-
rászatban, iparában a legkisebb részleteket is maga formálja, 
dolgozza ki. Maga épít, farag, var, fest, harcol, vés, ír, evez — 
legfölebb az állati izomerőt vagy a természetben készen kínál-
kozó energiát hívja segítségül. A mult minden oszlopán, faragott 
kövén, foliánsán, ruhadarabján, ékszerén, bútorán az emberi 
kéz melegét érezzük. A kézi szerszám nem vette át az alak-
eszmét, hanem csak segített annak létrehozásában. Az ember 
maga alakított, formált. Természetes, hogy alkotására ráömlött 



egyénisége is. Ezért tudnak a múlt alkotásai — legalább is 
egyenlőre még — oly közel férkőzni hozzánk. 

A gép az emberi alkotó munkában forradalmat jelent. 
A gép évezredeken át szunnyadó energiákat ébreszt föl s állit 
a maga szolgálatába. A természettel szemben vívott harcban 
az ember a gép mögé húzódik s így kényszeríti hódolatra az 
anyagot. Az anyag átszellemesítésének a módja is megváltozik. 
Az alak a forma csak eszmeileg az emberé, kivitelében, megva-
lósításában már többé-kevésbé a gépé! A gép farag dór oszlopot, 
dob a falak fölé beton-kupolát, érzékit meg gondolatot, másol 
Raffael-képet, reprodukál Beethoven-szimfóniát, Hitler-beszédet, 
perget le tragédiát. Az embertől in idea megalkotott forma meg-
teremtését, megérzékítését átveszi a gép. Ezzel természetesen 
együttjár a formák világának nagymérvű gazdagodása és erős 
tipizálódása. A gép formáló erői sokkal nagyobbak, mint a szer-
számmal felfegyverzett emberé. A gépben az emberi alakító 
képzelet lehetőségekben, kiviteli erőben sokkal gazdagabb szö-
vetségest kapott, mint aminő volt a kézi szerszám. Hogy ezek 
a lehetőségek, erők ma még pl. a művészetben sokszor inkább 
mint káosz, forradalom, nyugtalan keresés jelentkeznek, az nem 
a gép, hanem a lehetőségekkel élni még nem tudó ember 
számlájára Írandó. 

Azonban az emberi alkotásban a formálás, alakítás átru-
házása a gépre más változást is jelentett. Az egyre tökéletesedő 
gép ugyan meglepően szorosan tud hozzásimulni a forma-esz-
méket szülő urához, de az egyéniség egyszerisége, létünk e nagy 
titka hiányzik belőle. Geometriai hűséggel ad ja visza a deter-
minált formát. A középkori barát sohasem rajzolt két egybevágó 
iniciálét — a nyomda betűtípusai hajszálnyilag ugyan azt a betűt 
reprodukálják. Azzal, hogy az ember a maga alkotásában le-
mondott a formáról és átruházta a gépre, sokat föláldozott al-
kotásainak a múltban annyiszor megcsodált individualitásából. 
A gép által létrehívott forma-világ típusokból áll, amelyekben 
a formát szülő emberi egyéniség csak törten, halványan tükrö-
ződik. Az alkotásban tehát az alkotó emberi szellem nem köz-
vetlenül, hanem mint egy a gépen keressztül lép érintkezésbe 
az alkotást élvezővel. Hogy a még oly tökéletes, de élettelen 
közvetítő kezén sok elsiklik az alkotótól alkotásának szánt 
adományaiból, az kétségtelen. 

Hogy a vázolt elváltozás nem légüres térben történő pszi- 4 
chologizáló elmefuttatás, azt a mai kultúrember lélektana, érté-
kelő tevékenysége világosan igazolja. A kultúrember, akit akár 
egyéni lelki alkata, akár neveltetése szorosabban fűz a múlthoz, 
a mult kultúrértékeihez, nehezen tud megbarátkozni a gép al-
kotta formavilággal. Érzi azt a hidegséget, amely a gép alko-
tásából kiáramlik. Sok ember vonzódása a régi épületekhez, 
bútorokhoz, művészi alkotásokhoz nem egyszerűen kultur-
szonbizmus, hanem a gép közreműködésével alkotott világtól 



való ösztönös huzódozás. Az új embertípusban már erősen 
kopik az érzék a forma finom individualitása iránt. A mai tö-
megember — a szóról léhámozva minden értékelési vonást s 
csak a mai legegyetemesebb embertípust jelezve vele — már 
otthonos a gép a formavilágban. Esztétikai értékelésében a 
forma merevsége, típus-volta már kevésbbé zavarja. Itt termé-
szetesen a kölcsönhatás esetével állunk szemben : a gép tipi-
zálása kihat az embertípus alakítására, viszont a tömegember 
értékelésében a típus az egyénivel szemben emelkedőben van. 

Amit a gép s az emberi alkotás közti viszonyról, hatásról 
mondottunk, az fokozott mértékben áll az automatára Az 
automata nyers, formátlan anyagot kap s végső formákba ön-
tött kész alkotást ad vissza. Itt tehát az ember teljesen lemon-
dott a közvetlen alakításról, formálásról. 

Ha az emberi munka jelzett változását, amit az automata 
teljessé tesz, értékelméletileg tekintjük, bizonyos veszteséget 
kell megállapítanunk. Lélektani adottságunk, hogy a forma lét-
rehozásában örömünket találjuk. A gyermekszpichologia ezt vi-
lágosan igazolja. Ettől az örömtől a gép s főleg az automata 
kétségkívül jelentékeny fokban megfoszt bennünket. De objek-
tíve is — legalább a régi kultúra felől nézve — a formavilág 
erős típizálódása, individualitásban való szegényedése veszte-
ségnek látszik. Hogy a géppel, automatával szövetkező kultúr-
élet ezt a veszteséget fogja-e s hogyan rekompenzálni, az a 
jövő titka. Kétségtelen, mint már említettük, hogy az emberi 
alkotó vágy előtt a gép új lehetőségeket tár föl. Hogy csak 
egy példát említsünk, az építészet a betonban, üvegben, vas-
ban, a különböző munkagépekben olyan lehetőségeket kapott, 
aminőkkel pl. a középkor embere nem rendelkezett. Egy más 
vonatkozásban is kedvező változást jelent a gép. A gép az 
emberi munkát hihetetlenül meggyorsítja. Az anyag világának 
közvetlen formálása sok időt emésztett föl. Gondoljunk csak 
arra, hány évig dolgozott a középkor egy-egy dómon. A gép-
pel, automatával fölfegyverzett ember az előbbi korokkal szem-
ben időben hasonlíthatatlanul gazdagabb. Ez tehát újabb sokat 
ígérő lehetőséget jelent. Az objektív korszemlélő készséggel 
fogja elismerni, hogy a ma embere már sokkal jobban tud élni 
ezekkel a lehetőségekkel, mint pl. a XIX. század hetvenes-
nyolcvanas embere tudott. Különösen az építészetben és zené-
ben találkozunk egyre sűrűbben olyan alkotásokkal, amelyek-
ben a gép hatása félreismerhetetlen s amellett nagy, maradandó 
kultúrértékek. 

A gép, még inkább az automata tehát a kultúréletben 
forradalmat jelent. Szerencsére ez a forradalom legtöbbször nem 
ragadtatta magát vandalizmusra a mult alkotásaival szemben. 
A jelent káosz borítja. Művészet, tudomány, szociologia egy-
aránt új utakat keres. A nyugtalan útkeresés már az önmagára 
ébredő szellem megnyilatkozása. A XIX. század végzete éppen 



abban rejlett, hogy új felszereltségével, új szövetségesével a 
régi utakon próbált járni. Gondoljunk csak az építészetre, amely 
úgyszólván az összes történelmi stílusokkal végigkísérletezett. 
A gép a XIX. század kultúrájában ugyancsak segített az anyagi 
és szellemi értékszíérák közti egyensúly fölborításában s ez az 
egész életnek a leplezetlen utilitárizmus vizeire való terelésé-
ben.- A ma még ezeken a sekélyes vizeken bolyong, de már 
hallja az igazi mélységek morajlását is. Egyre több okunk van 
azt hinni, hogy a mát elborító káosz nemcsak a tegnap bom-
lási terméke, hanem új világok ősanyaga is. 

Bármennyire is akadályozza a mindent elborító káosz a 
tisztalátást, egyet máris világosan látunk : maga a tecknikai 
előretörés még nem jelent új kultúrát, sőt egyáltalán nem jelent 
kultúrát. Gép, automata csak biztató lehetőségek, hathatós szö-
vetségesek, de e lehetőségeknek valóságokká való átváltódá-
sához a kor szellemi és lelki értékvilágának nemesedése, gaz-
dagodása, mélyülése is szükséges. Szörnyű délibáb áldozata 
tehát az orosz Szovjet, amikor szinte kizárólag a technikára tá-
maszkodó új kultúra megteremtéséről álmodozik s az erkölcsi 
világrendet gazdasági rendszerré sülyeszti le. De téved az ame-
rikai Technokrácia is, amely az emberi társadalmat egyszerű-
en gépezetnek nézi s azt hiszi, hogy csak a gép világának 
törvényeit kell átültetni állami és társadalmi életünkbe, csak a 
gépet kell kiszabadítani mai urainak kezéből és szabaddá tenni, 
s ölünkbe hull a jólét. 

Az érintett gondolatokat nem lehet eléggé hangoztatni 
akkor, amikor a gép s főleg az automata azon az uton van, 
hogy az emberiséget a „negotium" (munka) helyett a veszé-
lyeket magába rejtő „otium"-mal (szabadidő) készül megaján-
dékozni. Nem lehet közömbösen nézni s főleg nem lehet egy-
szerűen a fátumra bízni azt a kulturális elhajlást, elváltozást 
sem, amely a múlttal szemben a technika előretörése nyomán 
kétségkívül bekövetkezett. A nemes értelemben vett nagytáv-
latú kultúrpolitikának, amely nem lehet sem gépromboló, sem 
gépimádó, hanem az értékek helyes hierarchiáján nyugvó, meg 
kell találnia azt az utat, amely az anyagi, szellemi és lelki 
értékszférák helyes rendjéhez és egyensúlyához vezet. E rend 
és egyensúly nélkül a ma káoszából sohasem fog szép, gaz-
dag világ megszületni. Blazovich Jákó. 

A FIZIKA ÚJ VILÁGNÉZETE. 

Ha a legnagyobb méretű távcsövek segítségével lefény-
képezzük az égboltozatot, a sok millió csillagon kívül kb. 2 
millió ködfoltot is mutatnak a lemezek. Ezek mindegyike egy-



egy külön csillagvilág, amely több milliárd csillagból áll, vagy 
legalább is együtt van benne az az anyag, amelyből egy ilyen 
csillagvilág kialakulhat. így csak billiókban lehet kifejezni a 
csillagok összes számát, de oly nagyok a világ méretei, hogy 
mégis aránylag nagyon messze vannak egymástól ezek a csil-
lagok. Ha hajónagyságúra összeszorítva gondoljuk el őket, még 
akkor is vagy másfélmillió kilométerre vannak egymástól a 
hasonló nagyságban kicsinyített világban. Ezért nagyon kicsiny 
a valószínűsége annak, hogy két csillag egymás közelébe jus-
son. Pedig erre van szükség ahhoz, hogy egy csillag körül ki-
alakulhasson a maga bolygó rendszere. A körülöttünk levő vi-
lágberendezkedés azt mutatja, hogy egy ilyen találkozás kb. 
2.000 millió évvel ezelőtt csakugyan megtörtént ; a Nap köze-
iébe került egy másik csillag, amelyik a maga erős vonzásá-
val hasonló hatást váltott ki a Napon, mint a hogy a hold a 
maga vonzóerejével mozgásba hozza a tenger vizét az árapály 
alkalmával. Ennek a Napon beálló hatalmas arányú apály-
dagálynak az eredménye azután protuberanciaszerű anyag-
kitörés volt, a kirepülő anyag bolygókba állt össze, amelyek 
azóta állandóan járják pályájukat a Nap körül. így jött létre a 
Föld is, amelyen azután megfelelő fejlődési fokon megjelent az 
élet : hogy mimódon, arról a tudomány nem tud felvilágosítást 
adni. 

Ezt a képet rajzolja Jeans, a világhírű angol fizikuscsil-
lagász, a világ kialakulásáról uj könyve elején.1) A legérdeke-

1) Der Weltenraum und seine Rätsel. 1931. 
sebb benne a szembehelyezkedés a közismert Kant-Laplace 
elmélettel. Nem a centrifugális erő szakította le a forgó Nap-
ról az egyes bolygókat, mint a régebbi elmélet hirdette. Jeans 
a lapos vizsgálatai szerint a gáztömeg mindig növekvő sebes-
ségű forgásának csak az lesz a következménye, hogy két részre 
szakad, kettős csillag lesz belőle. Ezt megerősíti az a tapasz-
talat, hogy a csillagvilágban az ilyen kettős csillag nagyon gya-
kori ; az új óriási távcsövekkel végzett megfigyelések alapján 
mindig több és több csillagról derül ki, hogy tulajdonképen két 
csillag keringett egymás körül s csak mivel az égboltozaton 
nagyon közel feküsznek egymáshoz, azért látszottak egyetlen 
csillagnak. Amíg az ilyen kettős csillagok keletkezésének az 
eredeti csillagtömeg gyors forgása az oka, addig a bolygókat 
csak egy közelbe kerülő másik csilag vonzása tudja a köz-
ponti égi testből kiszakítani. Mivel pedig az ilyen csillagtalál-
kozás nagyonritka dolog, azért az olyan fajta bolygó is, mint 
amilyenen mi élünk, ritka vendég a csillagvilágban. Sok szá-
zezer, esetleg sok millió csillagot kellene végig kutatni, amíg 
párját megtalálnók. Az új elmélet tehát a Földnek újra jelen-
tősebb szerepet juttat. Nagysága szerint csak annyi a csillagvi-
lágban, mint a tengerpart egy homokszemének milliomod része, 
de emellett megvalósulnak rajta azok a nagyon is ritkán meg-



található feltételek, amelyek az élet fennmaradását lehetővé 
teszik. Ezért jelentősége egyszerre óriási arányokban megnő. 

Azonban nem ez a következtetés a legérdekesepb Jeans 
könyvében. Megrajzolja a modern fizikai elméletek körvonalait 
és eközben egy új természettudományos világnézetet alapoz 
meg, amelyik a legmerevebben szembehelyezkedik az elmúlt 
évszázad materialisztikus, mechanikus felfogásának. Ebből a 
szempontból méltó párja Eddington szellemes műve : Das Welt-
bild der Physik (1931). Ennek a két könyvnek az alapján kí-
séreljük meg röviden vázolni azt a világszemléletet, amellyel 
a modern fizika nézi a körülötte levő nagy világmindenséget. 

A 18. és 19. század fizikájában a mechanika játszotta a 
vezérszerepet és ez felfogását is mechanikussá tette. Minden 
jelenségben és életmegnyilvánulásban gépezetet keresett, ame-
lyik olyan merev megkötöttséggel végzi el a maga működését, 
mint az ember által szerkesztett bármely masina. Nemcsak 
gyanították, hanem valóságos fanatizmussal hirdették, hogy 
végre is ki fog derülni, hogy az élet is tisztára mechanizmus. 
Egy Newtonnak vagy Michelangelonek szelleme szerintük csak 
sokoldalúságában különbözik egy gőzfűrésztől vagy egy szecs-
kavágó géptől ; egész működése abban áll, hogy reagáljon 
azokra az ingerekre, amelyeket kívülről kap. A gyakorlati élet-
ben még hajlandók voltak némi engedményre, de ezt a tiszta 
tudományosságtól való elpártolásnak nézték. Amint Eddington 
szellemesen írja : A materialista, akinek az a meggyőződése, 
hogy minden jelenség atomokból, elektronokból, kvantumok-
ból és hasonló dolgokból tevődik össze, amelyek viselkedését 
csak matematikailag lehet leírni, azt is kell, hogy higyje, hogy a 
feleségét is egy nagyon komplikált differenciál egyenlet hatá-
rozza meg. Azonban valószínűleg lesz annyi tapintata, hogy 
ezt a felfogását nem viszi át a családi életére. 

Minden humorossága mellett is nagyon sivár volt az a 
világszemlélet, amelyet ez a mechanikus felfogás szolgáltatott. 
A világ az atomok véletlen halmazának látszott, amelyeknek 
az volt a rendeltetésük, hogy egy ideig vak és céltalan erők 
hatására értelemnélküli táncot járjanak, hogy egyszer csak min-
den összeomoljon és holttá legyen a világ. Ebbe a tetőtől-tal-
pig mechanikus világba ugyanazon vak erők játéka következ-
tében bejutott az élet ; a világnak egy szögletecskéje véletlenül 
egy időre öntudatra ébredt, hogy végül neki is a világgal kö-
zös sorsa legyen : vak, mechanikus erők hatására újra elpusz-
tuljon és így saját sorsával is kiemelje az egész mindenség 
értelemnélküliségét 

Ez volt a természettudomány ismerete az életről és a vi-
lágról még 30 évvel ezelőtt is, ha maguk a természettudósok, 
legalább is jórészükben nem is elégedtek meg ezzel a felfo-
gással. Az utolsó három évtized azonban egészen felforgatta a 
tudomány régi alapjait. A relativitás elmélet és még inkább a 



kvantumelmélet megmutatták, hogy mechanikus világfelfogás 
nem lehet az élet helyes magyarázata ; hisz kiderült, hogy még 
az élettelen világban sem boldogulhatunk vele. Nem lehet cé-
lunk, hogy ezt az új fizikai felfogást itt részletesebben kifejtsük, 
csak azokat a következtetéseket ismertetjük, amelyeket Jeans 
és Eddington az új fizikai tanokból az új világnézet számára 
levonnak. 

A régi fizika nem tudott a maga törvényei között semmi 
olyat találni, ami az akarat szabadsága számára értelmes ala-
pot szolgáltathatott volna, ép ezért elvileg ellene nyilatkozott. 
A mai tudomány azonban — mondja Jeans — nem tud semmi 
elfogadható argumentumot sem felhozni azon velünk született 
meggyőződésünkkel szemben, hpgy a mi akaratunk szabad. Ha 
valaki tovább is tagadni akarja a szabad akaratot, annak ma-
gának kell tanítása számára bizonyítékokat keresnie és nem 
hivatkozhatik többé az élettelen világban szerzett kísérleti ta-
pasztalásra. 

Az új fizika a szellemet juttatja uralomra az anyag felett. 
Ma eléggé megegyezünk abban — mondja Jeans — és a tu-
dományos fizika oldalán majdnem egészen egyek is vagyunk 
ebben a felfogásban, — hogy a világ megismerésének hatal-
mas folyama nem valami mechanikus valóság felé vezet ; a 
világ mindinkább egy nagy gondolatnak látszik és nem egy 
nagy gépezetnek. A szellem az anyag birodalmában nem lesz 
többé véletlen betolakodó ; sejteni kezdjük, hogy inkáb az 
anyag birodalmának al-otóját és urát kell benne üdvözölnünk. 
Természetesen nem a mi individuális szellemünk lesz ez, ha-
nem az a szellem, amelyben az atomok mint gondolatok lé-
teznek. 

Más helyen megint így ír Jeans : A világot legjobLan, 
noha még mindig nagyon tökéletlenül és meg nem felelően, 
úgy lehet elképzelni, hogy tiszta gondolatból áll, mint egy olyan 
lénynek a gondolata, amelyet mi, mert megfelelő átfogó sza-
vunk hiányzik, mint matematikailag gondolkozót jelölhetünk 
meg. A világ objektív valósága egy örök szellem agyában való 
létezésétől függ. Ha a világ gondolatvilág, akkor persze te-
remtésének gondolati aktusnak kellett lennie. 

Ezt a gondolatsort erősíti meg Eddington kijelentése : Min-
den esetre egy általános szellemnek — Lógósnak — ideája, 
amint én látom, teljesen meggyőző zárókövetkeztetés az elmé-
leti fizika mai állásából vagy legalább is azzal harmonikus 
összhangban van. 

Mindenesetre egy egészen új világfelfogás az, amely ezek-
ben a kijelentésekben tükröződik és végtelen ür választja el Hae-
ckel Weltrátsel-ének materialisztikus felfogásától. Természete-
sen nem szabad túlzásba menni és a vallásos hitet egysze-
rűen azonosítani a tudományos következtetések néha ingatag 
talajával. Azt sem várhatjuk, hogy a fizika formuláiból most 



már matematikai úton levezethetők lesznek hitünk tételei. De 
az bizonyos, hogy ez az új természettudomány már nem áll-
hat olyan ellenségképen a vallás elé, mint az a mult század-
ban történt. A természettudomány folyton fejlődik, új a lakjában 
sokszor szinte ellentmond régebbi tanításainak. Ho azonban 
alaposabban beletekintünk ebbe a fejlődési folyamatba, azt 
láthatjuk, hogy az új álláspont a régi tudománynak nemcsak 
tapasztalati anyagát veszi át, hanem sokszor még a formulái 
is szinte változatlanul átmennek az új elméletbe, csak ezek-
nek a formuláknak az értelmezése lesz más. A tudománynak 
az a meggyőződése, hogy új értelmezésével jobban megköze-
líti azt a nagy igazságot, ami a világ berendezkedésében el 
van rejtve. Annál örvendetesebb, hogy ez az új világértelme-
zés a vallás alapigazságai felé is nagy előhaladást jelent. 

Holenda Barnabás. 

A BRAZÍLIÁBAN ÉLÖ MAGYARSÁG SZÁMA. 

Az Ungarische Jahrbücher 1932 áprilisi számában Nagy 
Iván a világmagyarság számával foglakozik.Hivatalos adatokra 
támaszkodva megállapítja, hogy a világon élő magyarok száma 
12.030,000-re tehető. Ebből Csonka-Magyarország területén él 
7.920,000, az utód ál lamokban 3.387,000, a többi Európában 
83,000, Északamerikában 570,000, Délamerikában 65,000, Ázsiá-
ban 2,500, Afrikában 2,000, Ausztráliában 250. 

Mi hálásak vagyunk Nagy Ivánnak nagy gonddal össze-
állított munkáiáért, mert nemcsak azt tudjuk meg belőle, hogy 
csak 12 millió a magyarság száma, (amiben örülök, hogy nincs 
igaza, de sajnálom, hogy ezt a számot adta a világ közvéle-
ménye elé) hanem azt is, hogy Braziliában igen sok magyar 
él. 0 ugyan a brazíliai magyarság számát csak legfeljebb 30— 
35,000-re teszi, mert a rendelkezésére álló adatok alapján nem 
is kalkulálhatta többre. Azt azonban szintén rossz néven vesszük, 
hogy a világ közvéleményét Délamerikára vonatkozólag is 
helytelenül informálta, mert aki ismeri a braziliai viszonyokat, 
az nem elégszik meg csak a következő adatok felhozásával. 
Thirring szerint 1900-ban 12,000 magyar élt Braziliában. Az 
1920-as brazil népszámlálás szerint csak 1,136 a magyar ere-
detű bevándorló. Pogány 40,000-re, Kri-ztics pedig 80,000-re 
becsüli a braziliai m-igyarság számát, mások 100,000-re. 

A magyar kivándorlási statisztika szerint 1871 — 1905-ig 
csak 708 magyar kivándorló mert Braziliába. A brazil föld-
mívelésügyi minisztérium kimutatása szerint pedig 1908 tói 
1927-ig berárólag a következő képet nyerjük: 



Braziliába vándorolt magyar 
1908—19-ig 396 1925-ben 784 
1911 —14-ig 1326 1926-ban 563 
1915—20-ig 112 1927-ben 717 
1921—24-ig 2084 Összesen tehát 6,( 

Mivel a föntebbi becslésekhez mérten ez a szám elenyésző-
csekélységnek mutatkozik, Nagy Iván sem elégszik meg ezzel,, 
hanem Albrecht főherceg jelentéséhez csatlakozik, aki legfel-
jebb 30—35,000-re teszi a braziliai magyarság számát 1932-ben. 

Mi, akik már huzamosabb időn át élünk Braziliában, 
ismerve az itteni viszonyokat, kockáztatjuk a következő kije-
lentést : a braziliai magyarság száma minden túlzás nélkül 
tehető az előbbi becslés kétszeresére. 

Adatainkat a következőképpen csoportosítjuk : 
A) 1. Braziliába bevándorolt magyar a legfontosabb brazil 

kikötőn, 
Santoson át : a többi brazil kikötőn át : 

1908—26-ig 3,238 2,733 
1927-ben 604 113 
1928-ban 259 154 (ez az utóbbi hozzávetőleges) 
1929-ben 467 170 
1908—29-ig 4,568 3,170 

Összesen íoWát 7 'Z'38 
Ebből visszavándorolt 1908—29 között 20'5 %, az 1 9 0 8 -

26-os visszavándorlást véve mértékül, azaz 1,586 magyar. Vissza-
maradt tehát 6,152 magyar. 

Azonban téved, ki azt gondolja, hogy csak ennyi a bra-
ziliai magyarság száma. Hiszen tudjuk, hogy a magyarság 
zöme nem a megcsonkított hazából vándorolt ki, hanem az 
utód államokból. 

2. Az 1908—29 között Santos kikötőn át történt beván-
dorlás a mi szempontunk szerint a következő képet ad ja : 

Ev Magyar Román Jugoszláv Osztrák 
1908 15 10 3 334 
1909 33 7 6 926 
1910 78 9 24 604 
1911 155 4 28 1,286 
1912 92 17 1 969 
1913 158 6 2 831 
1914 4 11 7 298 
1915 3 12 4 63 
1916 2 9 2 30 
1917 — — — 13 
1918 1 1 2 14 
1919 1 2 1 509 
1920 7 173 4 527 
1921 32 166 13 188 



1922 52 53 29 522 
1923 570 2,031 676 1,444 
1924 866 5,726 7,541 635 
1925 697 5,307 6,481 2,548 
1926 472 6,411 2,130 695 
1927 604 408 2,319 766 
1928 259 584 606 399 
1929 467 794 704 458 

4,568 21,741 20,583 13,604 
Ebből a hivatalos magyarországi bevándorlást már letár-

gyaltuk. 
a) A 21,741 román jelzésűből csak 8'62 % vándorolt visz-

sza. azaz 1874 személy. Ez a százalék az 1908—26-os romá-
niai visszavándorlási alapon van számítva. Tehát maradt Bra-
ziliában 19,867 románnak jelzett egyén, akikről biztosan tudjuk,, 
hogy nem mind románok, sőt a nagyobb részük magyar. 

A 19,867 romániai bevándoroltról tudjuk, hogy a 60 % 
katolikus, 40 % más vallású. A katolikusokat a gyakorlati élet 
alapján teljes számban elfogadhatjuk magyaroknak, a más val-
lásúakat pedig 50 °/o-ban. Tehát a 11,920 katolikushoz még 
hozzávesszük a 3,973 más vallású, de szintén magyarnak mond-
ható egyént, így nyerünk összesen 15,893 romániai származású 
magyart. 

b) Jugoszláviából 20,503 személy jött 1908—29 között. 
Ebből ugyanazon idő alatt visszavándorolt közel 10 %, azaz 
2,053 személy, így maradt még Braziliában 18,030 jugoszláviai 
eredetű bevándorló. Ezekről is tudjuk, hogy igen nagy száza-
lékban magyarok. Szerbbel ritkán akad össze az ember, d e 
annál gyakrabban olyannal, aki három, négy nyelvet beszél és 
azért jött ki, mert állandóan zaklatták magyar volta miatt s 
nem akarta, hogy a fiai a szerb hadseregben szolgáljanak. 

c) A jugoszláviai eredetű bevándorlók 80 °/o-a katolikus, s 
ezt a százalékot az előbbi megfontolás figyelembevételével el-
fogadhatjuk a magyarság arányszámának. így nyerünk újabb 
12,436 magyart. 

Osztrák bevándorló az említett időközben 13,604 voltr 
visszavándorolt 4 0 % , azaz 6,441, így maradt még osztrák jel-
zésű bevándorolt 7,163. Ennek a számnak úgy hozzávetőlege-
sen a 15 %-át elfogadhatjuk magyarnak, hiszen csak Anastá-
ción ismerünk egész sereg magyart, akik Burgenlandból valók, 
magyar az anyanyelvük s titkos úton stb. jöttek Brasilba. 
Eszerint 1,580 ausztriai magyart találunk. 

d) Csehszlovákiai magyar aránylag kevés van, de bizo-
nyos, hogy van. E sorok írója nem eggyel találkozott itt Bra-
ziliában. Ezeknek a számát is becsülhetjük néhány százra, 
meggondolva, hogy 4,287 csehszlovákiairól tud a hivatalos ki-
mutatás, akik Santosban szálltak partra. 

Ha összegezzük fejtegetésünket, akkor látjuk, hogy 1908-tól 



1929-ig bezárólag a legfontosabb brazil kikötőn, Santoson ke-
resztül érkezett és itt maradt 

romániai magyar 15,893 
jugoszláviai „ 12,685 
osztrák „ 1,580 
csehszlovákiai „ kb. 200 

Összesen 38,358 
3. Azonban ezzel még nem zárhatjuk le a magyarság 

statisztikáját, mert a többi brazil kikötőben is szálltak a beván-
doroltak közül partra. Mégpedig az 1927—29-es bevándorlást 
véve alapul, az egyes bennünket érdeklő nemzetiségekre a 
következő százalékokat nyerjük : 

A többi brazil kikötőben partraszállt a Santosban 
romániai magyarság 7 5 % , azaz 11,919 
a jugoszláviai „ 14%, azaz 1,776 
az ausztriai „ 4 0 % , azaz 432 
csehszlovákiai „ 4 0 % , azaz 80 

Összesen 14,207 
Ebből a föntebbi arány szerint visszavándorolt 3196 egyén, 

így maradt 11,011 megszállott vidékről érkezett magyar, aki 
nem Santosban, hanem más brazil kikötőben lépett brazil földre! 

Összegezve most már az eddigieket Braziliában volt 1929 
végén 
Santosan át érkezett más brazil kikötőn át érkezett 

csonkamagyarországi magyar 
4,568 3,170 

megszállott vidéki magyar 
30,358 14,207 

Összesen 34,926 Összesen 17,314 
Összesen tehát 52,240 magyar. 
4. Ezekhez kell még venni a népmozgalmi adatok alap-

ján nyerhető bizonyos százalékot, amit még hozzávetőlegesen 
sem bírunk egyelőre megállapítani, hacsak nem a fentebbi 
adatokból. Továbbá azok számát, 5. akik nem brazil kikötő-
ben léptek partra. Ilyen is szép számmal akad. A saopauloi 
íöldmívelésügyi államtitkárság kimutatása szerint 1932-ben 8 
magyar jött a szomszédos Argentina s Uruguay területről Bra-
ziliába Sao Paulo területére, ami a saopauloi 1932-es magyar 
bevándorlásnak több mint 10%. Romániai jelzésű 13 volt ilyen, 
ami az akkori romániai bevándorlásnak 16 %, míg jugoszláviai 
18 volt, ami meg a saopaoloi jugoszláv bevándorlás 6 2 % . Ez 
a bevándorlás pedig az előző években is megvolt, úgyhogy ez 
is jelentékenyen gyarapítja az itteni magyarság számát. 

Tehát nem álmodozunk, amikor a brazíliai magyarság 
számát legalább is 60—70,000-re becsüljük. 

B) Állításunkat még a következőkkel tudjuk támogatni : 
1. Tudott dolog, hogy alig találkozik az ember olyan ro-



mániaival, aki nem Erdélyből jött volna, vagy bukovinai csángó 
községekből és ne tudna magyarul, sőt mi több, hogy tagadná 
magyarságát. 

2. Továbbá a legtöbb jugoszláviai s romániai a trianoni 
határ közeléből való : Arad, Bihar, Torontál. Temes, Szat-
rnár, Bács-Bodrog, Szilágy, Verőce, Szerém, Varasd, Krassó-
Szörény, stb. megyékből. Módunkban volt ezek magyarságáról 
meggyőződni Anastáción, ahol közel 1,400 romániai és jugosz-
láviai él, mindannyian magyarok. De más városrészek, sőt az 
ország belseje is bizonyságunkra szolgál : Árpádfalva, Boldog-
asszonyfalva, Bury stb. 

3. Továbbá a keresztelésnél, kórházakban és egyéb szo-
ciális intézményeknél megforduló bevándoroltak nemzetiségi 
statisztikájában az olasz, portugál, spanyol után a magyar kö-
vetkezik a legnagyobb számmal, míg a jugoszláv s román csak 
esetleg fordul elő, ami santosi és egyéb brazil kikötőben ki-
mutatott román és jugoszláv megjelölésű bevándorlókra vonat-
koztatott analízisünket teljes mértékben alátámasztja ! 

A magyar királyi konzulátusnak azért olyan nehéz a hely-
zete, mert ezeknek a jó embereknek hivatalos ügyeit nem in-
tézheti. Nem egy panaszos jött hozzám, aki mély fájdalommal 
adta elő, hogy a konzulátus nem intézte el az ügyét, pedig ő 
magyar, ha nem az lenne, ha nem az akart volna maradni, 
akkor nem jött volna ki Brazilba. Mindig magyar voltam, a 
magyar államot szolgáltam a háborúban is, meg a háború előtt is. 

5. De még a közfelfogás is az, hogy a tótok, svábok, 
magyarok az Erdélyből jöttek, s igen sokan a horvátok, szer-
bek közül is büszkén vallják magukat magyarnak. Különben 
a kérdés eldöntése érdekében már nem egyszer folyt a vér az 
itteni magyar kolóniákon. 

Ezek után a meggondolások után nyugodtan merjük állí-
tani, hogy a braziliai magyarság száma nem 6,688, de nem is 
30—35,000, hanem legalább is ennek a kétszerese. Pontos ada-
tokat különben senki sem fog tudni erre vonatkozólag. 

Felhasznált fontosabb irodalom : 
1. 0 Brasil Actual, 1930 
2. Brasil, 1932 
3. Relatorio do Presidento do Estado de Sao Paulo, 1929 
4. Annuario de Estatistica do Estado de Sao Paulo, 1929 
5. Boletim der Agriculturade Sao Paulo 
6. Annuario Demographico. Sao Paulo 1920—29 
7. Relatorio do Departamento Estadoal de Trabalho (Im-

migracao) 1928—1929, Sao Paulo 
8. Ungarische Jahrbücher 1932, 1. 2. 
9. A sao-pauloi Magyar Királyi Konzulátus évi jelentései 

1929, 1930, 1931, 1932. 
Az utóbbiakért és a szíves útbaigazításokért hálás köszö-

netet mondok Dr. Bolgár Lajos konzul úrnak, a braziliai ma-
gyar viszonyok legjobb ismerőjének. 

Sao Paulo. Szelecz Arnold. 



Könyvek. 
Hitludomány. 

Dr. Schütz Antal: 1. Eszmék és e s z m é n y e k . Budapest, 1933. 230 L 
2. A h á z a s s á g . Szent István könyvek, 109 sz. 223 1. 

1. A dogmának és az életnek kapcsolódása jellemzi Schütz profesz-
szor tudós arcát. Az „Eszmék és eszmények" élén ezért áll a „dogmák idő-
szerűségének" kérdése. Mélyrelátó szemmel állapítja meg, hogy a dogma 
időszerűsége kettőt jelent : az ioőnek, kornak, történelemnek — a dogma 
kilátójából való szemléletét egyrészt ; másrészt a hit tudománynak a kor tudo-
mányos igényeivel való szembesítését. Schütz ezzel a maga jellemzését is 
megadta. Kevesen vannak ma, akik a „species aeternitatis-t" úgy rávésnék 
mindarra, amihez hozzányúlnak, akiknek korlátása, életjellemzése annyira 
ki tudná domborítani az Isten dondolatait, mint az ő írásai. Schütz a maga 
életközelségével áll bele az örök kérdések taglalásába. Korunk válságának 
jeleit keresi, hogy az örök orvosságot készen tarthassa számára . Összeméri 
az eszmét az eszményekkel ; rajzol embereket, (Vörömarty, Zubriczky, Szt. 
Ágoston, Prohászka) akikben az eszme eszménnyé kristályosodik ; kutatja 
az eszmeszolgálat életpályájának, a papihivatásnak mai problematikáját . 
Hogy a dogma aktuali tásának másik oldalán is biztosan jár, hogy a mai 
tudomány nézőpontjairól is bele tud látni az örök igazságokba, azt nagyszerűen 
mutatja „Szt. Ágoston karakterologiai jelentősége" c. dolgozata. 

2. A házasságról szóló, a Pázmány-Egyetem valamennyi karának 
hallgatói számára tartott e lőadásai Schütznek — ma már az egyetem nyilvá-
nosságából a nemzet színe elé kerültek. Amit Schütz ebben a könyvben mond,, 
az a szó legszebb értelmében : nemzetnevelés. A házasságról sokat és sok-
félemódon lehet beszélni. Schütz azért dogmatikus, hogy a házasság eszméjét 
dolgozza ki — hármas vetítéssel : az Istennek, Krisztusnak, Egyháznak látó-
köréből. Meglepő eszméinek plaszticitása, meggyőző ereje. A mai biológia, 
a nemek és nemiség lélektanára vonatkozó kutatásnak minden értékes ered-
ményét összefogja gyűjtőlencséjével, hogy az így nyert fény a házasság örök 
értékeit, céljait világítsa meg. A tudós és a pap a házasközösség legmélyebb 
gyökeréig hatol, hogy a házasságnak Istentől akart vonásait feltárja. Munkája 
még ha tásosabb volna, ha — olvasóközönségünk az író nívójáig fel tudna 
emelkedni. Erre még sokakat úgy kell felemelni. 

Dr Kühár Flóris. 

H. Denzinger : Enchiridion symbolorum, definitionum et declarati-
onum de rebus fidei et morum. Quod a Cl. Bannwart denuo compositum, 
iteratis curis edidit J. B. Umberg S J., professor in Universitate Oenipontana. 
Editio 1 8 - 2 0 . Herder. Freiburg i. Br. 1932. X X X I + 6 5 8 + 71 1. Vászonkötés-
ben 6 7 0 M. 

Habár az átdolgozót a mostani kiadás előkészítésében is ugyanazok az 
alapelvek irányították, mint az előbbi kiadások nyomdaalárendezésében, mégis 
több előnyös változtatással, szükséges anyagbővítéssel vagy a feleslegesnek 
ítélt anyag elhagyásával tette a használatra a lkmasabbá. Az előbbi k iadás 
függelékének anyagát úgy időrendi, mint oldalszámsorrendi tekintetben szerve-
sen beleillesztette a neki megfelelő helyre. Emellett azonban lehetőleg a régi 
oldalszámozást is meghagyta. Ezt úgy érte el, hogy a beilesztett anyagot a 
megelőző oldalszámhoz írt betűkkel jelzi. A felvett új anyag egészen az 1931. 
év végéig kiadott pápai határozatokra, körlevelekre .döntésekre terjeszkedik ki. 
Különösen említésre méltó az erkölcstani kérdések fokozottabb ficyelembevétele 
és a rendszeres tárgymutató kiegészítése, tökéletesítése az erkölcstani döntések 
beledolgozásával. A hosszabb szövegekben dűlt betűkkel teszi szembetűnővé 
a tárgyalt anyag jellegét. A rendszeres tárgymutatóban pedig dűlt számokat 
használ a kárhoztatott tételek jelzésére. Az átdolgozónak gondos és sokszor 
bizony aprólékos, pepecselő munkát kívánó fáradozásáért kétségtelenül nagy 



dicséret jár. A következő k iadás részére két dolgot szeretnénk ajánlani. Mivel 
nemcsak a szaktanárok, hanem a hittudományi hallgatók és talán műkedvelők 
is nagyon gyakran kénytelenek a jó Denzingerhez menekülni, a megértés 
munkáját nagyon megkönnyítené részükre különösen a régebbi korok hittudo-
mányi szakkifejezéseinek rövid és pontos magyarázata, valamint az egyes dön-
tések, tanítások, határozatok teológiai értékelése, hisz ez utóbbi még a szak-
embereknél is nem egyszer nagy nehézségekbe ütközik és tág teret nyit a szub-
jektív felfogás számára. 

Pohle—Gierens : Lehrbuch der Dogmatik. 8. Auflage. 111. B. Schöningh, 
Paderborn. 1933. 743 1. Fűzve 1080 M., kötve 1280 M. 

Pohle ágazatos hit tanénak tartalmi gazdagsága, világos módszere, a 
kérdések gyökeréig hatoló elemzése, ügyes és legtöbbször nehezen kikezdhető 
bizonyítása mellett mindig az volt egyik legfőbb kiválósága, hogy sohasem 
maradt le a tudományos kutatások megállapításaitól kivánt ha ladás útjáról. 
Korunk mindig szélesebb mederű és egyszersmind mélyrehatóbb szentírástu-
dományi, liturgia- és dogmatörténeti kutatásai, számos részletkérdésnek át-
fogó kortörténeti tisztázása szinte beláthatatlan terjedelmű, megfeszített munkát 
követel a tudományos színvonal megtartása végett. Különösen elmondható ez 
a szentségek tanára vonatkozóan. Gierens pompásan megfelelt ennek a sokágú 
nehéz feladatnak : nemcsak számos bővítéssel gazdagította Pohle művét, hanem 
megfelelő javításokkal, kiigazításokkal és átdolgozásokkal még használhatóbbá 
alakította. Ez az újjáalakítás leginkább a szentségek fogalmának gondos megál-
lapításában, a szentségek alapí tásának és ható módjának kérdéseiben, a 
szentírási bizonyítékok élesebb kidolgozáséban ,az ú jabban felmerült problé-
mák (a szentségek kapcsolatai a hellén misztériumokkal, a házasság moder-
nizálását célzó eszmefuttatások, az áldozat fogalma és a szentmise áldozati 
jellegének ú jabb megoldási kísérletei, a bűnbánat szentségének történeti ala-
kulása, a búcsú, a szentáldozás szükségessége és kegyelemközlése, stb.) rövid, 
de, e mellet minden lényeges pontot érintő összefoglalásában tűnik szembe. 
De nemcsak a szentségek tanának aprólékos felülvizsgálására és felülbírálá-
sára terjedt ki az átdolgozó figyelme, az utolsó dolgokról szóló rész is előnyö-
sen tapasztalta a tanítás módszeres kérdéseiben elméletileg és gyakorlatilag 
a laposan kiképzett és a legújabb évek gazdag szaktudományos termését is 
behatóan ismerő tudós gondosságát. Habár szívesen elismerjük, hogy Pohle— 
Gierens III. kötete is elsőrangú munka, egy-két kívánni valónk reája vonat-
kozóan is van. így a VIII. Incétől a cisztercita apátok számára 1489-ben, a 
IX. Bonifáctól pedig a Szent Ositha-kolostor apátja részére 1400-ban adott, 
de három év múlva visszavont kiváltságot dogmatikai szempontból sokkal 
nagyobb jelentőségűnek minősítjük, mint a szerző és átdolgozó. Igaz ugyan, 
hogy e tények nem dogmaalkotó tényezők, de a püspöki rend specifikus szent-
ségi jellege és eltörülhetetlen jegye mellett a pap-és szerpapszentelési hatalom-
ból merített érv bizonyító erejét nemcsak csökkentik, hanem meg is döntik. 
A keresztség szentségével és az Oltáriszentséggel kapcsolatban nem ártott volna 
részletesebben kitérni a pogány misztériumokkal közös és hasonló vonásaikra, 
hogy ígv krisztusi eredetük tisztán történeti szempontból is annál világosab-
ban álljon előttünk. Az egyes részek előtt vagy a szövegben említett könyvek 
nem mindig a legújabb kiadásban szerepelnek. 

D. Paulus Renaudin : Assumptio B. Mariae Virginis, Matris Dei. 
Disquisitio theologica. Marietti, Taurini—Romae. 1933. VIII -j- 184 1. Fűzve 12 L. 

A B. Szűz Mária mennybefelvitelének kérdése körül az ú jabb időben is 
szorgos hittudományi munka folyik, különösen abban az irányban, hogy e ta-
nításnak hitcikkelyként való kimondhatását minél több és minél mélyebben 
átelem7ett bizonyítékokkal igazolják. Renaudin is a mellett foglal állást, hogy 
a B. Szűz mennybefelvitelének hite az apostoli hagyományban gyökerezik, 
amelynek csírája az apostolok számára adott valóságos kinyilatkoztatás és en-
nek a kinyilatkoztatásnak vagy kifejezett vagy bennfoglalt hirdetése. Az ókeresz-
lény apokrif iratok is az apostoli hagyományból merítették ezt a hitet, nem 



pedig megfordítva az apokrif iratok alapján terjedt el a keresztények körében, 
mint ezt néhány hittudós vélte. Az ősevangélium és az angyali üdvö/let is e 
tanítás bennfoglalt kinyilatkoztatásának tekinthető. Az Egyház felfogása' az 
egyházatyák és hittudósok egyező véleménye is kinyilatkoztatott volta mellett 
bizonyít. Ennélfogva csak az Egyház csalatkozhatatlan tanítói hivatalának ün-
nepélyes meghatározása hiányzik ahhoz, hogy tökeletes értelemben vett hit-
cikkelyként fogadjuk el. Renaudin eme tételének alá támasztására inkább csak 
a bizonyitékanyagot gyűjti egybe, mintsem azt tudományos szabatossággal é s 
elmelyüléssel végigelemezné és kifejtené ; pedig így a bizonyítás ereje sokkal 
nagyobb fokban érvényesült volna. Ugyanezt a celt szolgálná a megfelelőbb 
szempontok szerint történő beosztás is. A 14 oldalt kitevő függelék azt a ké-
rést tartalmazza, melyet a vatikáni zsinat atyáinak agy jó resze a B. Szűz 
mennybefelvételének hitcikkelyként való kimondása végett benyújtott. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Lelkiélet. 

P. Bruno G o s s e n s 0 . M. Cap. : Der heilige Fidelis von Sigmarin-
gen. Kösel u Pustet, München. 1933. 247 1. Fűzve 2.—M., egész vászonkö-
tésben 3.50 M. 

Szigmaringeni Szent Fidél az ifjú kapucinus-rend első „vértanú-", 
„szent-" hajtásai közé tartozik. Az ügyvédi pályáról lépett Szent Ferenc egy-
szerű fiai közé. Gazdag képzettsége, nagy nyelvtudása, széles látóköre, ko-
moly, szinte szerzetesre emlékeztető önmegtagadó vallásos élete a világi pá-
lyán is kitűnő és szent jövőt biztosított volna számára. De mivel nem tudott meg-
barátkozni azzal a gondolattal, hogy ügyvédtársaihoz hasonlóan választott 
foglalkozásában csak a kereseti pályát tekintse, nem pedig a jogi igazságot 
keresők minden fondorlattól ment támogatását és a szegények és kis embe-
rek segítését, elhagyta a világot és teljesen Isten és az Egyház s vele együtt 
egyszersmind a szegények ügyének védője lett, a lelkek ügyének örök érde-
keinek képviselője és előmozdítója az ellenreformáció vérzivataros korában, 
mindvégig hűségesen, mint neve is jelenti, egészen a vértanúhalálig. 

Gossens a legjobb források alapján teljes kritikai felkészültséggel, de 
egyszersmind a nagy lelki finomságokat is megértő szeretettel és tisztelettel 
rajzolta meg Szent Fidél küzdelmes életét. A kor jellegét, eszméit és törek-
véseit, valamint az ifjú kapucinus-rend nagy tettekre serkentő feszítő erőit 
feltárva egyszersmind Szentünk életének mélységeit, rugóit is elénk állítja. 
Szentünk működési helyének vallási, társadalmi, politikai, katonai és föld-
rajzi körülményeit sokszor aprólékosságba vesző gonddal festi meg nagy és 
széles jellemző vonások helyett, aminek következménye a legfontosabb kor-
történeti jellemvonások nem eléggé éles kidomborodása. Kortörténeti hűsége 
és Szentünk gazdag tartalmú életének szépen sikerült leírása miatt érdekes 
és értékes olvasmány. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Sigrid Undset, Die heil ige Angela Merici. Aus dem Norwegischen 
übertragen von eien Ursuline. — Herder, Freiburg i. Br. 1933. — VI + 58 
oldal. Ara fűzve 120 Mk, kötve 2 Mk. 

A regényei révén immár világhírű írónő új művel, szent Angela élet-
rajzával gazdagította a világirodalmat. Ez a könyv azonban a figyelmet le-
kötő és szívet magával ragadó életrajznál sokkal többet jelent. Elég terjedel-
mes bevezetésben ugyanis az írónő „az asszony és a kultúra" címen beha-
tóan foglalkozik a női nemnek nagy érdemeivel, amelyekkel Nyugatnak kul-
túráját fejlesztette, előmozdította. Egy gandersheimi Roswitha, szt: Hildegárd, 
Nagy. szt. Gertrud, szt. Brigitta, szienai szt. Katalin, Nagy szt. Teréz stb. 
mind bizonyítják, hogy a nők is mindenkor kivették a maguk részét az em-
beriség ideiglenes jólétének és örök boldogságának, valamint a keresztény 
kultúrának előmozdításában. Sigrid Undset könyve éppen azért különösen is 
a mai kor asszonyainak, leányainak kitűnő vezére, amikor teljes élethűség-



ben láthatják szent Angélában Krisztus jegyesét, árva gyermekek anyját, tá-
masz nélküli aggastyánok ápolóját, a betegek és szegények testvérét, aki 
olyan korban volt az isteni Gondviselésnek eszköze a család megmentésé-
ben (1474—1540 élt), amikor a késői középkor, renaissance és a reformáció 
vívta meg egymással élet-halál harcát. 

- f m -

P. Rodolfo Plus S. J.: La santita cattolica. Marietti. Torino. 8. 1933. 
152 1. 4 1. 

Az életszentség forrásához, az egyház tanítóhivatalától megőrzött evan-
géliumhoz vezet el bennünket ez a jó stílussal megírt s érdekes példákkal 
megtűzdelt könyv. A test és lélek minden szükséglete kielégítést nyerhet itt, 
legégetőbb problémáinkra meg van itt a válasz. A szerelem, a magántulaj-
don, a szabadság problémái harmonikus megoldást nyernek az evangélium-
ban. Gyarlóságunkat az imádság, az elmélkedés s a szentségek nyújtotta ke-
gyelem emelik. A kat. egyház ezekből a forrásokból termi ki szentjeinek vég-
telen sorát. Dr. Mihályi Ernő. 

Fr. Luciano del Pozo : Istenes Szent János élete. A magyar rend-
tartomány kiadása. 1932. 

Az irgalmasok magyar rendtar tományának főnöke első sorban a rend-
tagok részére adta ki magyar nyelven a Rend alapí tójának életét, de hálás 
szívvel fogadják mindazok, akik a szentek életét szívesen tanulmányozzák. 
Különösen azoknak szerezhet sok lelki hasznot, akik tudják, mit jelent ma 
is az a Rend, amelynek alapítóját maga az Úr Isten hívta meg arra, hogy 
a betegeknek nagy jótevője legyen. Mert Szent János próbálta másképen is 
szolgálni az Urat és próbált más módon is javára lenni az emberiségnek, 
de az Ur azt akarta, hogy a betegápolás nagy jótéteményét élvezzék általa 
alapított Rendjének munká jábán az emberek. 

Az életrajz három részre oszlik : Az elsőben a szent magánéletét is-
merjük meg. Gyermekkorában elhagyja a szülői házat és próbálkozik, hogyan 
tudja megtalálni igazi élethivatását. Ezen rész utolsó fejezetében már arról 
olvasunk, hogy Granadában egy házat vesz és azt kórházzá alakítja át. — 
A második részben olvasunk igazi hivatásáról, nyilvános életéről, amelyben 
olyan bámulatosan meglátszik nemcsak a Szent kiapadhatat lan bizalma az 
Istenben, hanem az Isten nagy gondviselése szolgájának segítségében (cso-
dálatos módon nyer adományokat , meghódítja az emberek szívét, megmenti 
a tűzvész elől a betegeket.) Akit sokáig őrültnek kezeltek, az iránt egyre job-
ban nő a tisztelet. — Végül a harmadik részben haláláról és az azt követő 
csodás eseményekről szól. 

A Kapisztrán nyomdában ízlésesen állították ki a munkát, szép ké-
pekkel díszítették, amelyek a szent életéből vannak. Csak az volna még kí-
vánatos , hogy a második kiadásban egy két nehézkes mondatszerkezetet és 
néhány magyartalan kifejezést javítsanak ki. 

Fr. Palazzini Vito : A szeretet vértanuja. Boldog Grande János élete. 
— A magyar rendtartomány kiadása. 1932. 

Mint Istenes Szent János életét, ezt a munkát is elsősorban a rendta-
gok részére adta ki a magyar Irgalmasrend rendfőnöke, még pedig leginkább 
azért, hogy a rend fiatal tagjai szeretettel és tisztelettel telíthessék lelküket 
szent Rendjük és annak nagyjai iránt. De mindenkinek hasznos, aki a mai 
korban a lélek mélyítés szép munkáját látja és munkálja . Szenvedések, meg-
alázások között követi Boldog János nagy Mesterét. Csodákkal gazdag éle-
tét bámulattal veszik körül rendtársai és az emberek, kik ismerik őt. De lel-
kének csak egy vágya van : Csendben,, észrevétlenül áldozatul t dn i életét a 
betegekért. Kérését meghallg* tja az Úr és az előre megjelölt napon a pes-



tises betegek ápo lása alkalmával, megkapott betegségben senkitől észre nem 
véve adta vissza szép lelkét az Úrnak. 

A Kapisztrán nyomdának ú j abb dicséretet szerez ez a szépen kiállított 
és szép képekkel díszített munka . 

Gr. Pálffy Erzsébet : Kilenced Bayloni Szent Paszkál tiszteletére. 
Kiadja a Szentföld magyarországi biztosi hivatala. 

Mint a bevezetésben jelzi, Szent Paszkálnak egyre jobban terjedő tisz-
teletét akarja még jobban ismertté tenni és megkedveltetni. A kedves Szent-
nek főerényeihez fűz a kilenced minden napjára egy rövid kis elmélkedést 
és azután következik a megfelelő ima. Sok lelki haszonnal imádkozhat ják 
a szent kilenced imáit a kedvesen kiállított kis füzet forgatói. Ferencesek ka-
pisztrán-nyomdájának előállítása. N. T. 

Liturgia. 

Missale Romanum . . . Editio Lacensis. Herder, Freiburg i. Br. 
Ezelőtt két évvel jelent meg a Herder cégnél az ú. n. Maria-Laachi 

misekönyv hosszas előtanulmányok, sokáig tartó kutató, művészettörténeti és 
tipográfiái munkála tok után. A kat. sajtóban, folyóiratokban igen nagy vissz-
hangra talált, mindenleié csak elismeréssel nyilatkoztak róla. Folyóiratunkban 
( 1931. évf. 348. 1.) őszinie elismeréssel adóztunk a kiadó Herder-cégnek és a 
Maria Laachi bencés szerzeteseknek egyaránt- Ugyancsak őszinte lélekkel 
kívántuk és kívánjuk most is e misekönyvnek minél szélesebb körben való 
elterjedését. Ez a kívánságunk vezet minket akkor is, amikor jelen soraink-
ban ismételten felhívjuk olvasóink figyelmét erre a minden téren klasszikus, 
kiváló misekönyvre. Azok, akik e misekönyvet használják, így nyilatkoznak : 
„Amikor először használtam ezt a missalet, úgy éreztem, mintha a szent 
misztérium alatti áhítatom nyert volna, nagyon sokat nyert volna". Minél 
szélesebb körben való elterjedésének talán ú t jában állt eddig a misekönyv-
nek elég magas ára, de a kiadó cég most ezt az akadályt is elhárította, 
amennyiben az árat felére szállította le. 

Ludwig Eisenhofer, Handbuch der Kathol ischen Liturgik. II. Band. 
Spezielle Liturgik. Verlag Herder, Freiburg i. Br. 1933. — X . -f -588 oldal. Ära 
fűzve 14 Mk, kötve 16 Mk. 

Az 50 évvel ezelőtt megjelent „Thalhofer" hamarosan a legjobb litur-
gikus kézikönyvnek hírnevére tett szert. Thalhofer utódja az eiehstátti liturgi-
kus tanszéken, Eisenhofer folytatta és a tökéletesség legnagyobb fokára emelte 
elődjének munkájá t . 1932-ben megjelent a ha ta lmas kézikönyv első kötete, 
amely az á l ta lános szertartástant tárgyalja. Ismertetésében (lásd folyóiratunk 
1932. évf. 370 lapját !) csak a legnagyobb elismerés hangján nyilatkozhattunk 
róla. Hasonló örömmel, elismeréssel köszöntjük most a nagy mű befejező 
kötetét, amelynek tárgya a különleges szertartástan. Első részében a szerző 
a szentmisét tárgyalja. Fejezetei e résznek : a szentmise szertartásától általá-
ban, a szertartás története, a katechumenok és a hívek miséje. A második 
rész a szentségek liturgiatörténetét és mai liturgiáját, liturgikus törvényeit is-
merteti ; a harmadik rész a szentelményeket, személyek és tárgyak megáldá-
sát, ördögűzések liturgiáját tárgyalja. Végül a negyedik rész az Egyház nyil-
vános imádságával , a papi zsolozsma jelentőségével, történeti fejlődésével, 
az egyes imaórák kialakulásával és liturgiájával foglalkozik. Mindenre kiter-
jeszkedik a szerző, ami fontos ; ezért mindenki, aki kezébe veszi e művet, 
csak lelki épüléssel, okulással olvashatja. A művelt laikusok részére is egész 
liturgikus könyvtárt pótol e könyv, amiért minél szélesebb körben való elter-
jedését szívből kívánjuk. 

- f m -



Kyriale für das Volk Als Anhang zu den Messbüchern von Anselm 
Schott 0 S B herausgegeben von den Benediktinern dr Erzabtei Beuron. 

A pápának kifejezett akarata az, hogy a keresztények aktive részt 
vegyenek a liturgiában. Ennek az aktivitásnak mindenekelőtt abban kell meg-
nyilvánulnia, hogy a nép a pappal és az énekkarral vál takozva énekelje a 
liturgikus énekeket. A Kyriale íűr das Volk, mint a Schott-féle misekönyv 
függeléke, ezt a célt igyekszik előmozdítani. A vatikáni graduáléból 12 misét 
vett fel az állandó részekből. Ezen kívül van még benne 2 Vidi aquam, 4 
Credo, a Requiem és a responsoriumok. 

Újítás e Kyriáléban az, hogy bár a nép számára készült, a korális 
dallamokat mégsem modern hangjegyekre átírva adja, hanem eredeti korális 
hangjegyírással. A tapasztalat azt mutatja, hogy ott, ahol a nép megszokta 
szivesebben énekel korális hangjegyek után. Az átírás különben is veszélyez-
teti a korális jellegét és tisztaságát. A helyes és szép e lőadás mtgkönnyíté-
sére ritmikai jeleket is tar talmaz mégpedig a solesmesi bencések kiadványai-
nak szem előtt tartásával. A szillabás énekeknél, (amelyeknél minden szó-
tagra rendszerint csak egy hangjegy esik) ettől eltérőleg a szóhangsúlyt 
tartja irányadónak. 

Bár a mi magyar misekönyveinket is kiegészítenék ilyen kyrialék. Ezek-
nek hiánya természetesen csak akkor lesz igazán észrevehető, ha a szent-
mise szövegét legjobban felmagasztaló és megszentelő liturgikus ének, a 
gregorián korális dallamai összes templomainkban felcsendülnek. 

G. G. 

Magyar- la t in Mis szá l e az év minden napjára a római misekönyv 
szerint. Fordítota, bevezetésekkel és magyarázatokkal ellátta dr. Szunyogh 
Xav. Ferenc 0 . S. B. — Kiadja a Szent István Társulat. Ára 8*40—18 P. 1488 I. 

Az első teljes magyar misekönyv nagy érték a hívek számára. Magvar 
és latin nyelven jelent meg és így nagyon megkönnyíti, hogy a, hívek követ-
hessék a papot a szentmisében. Kiállítása szép és finom. Á r a feltűnően 
kicsi. A kiadó és a fordító nagy hálára kötelezték a híveket. A misekönyv 
elején megtalálható mindaz, ami a szentmisének hasznos hallgatására és a 
szentmisének a megkedveltetésére szükséges. Szól a misekönyvről, annak 
beosztásáról. Az egyházi évet megismerteti és naptárral szemlélteti. Szól a 
szentmiséről, annak nevéről. Nagyon ügyes a szentmise szertartásainak ma-
gyarázata c. rész. 

Beosztásában egészen a római misekönyvet követi. De az egyes misék-
nél magyarázatokat nyújt, hogy ezekkel jobban előkészítse a lelket a szent-
misében való részvételre. Közli a magyar szentek miséit is. 

Értékes rész a függelék is, amelyben megtalálható az „Asperges" 
szertartása, a XIII. Leo-féle ima, a Balázsáldás, feltámadási körmenet, buza-
szentelő körmenet, keresztjáró napok körmenete, Urnapi körmenet, Liiániák 
Jézus szent nevéről és Szívéről, Lorettói litánia, Szent József litánia, Szűz 
Mária antifónái és a szentséggel való áldás. 

ízléses képek is díszítik a misekönyvet. 
N. T. 

A Jungmann S. J : Die lateinischen Bussriten in ihrer geschicht-
l ichen Entwicklung. Innsbruck. Rauch. 1932. 338 1. 

Fr. Pangerlnek vállalata, mely az Egyház benső életének fejlődését 
tárgyalja szakmunkák sorozatéval, Jungmann művével nagy szolgálatot tett 
a liturgia és dogmatörténet ügyének, Jungmann műve a latin bűnbánati litur-
giát dolgozza fel ; a római, ó-spanyol, gallikán formákat. Látszólag jelenték-
telen adatokból von le döntő következtetéseket ; az Oratio super populum-
ban a korábbi bűnbánóáldás szertartását látja. Tárgyalja a bünbána tnak a 
nagyböjtre való helyezését, a kezdő és záró szertartást. Foglalkozik a karo-
ling-kor Ordoival. A liturgiatörténetet kitűnően használja fel dogmatörténeti 
szempontból. Eredményei helyenkint egész újak ; ilyen pl. a feloldozás kije-
lentő a lakjának már a 10. szd-ban való megléte — az óhajtó formákkal együtt ; 



a mai gyóntatási szertartásnak a régiekkel való történeti összefüggése ; a 
„félig nyilvános" bűnbána tnak új adatokkal való a lá támasztása , (ép az 
oratio super paenitentes segítségével), a kézrátétel és hamvazás összeolvadá-
sának kimutatása. 

Jungmann munká j a mintaszerűen mutatja, mily értékeket hagyott a 
dogmatörténet jóformán észrevétlenül — a liturgikus források elhanyagolásával ! 
Ezekből a kat. lelkiség új távlatai nyílnak. Ezen a lelkiismeretes, gondos 
munkán kevés a kifogásolni való. Sok kéziratos forrást is felhasznál ; de 
ezen a téren még ú jabb felfedezések is várhatók. Ervelése, mellyel azt akarja 
kimutatni, hogy a 4—7. szd-ban a bűnbánók, bár nem áldoztak, mégis részt 
vettek a hívők miséjén, még nem egész meggyőző. Hogy más nehézséget ne 
említsek, érthetetlen marad a 7. szd-tól igazolható szokás, a bűnbánóknak 
a templomból való kiűzése nagyböjt kezdetén, a későbbi bezárás nagyböjt 
folyamán, ha ez nem támaszkodik a korábbi kizártságra a hívők misé-
jéről. A frank Gelasianum-nak a Gregorianumhoz való viszonyát se látja 
helyesen. (319 1.) 

Dr. Kühár Flóris. 

Lelkipásztorkdástan. 

Dr. Tihamér Tóth, Ich glaube.* Predigtpn. Ins Deutsche übertragen 
von P. Bruno Maurer 0 . S. B. — Herder, Freiburg i. Br. 1933. — X + 
209 oldal. 

Ugyanattól: Der g r o s s e Gott. Predigten. Ins Deutsche übertragen von P, 
Bruno Maurer 0 . S. B. — Herder, Freiburg i. Br. 1933. — XI + 276 oldal. 

Tóth Tihamér két prédikációs kötete magyar nyelven már 1930-ban 
jelent meg „Hiszek egy Istenben" címen. Az apostoli hitvallás első ágazatát 
tárgyalja a szerző. Az első kötet 15 szentbeszédet tartalmaz a hitről ál talában, 
a második kötet Istenről és tulajdonságairól szól 20 szentbeszédben. Folyóira-
tunkban ezt a beszédsorozatot az 1931. évf. 355. lapján ismertettük. Istentől 
való elidegenedés, lelkiekben való járatlanság, erőszak és a tekintélytisztelet 
hiánya még mindig jellemző vonásai a mai kornak. Ezért a hazavágyó lélek-
nek biztos vezérre van szüksége, hogy rátaláljon az Istenben való erős hitre, 
az Isten iránti kitartó szeretetre. Ezt a vezért köszöntjük Tóth Tihamérban és 
ezért örülünk oly nagyon, ha az, ő művei idegen nyelveken is a nyilvános-
ság elé kerülnek és terjednek. így éri el majd gyönyörű cél já t : „Lelkeket 
megtéríteni és Isten iránt való szeretetre lelkesíteni, vagy pedig lelkeket meg-
óvni a veszedelmektől és a hiíben megerősíteni." 

Stephan Berghoff, Ein Gang durchs Evangelium. Verlag Herder, Frei-
burg i, Br. 1933. — 2. kiadás, VIII + 270 olabl. Ara fűzve 2 80 Mk. kötve 4 Mk. 

A szerző, aki sokat tapasztalt plébános, könyvében az evangéliumnak 
ama részeit dolgozza fel szentbeszédek a lakjában, amelyek a rendes vasár-
és ünnepnapi per ikópákban sohasem szerepelnek és ezért nagyon sok hívő 
előtt ismeretlenek. Már ez a tény maga is világos bizonyíték a könyv célsze-
rűsége és időszerűsége mellett. Újat nyújt. Beszédeiben ugyanis ezt világítja 
meg és domborítja ki, hogy miként jar még ma is az Úr a világban, hogy 
folytassa azt, amit annak idején földi vándorlásai alkalmával tett. Nem ki-
gondolt és elképzelt dolgokat tár fel, tehát nem a fantáziából merít Berghoff, 
hanem az evangéliumra, mint alapra építi fel mondanivalóját . A mai kor 
nehézségeiről sem hallgat szerzőnk. A házasság felbonthatatlansága, a gyer-
mek, az ifjúság lelki szükségletei, szegénység és gazdagság szenvedés és na-
cionalizmus és a mai kor többi problémái mind szerepelnek e műben, amely-
nek a lape lve : „Nem azért vagyunk a világon, hogy mások felett ítélkezzünk, 
hanem hogy másokat a boldogsághoz segítsünk." 



Leopold Arthofer, Zuchthaus. Aufzeichnungen eines Strafanstaltsseel-
sorgers. Herausgegeben von E. von Handel—Mazzetti. Verlag I. Kösel und 
Fr. Pustet, München. 1933. — 191 oldal, á ra fűzve 3'50 Mk. kötve 4'80 Mk. 

Könyvünknek szerzője egy osztrák fegyháznak lelkésze, aki hangya-
szorgalommal gyűjtötte össze több éven át tartó érdekes — hol szomorú, hol 
pedig felemelő és vigasztaló — tapasztalatait, hogy a nagy nyilvánosság, kü-
lönösen pedig a nevelők és lelkipásztorok sok hasznot meríthessenek belőlük. 
Az állami igazságszolgáltatásnak nem lehet ma már csak az a célja, hogy 
a megtévedt, bűnöző embereket büntesse, hanem ennél sokkal fontosabb az, 
hogy ezekből a büntetett, bukott emberekből újra a társadalomnak munkás, 
hasznavehető tagjai legyenek. Ezt a célt tartja szem előtt a szerző és ezért 
igen sokan nagy hálával fogadják majd Arthofernek jelen épületes, nagyon 
tanulságos művet. Nem csodálkozunk azon, hogy osztrák püspökök örömmel 
üdvözölték a művet megjelenése alkalmával. A szerző nem teóriát ad, nem 
hosszas elvont, tudományos fejtegetésekbe bocsátkozik, ehelyett az életből 
merit. Lelkészi évei alatt személyesen tapasztalt eseteket sorakoztat egymás 
mellé, hogy bemutassa a modern, Istent nem ismerő, korlátlan szabadságot 
hirdető nevelésnek és sajtónak, az alkoholizmusnak és túlfűtött érzékiségnek 
érett gyümölcseit és a fegyenceknek lelkivilágát. Nagyban fokozza a könyv 
értékét, hogy több esetben is hoz a fegyencek által használt kifejezéseket, 
leközöl tőlük a fogságban készült költeményeket és naplórészeket. Hitoktatók, 
hitszónokok, lelkipásztorok részére elsőrendű példatár e könyv, amely any-
nyira leköti a figyelmet, oly tanulságos olvasmányt nyújt, hogy az ember 
sajnálja, ha a végére ért. Irodalmi értékéről Handel—Mazzetti neve és a 
könvv kiadásánál végzett munkássága kezeskedik. 

- f m . — 

Egyháztörténelem. 

Dr. Vanyó Tihamér Aladár: Püspöki je lentések a Magyar Szent 
Korona Országainak egyházmegyéiről 1600 — 1850. (Olaszországi Magyar 
Oklevéltár II. Közrebocsátja a Római Magyar Történeti Intézet. A Magyar 
Tudományos Akadémia támogatásával. Panonhalma, 1933.) XXXII + 3401. 
Az egész mű a szerzőnél (Pannonhalma, Győrmegye) megrendelve 10 P, a 
magyar bevezetés különlenyomata 2 P. a latin kivonaté 1 P. 

Klebeisberg Kunó gróf nagyvonalú és sokoldalú tudománypoli t ikájának 
apologiáját hirdeti ez a hatalmas munka. Míg a politikai, nemzetiség- és 
gazdaságtörténet még a nagy miniszter életében megtalálta a maga avatott 
tollú és a lapos felkészültségű művelőit, akiknek új utakat mutató gyűjtemé-
nyei és feldolgozásai a Magyar Történelmi Társulat k iadásában napvilágot 
is láttak, addig a magyar egyháztörténelemről ezt csak nagyon kis mérték-
ben mondhat juk el. A Római Magyar Intézet irodalmi eredményeit véve 
számba pedig egyenesen meg kell ál lapí tanunk : az előttünk fekvő mű az 
Intézetnek háború utáni életében a legnagyobb és legjelentősebb alkotás ! 

A munka két főrészre oszlik. Az első 84 oldalon a szerző tudományos 
bevezetést ad, majd pedig 340 oldalnyi terjedelmű okmánytár következik. 
Végül a bevezető tanulmánynak a külföld tájékoztatására szolgáló 11 oldalas 
latin összefoglalása s alapos név- és tárgymutató egészíti ki a kötetet. A 
bevezető tanulmányban a szerző először röviden foglalkozik az ad limina-
látogatások és a püspöki jelentések történetével, a forrásanyag kritikai meg-
világításával, az eddigi kül- és belföldi kutatásokkal, majd rátér tanulmá-
nyának igazi magvára és értékére, a trienti zsinat rendelkezéseinek Magyar-
országon való végrehajtására. Mivel pedig az említett zsinat rendelkezései — 
bizonyos későbbi kiegészítésekkel — egészen az új egyházi törvénykönyv 
életbeléptéig az Egyház fegyelmi életének legfőbb irányítói, ez a magvas 
földolgozás igazában a magyarországi, római katolikus Egyház élete és fej-
lődése ötödfélszázadának rajzává szélesedik. A magyarországi, római kato-
likus egyházfegyelem alakulásának eme vázolásával a szerző egészen új 
szemléleti formát vitt be egyháztörténetírásunkba, tanulmányában csaknem 



á l landóan szűz és töretlen területen jár, s oly kérdéscsopoittal foglalkozik, 
amelyre eddigi egyháztörténészeink — egyes részletkérdéseket kivéve — még-
csak nem is gondoltak. A püspökök székhelykötelezettsége, igehirdetése, 
egyházmegyei látogatása, zsinatok tartása, az egyházi karitatív tevékenység ; 
a káptalanok élete, karimája, konventmiséje, a teológus és penitenciárius 
kanonok, a privilégium fori, a papi ruhaviselet, a papság erkölcsi élete, tanult-
sága és világnézete, a papi lelkigyakorlatok; a papság igehirdetése, hitelem-
zése, a lelkipásztori gyűlések, a szemináriumok ; szerzetesek és szerzetesnők 
trienti vonatkozású kérdései, a házasság trienti formája Magyarországon, 
püspökeink és a Szentszék viszonya : eme sok, bonyolult, eddig részben isme-
retlen kérdésnek történelmi fejlődését ad ja a nagy irodalmi felkészültséggel 
s nem egy helyen igen tömören megírt bevezetés ! Külön ki kell emelnünk, 
hogy a szerző — nagyon helyesen — a külföldi párhuzamos jelenségeket is 
megvilágítja, európai alapon mozog, teljesen objektív, még oly kérdésekben 
is, amelyek nem egyszer eleven húsba és vérbe vágnak. De a felsora-
koztatott gazdag adatokkal és a belőlük levont találó ítéletekkel nem igen 
lehet szembehelyezkedni ! Ebből a nyolcvan oldalas bevezetésből a magyar 
katolikus Egyház múltjára nézve több ismeretet merítünk, mint nem egy 
vaskos kötetből ! 

A könyv második és legnagyobb részét az okmánytár alkotja. Itt min-
denekelőtt ki kell emelnünk, hogy a szerző fiatal kora ellenére igen dicséretes 
élesszeműséggel kipillantotta ezt a magyar részről eddig csak igen gyéren 
használt forrásanyagot, s a Concilii Congregatio római levéltárában található 
magyar püspöki jelentéseket a rájuk adott római feleletekkel és a róluk ké-
szített referátumokkal egvült a kutatás határáig, 1850-ig, mind egybegyüjtötte. 
Miként a bevezető tanulmányban, akként az okmánytárban is a történelmi 
Magyarország kereteit tartotta ál landóan szeme előtt. így a gyűjteményében 
közölt 89 jelentés 19 magyarországi püspökség múltjáról beszél. Nemcsak a 
csonkamagyarországi, hanem a cseh, román és jugoszláv megszállt területek 
egyháztörténetének kutatói és feldolgozói is mind kénytelenek lesznek a jövő-
ben ehhez az alapvető magyar forrásanyaghoz és feldolgozáshoz hozzányúlni. 
Ekként megvalósul ebben a munkában a boldogult Klebelsberg minisztertől 
sokszor hirdetett tudományos integritás gondolata ! A szerző csak az alap-
vető és legrégibb jelentéseket közli eredeti nyelven, a többit — tekintettel az 
anyag gyakoribb ismétlődéseire és rendkívüli terjedelmére — igen bő magyar 
kivonatban, s így a latin és olasz nyelvben kevésbbé járatos érdeklődők 
számára is hozzáférhető a munka. Természetesen a viszonylag rövid beve-
zetésben nem dolgozhatta fel a közzétett anyagnak minden vonatkozását — 
ezt többek közt a helyszűke sem engedte meg. — úgyhogy az okmánytárat 
a bevezető tanulmányban felvetett szempontokon kívül még sok irányban 
fölhasználhat ják majd az illetékesek. Hisszük, hogy a tudományos és egv-
házi körök kellő érdeklődést fognak tanúsítani a nagy áldozatok árán kinyo-
mott alapvetően fontos mű iránt ! 

Dr. Mihályi Ernő 

Egyházjog. 
P. Agapitus M. de Sobradillo O. M. C.: Tractatus de Rel igiossrum 

confessar i i s . Torino (Italia), R. Berruti e C. 1932. XI-f-256 1. Fűzve 13 L. 
Mindazokat a kérdéseket felöleli, amelyek a szerzetesnők rendes, rend-

kívüli, különleges, kisegítő és alkalmi gyóntatóinak kiválasztására és megha-
ta lmazására , szükséges kellékeire, hivatali jogkörére és ennek időtartamára, 
valamint a gyóntatok kijelölő és joghatósággal ellátó egyházi elöljáróira és 
a szerzetesnők gyónási kiváltságaira vonatkozóan elméleti és gyakorlati szem-
pontból szükségesek és fontosak. Először az egyes kérdések történeti kialaku-
lását rajzolja meg, azután, pedig a mai jogállapotokat fejti ki. A vitás terüle-
teken kerüli az ellentétes vélemények ledorongolását, a saját véleményét 
sohasem hallgatja el s azt mindig komoly megfontoltsággal mérlegelt, ügyesen 
megválogatott és gondosan felépített érvekkel támaszt ja alá, úgyhogy jog-
magyarázatai nyugodtan elfogadhatók és követhetők. Nyelve könnyedsége és 



világossága miatt semmi nehézséget sem okoz. Áttekinthetősége csak foko-
zódott volna, ha a jogtörténeti fejlődéseknek egyes mozzanatait és a mai 
jogállapot különböző részeit, elágazódásait nyomdatechnikai úton is élesebben 
feltűntethette volna. Használhatóságát pedig megfelelő tárgy- és névmutató' 
emelte volna. Azonban eme kisebb jelentőségű hiányok ellenére is gyakorla-
tiassága, teljessége és szakszerű alapossága folytán nagy elismerést érdemel. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Szépirodalom. 

Amor sanctus. Szent szeretet könyve. Középkori himnuszok latinul és 
magyarul. Fordította és magyarázta Babits Mihály („A Magyar Szemle köny-
vei", VI. kötet). 8°, 254 1. Budapest 1933. Kiadja a Magyar Szemle Társasag. 
Ára egészvászonkötésben 9'20 P. 

Az a nagy és ál talános érdeklődés, mely a világháború óta a közép-
kor iránt megnyilvánult s a tudomány és művészet minden ágában szép gyü-
mölcsöket termett, a középkori himnuszok újraértékelését is meghozta. Sorra 
jelentek meg angol, német és francia nyelven az egymással vetélykedő him-
nusz fordí tások; n gregorián-ének szélesebbkörű elterjedése is lényegében 
a himnuszköltészet mélyebb értékelésére utal. 

Ebből az európai méretű mozgalomból végre hazánk is méltó reszt 
igényelt, Legnagyobb élő műfordítónk, Babits Mihály vállalkozott arra, hogy 
átültesse a himnuszköltészet legszebb virágait a magyar irodalom kertjébe. 
Ötven válogatott h imnuszban mutatja be a himnuszok fejlődését Hilarius Pic-
taviensistől Pázmány Péterig. A fordítás mellett mindig közli az eredeti latin 
szöveget is. A himnuszfordításnak nagy és szép múltja van ugyan hazánkban,, 
de Babits munkája mindamellett nagy mértékben hézagpótlónak mondható. 
Ekkora számban és ennyi költőiséggel még nem fordított magyar himnusz-
fordító ! 

Babits ugyan a nagyközönségnek szánta művét, de a beavatottak kis 
táborának is ünnepi élményt jelent annak olvasása. A 12 részből álló beve-
zetésben — mely egyébként mintája a magasabbfokú népszerűsítésnek — lé-
nyegében mindent elmond, amit az olvasónak a himnuszok keletkezéséről, 
fejlődéstörténetéről, világirodalmi jelenlőségéről, költői értékéről, liturgikus 
használatáról, egyházi kategóriáiról, tartalmi és formai sajátságairól, stb. tud-
nia kell. Babits természetesen elsősorban irodalmi szempontból nézi a himnu-
szokat Bár maga is érzi e szemléletmód hátrányait és tudja, hogy a h imnu-
szok ig'QZi zenéje nem G néma papirosról árad, mégis aránylag csak kevés 
figyelmet szentel a himnuszok lelkének, mely meghaladja a költészet vará-
zsát : a zenének és az isteni kenetnek. Pedig ezek rejtik magukban a him-
nuszok igazi arcát ! Egy-egy ősrégi dallam, melynek „tömjénszagában" le-
tűnt évszázadok legmélyebb és legszentebb vallásos élményei konzerválódtak,, 
nagyobb érték királyi koronáknál ! 

Maga a műfordítás méltó a legnehezebb angol lírikusok és Dante, Goe-
the, Shakespeare stb. mesteri tolmácsolójához. Babits a legnehezebb formá-
kon is uralkodik s híven megőrzi az eredetinek sokszor még a szókötéseit i s . 

A tartalmi és formai hűség mellett a fordítás könnyedségét is ki kell 
emelnünk. Alig érezzük, hogy néha nem lehetett könnyű megtalálni azokat 
az egyszerű és találó megoldásokat, melyek oly közel állnak az eredetihez Csak 
helyeselhető, hogy megrövidített egyes hosszada lmas himnuszokat, másoknál 
pedig csak a jellegzetesebb részleteket tartotta meg. A himnuszok kiválasztá-
sához — tekintve a szóbajöhető értékes anyag nagyságát — nehéz hozzászól-
ni. Annyi azonban tény, hogy a most fel nem vett, de nemkevésbé szép him-
nuszokból még néhány ilyen anthológia kitellenék. Reméljük hogy a szerző e 
szép kezdet után a folytatásokkal sem marad adósunk s legalább a hazai la-
tin himnuszok egy szép csokrával megajándékozza majd irodalmunkat. Ezzel 
nemzeti feladatot is teljesítene : visszaadna egy rég elfelejtett szép világot iro-
dalmunk életének. — A kötet Ízléses kiállífása a Magyar Szemle technikai 
szerkesztőjét dicséri. Dr. Kurzweil Géza. 



Pavel Ágoston: Vak völgy ölén így zso lozsmázok. Versek. A Dunán-
túli Nyomdavállalat Részvénytársaság, Szombathely kiadása. 

Pavel líráját legjobban jellemzi Az új utak mind rendezetlenek ! című 
versének ez a strófája: „. . . messzebb vág a vágy, mint ér a kar, | és kubi-
kolni, egyengetni | a felzakla'ott ugaron | senki pusztázó emberf 'a nem akar." 
Az ö költészete is a mohó vágyak, ködös eszmények, új csírát vert gondo-
latok, emésztő problémák buján termő gazdagsága. A közelmúlt is romnak 
látszik az ő lírai prespektívájában, s rajta, belőle nagyobb, emberibb költé-
szetet akar teremteni. S hogy fejődése során ez mennyire fog sikerülni, az 
attól függ, hogy tartalmi és formai vízióit, szertelenségeit, magafölé tornyosuló 
sa já tmagát mennyire tudja fegyelmezni ! Mert az igazi tehetségnek legnagyobb 
próbája , hogy meg ne eméssze önmagát ! S Pavelnél félő, hogy ezt a tragi-
kus sorsot nehezen kerüli el, vagy elsekélyesedik, hisz olyan bőséges ára-
dással indul. — Témái, élményei mind belső természetűek. Amelyek kívülről 
jönnek, azok sem hatnak impresszióként: élete részeivé lettek, s dalolni kell 
őket, mint egész ^életét, hogy gazdagabb legyen, hogy költészete mindig ma-
gasabbra teljék. így jó olvasni a verseit, mert mindegyik egy belülről induló 
hullámgyűrű, mely a végtelenbe viszi a vágyat, az álmot, a gondolatot, az 
érzést, magát a teremtő életét s azét, aki magába fogadva éli és élvezi. A 
költő s közönségének ehhez az egész összetartozásához csak a modern mű-
vészet ért el Mécs, Sik, Székely, Pavel stb-ek líráján keresztül. — E belülről 
indulás magyarázza, hogy témái mindig súlyosak. Nemcsak szavak, fogalom 
szerint, hanem ahogy lelkében, életében is érnek, vajúdnak önmagukkal, 
magával a költővel s raj ta keresztül az olvasóval. Pl. a halálról való elmél-
kedései nem póz, nem is kihívás; szerelmi lírája egész életéből szűri ki a 
komoly férfi nemes, józan verseit S mivel a modern művészetnek, költészet-
nek az útja befelé terelődik, ezért látszik kívülről gyakran stílustalannak, 
formátlannak. Ez azonban csak a felületes szemlélet látása. A hangsúly a 
belső formán van, mely megtermi a külső alakot is olyannak, amilyenre a 
maga egyéni életének szüksége van. S Pavel l írájának ez is egyik erőssége. 
Amit ad, egészen magából adja, s ez több, mintha sejtelmesen pergő, játszi 
jambusokra , trocheusokra bogozná viaskodó életét, melynek pedig csak 
egyetlen köntöse lehet, — amilyen magából terem, ez is csak egyszer, egyet-
len versre, de akkor tökéletesen, egészen önmagát adva. — Költészetének 
harmadik vonása, hogy versei a kollektív líra most bontakozó, vajúdó terü-
letéről valók. Egyénisége, lelkülete is beleillik ezekbe a viaskodó időkbe, 
melyeknek emberi és művészi céljai még annyira a ködös jövőben futnak 
össze. Inkább intuitíve érezzük ezt az új szemléletet, s minden nagyvonalú-
sága ellenére a költőn, versein is rajt van ez a magát keresés, magában az 
egyén s az összeség vegyülésének most induló s már sodrot kapó emberi s 
költői kibontakozása. — Azonban bármennyire gazdag is é lményáradása , s 
akárhogy érezzük is, amint egyik élethullám követi a másikat ugyanazon 
versében annyira, hogy gyakran a tisztánlátást, a magunkbafogadást , a vele 
való továbbélést veszélyezteti, mégis legtöbbször van ereje ezt a zajló, egy-
másra csapó gondolat- és érzészuhatagot egységbe fogni s a fenség dimen-
zióllan határai közt megtartani. Csak kevés verse van, pl. a Millió koldusok 
című, mely tartalomban, formában annyira zabolátlan, hogy az élmény inten-
zitása mindenestől széttöri a belső-külső korlátokat, s a lakta lanságával a 
végtelenségbe vesz, ha tásában bizonytalan, elmosódott lesz, így az olvasóban 
igazi életet nem tud indítani. Kevésbé költőiek azok a versei, melyek tragi-
kus tárgyat dolgoznak fel (pl. A kisdedeknek törvényszékén). Pavel elsősor-
ban lírai poéta, a gondolattal súlyosult érzés ihleti, s a drámát, az eseményt 
is érzésbe önti át, ezért bármilyen nagyfokú is a feszültség, életszerűen 
sohase hat, mert egyoldalú a beállítás a valóság sokfélesége helyett. — 
Szinte kimeríthetetlen élményforrásai magyarázzák áradó stílusát. A vastag 
érzés-sugár azonnal színes szavak záporába porlik, s tükrözi, visszaveri a 
millió változatot, már amennyire ez a nyelvvel realizálható. Ugyanakkor ott 
settenkedik a veszély, hogy patetikus lesz, amikor már szinte a formáért 
halmozza a jelzőket, képeket, mint pl. a Szegényeknek hulló könnyeit szá-
molom . . . -ban: én ebbsn az undorító | moslékban (az életben) is látom 



a könnyeket : j mert véresek, | mert vörösek, | mert számosabbak | minden 
szemétnél, hulladéknál. | amely a megsereglett könnyek árján | mosdik, sod-
ródik, üdvözül, elkárhozik." Szerencsére ritkák az ilyen stílus-virtuskodások. 
Hasonlóképp mondatformálásai túlzsúfoltságukban gyakran nehézkesek. 
Hiányzik belőlük a művésznek könnyed kifejező készsége, aki a legnehezebb 
gondolatot is játszva bontja szóba. így születnek meg az ilyen préselt szer-
kesztések: „Minő toron | szürcsölt bujtogató boron | fogant meg szíved alján | 
ez a bolond, csiklandozó kacaj ?" (Mintha nevetnél, Pajtás 1) Stílusában külö-
nösen kedvesek azok a formák, melyek a lágy érzésnek vernek finom, érzé-
keny plasztikát. Pl az emlékezést így írja körül: „, . . a g g szót cseréltünk, | 
apránkint pergő szívformájú szókat" (Ki méri fel a végtelen keservet?) — 
Pavel költői értéke, hogy tartalomban, problémában, beállításban, hangban, 
hangsúlyban, színben, tarkaságban, hangulatban, tragédiában elég önmagá-
nak. Csupa expresszió, magától-termés, kényszerű alkotás. Mindegyik verse 
a maga életének, mélységének-magasságának megtárulása úgy, ahogy önma-
gát is egyszer látja, érzi, éli, s ez új. meg új változatban ezentúl mindig 
benne marad, hogy emberi tökéletességig csiszolódjék, s igazi művészetét 
magában a költőben kapja meg. Ez a ri tmusba rögzített valóságos élet s 
ennek tovább fejlődése, ezeknek a megérzése a költői hivatottságának a 
bizonysága. Költészetét azok fogják élvezni, akiknek az élet nem a sodró 
árra való hagyatkozás, a „lesz, ahogy lesz", kényelme, hanem akik aktív 
résztvevői a maguk életének, s magukba kapcsol ják minden ember sorsát, 
bármily relációban érintkezik, kereszteződik az útjuk, mert tudják, hogy az 
egyéniség nagyon is relativ fogalom, s a magunk kiteljesedése, ideáljaink 
valóra válása a közös életbe kapcsolt erőinkkel, odaadásunkkal arányos. 
Ezt lehelik versei, s ennek harmatos himnusza a kötet befejezője: a Minden 
Tavaszokat várok c. vers ! 

M é c s Lász ló : Legyen v i l ágosság . Versek. Az Athenaeum kiadása. 
Mécs lírája kötetről kötetre a téma beáll í tásának s emberi és költői 

á t íogásának monumentalitásával növekszik. Felséges költészet ez, melyben 
szóba kényszerül az eddig nem hallott hang, a nem érzékelt érzés, a meg-
foghatatlan gondolat, az élet olyan árnyalatváltozásai, melyeken milliók bol-
dogsága fordul meg, s amiről mégsincs pozitív tudásunk. Köitői elhivatása 
abban korszakot jelentő, hogy a szépség életének új területét tárja fel, mely 
belső életünk eddigi fizikai határain túl kezdődik, és a másik partja a vég-
telenbe vesz. S művészetének azért tüneményes a varázsa, mert ez a világ 
a mienk, s a ritmus ár ján tudatosítani akar ja bennünk ezt a birtokunkat. 
Hogy gyakran benne is homályosan élnek a körvonalak, néha csak lidérc -
fényes a villanásuk, hogy benne is, bennünk is sok megérzés kell, míg gyen-
gén konkretizálódik a subtilis élmény, ez a téma, cél, az új területről való 
szépség természetéből következik (pl. A félelem balladája). Azonban a költő 
őstehetsége a biztosíték, hogy ritmusán nvndnyájunk szépségévé érik titok-
fedte új világa. — A legújabb kötete drámák, tragédiák lírája. Költemények, 
melyekben a lét nagy kérdései viaskodnak. Ezért sötét, félelmetes ez a kötet, 
s nem akar fölfényleni benne a megparancsolt Legyen világosság ! Minde-
gyik verse az életnek arról az állomásáról való, ahol megtorpan az ember, 
láthatatlan ködben botorkál, a gyermekévek derűjét sírja vissza, vagy a halál 
von döbbenetet az arcra Lírájának ez az utóbbi fordulója nem a lélek fel-
szabadulása , az érzés feloldódása, inkább a gondolatok, szemlélődések 
örvénvlése, melyben az értelem tanácstalanul áll, s nincs felelete ezer kínzó 
kérdésére. S ennek a lírának a szépsége ? Olyan, mint a tragédiáé, mint a 
magunk kínzásából fakadó gyönyöré: félelmes, de kéjes a tudat, hogy a 
véges és végtelen, a tudás és nem tudás ha tárán állhatunk, s hogy ilyen 
rettenetes ellentétekből van szőve embervoltunk ! A költőnek le kell térnie 
erről az útról, különben elvész önmagában s a közönség benne; mindkettő-
jükben pedig az emberi művészet ! Mert míg birkózik ezekkel az új, nagy 
problémákkal, elveszti az egyensúlyt a magunk emberi végtelensége s a 
szépség érzékelhető, egységbe fogható határai között. Ujabb versei közt több 



ven olyan (pl. Őszi éjjel, őszi szél, Kő-éposz), melyekben nem számol a z 
intuitíve megsejtett szépségnek elmosódottságával, avval, hogy amit magunk-
ban mint gondolatot, érzést, vágyat szinte ébren á lmodva valóságban élünk, 
ezt így a maga bizonytalan adot tságában nem lehet versbe rögzíteni anél-
kül, hogy a könnyen magunkba-fogadást , így az élvezést, gyönyörködést 
ne zavar ja . Mécs lassan addig a fokig magasul élményeiben, hogy túlnő 
önmagán, költői világa elszakad az emberitől, s közönségét nem bírja a 
maga színtjéig emelni. Diszharmónia nyílík bele a költő s ember között, 
amikor a magában termő, alig megfogható szépet emberi nyelvre kell fordí-
tania. S ez még az ő tehetségével is kárára lesz a művészetének. Eszméi-
nek, gondolatainak merész árnyalása, magasab szerterajzása legjobban meg-
bontja a belső-külső formát. Nem ura az egymást sodró, hajszoló vízióknak ; 
egymásra örvénylenek, ülepednek, és csodalatos, káprázatos képződmények 
támadnak, mint a korall-szigeteken, cseppkőbarlangokban, azonban belső el-
gondolásukban hiányzik Mécs teremtő irányítása,műremeket kiképző grandi-
ózus fegyelmezettsége. Visszatükröződik ez a nyelven is Hatalmas szabad-
ságggal rohan a stílusa, apró finomságokkal törődni alig van ideje ; ritmu-
sában szétterül, s néha már a vezércikkek nívóját érinti. A művész szabad-
sága szent hatalom, de a legkisebb visszaélésért is igen nagy árt kell fizetni. 
— Egyetemes szépségszomja különös mohósággal fordul a szociális témák 
felé, s költészetté szűri a társadalmi szakadékok sok, tragédiáját. Szíve-lelke 
a nyomorgók felé vonja, mert „földön minden út az Elvezet | felé nyomorgók 
honján át vezet" (Óda egy petróleumkirályhoz). Ezek a versei azonban inkább 
szomorú igazságok, az emberi önzés égbekiáltó fényeinek lerögzítései, mint 
proletárhimnusok, melyeknek hitük volna a maguk új világában. S mikor utolsó 
akkordként a kétségbeejtő valóságok fölé emelkednek, csak szólamoknak é-
rezzük a hangot, melyből hiányzik a művészetnek magunkat átformáló ereje, 
ahogy a Földosztás-ban hirdeti : „Kenyér, pipacs, pacsirta szép, szép s a szűz 
talaj ! I De mindennél több az ember, ha bántja is a baj !" S ahogy pergeti 
a társadalom életét, keserű lesz a tolla, irónja, a hangja, annyira, hogy eze-
ket a verseit olvasva nem is a vers a fontos, hanem az önzésből bur jánzó 
emberi szívtelenség, amikor „a hős felett virraszt a hála-láng, [ dicsőség-nap-
tól csókolt két katáng. | — A rokkant láttán lázad, forr a vér. | A hős meg-
halt, a rokkant enni kér" (Az ismeretlen katona sírjánál). 

Egyet különösen nem lehet szó nélkül hagyni. Az eddigi köteteit is 
bátor hanggal írta Mécs, s ahogy lelkét, életét szóba rajzolta, az ellentéteket 
képbe öltöztette, a hangulatnak, sírásnak, nyomorúságnak dallamot komponált , 
az mindig finom, erős és költői volt. Most azonban többször megfeledkezik 
a tónus színéről, s hogy minél mélyebbre satírozza az életben az érnyékot, 
itt-ott közönséges lesz. Pl. A hold véres arca emberivé érett-ben a szegény 
emberek lakodalmát írja le. A ház a falu végén van, a szoba-konyhás l akás 
ott is az udvar legvégén, hol „már a trágyaléhez | egész közel él az urasági 
béres", s „a szegény mosónő, ki most örömszülő | . . . udvarra terített a nagy 
trágyadombnak | közelében . . . " Mécs nagyobb tehetség élményalakí tásban, 
stílusban egyaránt, hogy az egyszerű boldogságot csak ilyen környezettel, 
háttérrel tudja érzékeltetni, kiemelni. Olvastunk már a tollából kényesebb té-
mákát is decens megoldásban anélkül, hogy a nyereség hiján veszített volna 
valamit is a művészete, amint bizonyos, hogy ez az új stílusa semmikép se 
emeli értékét. — Mindezek ellenére Mécs utolsó kötete fenséges foglalata a z 
emberszeretetnek, a Krisztusi szociális eszméknek, de ennek fejében a mű-
vészetből is hozott áldozatot. Az egész könyvben a belső szépség rajongója, 
csupa tűz, csupa láz, mert érzi, „Hogy messze szenved a Tenger, az ősme-
dence, | amelybe sorsok, folyamok futnak ! Pokol-medence | forralja lentről, 
fenntről a villám villája bökdös beléje | bőszen . . . " (A tengerszem néha 
megörül), s ebből az „őrület-örvényből", „forgószél-tölcsérből" hátborzongató 
víziókat rajzol a világ vásznára, s láttukra mámoros remegés borzol végig 
rajtunk. Mégis egyetemes hatásuk bennünk nem a szépség élete. Kilép az 
éizékelhető formai valóságból, nem azért, mert szárnyalását nem lehet kö-
vetni, hanem mert vízióit emberi életünkkel nem tudjuk átfogni. Kápráztatnak, 
lenyűgöznek, de nem a mi világunk, csak Mécs világa. Az bizonyos, hogy 



a művésznek joga van az ilyen élethez, s van ilyen testetlen szépség is, sőt 
ez a tökéletesebb, azonban tehetünk arról, hogy mi embernyi emberek va-
gyunk csak, s hogy a tökéletesebb szépséget is csak ezekben a dimenziók-
ban tudjuk magunkba fogadva élvezni ? Azokban a verseiben, melyek szá-
molnak a mi világunkkal (pl. Hordár !, Gyönyörködöm, Hiszek a vérszerző-
désben, Oda egy hívatlan vendéghez. Ballada, Ne menj kislány a tarlóra,. 
Rezgőnyárfák, Tilinkó, A Mindenség balladaja), élményei szintén újak, frissek, 
mindig termők, zenéjük van, az élet sohse alszik ki bennük, bennünk is min-
dig zscnganak, mert életünk és szépségeink lettek, s mikor megszülettek,, 
már nem is versek, hanem én, te és minden ember. A szépségük, hogy 
rendet teremtenek a folyton zajló árban, s égbolt-horizontú keretet adnak 
szüntelen újuló vágyóinknak, az életünknek. — S maga Mécs, a költő, az 
ember, a művész? Ki fejti meg az ő titkát, legnagyobb emberi titkot? Hon-
nan van benne ez a töméntelen teremtő erő ? Honnan patakzik benne a 
gondolat, az érzés, a vágy, a látás, a vízió, a valóság, a kép s elképzelés 
milliónyi tömege, mely nekünk szinte megfoghatatlan, csak rajta keresztül,, 
csak benne ha éljük, s neki mint csupa valóság, ö n m a g a ? Ő azt m o n d j a : 
„Egy ismeretlen, ősi fényű | örök Titokról elszakadtan, | küldöncnek jöttem s 
eltűnök majd, | ha izenetem általadtam" (Meteor). S ebben a sok miért-ben, 
nem-értésben örömünk, hogy mind ez az övé, s ő — a mienk, talán a leg-
nagyobb értékünk ! 

Dr, Hein Tádé. 

Gr. Cz. Andrássy Ilona : Adósom vagy é le t . . . Dr. Vajna György 
és Társa kiadása. Budapest, 1933. 8°, 80 lap. 

Egy lírai verseskötet, ha őszinte, pusztán anyagát tekintve is érdekes 
lehet, mint emberi dokumentum. Hasonlít a nap lóhoz : bepillantást enged 
egy idegen lélekbe, amely a maga egyetlen adot tságában titokzatosabb, mint 
valami magas kőfallal bekerített kert, vagy a zárda klauzúrája . Az emberi 
lélek klauzúrájának titkai kimeríthetetlenek; maga az önálló, az egyéniség 
sem ismeri őket teljesen ; új meg új ámulásokkal tér vissza, valahányszor 
felfedező útra indul a maga csodálatos birodalmában. 

Cz. Andrássy Ilona grófnő költeményeinek nagy értéke az a fenntartás 
nélküli, szinte kérlelhetetlen őszinteség, amellyel számot ad önmagáról. Mit 
kapott az Élettől és mivel maradt adósa az Élet, ezekre felel mint ember,, 
mint nő és hazafi. Vallomásai annál érdekesebbek, mivel egyénisége kedély 
világának végletek közt hullámzó nyugtalanságával és szellemének intenzív 
kultúrájával magasan kiemelkedik az átlagból és középszerűből. Mint ember: 
egész odaadással átéli a lét nagy és sokszor kínzó problémáit, amelynek 
nehézségeit az emberi értelem nem mindig tudja eloszlatni és amelyeknek 
fájó gondja csak a hit vigasztalásában talál enyhülést. Mint nő : emocionáli-
tásának teljességével ismerte meg a szerelem és anyaság örömmel és szen-
vedéssel szegélyezett életútját. És mint magyar : fényes nevű ősök nemes 
hagyományaihoz marad hű akkor, midőn minden idegszálával reszket nemze-
tének sorsáért és keresi azokat, akik porig alázott nyomorúságunkból boldo-
gabb sors felé irányíthatnák fajunkat. Lehetetlen megindultság, nélkül olvasni, 
e keserű jajkiáltást : 

„Hol vagytok, Ti keménykötésű, 
Törökverő, bástyát emelő 
Szittya karok ? 
Hol vagytok ti — merész szárnyalású, 
Lángelméjű nagyok ? 
Hol vagytok — Magyarok ? (Új akarat kell) 

Az élménybőség, az ihlet ereje és tartalmi eredetisége magában véve 
még nem költészet, ha nem járul hozzá formateremtő készség. Az illusztris 
szerző versei ez utóbbi feltétellel is nem csekély mértékben rendelkeznek. 
Zárt és szabad formák kellemes változatosságban érvényesülnek bennük, 
belső törvényszerűséggel alkalmazkodva az érzelmi megindultság sajá tos 
természetéhez. Nyelvében érezzük az ú jabb magyar líra minden értékes ered-
ményét, de emellett egészen egyéni és gyökeresen magyar. 



Mindent egybefoglalva : ez a Kötet becses gyarapodása modern lírai 
költészetünknek. Igazi költői tehetségnek meggyőző erejű, eredeti és hatásos 
megnyilatkozása. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Földi Mihály: Kádár Anna lelke. Bp. Franklin. I.-II. 1 9 9 + 198 1. 
Ez a regény Kádár Anna, az egyszerű vidéki leány kettős énjéről szól. 

„Testét" elszegényedett, öregedő szülei egy gazdag fiatalemberhez akar ják 
erőltetni, aki őrülten szerelmes belé, de „csak a testében". Anna „lelke" valami 
mást, többet akar : viszahozza ettől az „egészen egszerű embertől, akinek az 
életét egészen betöltik a kézzelfogható tenyek, akiben csak az van, amit-lát, 
amit meg tud fogni, amit megeszik, amit birtokol . . . és nem sejti, hogy árnyék 
az élete, árnyéka igazi életének, amelyről tudomása sincs". Megsajnálja ezt 
a szenvedő árnyékot és odaad ja neki a testét, de nehéz az áldozat : otthagyja 
vőlegényét és követi lelke vonzalmát, mely Szebeny Kálmán íróhoz húzza. 
De csalódik benne is : azt képzelte róla, hogy az író „a lélek, aki beszélni 
tud, a felelősség, aki számontart, vezekel és mindenki helyett bűnhődik, a 
tisztaság, aki nem lehet eléggé tündöklő a mások piszkossága miatt." Es e 
helyett talál egy nyárspolgárt és megbotránkozik azon, hogy pénzt keres, 
pénzért ír — színésznő — felesége számára, aki megcsalja. Nyygtalan vágya 
tovább űzi — egy artistához, a b b a n a reményben, hogy ez a „rendkívüli 
ember" el tudja majd igazítani problémáival. Bejárja vele az egész világot, 
de nem talál megoldást, nem találja meg : a lelkét. Hogy elérje, a halá lba 
menekül. Szebeny csak későn ébred tudatára, hogy Annát szerette. Elhagyja 
feleségét: úgy is elhidegült már vis?onyuk. Bolyong a nagyvi lágban: Annát 
keresi, bár maga sem tudja. Végre megtalálja — a halálban. 

Kádár Anna nem hal meg, léte végtelen : él emberekben, testekben és 
lelkekben, hangulatokban és tettekben. Emlékekre szakadozva itt marad ez 
időben, majd bevonul az időtlenségbe. 

Vegyes érzelmekkel tesszük le a könyvet. Nem beszélünk a művészet 
jogairól : Földi Mihály olvasói megszokhatták már, hogy ezeket ne kutassák 
írásaiban. Nem keressük a kompozíciót, mely csak nagy jóakarattal fedezhető 
fel a II. kötetben. Nem vitatkozunk az iró felületes bölcselkedésével. Csak 
örülünk, hogy az író igyekszik megmaradni abban az irányban, amelybe élete 
és írói pályája átlendült. Ott akar ja hagyni a materiális világot, menekülni 
szeretne belőle, talán azzal a csömörrel, amellyel Szebeny, talán több hittel 
é s a „lélek" felé fordul, amelyet megsejt. Ennyi az egész, ami örömünkre 
okot ad. De Földi elindult az „Isten országa felé". . . Szebeny a regényben 
belép a Szent Márk templomba, „hogy keresse az Istent ; mert örömet akart. 
De ott is kiábránduló keserűséget érzett, elmosolyodott és kisietett a templom-
ból." Reméljük : ez nem az író sorsát szimbolizálja ; hisszük, hogy ő eljut az 
Isten országába is. 

Simon Árkád. 

Földi Mihály : Isten országa felé. Regény. Budapest, Athenaeum kia-
dása. 417 1. 

Érdekes regény. Rokona a Faust, Ember tragédiája stb. szimbolikus 
drámáknak. A létezés világának, az emberi ha ladás i rányának syntesisét 
akar ja nyújtani. Bemutatja a nagy küzdelmet, amelyet az anyag, a jó és rossz 
lelkek vívnak, hogy e nagyszerű színjáték után megvalósuljon Isten országa. 
A világháborút megelőző titkos forrongás és diplomáciai fondorlatoktól terhes 
időszakban vagyunk. Az ördög, minden rossz szülője és irányítója, diploma-
ták, újságírók aíakját véve magára előkészíti a világháború borzalmait Csak 
ketten ismerik fel és küzdenek ellene : a kis Korn Klotild, a regény főszerep-
lője és ennek lelkiatyja, Albert atya, a raguzai dominikánus. Az ördög nagy-
szabású munká jában szórakozásul magának akar ja megszerezni Klotildot, 
ezt a gyengéd, finom fehér virágot Elszakítja vőlegényétől, Juhász Ferenctől, 
ha ta lmában tartja hisztériákon, erkölcsi posványon hurcolja keresztül. A leány 



hiába küzd ellene, habár le kell hullania róla minden hálójának, az ördög 
cselszövényeiből nem tud szabadulni. Elhull, de csak testi halállal ép akkor, 
mikor a világháború moraja már hallatszik, de lelke Isten országa felé megy. 
Rengeteg esemény halmozódik össze a regényben, melynek lebonyolításában 
valóságos virtuóz az író. Minden jelenet változatos, érdekfeszítő és az élet 
mélyeire hatol. Megelevenedik előttünk a XX. század eleje problémáival, 
hitetlenségével és a széteső monarchia forrongó világa. Érdekes Földi Mihály 
világa. Theológiája nem a mienk. A regény ördöge hasonlít a biblia bukott 
angyalához, de tulajdonképen Isten országát szolgálja, „a lélek nemzi", és 
meghal az ördög azon napon, melyen Isten ál lama birtokába veszi a Földet". 
Gyűlöli az embereket, különösen gonoszságaik miatt, de nem saját, elhatáro-
zásából harcol ellenük, hanem Isten küldötte. Hogy Istent és az Ő országát 
hogyan képzeli el, ebből a regényből még nem teljesen világos, a következő 
részek fogják megmutatni. Itt annyit láthatunk, hogy hiányzik az íróból az, 
ami számunkra Istent jobban megközelíthetővé teszi, az elmélyedés a vallás 
igazságaiba, az Isten-élmény, Krisztus-élmény. De mégis, mily komolyan fogta 
fel az író feladatát, mutatja Albert atya alakja, mely a katolikus pap igazi 
képe. Azt mondhatjuk, hogy kevés ilyen papi alak van irodalmunkban. A 
regény egy nagyszabású kompozíció első része. 

Szinger Marián. 

Paul Keller, Das Niklasschiff. Neue Erzählungen. Verlag Ferd. Schö-
ningh, Paderborn, 1932. — 216 1. Ára, kötve 3'80 M. 

Keller regényei, elbeszélései révén az egész világon közkedvelt író. 
Jelen kötet 18 új elbeszélést tartalmaz ; egyik kedvesebb a másiknál. Az 
író szellemessége, humor iránti érzéke, a természet és különösen hazája meg 
szülőföldje iránti szeretete, melegen érző szíve tűnik elénk ezekből az elbe-
szélésekből, amelyeknek tárgya legnagyobb részben a szereplők boldogságá-
ról szól. Csak kevés elbeszélésben találkozunk megrendítő tragikummal. És 
manap éppen olyan olvasmányok kellenek, amelyek az agyonhajszolt idege-
ket megnyugtatják és pihentetik. Keller elbeszéléseinek olvasása ezt eredmé-
nyezi ; olyanok ezek a kis történetek, mint oázis a sivatagban. A szereplő 
személyek reálisak, élő személyek. Azonkívül megelevenedik előttünk e 
kötetben az egész természet is, mint pl. a „Weiden" c. elbeszélésben. Talá-
lunk e kötetben gyermekkori kedves reminiszcenciákat, tanulmányt, mesét, 
életképeket, élményeket, legendát egyaránt. 

Finta Sándor, Vásárosok. Regény. Szerző kiadása. Missziós-nyomda 
St. Gabriel. 

A szerző regényében az iparos városból gyárvárossá fejlődő Győrt 
rajzolja meg. Bartal István öntudatos, törekvő, rokonszenves csizmadiamester 
boldogan induló családi életének, majd a mindennapi kenyérért, gyermekei 
jövőjéért és taníttatásáért szinte erején felül is küzdő özvegy Bartal Istvánné 
és a Bartal-fiúk sorsának élethű festésével az olvasó szeme előtt játszódik 
le, miként indul pusztulásnak az iparos, miként sodródik a proletársors 
felé és miként küzd létéért. Mondanivalóját a szerző azért gyűjtötte össze 
mesélgetőszavú regénybe, hogy egyrészt „betűkkel verjen", de másrészt és 
elsősorban is azért, hogy „részvéttel simogasson, gyöngéden magához öleljen 
szívtelenségbe, magányosságba szakadt lelkeket, rövid mementóra állítsa 
meg a vélemények körfutását s komoly képet mutasson az élet zűrzavaros 
mozijára káprázó tekintetek elé". Vájjon felfigyel-e a társadalom szerzőnk 
komoly intő szavára ? ! Aztán egy kis boldogságot is akar az író a fáradt 
olvasó elé varázsolni Bartal Jóska törekvéseiből, hisz itt latjuk be annak 
igazságát, hogy „a szívek jóságát, lelkek hitét mi se pusztíthatja el ! Örök 
virágai maradnak ezek az embernek". Ezeket a virágokat ápolgatta regényé-
ben Finta Sándor nagyon is ügyes kézzel és finoman érző szivvel. 



Julianna v . Stockhausen, Die Soldaten der Kaiserin. Roman. 39—58. 
Tausend. — Verlag J. Kösel — Fr. Pustet. München, 1932 — 351 oldal. 
Ára vászonkötésben 3'20 M. 

Mária Terézia uralkodásáról, küzdelmeiről szól a regény, amely a 
szerző legjobban sikerült művei közé tartozik. Stockhausen tolla alatt meg-
elevenedik előttünk a XVIII. század mozgalmas kora. Történelmi hűség, a 
szereplő személyeknek élethű jellemzése, lebilincselő elbeszélési mód jelleg-
zetes tulajdonságai e történeti regénynek. Az abszolutizmus és a felvilágoso-
dás korszaka küzd itt egymással. Mária Terézia a nagy nőuralkodó, a feleség 
és anya ura lkodása elején a koronáért, országáért és férjéért küzd, uralkodása 
második felében, hatalma csúcspont ján pedig a sokat szenvedett és próbára 
tett nőuralkodónak országát f iának, II. Józsefnek reformtervei ellen kell meg-
védenie. Mária Terézia mint a kötelességtudásnak, törvénytiszteletnek, önle-
győzésnek, felelősségérzetnek, a nép- és gyermekei anyjának mintaképe áll 
előttünk. E mű értéke mellett a legjobb bizonyíték, hogy 1924 óta immár 
közel 60 ezer példányban jelent meg és forog közkézen. 

Henriette Brey, Der Kreuzhof und andere Heimatgeschichten. — Ver-
lag Ferd. Schöningh. Paderborn, 1933. — 208 oldal. 

B. könyve tíz szebbnél-szebb, megható, tanulságos, a földművelő nép 
életéből vett, élethű elbeszélést tartalmaz, amely ú jabb remekműve a szerző 
művészetének. Stílusa, elbeszélési tehetsége annyira érdekes és annyira leköti 
a figyelmet, hogy az ember szinte sajnálja, hogy a könyv végére ért A 
gazdag falusi leány sorsa, aki kikosarazza a falujabeli legénykérőket és az 
idegenből jött, elegáns, de hitetlen férfihez megy feleségül és ezért egész 
életére szerencsétlen lesz, szinte a könnyekig megható. A hazájáért és ottho-
náért küzdő katona ; a vak lovát részvéttel gondozó, majd a harctéren 
haldokolva is hű állatjára gondoló parasztlegény; az egyszerű falusi irnok 
nyomora ; a fínomlelkű és tüdőbaja miatt dolgozni nem tudó, lelkes tanító 
összeroppanása ; a mindenkitől megvetett és együg\ űnek tartott falusi vén-
leány szent halá la ; két család fiataljainak küzdelme a szülőkkel szemben 
tiszta és üde szerelmükért ; a haza oltárán gyermekeiket, ékszereiket és-
pénzüket feláldozó polgárok hazaszeretete kedves, tanulságos és lélekneme-
sítő. Az elbeszélések szelleme üdítő, felemelő, tiszta, amelyből száműzve 
van minden, ami a jóízlést a legtávolabbról is bántaná. 

— f m — 

Erdős R e n é e : Örök papok. Regény. Bp. 1932. I. 128 1. II. 191 1. Ré-
vai kiadás. 

Erdős Renée különös kedvteléssel szeret kényes dolgokat választani 
regényei tárgyául. Talán feltűnéskeltésből, talán őszinte érdeklődésből ? Lehet, 
hogy mindkettőből. A Santerra bíborosban a papi lélek mélységeit kutatta, 
több-kevesebb szerencsével. Bírálói sok értéket, de sok hibát is találtak re-
gényében és a lapjában elhibázottnak tartották a főhős jellemét. Legújabb regé-
nyében ismét ehhez a tárgyhoz tér vissza, a papi lélek kutatásához, csak nem a 
Santerra-félékéhez, hanem a hitehagyott papokéhoz. A regény alapgondolata 
az, hogy aki egyszer odaadta életét Istennek, de visszaveszi, nem lehet többé 
boldog. Az élet ezer szállal fűzi magához, de a papi élet emléke is kitöröl-
hetetlenül szívében marad. Ezt az igazságot példázza a négy hitehagyott pap 
élete. A legvalószínűbb alak Jáky Gábor, aki tulajdonképen nem is hiteha-
gyott pap, mert szentelés előtt hagyta el a szemináriumot. Az ő viselke-
dése is magán hordja a papi nevelés következményeit. A világtól való vissza-
vonulása és a komoly orvosi tanulmányokban való elmerülése is szemináriumi 
örökség Jákyban. Csak akkor zavarodik meg ez a komoly ember, mikor Wittmann 
Franciska képében beront az életébe a modern nő, de ez sem tudja fölborí-
tani lelkének egyensúlyát, mert nagy szerelmével nemcsak feleségként, hanem 
munkatársként is magához fűzi ezt a lobogóvérű zsidólányt. Veronai Szilárd 
és Virág Szilveszter a hitehagyott papok legszomorúbb fajtájából valók, az. 



oltárral elvesztették az egyetlen biztos talajt a lábuk alól, elziillenek. Veronai 
megpróbál visszatérni, de az élettől nem tud elszakadni, még haldokolva is 
azt rebegi: „nincs út visszafelé". Virág a legösszetettebb lélek, minden út-
széli kóróban megbotlik és elesik, de feleségétől megszökik. Beteges, exaltált 
ember, aki végre az őrültekházába jut. A legtöbb szeretettel a negyedik pa-
pot rajzolja az írónő, Szalóczy Virgilt. Úgy látszik mintha nyugodt, békés 
volna az élete, két gyermekében és feleségében, Jul ianna grófnőben meg-
találná a boldogságát ; de inkább a sorok közül, mint azokból azt olvassuk 
ki, hogy ez sem boldog egészen, A megoldást — hogy testvérekként egy-
más mellett élnek — talán eltudnánk fogadni, hiszen ez gyakran megtörténik, 
de az indító ok elhibázott. Virgil nem azért határozza el magát erre a meg-
oldásra, mert tudja, hogy nincs joga az asszonyhoz, hanem azért, mert ez 
merényletet követettel a harmadik gyermek ellen. így aztán valóban megold-
hatatlan marad a hitehagyott papok életének kérdése és igaz az a tétel, hogy 
boldogtalanok maradnak, bár a megoldás nem ezt célozza. 

Az Örök papok, a megoldatlan kérdések mellett a hitehagyott papok 
életének sok mélységét tárja föl előttünk, nem mindennapi hozzáértéssel. A 
kis Inka küzdelme a súlyos betegséggel, Veronai halála meghatóan szép lap-
jai a regénynek. Lehet, hogy élő alakjai voltak az írónőnek, de valaki hiány-
zik közülük : az ötödik aposztata, aki a megoldást hozta volna, — mert 
ilyenek is vannak — aki megtalálja az útat vissza az oltárhoz és el tudja 
szakítani az élet ezer és ezer szálát, mely viszarántja a családjához, a világi 
életbe. Ezzel az ötödik hitehagyott pappal sajnos adósunk maradt Erdős Renée. 

Sümegh Lothár. 
Helene H a l u s c h k a : Der Sohn z w e i e r Väter . Roman. J. Kösel und 

Fr. Pustet, München. 1932. 246 1. Vászonkötésben 4'80 Mk. 
Korunk egyik legérdekesebb problémakörét boncolja az avatott írónő 

írói művészetének teljes latbavetésével. Korunknak a hittel, vallással és hitet-
lenséggel küszködő ifjúsága lép elénk Wolf Wilde-ben megszemélyesítve. 
Wiide korán elveszti vallásos lelkű, muzsikális ha j lamú atyját és egy, bár 
szabadgondolkodó és vallástalan, de a kor szociális problémáinak meg-
oldási vágyától áthatott, igazságosan gondolkodó, nemesen érző mostohaapa 
eszméinek varázskörébe jutva éli át diákéveit, serdül ifjúvá. Belemerül az 
éleibe, élvezi annak szépségeit és gyönyörűségeit, de egyszersmind kénytelen 
ére/ni és átélni annak nyomorúságát, ürességét, hiábavalóságát is. Mostoha-
atyjának Isten nélküli eszméi nem tudják kitölteni igazi szépségek után törő 
lelkének vágyait, elfogja az unalom, szellemi tehetségei cinizmusba fulladnak. 
Egyedülvalóságát édesanyja iránt érzett nagy szeretete sem enyhíti, mert az 
saját útain jár, édesanyai szeretete a családi melegségtől megfosztva már 
többé nem a régi, gyermekét boldogító és nevelő szeretet, idegen férfiú csá-
bításainak engedve elhagyja férjét és gyermekét. Egy amerikai leány iránt 
kialakulni kezdő szerelme annak teljes biológiai racionalizmusa miatt szintén 
a csalódás keserű ízét hagyja maga után. Mindenütt diszharmónia vigyorog 
feléje, ahol a vallás életirányító és alakító ereje elvesztette szerepét, befolyását. 
Egyik gyakran kigúnyolt tanárának és beteg nőtestvérének körében találkozik 
először az igazi, meleg boldogsággal, amelynek alapja az Istenbe kapcso-
lódó őszinte, benső hit és az ebből kisarjadzó, a fájdalmakat, nélkülözéseket 
é s lemondásokat is megaranyozó szeretet. Egyik svájci rokonának házában 
hosszabb időt töltve ellenállhatatlan eleven erővel hat reája a keresztény 
erkölcsi elvekre támaszkodó családi élet közvetlensége, melegsége, szilárd-
sága és biztossága. A lelki szépségekkel megáldott unokanőtestvére iránt 
mindig jobban elmélyülő szerelem érlelődik szívében. Sok küzdelmen és 
csalódáson kell még keresztülvergődnie, míg végre tanulmányait befejezve, 
megtisztulva és Istenben megerősödve unokanőtestvérével nekiindulhat az 
örökkévaló szolgálatára szentelt családi életnek. A regény alakjai nem papír 
alakok. Jellemük és jellemfejlődésük plasztikusan emelkedik ki a köréjük 
•csoporosuló eseményekből. Az írónő szeretettel és beleérzéssel rajzolja meg 
őket. A megoldott problémák komolysága és mélysége a cselekmények bogo-
zását nem teszik erőszakolttá és unalmassá. A benne elénk táruló vallásos-
ság nem limonádéízű, hanem eleven élet és igazi erő. — cdm. — 



Benedictina. 
A BENCÉS KÖZÉPISKOLÁK MŰKÖDÉSE AZ 1932-33-IK 

ISKOLAI ÉVBEN. 
A bencés középiskolák tanítói és nevelői működéséről hat 

értesítő számol be. Mind a hat bencés intézet gondos körültekin-
téssel tanította és nevelte a fiatal nemzedéket, hogy minél nagyobb 
tudással és erkölcsi erővel bocsáthassa ki az ifjakat az életbe. 

A csonka ország területén működő hat bencés középisko-
lában 2,775 tanuló végezte tanulmányait 114 tanár vezetése mel-
lett. A tanárok körül 98 bencés és 16 világi tanár volt. 

Intézeteinkben a következő volt a tanulók száma : 

Intézet Osztályok 
s z á m a 

Nyilvános 
tanuló 

M a g á n -
tanuló 

Végzett 
tanuló 

Esztergomi Szt. István-gimn. 8 465 83 548 

Győri Czuczor Gergely-gimn. 12 695 12 707 

Kőszegi Ferenc József-gimn. 8 315 4 319 

Soproni Szt- Asztrik-gimn. 8 332 7 339 

Bpesti Szt. Benedek-reálg. 8 495 28 523 

Pápai Szt. Mór-reálgimn. 8 318 21 339 

52 2,620 155 2,775 

Vallás szerint a következő módon oszlottak meg a tanulók: 

róm. görög 
ref. unit. 

gör. 
kath. kath. 

ref. ag. ev. unit. izr. 
kel. 

Esztergom 527 3 6 6 — 6 — 

Győr 643 — 13 28 — 23 — 

Kőszeg 278 — 8 26 7 — 

Sopron 338 1 

Budapest 516 7 

Pápa 321 — 3 2 1 11 1 

összes 2,623 11 30 62 1 47 1 



Az évközben kimaradt tanulók számát tekintve a legki-
sebb százalékot Budapesten találjuk, ahol a beírt tanulók 2'8 
százajéka maradt ki. A legnagyobb százalék Pápán található 
7'9. Átlagban a kimaradt tanulók száma a felvett tanulók 4'7 
százalékát teszi ki. 

A tanulók létszámával kapcso'atosan az esztergomi értesítő 
aggódással nézi a középiskolák túlzsúfoltságát (p. 44). „Mi lesz 
a középiskolába erőltetett tehetségtelen tanulókkal ? A kedvük 
ellen s tehetségüket felülmúló erőltetett tanulás nem egy eset-
ben esik a tanuló egészségének rovására. Erősen érezzük an-
nak káros voltát, hogy városunkban nincsen polgári iskola, 
ahová a gyakorlati pályákra készülő tanulókat el lehetne he-
lyezni. Sok szülő csak négy osztályt akar gyermekével járatni 
s mivel a tanuló ezt tudja, még tehetsége esetén sem dolgozik 
a kellő szorgalommal." 

Az általános takarékossági szempontok következtében a 
kormány a mult tanév végével megszüntette a nagymultú győri 
tankerü eti főigazgatóságot és szolgálati éveinek betöltésével 
nyugalomba helyezte főigazgatóját, Dsida Ottót. Ez az intézke-
dés négy intézetünket érintette közelről. A kőszegi értesítő már 
a mult évi értesítőben búcsúzott a távozó főigazgatótól. A győri, 
soproni és pápai intézet az idei értesítőben vesz búcsút a sze-
retett főigazgatótól. A sorok közül kiérzik az az őszinte ragasz-
kodás, mellyel intézeteink viseltetnek a nyugalomba vonuló 
főigazgató személyéhez. A győri értesítő (D. 6—7) közli egyúttal 
Dsida Ottónak a tanári karhoz írt búcsúzó sorait. 

Az új főapát üdvözlése. Az elmúlt iskolai év folyamán 
az árvaságra jutott magyarországi Szent Benedek-rend új atyát 
kapott Kelemen Krizosztom személyében. Az értesítők minde-
gyike meleg hangon köszönti intézeteink kegyurát és külön 
mellékleten hozza az új főapát úr arcképét. A budapesti és a 
pápai értesítő leközli a Pannonhalmi Szemle 1933 évi 2. szá-
mában megjelent üdvözlő sorokat. Az értesítők mindegyike 
hozza még Hóman Bálint kultuszminiszternek klasszikus be-
szédjét, melyet Pannonhalmán ápr. 17-én mondott el a főapát 
beiktatása alkalmából. 

A budapesti értesítő leközli még Bruz.er Gellért bencés 
növendékpapnak a főapáthoz írt üdvözlő versét. (Budapesti 
ért. p. 7) 

Jubileumok. A tanári karok értékesítik az ifjúság nevelé-
sénél az egyes jubileumok lelket nemesítő hatását. Intézeteink-
nél három jubileumot találunk az elmúlt iskolai évben. 

A budapesti intézetünk fennállásának tízéves évfordulóját 
ünnepelte „nem annyira a múltért, mint inkább a jövőért". Az 
értesítőnek p. 9—36. része a jubileumnak van szentelve és ez 
a rész külön lenyomatban is megjelent. Másolatban hozza ez 



a rész XI. Pius pápa áldást hozó táviratát, Krywald Ottó érseki 
főbiztos elismerő sorait, az igazgató bevezető szavait, Radványi 
Kálmán kis alkalmi színdarabját. Majd Dobrovich Ágoston 
összefoglalja az intézet első tíz esztendejének eseményeit. A 
jubileum egyes kiemelkedő eseményei voltak : a Mária Kongre-
gáció dec. 18-iki ünnepélye Szarvas Béla beszédjével, a cserkész-
csapat május 21-iki zászló-és csónakszentelése, a Bencés Diák-
szövetség márc. 20. és márc 21-iki ünnepe a serlegavatással. 
A jubileum befejezése június 11-én volt a Zeneművészeti Fő-
iskola nagytermében, amelyen az ünnepi beszédet Dr. Hóman 
Bálint kultuszminiszter mondotta, Dr. Kemenes Illés főigazgató 
pedig történeti visszapillantásban adta intézetünk első tíz évé-
nek fontosabb mozzanatait. 

Az esztergomi intézet Serédi Dénes 45 éves és László 
Dániel 30 éves tanári működését ünnepli. Az értesítő (p. 36—87) 
emléklapon közli a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr elis-
merő leiratait a két jubiláns tanárhoz. 

A kőszegi intézet június 25-én ünnepelte az ú j épület 
25 éves fennállásának évfordulóját. Az értesítő (p. 29-30) közli 
az ünnepély műsorát és teljes egészében hozza (p. 12—16) 
Freyberger Jenő öregdiák jubileumi beszédét. 

Ugyancsak a kőszegi értesítő (p. 34) megemlékezik Bog-
nár János altiszt harmincéves szolgálati jubileumáról. 

Nekrulogok. Egyes intézeteinknek szomorú jelentései is 
vannak. A kőszegi értesítő (p. 21) kegyelettel emlékezik meg 
Dr.Mázy Erigelbertről, az intézet egykori igazgatójáról és Apponyi 
Albertról aki egyik alapítója volt az új intézetnek. Az eszter-
gomi értesítő (p. 43) gyászolja Molnár Ervint, aki 14 évig volt 
az intézet tanára. A pápai értesítő (p. 49) pedig megemlékezik 
egykori d iákjának Dr. Concha Győzőnek elhúnytáról. 

Értekezések. Egyik-másik értesítőben újra fellép a tudo-
mányos értekezés. Az esztergomi értesítő (p. 7—28) hozza 
dr. Magasi Artúr értékes cikkét Harsányi Lajos költői műkö-
déséről. Harsányi ötven éves, 25 évvel ezelőtt lépett költemé-
nyeivel a nyilvánosságra, az esztergomi intézetnek is tanítványa 
volt, mindez megokolttá teszi, hogy még külön mellékleten a 
költő fényképét is hozza az értesítő. 

A győri gimnázium értesítője (p. 8—28) Dr. Lovas Elemér 
értekezését közli: „Római temetők és sírok Győrött és környé-
kén." A tudós szerző saját kutatásainak eredményeit teszi közzé 
az értekezésben. A kőszegi értesítőben (p. 8—11) Németh Ber-
nát Fréh Alfonz bencés botanikus életét és működését vázolja 
röviden abból az alkalomból, hogy a tudós bencés születésé-
nek százéves fordulója volt a mult évben. 

A pápai értesítőben (p. 10—24) Dr. Brunner Emőd alapos 



tanulmányról tanúskodó értekezése jelent meg : „A művelődés-
rajz elve és a modernnyelvi oktatás" címen. 

Tanulmányi előmenetel. A tanítás menetét semmi külö-
nösebb zavaró körülmény nem akadályozta. A hivatalosan elő-
írt tananyagot a megállapított órák keretén belül elsajátították 
a tanulók. 

Az új iskolai évben kötelező rendkívüli tárgy lett a gyors-
írás a IV. és V. osztályban heti 2—2 órával. Erről írja a győri 
értesítő (p. 53) : ,,A gyorsírás tanítására szánt időt a IV. o-ban 
a latintól, és matematikától kellett elvennünk, az V. o-ban a 
latinfól és görögtől. Kárt szenvedtek tehát a gimnázium leg-

jellegzetesebb tárgyai és a mennyiségtan, melynek tantervi 
anyagához képest eddig is kevésnek tartották a szakemberek 
a kiszabott órák számát.'" Hasonló nehézségekre mutat rá a 
pápai értesítő : (p. 38) : „Nagy kérdés, hogy a gyorsírás elsajá-
títása felér-e azzal a zavarral, melyet a többi tárgyak tanításá-
ban előidézett. Súlyos panasz már régóta, hogy a IV. o. ma-
gyar óráinak száma kevés, most a mennyiségtan is hasonló 
sorsra került, a történelem pedig alighogy kivívta a harmadik 
órát, ismét elvesztette. így m á r a IV. o. tanításában is aránytalan-
ságok állottak elő, illetve fokozódtak. Az V. o.-ban még súlyo-
sabb az eset, mert az érettségi tárggyá emelkedett német nyelv-
nek mindössze két órája maradt." 

A használt könyvek jegyzékét közli a kőszegi és soproni 
gimnázium, továbbá a budapesti reálgimnázium értesítője. 

A tanítás terén elért eredményt a következő táblázat mutatja : 

Jeles 
rendű 

JÓ 
rendű 

Elégséges 
rendű 

Bukott Összes 

Esztergom 80 168 252 48 548 

Győr 81 201 332 93 707 

Kőszeg 43 102 133 41 319 

Sopron 32 84 177 46 339 

Budapest l í l 201 172 39 523 

Pápa 54 97 143 45 339 

összes 401 853 1,209 312 2,775 



Százalék szerint 

Esztergom 14*6 30*7 46*0 8*7 

Győr 11*5 28*4 46*9 13*2 

Kőszeg 13*5 32*0 41*7 12*8 

Sopron 9*4 24*8 52*2 13*6 

Budapest 2 1 2 38*8 32*9 7*5 

Pápa 15*9 28*6 42*2 13*3 

összesnél 14*5 30*7 43*6 11*2 

Tanulságosak az egyes osztályok magyar dolgozatainak 
tételei. A pápai értesítő (p. 38—39) közli mind a nyolc osztá-
lyét, a győri értesítő (p. 60—61) a felsőbb osztályosokét, az 
esztergomi (p. 42) pedig a IV.—VIII. osztályosokét. 

Itt említjük meg, hogy a bencés-rend tanárjelöltjei a győri 
gimnáziumban kapják a gyakorlati kipépzésüket. A győri érte-
sítő (p. 51—52) beszámol a kiképzés lefolyásáról. Az elmúlt isko-
lai évben tíz gyakorló-tanárjelölt végzett a győri gimnáziumban. 

Beszámolás az érettségiről Értesítőink pontos beszámolót 
nyújtanak az évvégi érettségi vizsgálatok eredményéről. Az 
adatok összeállítása a következő táblázatot adja. 

Kitün-
tetéses 

Jeles JÓ 
Elég-
séges 

Bukott Összes 

Esztergom 3 15 24 14 1 57 

Győr 5 6 22 15 4 52 

Kőszeg 4 4 10 15 — 33 

Sopron 2 3 8 10 8 31 

Budapest 6 10 17 6 — 39 

Pápa 3 2 9 14 8 36 

összeg 23 40 90 74 21 248 



Százalék szerint 

Esztergom 5 3 26'3 42'1 24'5 1*8 

7 7 Győr 9 7 11'5 42'3 28'8 

1*8 

7 7 

Kőszeg 121 12-1 3 0 3 45'5 — 

Sopron 6'5 9 7 25-8 3 2 2 25'8 

Budapest 154 256 43'6 15'4 — 

Pápa 8'3 5 5 25'0 38'9 2 2 3 

összesnél 9 3 16'1 3 6 3 2 9 8 8"5 

A budapesti értesítő (p. 128—129) elmondja még a VIII. 
osztályosok máj- 8-iki ballagását, melyen megjelent Erdély 
nemeslelkű püspöke gróf Mailáth Károly Gusztáv is. Ugyan-
ezen értesítő a mult évekhez hasonlóan közli az érettségiző 
tanulók tablóját is. 

Szemléltetés, filrn, színház. A tanításnak fontos kiegészítő 
része a szemléltetés és ezt iskoláink a lehetőség szerint ipar-
kodtak értékesíteni a tanítás folyamán. 

Az esztergomi és győri intézetnek régóta saját mozgókép-
leadása volt. A győri gimnázium az oktató íilmelőadást a mult 
iskolai évben is a napi órarendhez alkalmazkodva a dísztermi 
mozgóban rendezte meg. (p. 37) A pápai intézet a legújabban 
szerzett be keskenyíilmű gépet. A tornateremben mutatták be 
a megfelelő filmeket és ezzel elmaradt a más helyiségbe való 
vonulással járó időveszteség és egyéb kellemetlenség (p. 28). 

A budapesti intézet számszerű adatokkal számol be azon 
színi előadások látogatásáról, amelyen a tanulók résztvettek az 
év folyamán. Ezeket a színi előadásokat a Budapest székesfő-
város Közoktatási Ügyosztálya rendezte, (p. 94) 

Rendkívüli tárgyak. Az életre való gondosabb előkészítést 
célozzák a rendkívüli tárgyak. A francia társalgás mindegyik 
intézetünkben szerepelt, a német társalgás a győri, kőszegi 
gimnáziumban és a budapesti és pápai reálgimnáziumban, az 
angol nyelv pedig az esztergomi és a kőszegi intézetben. 

A budapesti értesítő (p. 87) szép beszámolót ad a gyors-
írás tanulásáról. Négy fokon gyakorolták a fogalmazási, irodai, 
kereskedelmi és beszédírást. A Gyorsírástudomány pályázatá-
nak nagydíját, egy Remington írógépet az intézet egyik VI. o, 
tanulója Gucker Géza nyerte el. 

A kőszegi intézetnek pedig két tanulója vett részt a szombat-



helyi gyorsíró-versenyen. A 120-as fokon Pulay Miklós VI. o. t. 
oklevelet nyert. 

Önképzőkör és szavalókör. Mindegyik intézetünkben mű-
ködik az Önképzőkör, melynek célja, „hogy módot és alkalmat 
nyújtson az ifjúságnak a különös hajlamok szerinti elmélyü-
lésre, továbbképzésre". (Esztergomi ért. p. 48) Az Önképzőkö-
rök működése nem szorítkozik a szépirodalom terére, hanem 
a tanulók érdeklődési körének megfelelően mindjobban szét-
ágazó szakosztályok keletkeznek. Az esztergomi Önképzőkör 
kebelén belül megalakult a Fotokör 30 taggal (p. 52), Buda-
pesten pedig Sakkor működött, mely többször tartott versenyt 
is (p. 107), a győri Önképzőkörben szalonzenekar tette változa-
tossá az üléseket, (p. 40). Az esztergomi Önképzőkör „Akarat" 
címen, a budapesti pedig „Bencés Diák" címen havi ifjúsági 
folyóiratot adott ki. A matematikai és fizikai kérdések iránt 
jobban érdeklődő tanulókat Kőszegen a Jedlik-kör gyűjtötte 
össze és foglalkoztatta. Az idén is szép beszámolót nyújt az 
értesítő a kör működéséről. (Kőszegi ért. p. 43). 

Hogy a tanulók öntevékenységének szabadabb tér nyíljék 
s több idő álljon rendelkezésre, a kőszegi (p. 65) és a pápai 
(p. 45) értesítő közzéteszi az Önképzőkör jövő évi pályatételeit. 

Mindegyik értesítő megemlíti még az alsó osztályosok 
szavalókörének működését. 

Valláserkölcsi nevelés. Fegyelem. Intézeteinkben a neve-
lés szigorúan valláserkölcsi alapon, mint szilárd bázison épül 
fel. A budapesti értesítő szerint (p. 85): „A vallásos nevelés 
szelleme áthatotta egész tanításunkat. Minden tárgy keretében 
megkerestük az alkalmakat, amikor a katolikus világnézetet 
kiépíthettük és megszilárdíthattuk növendékeinkben." Meghatók 
a kőszegi értesítő szép szavai (p. 20): „Szerzetestanári mivol-
tunk alapján éreztük azt a felemelő tudatot, hogy Krisztus 
helyettesei vagyunk az iskolában, akár mint nevelők, akár 
mint oktatók járunk diákjaink között. Reggelenként szinte az 
oltártól mentünk az iskolába és amennyire az emberi gyarló-
ság megengedte, azon „voltunk, hogy Krisztus lelkét hordjuk 
körül az iskolában, az Ö gyermekszeretetével járjunk a diákok 
között." 

Mint új dolog szerepel a budapesti reálgimnáziumban, 
hogy „a szentmisék alkalmával az istentisztelet céljaira önkén-
tes adományokat gyűjtöttek az ifjak s ezen összeget önmaguk 
kezelték." (Budapesti ért. p. 85). Ugyanezen intézetnél „a tanár-
ságot és tanulókat felajánlották Jézus Szentséges Szívének, s 
minden hónap első péntekén az osztályok egymásután — min-
den hónapban más és más — megismételte ezt a felajánlást 
és esdette ki az isíeni kegyelmet intézetünk számára." (Buda-
pesti ért. (p. 86). 

A pápai értesítő (p. 27) örömmel közli, hogy a valláser-
kölcsi nevelés terén jó hatással volt az intézetben tanuló 



ferencrendi növendékpapok közvetlen érintkezése diáktársaikra. 
Ugyanilyen szempontból emeli ki a jelentés P á p a város kato-
likus társadalmának fokozódó kat. öntudatát és gyakorlati val-
lásos életét, ami az ifjakra nem lehetett hatástalan. 

Fegyelmi esetek csak szórványosan fordultak elő intéze-
teinkben. Esztergomban három tanulót kellett eltanácsolni, 
Győrött pedig egy tanulót lopás miatt kizártak az intézetből. 

A budapesti értesítő teljes szövegében közli az intézet 
fegyelmi szabályait, (p. 137—142) 

Mint sikerült próbálkozást idézzük a kőszegi értesítőből 
(p. 22) : „Az idei évben a tanári kar átadta az óraközi szüne-
tekben a felügyeletet a diákságnak. Karszalagos „napostisztek" 
őrködtek azon, hogy az intézet minden részében tisztaság és 
rend legyen. A tanulók viselkedésében e miatt semmi rosszab-
bodás nem mutatkozott, sőt az új őrködési rend nevelő hatás-
sal volt : Az idősebbekben gyengédséget nevelt a kissebbek 
iránt, a kissebbekben fokozódott a nagyobb diákok megbecsü-
lése." 

A vasúton iskolába jövő növendékekről nyilatkozik a győ-
ri (p. 53), az esztergomi (p. 46) és a pápai (p. 38) értesítő. Mind-
egyik intézet küzd a beutazás ellen, ismerve ennek veszedel-
mességét a tanítás és nevelés szempontjából egyaránt, de a 
fokozódó gazdasági nehézségek miatt a megszüntetése nem vi-
hető keresztül. 

Mária-kongregációk. A vallásos nevelés céljait szolgálja 
a középiskoláinkban működő Mária-kongregáció. Mindegyik 
értesítő beszámol a kongregáció eleven életéről. A győri érte-
sítő szerint (p. 38): „A kongregáció arra törekedett, hogy a kon-
greganisták a hit szemével tudjanak nézni a vajúdó élet prob-
lémáira s a hit fénye mellett tudják az uralkodó jelszavakat 
kellő értékükre leszállítani. Tekintetüket befelé is fordították s 
a keresztény aszkétika elveinek megismerésével és alkalmazá-
sával készültek arra a nagy, kong eganista hivatásra, hogy a 
gazdasági és társadalmi élet betegségeinek hivatott orvosai 
lehessenek". 

A kongreganisták egyes szakosztályokban fejtették ki üd-
vös működésüket. Budapesten a karitatív szakosztály az idén 
is gyűjtést rendezett, hogy melegebbé, boldogabbá tegye sok 
szegény örömtelen karácsonyát. Ugyanitt a gyűlések színessé-
gének előmozdítására megkezdették a prézesládába dobott 
problémáknak a gyűlésen való megbeszélését. (Budapesti ért. 
p. 106). 

Az esztergomi intézetben missziós és rózsafüzér egyesület 
is működött. Ugyanitt mint új egyesület megalakult a Szent 
Benedek-gárda. Az értesítő szerint (p. 51): „Szent Benedek 
atyánk meleg atyai szíve kipattantott intézetünk ősi fáján egy 
újabb rügyet, megalakult a Benedek-gárda, hogy Szent Bene-
dek u. n. harmadrendjének, az oblátus-intézménynek nevel-



jen öntudatos, befelé-kifelé egyaránt aktiv katolikus világi ben-
céseket, akik ezen intézmény keretén belül, elhagyván az Alma 
Matert további szent testvériségben tömörüljenek Szent Bene-
dek zászlaja alá." A Benedek-gárda egyelőre az alsó három 
osztály tanulóiból jelöltekkel indult meg. 

Cserkészet. A cserkészmozgalomnak lelkes felkarolói a 
bencés középiskolák. Mindegyik intézetünkben megszervezve 
a cserkészcsapat és az értesítők részletes beszámolót nyújta-
nak a mult nyárnak és az elmúlt iskolai évnek szorgalmas 
munkájáról. 4z esztergomi Hollók csapata 20 éves fennállását 
ünnepelte Az értesítő hozza Werner Gyula egyik alapító-
parancsnok beszámolóját. (Esztergomi értesítő p. 53—60). Mind-
egyik csapat erősen készült évközben a gödöllői világ-jamborere. 

Hazafias nevelés. A bencés nevelésnek jellegzetes vonása 
a hazafiasság. A győri értesítő szerint (p. 54): „Az igazi vallá-
sosságnak természetes kifo'yása a kötelesség teljesítése minden 
vonatkozásban. Midőn tehát a természetfölötti erkölcsi életre 
neveljük tanítványainkat, a tiszta hazafiság alapjait is megerő-
sítjük lelkükben. De közvetlenül is dolgozunk azon, hogy ízig-
vérig magyar érzésű tanulók kerüljenek ki kezünk alól. Érté-
kesítettük is a tanítás folyamán kínálkozó alkalmakat és kiak-
náztuk azokat az ünnepségeket is, melyekre multunk nagy 
eseményei vagy a jelen élet nevezetesebb mozzanatai adtak 
okot." 

A hazaszeretetre való nevelésben természetesen nem 
maradhat el az irredenta szellem, amelyre különösen is kínál-
kozik alkalom a három határszéli városunkban : Esztergomban, 
Kőszegen és Sopronban. 

Iskolai ünnepélyek. Intézeteink iparkodtak felhasználni 
nevelő munkájukban az ünnepélyek nevelő hatását. Az ünne-
pélyek ugyanis különösen is alkalmasak az ifjúság erkölcsi, 
hazafias és művészi érzékének fejlesztésére. Az értesítők pon-
tosan beszámolnak a hazafias és vallási ünnepélyekről. 

Itt említjük meg, hogy a budapesti reálgimnázium ifjúsága 
gondozza Czuczor Gergely sírját a kerepesi temetőben. (Buda-
pesti ért. p. 92). Az esztergomi intézet pedig a fák napját úgy 
iparkodik gyakorlativá tenni, hogy belekapcsolódik Esztergom 
városának fásító munkatervébe. A tanulók az ősz folyamán a 
Simor-utcában kettős hársfasort ültettek. Minden ültető tanuló 
kapott egy fát, melynek gondozását vállalta. (Esztergomi érte-
sítő p. 46). 

A tanárok társadalmi és tudományos működése. Intéze-
teink tanárai az intézeti munkán kívül szorgalmasan dolgoztak 
a hitéleti, társadalmi, irodalmi és tudományos mozgalmak terén. 
Mindegyik értesítő felsorolja azokat a lelkigyakorlatokat, tudo-
mányos előadásokat, amelyeket a tanári kar tagjai tartottak 



és azokat a tisztségeket, amelyeket a tanárok a különböző tár-
sadalmi és tudományos egyesületekben viselnek. 

Szülői értekezletek. A Vallás és Közoktatásügyi Minisz" 
térium rendelete értelmében minden középiskola a tanév folya-
mán két szülői értekezletet tart. Ezen szülői értekezletek célja 
egyrészt az hogy közelebb hozza egymáshoz a családot és 
az iskolát másrészt, hogy a helyes nevelői munkára ránevelje 
a szülőket. A Kőszegi értesítőből hiányzik a szülői értekezlet-
ről szóló beszámoló, a többi értesítőből látható, hogy részint a 
tanári kar tagjai, részint meghívott előadók ismertettek egy-egy 
kérdést a szülők előtt. Győrött csak egy szülői értek.ezletett tar-
tottak (p. 54), a többi intézetben kettőt, Pápán mindegyik érte-
kezlet alkalmából két-két előadás volt. Az esztergomi értesítő 
(p. 63) panaszkodik, hogy a szülői ház részéről gyenge érdek-
lődés volt tapasztalható, a pápai értesítő pedig örömml írja 
(p. 28) : „A szülők és szálásadók mindkét értekezleten nagy 
számmal jelentek meg, kifejezést adva annak a meggyőződé-
süknek, hogy az iskola és az otthon között benső kapcsolatnak 
és mindenkor harmóniának kell lennie". A budapesti értesítő 
leközli mindkét szülői értekezlet előadását. (Bpesti ért. p. 37-49). 

A Katolikus Bencés Diákok Egyesülete és az éretségi ta-
lálkozók. A soproni értesítő kivételével mindegyik értesítő hosz-
szabb-rövidebb beszámolót nyújt a Kat. Bencés Diákok Egye-
sületének működéséről, mely a volt tanítványokat fűzi az inté-
zethez. A kőszegi beszámoló szerint „a vallásos és hazafias 
érzés, továbbá a szociális problémák a legfőbb mozgatói az 
egyesület munkásságának." (p. 33). A győri értesítő (p. 58) rövi-
den megemlékezik a legutóbb elhunyt öreg diákokról, a pápai 
értesítő (p. 49). hasonlókép gyászolja Concha Győző. 

A legrészletesebb beszámolót találjuk a Budapesti Egye-
sület működéséről (p. 50-82), Az Egyesület március 21-én, szt. 
Benedek napján tartotta közgyűlését melyen vitéz Berkó István 
elnök beszámolt az elmúlt tíz év eseményeiről, majd dr Maty-
tyasóvszky Kasszián ügyvezető igazgató tette meg évi jelenté-
sét. A közgyűlést követő vacsorán avatta fel József kir. herceg 
tábornagy a főiskolás csoport által felajánlott és Tarján Oszkár 
készítette művészi sz. Benedek-serleget, melynek képét is köz-
li az értesítő Az egyesület tagjainak névsora után találjuk a 
a pártoló tagok (a bencés szülők) és a Főiskolás csoport ügy-
rendjét és névsorát. 

A fiatal budapesti intézetnek nincsenek még érettségi talál-
kozóra gyülekező tanítványai. A többi öt intézet értesítője pon-
tosan beszámol az elmúlt iskolai év találkozóiról. A győri érte-
sítő szerint: (p. 55): „Külsőleg azonos mindegyik összejövetel 
lefolyása. Az első találkozás, nem egyszer ujraismerkedés után 
misét hallgatnak az öregdiákok régi templomukban : hálát ad-



nak Istennek a múltért és imádkoznak a jövőért. Hálájuk elvi-
szi őket az intézet igazgatójához és még élő tanáraikhoz, akik 
elődjeik lelkével fogadják őket. Megemlékeznek elhalt társaikról, 
megboldogult tanáraikról, meghatódással róják le kegyeletük 
adóját az iskola hősi halottjainak emléke előtt, melyről nem 
egyszer volt társaik neve ragyog le rájuk. Utána a fehér asz-
talnál elevenitik fel diákkori emlékeiket. E keretben azután sajá-
tosan érvényesül mindegyik évfolyam egyénisége. De egyben 
újra hasonlítanak ezek a találkozók : nagyon bensőségesek, a 
szívek, a lelkek összeolvadnak szeretetben és a beléjük oltott 
eszmények tiszteletében." 

A legmeghatóbb volt Győrött az 55 évvel ezelőtt érettségi-
zők találkozója. Nyolcan vannak még életben, ezek közül a 
találkozóra öten jöttek el. 

Testnevelés. Sportkör. A tanítás és az erkölcsi nevelés 
mellett mindegyik intézetünk nagy gondot fordit a testnevelésre 
is. A kőszegi értesítő szerint (p. 23) : „A testnevelésben az új-
szerűen lerakott alapokon folytatódott a rendszeres munka. A 
két főelv : a test mozgásában a célszerű rátermettségnek, moz-
gékonyságnak, erőnek, kitartásnak az elnyerése ; s a lelki jó-
tulajdonságoknak : az akaraterő, önfegyelem, bátorság, hazafi-
ság fejlesztése eredményesen kifejezésre jutott." A budapesti 
intézet külön korcsolya-és tenisz-pályát rendezett be a tanulók 
számára. 

A V. K. M. rendelete értelmében mindegyik középiskolánk-
ban meg volt szervezve az ifjúsági sportkör, mely a helyi viszo-
nyokhoz képest több-kevesebb szakosztályban működött. Az 
értesítők pontos beszámolót adnak ezen sportkörök működéséről. 

Kirándulások. Mindegyik értesítő hozza a beszámolót a 
tanulmányi kirándulásokról. Különösen eleven hangú a községi 
beszámoló (p. 23—25). A nehéz gazdasági viszonyok megnehe-
zítik a hoszabb kirándulásokat, a tanulókat csak a közeli vi-
dékekre vezetik el a tanárok. Hosszabb kirándulást mindössze 
az esztergomi intézet rendezett, amelynek 110 tanulója filléres 
gyorssal látogatott el Sopronba. 

Egészségi álapot. A tanulók egészségi állapota az elmúlt 
évben általában jó volt. Haláleset csak az esztergomi intézetben 
fordult elő, ahol egy kis harmadik osztályos tanuló mondott 
örök búcsút az életnek, (p. 64) Győrött a spanyol nátha vette 
elő kissé a diákokat, (p. 54) A kőszegi értesítő szerint a határ-
széli városban az egészségi állapot nagyon jó volt. (p, 25.) 

A budapesti és esztergomi intézetünk biztosította a tanu-
lókat minden olyan baleset ellen, mely az intézettel kapcsola-
tos teendőik közben érheti őket. A tanulók 50 fillért fizettek 
ezen biztosításért. 



Az esztergomi intézet mint újítást vezette be az elmúlt 
évben az iskolai fogászatot vagyis a tanulók fogainak kötelező, 
szisztémás kezelését. Dr. Décsi Ferenc fogorvos tanulságos 
cikk keretében számol be a vizsgálati és az elért eredményről, 
(p. 29 -33) , 

A kőszegi értesítő mondja (p. 26) : „Az idén tavasszal nyilt 
meg első erdei iskolai osztályunk százados szelid gesztenyefák 
árnyékában, ahova az osztályok váltogatva mentek, amint ezt 
a tárgy természete megengedte." 

Jótékonyság. A nehéz gazdasági helyzetben mindig több a 
segítségre szoruló tanulók száma. Szerencsére mindenütt akad-
nak jó lelkek, akik adnak feleslegükből a szükségben szenve-
dőknek. Mindegyik értesítő beszámol a szegényebb sorsú tanu-
lók anyagi támogatásáról. Maga az intézetek kegyura, Kelemen 
Krizosztom főapát úr a hat intézetben 27.651 P tandijelengedés-
sel segítette a szegény tanulókat. 

Több intézetnél diákjóléti-intézmény működik. így Eszter-
gomban és Pápán a Diákasztal ad olcsón ellátást a tanulóknak. 
A pápai menza részletes beszámolót ad arról a nemes munká-
ról amit az elmúlt iskolai évben végzett. Havi 30 P-ért adott 
napi háromszori étkezést. A nehézségek között említi ; „Szomo-
rúan kell megállapítanunk, hogy bár intézményünk a szó legtel-
jesebb értelmében altruista, csak a diákok célját szolgálja, mégis 
az állam ipari vállalatok közé sorozza s nagy társadalombiztosí-
tói járulékot vet ki az alkalmazottakra, amivel még nyomasz-
tóbbá teszi helyzetünket" (Pápai Ért. p. 51) 

Esztergomban és Sopronban egyes jótékony családok adtak 
heti egy vagy több napon élelmezést a szegényebb tanulóknak. 

Internátus. A budapesti értesítőben találjuk a beszámolót 
az első bencés vezetés alatt álló félinternátusról. Szekeres Bónis 
a félinternátus vezetője mondja el az első év biztató tapasztalatait. 
Az értesítő hozza az internisták csoportképét,, továbbá a jégpálya 
és a tenisz pálya fotográfiáját. (Budapesti Ért. p. 132—137) 

A soproni értesítő (p. 18) az intézettel kapcsolatos három 
internátusról ad részletes tájékoztatást. Ezek az internátusok : 
A Voss-féle katolikus árvaház, a Szent Imre-Kollégium és a 
Szent Domonkos-Rend konviktusa. 

Szertárak és könyvtárak. Mindegyik értesítő pontosan be-
számol az intézet szertárainak és könyvtárainak gyarapodásáról. 
Győrött a természetrajzi szertár hálásan emlékezik meg Hegy-
meghy Dezső nyug. statisztikai főtiszt fáradozásairól, aki 23 éven 
keresztül gyűjtötte és preparálta főleg a madarakat a szertár 
számára. (Győri Ért. p. 36.) 

A kőszegi értesítő az ifjúsági könyvtár beszámolójánál meg-
jegyzi (p. 40) : „A kisebb tanulók leginkább May-t, Vernét, Jókait, 



hazafias tárgyú elbeszéléseket és a kalandos útleírásokat sze-
retik. A felső osztályosoknak a modern regény, különösen Her-
czeg művei kedves olvasmányok. Nagyon keresettek mind a 
kisebbeknél, mind a nagyobbaknál a Zászlónk régibb évfolya-
mai." 

Az iskola épülete. Az iskola épületéről három intézet ad 
jelentést. A budapesti intézetünk a székesfőváros nemes jóvoltá-
ból fővárosi épületben van elhelyezve. A kőszegi értesítő (d. 20) 
örömmel állapítja meg: „Az iskola épülete, amelyet mivel a 
szeretet, a mindenre kiterjedő gondosság és alaposság emelt, 
kifogástalan állapotban érte meg fenállásának huszonötödik évét." 
A pápai értesítő szerint (p. 26) a mult nyáron nagyobb átalakí-
tás volt az iskola épületén, a diákmenzát kellett áthelyezni. 
Jelenleg a tornatermi öltöző kérdése vár megoldásra. 

Dr. Sárközy Pál 



RENDI HÍREK. 

Strommer Viktorin dr. tihanyi apátúr. Mázy Engelbert 
apátúr halálával elárvult Szent Ányos püspök tihanyi apátsága. 
A rendtársak bizalma s a főapáti kegy a budapesti ház fejét, 
folyóiratunk főszerkesztőjét emelte a megürült apáti székbe. 
Nem írok a jül. 2-i apátavatás s a júl. 9-i beiktatás bensőséges 
ünnepségeiről, az ott megjelent notabilitásokról s az elhangzott 
beszédekről, hiszen ezekről a napilapok is bőségesen beszá-
moltak. Arról írok inkább, hogy mit jelent nekünk Viktorin 
apátúr hatalmas egyénisége. 

A teológiának Bécsben való elvégzése után Győrbe került 
hittanárnak és templomi hitszónoknak. A katedra, a szószék 
s a közélet kiváló erőt nyert benne. Elöntötte lelkét a keserű-
ség, mikor a liberálizmus hatása alatt szinte halálra dermedt 
lelkiséget látta a valamikor szenteket termő talajon. Ettől fogva 
állandóan egy szebb, jobb, bensőségesebb világ feltámasztásá-
nak a gondja foglalkoztatja. Nem kímél fáradságot, erre szen-
teli minden energiáját. Itt alakul ki írói, itt alakul ki szónoki 
tehetsége, itt vívja meg harcát a szabadkőmívesekkel, itt áll 
élére az intelligencia és a nők pasztorációjának, Jtt fújja meg 
már 1904-ben a katolikus ébredés harsonáját. Uj élet lángol 
minden szavából, a lelkek élete. 

1905-ben Pannonhalmára kerül teológiai tanárnak s ettől 
kezdve széles skálájú tevékenységet fejt ki minden rendi meg-
mozdulásban, a Rendtörténet, a. Szent Gellért ifjúsági és pasz-
torációs folyóirat, a Főiskolai Évkönyv, majd a Pannonhalmi 
Szemle körül. Sokat dolgozik lapokba. (Egyházi Közlöny, Dunán-
túli Hírlap, Zászlónk, Katolikus Szemle, .Magyar Kultúra, Szent 
Család, Pápa és Vidéke, Kat. Nevelés, Összetartás, Alkotmány, 
Győri Hírlap, Havi Közlöny, Borromeus, Örökimádás). Értékes 
tanulmányokat ír a szabadkőművességről, a női kérdésről, a 
modernizmusról, Guzmics Izidorról, mint teológusról, Assisi Szt. 
Ferencről, Prohászka Ottokárról, az állam és az állami hatalom 
eredetéről, a liberalizmusról és a katolicizmusról, a népfelség 
elvéről katolikus megvilágításban, Mersich Mátéról, Szent 
Benedek egyéniségéről, a vallásról és politikáról, a keresztény 
sajtóról. Mint tanár, nagyszerűen megtudta éreztetni tanítvá-
nyaival a modern kor problémáit. 6 évig volt perjel, majd 6 
évig főiskolai igazgató. A községi és megyei politikában is 
nagy szerepet játszott erős szociális érzékével. Győrszentmárton 
község hálából díszpolgárává választotta. 

Az a meleg ünneplés azonban, amelyben az új apáturat 
a keresztény társadalom minden rétege, de főleg az intelligen-
cia részesítette, úgy érzem, mégsem a hatalmas tudományos 
felkészültségű teológusnak, a nagytevékenységű, élesítéletű 
szociológusnak, a kiváló írónak, az önmagát egészen a papi 



életben kiélő zárt egyéniségnek, nem is csupán a melegszívű: 
embernek, jóbarátnak, vagy a személyében megtestesült nagy 
erkölcsi értékeknek szólt, hanem az egyéniségében domináló 
szent rétori erőnek. A lelkiélet fórumának Isten szíve szerinti 
nagy rétora ő. Akár konferenciáit, akár lelkigyakorlatait nézzük,, 
akár az élet ünnepélyes pillanatainak megszólaltatóját vesszük^ 
Viktorin apátür igazi rétor. Az értelem fényessége ül hatalmas-
homlokán, az isteni kegyelem tüze ragyog szemében, izzik 
szavaiban, életbölcseségének, életszeretetének nagy optimizmusa, 
üli meg hatalmas alakját. S ő, aki a falu tiszta erkölcseiben 
nőtt fel, rendíthetetlen hittel, a Gondviselésbe vetett határtalan 
bizakodással, Pannonhalma szent hegyének ideális magaslatai-
ról részvéttel nézte a magyar katolikus társadalomban a termé-
szetfeletti elem elsekélyesedését, ráteszi egész életét, hogy 
Isten ügyét diadalra vigye, egy egész élet munkájával előmoz-
dítsa, hogy a lelkek zilált, meghasonlott világában rendet te -
remtsen, az összekeveredett erkölcsökbe fegyelmet öntsön. 
A kegyelmi élet napos oldalán állva hány és hány embert 
csalogatott ide vissza. Istent adott a hitetleneknek, erőt a kis-
hitűeknek, új életkedvet a csüggedtfejűeknek, világosságot a 
sötétben botorkálóknak, biztos irányt az élet értelmét keresők-
nek, eget nyitott a kárhozatra szánt lelkeknek. Aztán vitte-
őket a lelkiélet gyönyörűséges, végleien magaslataira. Ezért 
volt olyan meleg az ünneplése Viktorin apátúrnak. Valahogy 
a lelki gyermekek ünnepelték az abbas-atyát, a rétor-atyát, 
akitől sohse kaptak csak szép szavakat, hanem mindig szív-
szavakat. Fogta a kezüket s mivel magában hordta Istent,, 
magával tudta ragadni az embereket is. 

Lelkigyakorlatokat tartott Pannonhalmán a bíráknak 1924-
től 8-szor, a keddeseknek kétszer, 1932-ben és 1933-ban, a. 
rendtársaknak Pannonhalmán, Győrött és Budapesten, Buda-
pesten a Budai Kat. Körben 1904-ben (első lelkigyakorlat), az 
Örökimádás-templomban 1911-ben nőknek, a Szociális Testvé-
reknek (Schlachta) 1933-ban, apácáknak, a Testnevelési főisko-
lásoknak többször, a helyőrségi tisztikarnak, az emericánás 
uraknak, Esztergomban férfiaknak is, nőknek is négyszer 1922-
től, Győrben férfiaknak, nőknek 1904-től, Kaposvárott uraknak 
háromszor 1929-, 1930-, 1931-ben, Kecskeméten uraknak 1933-
ban, Keszthelyen uraknak, nőknek 1933-ban, Kőszegen nőknek 
kétszer, 1916-, 1917-ben, Pápán nőknek kétszer, Sopronban 
uraknak egyszer, hölgyeknek ötször 1912-től, Vácott férfiaknak, 
nőknek külön-külön négyszer, Veszprémben nőknek, uraknak, 
összesen 60-nál többször. Beszélt a kat. nagygyűlésen Buda-
pesten, Pécsett, oltáregyesületi közgyűlésen, népszövetségi gyű-
léseken Celldömölkön s másutt 14-szer, sajtógyűlésen kétszer, 
Nagyberkiben és Keszthelyen 1932-ben. Előadásokat, konferen-
ciákat tartott Aradon, Győrött 1904-től majdnem minden évben :. 
Kolozsvárt, Pápán, Szegeden és Vácott. 



Ilyen apátot kaptak a tihanyi hívek, a tihanyi rendtársak, 
:ilyen őre lesz a 900 éves szent tihanyi oromnak, ahol András 
király aluszik, ahol egy összetört ország kálváriát állított sa já t 
nagy nemzeti bánatának szimbolizálására, ahonnan utolsó út-
jára indult a magyarok utolsó koronázott királya. Erős oszlopa 
lesz ő egyházunknak, hitünknek, édesatyja hűséges népünknek, 
jó pásztora a testi-lelki üdülést a magyar tenger partján kere-
sőknek. De azt hiszem, régi működési területére, a magyar 
intelligencia pasztorálására is, Szemlénkhez is vissza-vissza 
hozza szíve minden alkalommal az apáturat. 

Isten áldása kísérje minden lépését. 

Kroller Miksa zalavári apátur 30 éves apáti jubileumára. 
Rendünk életében nagyon ritka eset, hogy valaki 30 évet tölt-
hessen el az apáti székben. Mert oda a rendtársakat csak 
hosszú fáradságos és eredményes munkában eltöltött évek 
után jelöli a rendi közmegbecsülés, szeretet és bizalom. Épen 
azért még a mostani sokat és nagyokat ünneplő, rohanó iramú 
világban is érdemes néhány percre megállni a június 29-én le-
zajlott zalaapáti jubileumi ünnepségek mellett. 

Mert nem megrendelésre, nem is külső ösztönzésre ünne-
peltek Zalaapátiban június 29-én, hanem a szivek őszinte ér-
zésvilágából, feltörő vágyából, nagy-nagy ragaszkodásából ön-
ként fakadt ki az a szeretethullám, amely a 84 éves zalavá-
ri apáturat, a pannonhalmi szent Benedek-rend Nesztorát apá-
ti méltóságának 30. évfordulóján valósággal elborította. 

De talán nem is annyira a méltóságot, az állást, vagy a 
közélet szereplő emberét ünnepelte az alsó zalavölgy apraja-
nagyja. sőt egész Zalavármegye és legelsősorban a magyar 
szent Benedek-rend, hanem az embert, a jóságos, a bölcs és 
megértő, a lelkek megjavításán még most, pátriárchai életkorá-
ban is fáradhatatlanul munkálkodó csupa-szív szerzetest, rend-
társat és papot. Röviden : egy egész ember előtt hódoltak az 
áldott, Zalavölgyben. 

És ma, amikor az igazi érdemek, a lélek legnemesebb 
értékei egyre kevesebb elismerésben és megértésben részesül-
nek, amikor — ha nem is teljesen a nagy hang, de mégis — 
jórészt a világ szeme előtt való sürgés-forgás az értékelés fok-
mérője, amikor csak a hatalom és vagyon előtt haj tanak tér-
det-fejet az emberek, de a szó nemesebb értelmében vett te-
kintélytisztelet egyre ritkább számba megy : jól esik látni egy 
olyan meghódolást és tiszteletnyilvánitást, amely tisztán az em-
ber, egy embernek a lelkisége, belső értékei önként váltottak ki 
a hódolók nagy tömegéből. 

A jó Isten nagyon szeretheti a Nesztor zalavári apáturat. 
Mert olyan harmonikus lelki adottságokkal ruházta fel, amelyek 
majd egy évszázadon át állandó lelki egyensúlyt biztosítottak 
neki. Törékeny testében olyan finom és csudálatos műszereket 



rejtett, amelyek elkophatatlanoknak látszanak. Cato maiorral 
mondatja Cicero : „Quartum ago annum et octogesimum. Sed 
tarnen ut vos videtis, non plane me enprvavit, non adflixit se-
nectus."1) Ezt teljes mértékben elmondhatja magáról a már 84 
éves, de még csak nem is őszülő zalavári apátur. Bámulatos 
az a lelki és testi épség, frisseség, amellyel a jó Isten megál-
dotta. Minden érzékszerve teljesen ép, munkabírása csorbítat-
lan, munkakészsége szinte határtalan. Mert nem ismer mérté-
ket, nem sajnál sem időt, sem fáradtságot, amikor embertársai-
ért tehet valamit. A lelkipásztori funkciók egyik Iegnehezebbiké-
ben, a gyóntatásban valósággal telhetetlen, mindennap már ko-
rán reggel ott ül a gyóntató székben. Egy fél megyei járás né-
pének rangkülönbség nélkül évtizedeken át gyóntatóatyja, leg-
bizalmasabb ügyeiknek letéteményese. 

És nemcsak lelkiekben atyja és nem is csak az apátság-
hoz tartozóknak. De a szó szoros értelmében atyja minden 
ügyes-bajos embernek, aki hozzá fordul — pedig de sok aja-baja 
van ma az emberiségnek — világi, sőt anyagi tekintetben is. 
Jótanácsért, erkölcsi, nagyon sokszor anyagi támogatásért is 
nem hiába fordulnak a Zalavölgy bölcs és jóságos, öreg Apát-
urához. A nap minden szakában nyitva az aj taja mindenki 
előtt és ritkán távoznak el tőle látogatói segítség vagy legalább 
is lelki megnyugvás nélkül. A szó szoros értelmében „minden-
kinek mindene lett." És mindezt teszi titokban, csendben, még 
legközelebbi környezete is csak néha-néha véletlenül értesül 
nemes lelkének egy-egy áldást osztó megnyilvánulásáról. 

Előkelő, magas lelkületének bizonysága, hogy mindenki-
ről azt hiszi, hogy ugyanolyan nyilt, hátsógondolat nélküli szív-
vel közeledik feléje, mint ahogy ő megy eléje mindenkinek. 
Rosszat feltételezni senkiről sem tud, elhinni is nehezen, még 
olyankor is, amikor a tények maguk már hangosan beszélnek. 
Legalább is mentséget igyekszik ilyenkor is találni a bűnös szá-
mára. És hosszú életében nem egy csalódást, hálátlanságot kel-
lett e miatt elviselnie. De lelki harmóniája sohasem törött meg. 
Ilyenkor is fogta a jó Isten kezét, és ez az erős kéz minden 
zökkenőn átsegítette. 

Jubileuma alkalmával a bíboros hercegprímással, Rendünk 
fejével, a pannonhalmi főapáttal és Zalavármegye főispánjával 
az élén körülvették őt rendtársai, nagyszámú egyházi és világi 
előkelőségek. Minden bizonnyal jól esett neki ez a szeretetnyil-
vánitás. De egészen biztos, hogy ő ezt nem kereste. Mert soha-
sem szerette a nagy nyilvánosságot olyan értelemben, hogy an-
nak ő legyen a középpontja. 

Ahogy azonban mi ismerjük, biztosra vesszük, hogy na-
gyon meghatották őt az egyszerű nép ragaszkodásának a jelei. 
És különösen az apátsága alá tartozó falvak népének tisztelete 

*) Cicero : De senectute, X. 32. Magyarul : Nyolcvannégy éves vagyok-
De amint láthatjátok, egyáltalán nem gyöngített e l nem tört meg az öregség. 



és szerető megbecsülése. Mert hosszú apáti kormányzása alatt, 
nagy és mindenkinek csak jót akaró, mindenkin segíteni vá-
gyó szivét itt érte a legtöbb seb jószándékainak félreismerése, 
segítő kezének ismételt visszautasítása miatt. Valami makacs 
bizalmatlanság élt ennek az egyszerű, de alapjában jó lelkű 
népnek a szivében a földesúr-apátság iránt, amelyet külső té-
nyezők is szítottak. Ugy, hogy csak a földi gyarlóságokon fe-
lülemelkedni tudó ilyen nagy lélek volt képes ezen zavaró mo-
mentumokkal szemben is mindig keblére ölelni ezt a népet é s 
szinte akaratuk ellenére is folyton csak jót tenni velük. 

És most a nagy ünnepen meghajolt ez a konok, magyar-
ba oltott török-német-szláv keverék nép is. Eljöttek ők is ünne-
pelni s a II osztályú magyar érdemkereszt mellett szivük végre ki-
virágzott szeretetét és az írásokat, amelyekkel jó apát urukat ma-
gasan maguk fölé emelve díszpolgár-társuknak ismerik el. A sok 
üdvözlő irat közül, magukkal hozták bizonyára ezek az írások okoz-
ták a legmaradandóbb értékű belső lelki örömöt az Apát urnák 
most a jubileumkor, de talán apátságánek egész 30 éve alatt is. 

És mi kicsiny, csöndes és egyszerű, de törhetetlen és há-
lás hívei, fiai azt kívánjuk a jubiláns Nesztorapáturnak, hogy 
még sok öröme legyen, sokáig élvezhesse tisztelőinek, ragasz-
kodó híveinek, fiainak hálás szeretetét. Mert sok-sok szerete-
tet szórt szét az emberek között, de sokat is gyűjtött a maga 
számára. És méltán elmondhatja, amit az ókori bölcs oly ön-
érzettel állított magáról : „Neque me vixisse poenitet, quoniam 
ita vixi, ut non frustra me natum existimem." Nem sajnálom, 
hogy éltem, mert úgy éltem, hogy szerény véleményem szerint 
nem hiába születtem."') Gosztonyi Nándor. 

Ásatások a ravazdi Szent Villibald-dombon. Az ősi kul-
túrájú Szent Villibald-dombon egy ökör lába a tavaszi vetés 
közben beszakadt és egy barlang nyilt meg alatta. Amint ezt 
jelentették, örömmel s nagy várakozással mentem ki tanítvá-
nyaimmal, hiszen a díszített agyag orsógombok, amelyeket 
Szabó Patrik plébános úrtól és Steindl István főjegyző úrtól 
kaptunk, kőkori kultúrára, az 1845-i gazdag lelet a bronz korra, 
a főkönyvtárunk mellékajtajával szemben levő s 1826-ban 
talált síremlék, melyet Julia Fuscilla emelt háborúban elesett 
két fia, Julius Paternus és Julius Fuscus emlékének s az Agrip-
pától egészen Valens császárig menő pénzleletek (legutóbb 
Steindl István főjegyző úr Gallienus- (?), Valentinianus- és 
II. Constantius-korabeli rézpénzeket küldött a Tótok-hegyről,) 
folytatólagos településre, hosszú, egymáson felépülő kultürfejlő-
désre engednek következtetni.*) II. Paschalis és III. Sándor 
okleveleiben már mint a pannonhalmi székesegyház világítá-

2)Cicero, De senectute. XXIII. 84. 
* Steindl főjegyző szőlőjében népvándorláskori sírokat is találtak edény-

melléklettel. 



sáról gondoskodó nép van említve Szent Villibald egyházának 
népe. A mult század elején még megvoltak a romjai, mi már 
hiába kerestük kutatóárkokkal köveit, tégláit. A szomszédos 
lakosok felhasználták az építkezéseknél. Szent Villibald kultu-
sza a vallásos buzgóságú XVIII. században 5000—6000 embert 
vonzott a kápolna s a szent forrás, a caput Pannoniae, a 
Béla-kútja köré, melyet remeték ápoltak. 

Mikor a mult nyáron Kerényi Károly professzor úrral itt 
kinn jártunk, az egykor hatalmas erdőségből kiemelkedő, tavak 
közt fekvő domb szépségétől elragadtatva megéreztük, hogy 
itt istenek lábnyomain járunk s annak a meggyőződésünknek 
adtunk kifejezést, hogy itt Pannónia község közelében a Pánd-
zsa völgyéből kiemelkedő dombon Pannónia s a pannon nép 
névadó bálványának, Pánnak kultusza élhetett, a szent forrás 
körül syrén hangjaira nymphák tánca járta s nem érne ben-
nünket meglepetés, ha valamikor itt a Pannóniában népszerű 
erdei istennek, Silvanusnak oltárát találnánk. 

De akkor még ringó búzatábla volt a dombtetőn. Nagy 
volt tehát a várakozás lelkünkben, mikor kutató utunkra meg-
indultunk. 

Érdeklődésünk első tárgya a barlang volt. 
Sajnos, nem sokat mondott. Észak-dél irányban húzódó 

löszbe vájt, minden építészeti boltozást nélkülöző pince volt, 
melynek a déli bejárattal szemben lévő északi oldalán vak-
ablak van. Legjobb esetben remetebarlang lehetett a XVII!. 
században, ahová a kor szokása szerint a lelkigyakorlatozó 
remeték szoktak visszavonulni. A csontok és néhány deszka-
darab, ami benne volt, nem okvetlenül koporsó- és emberma-
radvány. Tehát nem kriptáról van szó. 

Ezután végig vizsgáltuk a csak imént kukoricával bevetett 
talajt s meglehetősen beszédesnek találtuk. Kövek, téglák, cson-
tok, cserépdarabok, edénytöredékek hevertek szerte-széjjel. 
Néhol a hamu egy-egy négyzetméternyi távolságra is fehérre 
festette a talajt. Szomorú szívvel állapítottuk meg, hogy feldúlt 
hamvvedres és csontvázas temető romjai felett járunk. 

Az első kutatóárokkal a barlangtól északkeletre próbál-
koztunk. Néhány kapavágásra egy V h m széles és IV2 m 
hosszú téglaépítményre találtunk, melyből az északkeleti olda-
lon egy téglaszélességü fal indul ki a lejtő felé, de hamarosan 
vége szakadt. Folytatását az eke már szétszórta. Próbálkoztunk 
tovább ásni minden oldalán, de sehol semmi folytatás. A fun-
damentumnélküli falak mellett üszkös fadarabok, padló és 
fenyőfarészletek voltak láthatók. Tűznek eshetett áldozatul ez 
az újabbkori téglaépítmény. 

Tovább menve a szántóföldön figyelve hallgattuk a talaj 
szavát. A sok feltúrt csont és cseréptöredék újabb kísérletekre 
buzdított. Számtalan kutatóárkot húztunk, de sajnos, mindenütt 
csak ugyanaz az eredmény : feldúlt urnasírok, feldúlt csontváz-



sírok, egy kis merítő edény, egy fél korsócska, rengeteg véko-
nyabb-vastagabb cserépdarab. Hatvanféle díszítésű cserépdara-
bot sikerült összeszednünk. Végső megállapításunk, hogy a 
domb keleti oldala vaskori temető volt, amikor az urnatemet-
kezés váltakozott a csontvázsírokkal. A hamu több helyütt 
olyan mennyiségben volt, hogy szinte megfestette a föld színét. 
Az edények díszítése, kezdetleges rovátkolása a La Téne-korra 
utal. Érdekes, hogy semmiféle más melléklet a sírokban nem 
fordult elő. Az évtizedes szántás-vetés már annyiszor és any-
nyira végigtarolta a hegytetőt és hegyoldalt, hogy minden más-
nak nyoma veszett, csak a cserépdarabok maradtak meg egy 
régi kultúrréteg beszédes emlékeiként. 

A hazafelé vezető utunk Szent Márton szülőhelye, Sabaria 
Sicca, a bájos Packalló-völgy mellett vezetett el, ahonnan, kü-
lönösen a Komondy-féle szőlőből, mindig kerülnek elő római 
sírtéglák, hoztunk is haza néhány jelzett darabot. 

Itt említem meg, hogy Pér és Pázmánd közt a pázmándi 
határ Bercel nevű szőlőhegyében Váci István birtokán egy 
hatoshomorításü agyagedényben nagyobb mennyiségű pénzt 
találtak, melyből 11 ezüst dénárt az edény alsó részével együtt 
megvettem. Az ezüst dénárok Philippus, Alexander, Septimius 
Severus, Corn. Salonina, Hostiiianus, Trebonianus, Herennius 
és Decius korából, tehát a Kr. u. III. századból valók. 

P. Honoratus Millemann, schweiklbergi bencés az angli-
kán kolostorokban tett látogatásáról számol be a Benedikti-
nische Monatschrift XIV. évf. 418. s köv. lapjain. Legkedve-
sebb élménye a Gloucester melletti Prinknashban volt, ahol az 
1913-ban katolikus hitre tért kolostori család él együtt a leg-
szebb békességben és fegyelemben. Oxfordban ferences fegye-
lemben élő protestáns szerzeteseket talált, akik erősen készül-
nek a pogányok megtérítésére. Alapítójuk 1915-ben halt meg 
91 éves korában. Nasholm Abbeyben tiszta bencés szellemet 
talált. Egészen a francia bencés kongregáció rítusa szerint 
élnek. Római misekönyvet használnak. A római ünnepeket 
tartják, pl. Krisztus Király ünnepét, Lisieuxi Kis Teréz ünnepét 
is. A monasztikus breviáriumot használják, a mi miseruháink-
ban miséznek, a gregorián éneket éneklik. Hiszik a pápa pri-
mátusát, csalatkozhatatlanságát, de „csak mint teológiai néze-
tet." Ruhájuk a francia bencés kongregáció ruhája. Igazán már 
alig valami választja el őket Rómától. A mult évben négyen 
lettek közülük katolikusokká. Ugyanezt a bensőséges, római 
hagyományokból táplálkozó szellemet találta a protestáns bur-
hami apácakolostorban is. — Franciaországban ima-keresztes-
hadjáratot indítottak az angol protestánsok megtéréséért. Az 
évi 12.000 konvertita s a meginduló bensőséges szerzetesi élet 
mintha azt mutatná, hogy a tékozló fiú visszafordult az apai 
házhoz. 



P. Schäuble, a louisianai Szent József-apátság lemondott 
apát ja elvállalta a carvillei bélpoklos-telep lelki gondozását. 

Hollandia nemzeti áldozatkészsége, valláskülönbség nél-
kül, az ősi Egmond-apátságban, ahonnan egész Németalföld 
megtérítése kiindult, új életre támasztotta a bencéseket. 

Bencés apátság Berlinben. Witowsky Mihály weingarteni 
apát, Berlin szülötte, rövidesen apátságot alapít Berlinben. A 
beuroni kongregációnak a világvárosban való letelepedése 
nagy örömet kelt a német papságban, az egész bencés rend-
ben s a katolikus világban. 

Belgium apostoli nuntiusa, Micar érsek, Szent Benedek 
ünnepén a steenbrüggei bencés apátságban oblátus-fogadalmat 
tett. Milyen szép volna, ha az oblátus-intézmény Magyarorszá-
gon is nagyobb lendületet venne a bencés rend barátai, volt 
tanítványai s tanítványaink szülei körében. így a lelki ka-
pocs sokkal szorosabbra válnék köztünk s a világi emberek is 
részesülhetnének a nagy fejlődésben levő bencés világrend 
lelki kincseiben. 

Liturgikus mozgalom Koreában. A bajorországi szent-
ottilien főapátságnak virágzó missziói vannak immár minden 
világrészben s 1000-nél több tagot számlál. Koreában most for-
dították le a misekönyvet a bennszülöttek nyelvére s így a szent-
misének anyanyelven való imádkozásával a hívek nagyban be-
lekapcsolódhatnak a liturgikus mozgalom szellemébe. 

A Szentatya a római Szent Anzelm-kollégiumnak a pápai 
főiskola címét és kiváltságait adományozta. 

A beuroni bencések Japánban. Walzer Ráfael beuroni 
főapát márciusban Japánban volt, hogy a már két éve sikerrel 
működő missziós állomást meglátogassa s a tervbe vett mo-
nostor helyét kijelölje. A monostor Japánnak egyik legismertebb 
s legszebb hegye, a 3768 m magas Fuji-san lábánál, nem 
messze a fővárostól, Jokohamától nyugatra épül. 

Lengyelországban, ahol az orosz kormány a bencés rend 
férfi ágát a XIX. század első felében megszüntette, 9 női 
kolostor működik. (Krakó, Lemberg, Nie-wicz, Pinks, Przemysl, 
Lomza, Wilna, Warsó s egy örmény rítusú Lembergben). Az 
1931-ben megkezdett apostoli vizitáció eredményeképpen, me-
lyet Vykukal prágai emausi apát végzett, kongregáció kereté-
ben szorosabb viszonyba léptek egymással a kolostorok és 
statútumaikat az új kódex szerint átdolgozták. 

Serédi Jusztinián dr. bíbornok hercegprímás július 14-én 
székesegyházunkban ugyanannál az oltárnál mutatta be ezüst-
miséjét, teljes visszavonultságban, melynél 25 év előtt, 1908 
július 14-én Dr. Kohl Medárd püspök pappá szentelte. 

Dr. Horváth Károly celldömölki perjel-plébánost, Jung 
Benedek győrszentmártoni és Holler Konrád bársonyi plébá-



nost ezüstmiséjük alkalmából híveik meleg ünneplésben része-
sítették. 

Dr. Mattyasovszky Kassziánt a budapesti székház főnö-
két s a reálgimnázium igazgatóját, a kiváló pedagógust, tan-
könyvírót, a világ-jamboree lelkészi csoportjának parancsnokát, 
folyóiratunk népszerű munkatársát főigazgatói címmel tűntette 
ki a vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

Dr. Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás Gévay Wolff 
Nándor ny. államtitkár, az Actio Catholica Kulturális szakosz-
tályának ügyvezető alelnöke előterjesztésére Dr. Sárközi Pál 
főmonostori perjelt, főiskolai igazgatót, egyetemi m. tanárt a 
Kulturális szakosztály tanácsosává kinevezte. 

A czelldömölki apátság,800 éves fennállásának jubileumi 
ünnepségei szépen folynak Apr. 30-án a helybeli és szomszé-
dos Mária-Kongregációk közös ünnepi gyűlést tartottak. Mikes 
János gróf szombathelyi megyéspüspök mondta az ünnepi 
misét s Dr. Kühár Hóris főiskolai tanár mondta a szentbeszé-
det. Az ünnepély világi részén Simon Miklós győri áll. reális-
kolai igazgató mondott hatásos beszédet a hagyományos magyar 
Mária-tiszteletről. Délután nagyszabású hódoló kömenet volt a 
város főterén Szűz Mária tiszteletére. — Május 25-én a bencés 
oblátusok és obláták mutatták be hódolatukat a Szent Szűznek. 

Az ősi zalavári apátságba vezető út árkolásánál egy 26 kg-os 
fehér márványlapot találtak, amely egyik része annak a már-
vány domborműnek. melynek képe a rendtörténet zalavári köte é-
ben a 438. lapon látható, egy sas szájában tart valamit. Az 
új leletben valószínűleg a Szent István által restaurált ősi Szent 
Adorján egyház néhány töredékével állunk szemben. Nagy 
öröm ez, hiszen 80 ősi elenyészett apátságunkból sok helyütt 
igazán alig maradt néhány kő hírmondónak. 

Győrszentivánból Dr. Boros Albán plébános e^y XVII. 
századi, 198 kg-os vörös márványsíremlék-félét küldött múze-
umunknak, melynek fejezetét két barokk voluta s két kereszt-
be tett lábszárcsont díszíti.Felette valószínűleg koponya és ke-
reszt lehetett, de ez letóredezett. írás nincs az emléken. 

Lébenyi Chapó István, bársonyosi főjegyző az 1733 — 57. 
évekből való 10 drb családi okmányát levéltárunknak adta 
örökös letétképen. 

Kegyeletesen ülte meg Bársonyos község letelepedésének 
200 éves fordulóját. 1733-ban Sajghó Benedek főapát telepítette 
újra a községet. Agilis és művészlelkű plébánosuk zarándok-
latot vezetett Pannonhalmára, ahol hálaadó istentiszteleten vett 
részt a község, melyen gregorián énekeket énekeltek, majd 
megkoszorúzták a telepítő főapát képét s imádkoztak sírjánál. 
— Az iskolások csupa bencés vonatkozású feleletekkel sikeres 
vizsgát álltak ki. 

Angelo Rótta apostoli nuncius június 9-én pappá szentelte 



9 testvérünket Pannonhalmán. Ezen alkalommal Lónyay Elemér 
herceg és felesége, Stefánia főhercegnő is vendége volt a fő-
monostornak, 

A főapát urat felvették «z igazolt felsőházi tagok névjegy-
zékébe s örökös bizottsági tag lett Győrmegyében. 

Az esztergomi nyári egyetem .'-ikerén őszintén örül a 
Pannonhalmi Szemle, melyben már két évvel ezelőtt (1931. 4. 
sz.) értékes cikk jelent meg Blazovich Jákó győri házfőnöklől 
Reflexiók a salzburgi kat. akadémikus hetekhez címen. A vál-
lalkozást itt is, mint Salzburgban, nem várt siker koronázta, 
úgy hogy a nyári egyetem állandó jelleget ölt. Munkatársaink 
közül Dr. Erdélyi László, Dr. Kühár Flóris és Dr. Magasi Artúr 
szerepelt az előadók sorában. 

Megtisztelte a főmonostort látogatásával Ferdinánd bolgár 
cár és Erzsébet főhercegnő, a világ-jamboree cserkészeinek 100 
parancsnoka, majd meg Onni Tallasz finn követ látogatta meg 
a magyar kereszténység bölcsőjét Szily Kálmán államtitkár, 
Császár Elemér egyetemi tanár és Hász Aladár miniszteri ta-
nácsos kíséretében. A finn követet az itt időző Klemm Antal 
pécsi egyetemi tanár finn nyelven üdvözölte 

A győri férfiak fogadalmi zarándoklata ez évben is jól sike-
rült. A 700 főnyi zarándoklatot Grősz József püspök vezette. 

A pekingi egyetemet, amelyet az amerikai Szent Vince fő-
apátság alapított s tartott fenn már 8 éve, a szentszék a fő-
apátság kérésére nagy érdemeinek elismerésével a Societas 
Verbi Divininek adta át. A főapátság a jelen válságos gazda-
sági helyzetben nem bírta az évi 10.000 dolláros megterhelést. 

Kelemen Krizoszton főapát úr első főpásztori látogatását 
Nyalkán, egykori plébániáján végezte. Ahogyan ez a jó nép 
ünnepelte a „plébános urat", az igazán a szivek ünnepe volt. 

Július hó folyamán már nyolcadszor gyűltek össze a kú-
riai bírák lelkigyakorlatra Pannonhalmán az uj tihanyi apátur 
vezetése alatt. Előzőleg több pesti előkelőség tartott lelkigya-
korlatot ugyancsak az ő vezetése alatt immár másodszor. 

A bajorországi szentottilieni bencés missziós főapátság 
szívesen vesz fel a missziós munkára hivatással bíró magyar 
fiukat. 

A győrszentmártoni templom kifestését nagyon ügyesen vé-
gezte Nag yLajos székesfehérvári festő. A mennyezeten a Szentlélek 
van ábrázolva galamb képében, hatalmas körben (6 m ) szét-
áradó sugárkévékkel. A szentélyben s a két oldalhajóban 4 m. 
magas keresztminta van búzakalász- és szőlőfürt-díszekkel. A 
főhajóban a mennyezet alatt 40 cm-es átmérőjű körökben 27 
festett jelkép van, melyek a hét szentséget, főkép az Oltári-
szentséget több változatban, továbbá Krisztus és Szűz Mária 
monogramjait, Veronika kendőjét és a kínszenvedés eszközeit 
ábrázolják. Az egész templomon nagyon meleg színhangulat 
ömlik el. Az összes munka 700 P-be került. 



A Szent Anzelm-jubileummal kapcsolatban folyóiratunk 
munkatársának, Dr. Zoltán Veremundnak bevezetésével és 
fordításában most jelentek meg A lélek párbeszéde Istennel 
címen Szent Anzelm Proslogiona és elmélkedései a Korda 
kiadásában. Sajtó alatt van a Szent István-könyvek sorozatá-
ban Szent Anzelmről írt munkája is. 

OBLÁTUS- ÉS OBLÁTA-SZÖVETSÉG. 
A Szent István Társulatnál megjelent kis füzet, amelynek 

címe: „Szent Benedek életszabályai", részleteket közöl Szent 
Benedeknek 1400 éves Regulájából. Tapasztaltam, kogy szere-
tettel hallgatják azok is, akik nem oblátusok vagy obláták, de 
akik ismerik Szent Benedeknek rendjét, annak magyar hajtását 
és akik örülnek, ha megismerhetik a nagy rendalapitó szellemét.. 
Ezért vettem most e kis füzet első fejezetét a kezembe és ezért 
állítom a Szövetségek elé ezzel kapcsolatban azt a gondolatot, 
ami nagyon fontos azok előtt, akik Szent Benedek szellemé-
ben akarnak élni. Az első rész a lelki élet általános alapelve-
ire vonatkozó sorokat gyűjtötte össze a Regulából és első helyen 
a Regula IV. fejezetét közli. Szent Benedek Atyánk elsorolja 
itt a ]ócselekedeteknek az eszközeit. 

Különféleképen szokták a regulamagyarázók csoportosítani 
azokat az eszközöket, amelyeket Szent Benedek Atyánk a lélek 
nemesítésnek eszközéül megjelöl és amelyeket csaknem kivétel 
nélkül a Szentírásból merít. 

A lelki élet tanítói ma is szeretnek bizonyos csoportokba 
gyűjtött elveket ajánlani. Ezen elvek szerint könnyű is beren-
dezni az életet és könnyű megvizsgálni bizonyos időközökben 
azt is, hogy mennyire haladtunk előre a lelki életben. — Nagy 
igazság az, hogy nem volna szabad egy percre sem elszakad-
nunk az Úrtól. Az is jó volna, ha nem kellene nehéz küzdé-
sek árán haladni az egyre tökéletesebb életmód felé. De úgy 
van az életben, hogy állandóan készeknek kell lennünk a küz-
désekre és állandóan dolgoznunk kell azért, hogy minél szebb 
legyen a lelkünk. Kevesen mondhatják, hogy bennük már 
olyan nagy a készség, hogy fáradság nélkül tudnak előre haladni. 
— Különösen érezhetik ezt azok, akik a mai nehéz életet élik. 

Ezért tudom ajánlani a Szövetségek tagjainak, olvassák 
el nagyon figyelmesen a Regula IV. fejezetét. Szedjék csoportba 
azt ott leírt elveket — mint egyik regulamagyarázó mondja —• 
figyeljék ineg I. az Istenre, II. a felebarátokra, III. szent tiszta-
ságra és IV. az önmegtagadásra vonatkozó szabályokat. És ha 
ezt megteszik és azután évenkint — talán a lelkigyakorlattal 
kapcsolatban azt is megfigyelik, hogyan haladtak ezen eszkö-
zök felhasználásában egy-egy év alatt, akkor kettőt tapasztal-
ha tnak : 1. azt, hogy nagy bölcseség szól a Regula ezen feje-



zetéből hozzánk és 2. azt hogy a régi keresztényeknek élete 
mennyire tanulságos a mai lelkeknek is, akik egyre jobban 
megszeretik az első keresztények életét és akik épen ezért 
tudják egyre nagyobb örömmel hallgatni és olvasni Szent Bene-
dek Atyánknak, az első keresztények életét olyan szépen vissza-
tükröztető Szabályait. 

Tovább menve azt is tudom ajánlani a Testvéreknek, 
hogy próbálják meg a kissé furcsán hangzó (pl. ne ölj, ne lopj) 
elveket és eszközöket egy-egy kis elmélkedés segítségével a 
lelkiekre alkalmazni és észreveszik, hogy ma is mennyi tanul-
ságot lehet levonni életünk alakítására ezen szabályokból, 
amelyekben mindig érezhetjük, mennyire pozitív Szent Benedek 
Atyánk építő lelke. N. T. 

Szövetségeink működéséről a következőkben foglalom 
össze a jelentést : 

Mivel országos jellegűvé lett, a czelldömölki két szövet-
ségnek az ünnepségéről emlékezem meg. Az apátság 800 éves 
jubileumát ünnepli ebben az évben. Ezen nagy jubileumból 
kivette részét a czelldömölki két szövetségünk is és bemutatta 
hódolatát a czeli Szűz Anyának. Erre az ünnepségre meghívta 
a többi szövetséget is. Budapestet Szekeres Bónis igazgató, 
Szegedy-Maszák Aladárné, Dr. Genton Ferencné, Radisics Ist-
vánné, Istvánííy Elemérné, Stodola Imréné, Szegedy-Maszák 
Palma és Tóth Bálintné képviselték. Kőszegről pedig megjelen-
tek Czingráber Péter helyi igazgató, Waldmajer Károly és Gré-
men Ilona elnökök, Náhrer Mátyás, Babosné, Csécsényi Jánosné, 
Pintér Józsefné, Pöszt Kálmánné. 

Az ünnepség május 25-én volt. Előző nap ünnepélyesen 
fogadták a városban ezen alkalomra először megjelent főapát 
urat, aki 25-én ünnepélyes szentmisét pontifikált. A szentbeszé-
det Dr. Strommer Viktorin mondotta. Ezután volt az Oblátus és 
Obláta Szövetségek ünnepélyes közgyűlése a következő prog-
rammal : A Deserta valiest játszotta a fúvós zenekar, majd 
Dr. Horváth Károly perjel az Oblátusok igazgatója nyitotta 
meg a gyűlést. A főapát úr ünnepi beszédében a lelkeknek 
hazavágyódásáról beszélt. Ilyen hazavágyódás a mai ünnepség 
is, amidőn a jó Anya előtt jelentek meg gyermekei, hogy hódol-
janak Neki. — Tarr Ilonka Dr. Radványi Kálmán Szent Bene-
dek c. költeményét Reich Kató pedig Székely László. Szépek 
szépe c. költeményét szavalták. A központi igazgató az összes 
oblátusok és obláták hódolatát tolmácsolta a Szent Szűz előtt 
és köszöntötte az ünneplő .szövetségeket. — Szegedy-Maszák 
Aladárné javasolta, hogy az együttérzés ápolására évenkint 
tartsanak közös gyűlést, amelyen a beszámoláson kívül a közös 
célkitűzéseket is meg lehetne beszélni. Jándi Bernardin apát úr 
örömmel fogadja a czelli szövetségek nevében a javaslatot, 
amit a főapát úr azzal fogad el, hogy az első ilyen gyűlés 



Pannonhalmán legyen. Az ünnepélyes közgyűlést a czelli apát 
úr zárta be és végén a pápai és magyar himnuszt énekelte el 
a nagy számban megjelent közönség. 

D. u. körmenet volt, amelyet a főapát úr vezetett. Este 
pedig a kongreganisták : A romok meséje c. alkalmi színművet 
adták elő. 

Kecskemétről megkaptam a Szövetség tíz éves fennállá-
sának emlékére összeállított kimutatást. Ha volna elég helyünk, 
szeretném ezt a kimutatást egész terjedelmében leközölni, mert 
nagy bizonyság arra, hogy csendben mennyit lehet elérni kö-
vetkezetes munkával. Mutatja azt, hogy a léleknemesítés nagy 
munkája mellett hogyan lehet felebarátaink lelkéért áldozatosan 
dolgozni. Kecskeméten nagy gondot fordítanak a lélekszépítésre 
az oblátáink, akik mellett oblátusaink is szeretettel vesznek 
részt a maguk lelki tökéletesítésének munkájában. A finom 
lelkű elnöknő és a helyi igazgató áldozatos munkája lát-
szik azokon, akik már évek óta dolgoznak a Máriavárosban, 
nemcsak a templomépítés vágyát tartják ébren, hanem a lelkek 
templomát is építik a Szívgárdákban és Ifjúsági Egyesületekben. 
És mindent megtesznek, hogy felebarátaiknak tudását így gyara-
pítsák tudván azt, hogy erre szükségük van. 

Az évfolyam első számában közölt jelentés óta a követ-
kező munkáról számolnak be : Lelkiéletük mélyítésére havon-
kint tartott gyűléseiken a helyi igazgató a következő témákról 
beszélt : januárban a hitről, februárban az imádságról, márci-
usban az Olajfák jelenlétéről olyan szempontból, hogyan lehet 
ott megtanulnunk a jó imádságot, áprilisban a szóbeli és az 
elmélkedő imáról, májusban a Szűzanyát állította lelkük elé, 
júniusban pedig a Szent Szívre irányította a helyi igazgató a 
figyelmet. — Szent Benedek szellemének ápolására Balázs 
Benedikta három napon keresztül beszélt a bencés szellem 
tipusvonásairól. — Megünnepelték Szent Skolasztika és Szent 
Benedek napját : szentmisét hallgattak és közös szentáldozás-
hoz járultak. 

A máriavárosi népmisszióban végzett munka egyrészt 
előadások megtartásában nyilvánult, meg. Előadók voltak : Pásti 
Sándorné tanárnő, Lészka Béla jegyző, Balyi János segédlel-
kész, Domokos László igazgatótanító, Cservenka József helyi 
igazgató, Megáll József tanár, Dr. Tóth László orvos, Katona 
Géza tanár, Tóth Teréz elnöknő. A Népmisszió szokás szerint 
3 napos lelkigyakorlatot rendezett január 2—4, amelyet Cser-
venka József vezetett. Megrendezte a Szívgárda napot kará-
csonykor és a karácsonyi ünnepélyt a fogházban. Szokás 
szerint megtartották a Szent Benedek estet, amelynek szónoka 
Benedikta nővér volt. — Közgyűlése a tízéves jubileumi köz-
gyűlés volt, előadói : Palágyi Natália szoc. testvér, Linka Ferenc 
esperes és Cservenka József. — A máriavárosi templom-napot 



pünkösd másnapján tartották meg. Kovács Sándor apátplébános 
pontifikált. 

Három új tagot ugyancsak az apátplébános úr vett fel az 
említett napon. 

A kőszegi Szövetségek, életéről szóló évi jelentés is nagy 
munkáról tesz bizonyságot. Szervezeti Szabályzatunk szellemé-
ben itt is első sorban a lelki élet elmélyítése ad j a a legfőbb 
munkát. Ennek e-zközei voltak a heti közös szentmise, a havon-
kint tartott gyűlés és közös szentáldozások. Tagjaik száma 17-tel 
gyarapodott, akik közül négyen öltöztek be oblátának és 3 ob-
látus és 10 obláta pedig fogadalmat tett. Szeretettel kérik a 
többi Szövetség imáját munkájukra. Halottuk egy volt : Horváth 
Lajosné. Részt vettek a czelli oblátus-ünnepélven. Szociális 
munkát két irányban végeztek 1. a közel 500 lakót számláló 
barakkban indították meg a munkát, hogy az ott lévő anyagi, 
de főleg erkölcsi nyomort enyhíthessék. A lakóknak kb. felét 
már is sikerült megnyerniök arra, hogy rendszeres munkával 
és kenyérkeresettel ellátva emberi életet éljenek és lelkükre is 
gondoljanak. Március 18-án nyílt meg a Családi Otthon, amely-
ben külön csoportokban a gyermekekkel és külön felnőtekkel 
foglalkoznak és ebben a munkában nagy erőt visznek be az 
obláták is. A testvérek egy másik csoportja a Stefánia Anya 
és Csecsemővédő Szövetségben dolgozik nagy odaadással . 

A budapesti Szent Skolasztika Szövetség munkája csend-
ben, nagy gondok közt folyik. A központi igazgató júniusban 
meglátogatta a Szövetséget és az összegyűlt tagokkal és a választ-
mánnyal megbeszélést folytatott. Az a nagy munka, amely 
Budapesten vár a Szövetségre, teszi szükségessé, hogy a köz-
pont a Szervezeti Szabályok előírásának megfelelően a Szövet-
ség áldozatra kész vezetőségével és Tagjaival a őszi közgyű-
lésen kész tervezettel állhasson be a Kat. Nagygyűlés prog-
ramjába. 

A munka itt is a régi megszokott keretek között mozgott. 
A lelki élet mélyítésén dolgozott Szekeres Bónis új helyi igazgató. 
A szociális és karitatív munkában is kivették a részüket. A 
levelező lapok, levélpapír és Szent Erzsébet képek kiadására 
sikeresen vállalkoztak és így a Szövetség anyagi ügyeit a mai 
nehéz időkben is rendben tudták tartani. 

A tagok száma néggyel gyarapodott, akik mindnyájan 
skapulárét kaptak. 

Tiszaújfaluban egy oblátus tett oblátiót a központi igaz-
gató kezébe, aki a tagokkal megbeszélést folytatott május 17-én. 



1. Dr. Kurzweil Géza: Új embertípus, új i z lés , új irodalom. Pannonha lma . 1932 
2. Dr. Bánhegyi Jób : Kaffka Margit. Pannonha lma . 1932. 
3. Dr. Szabady Béla : Nagyfalvi Gergely váci püspök, zalavári apát 

Pannonhalma. 1932. 
Nagy Balázs és Matlyasóvszky Kasszián : Ami az ifjút naggyá teszi. P a n -

nonhalma. 1925. Ára : 2 P 
A b e n c é s diák kalauza. Pannonhalma. 1932. Ára : 70 fill. 
Pierre Delattre : Les luttes présentes du catholicisme en Europe Centrale. 

Á r a : 2 3 0 P. 

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

1. A pannonhalmi főapátság története. 1. (996 — 1243) vászonköt. 25 '—P 
11 2. (1243—1404) „ 23 — 

Ili 3. (1405-1535) „ 24 — 
IV. 4. (1535—1708) „ 25'— 
V. 5. (1709-1802) „ 25 — 
VI. A) „ 6. (1802-től) „ 23 — 
VI. B) „ 6. (1802-tőD „ 30 — 

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

IX 11. (1548-tól) 23'— 
X. A tihanyi apátság története. I. (1055-1701) 25 — 
XI. „ „ II. (1701-től) „ 25 — 
XII. A) A dömölki apátság története 23 — 
XII. B) A z e lenyészet t b e n c é s a p á t s á g o k 22'50 

A 14 vastag foliokötet ára vászonkötésben 340'— P, papírkötésben minden 
kötet 1 P-vel olcsóbb, az egész sorozat 326'— P. 

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

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

ból, tartós minőségben, közvetlen gyári áron. 

A pannonhalmi Főmonostor állandó szállítója. 



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

doktorátusi értekezései 1926-tól 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



OBERBAUER A. UTÓDA 
B U D A P E S T , 
IV., VÁCI-U. 

4 1 . 
ALAPÍTÁSI ÉV: 1863 

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

vállalata. 

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

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

tesen megküldöm. 

TELEFON: AUTOMATA 833—44. 
(Wwvnn/uww\nAnA/w\/uv/v\an/www\Annniw\/w\AAA 

RIEGEROTTO 
ORGONAGYÁR 

BUDAPEST, X., SZIGLIGETI-UTCA 29. 
( R Á K O S F A L V A ) • TELEFON: 9 6 3 - 4 5 . 

Új orgonákat, 
valamint homlokzatsípok szállítását szakszerű, művészi 

kivitelben és o r g o n a j a v í t á s o k a t m é r s é k e l t á r b a n 

elvállalunk. 



EGYHÁZI MUIPAR1INTEZET 
L E V I S C H R . U T Ó D A 

Lorencz Antal 
S Z O M B A T H E L Y 

K Á L V Á R I A - U . 2 3 . 
O L T Á R É P I T É S Z E T , S Z O B R Á S Z A T , A R A -
N Y O Z Á S , T E M P L O M F E S T É S , Ú J O L T Á R O K 
S T B . K É S Z Í T É S E , R É G I E K S Z A K S Z H R Ü 

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

Ápoljuk a jó zenét ! Zeneápo lás — lelkiápolás! 
Évtizedek óta közismert legjobb 

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

kápolnák-, templomóknak. 
Magyarország legnagyobb harmónium raktára: 

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

Kapisztrán Nyomda Vác. Felelős üzemvezető: Farkass Károly. 



Lelkes István: A magyar-francia barátság aranykora. Bp. 1932. Sárkány ny. Rt. 
Schütz Antal : A házasság. Bp. Szent István-Társulat. 
Tarczai György: Masolino. II. kiadás. 
H. Sienkiewitcz : A keresztes lovagok. 
Schütz Antal : Szentek élete. I. k. 
Dr. Kalmár Gusztáv : Küzdelmek á fehér halál orszá-

gában. II. kiadás. 
H. Bordeaux : A kis keresztesek. 
Káldi György S. J. : Ószövetségi Szentírás. II. k. 
Migray József : A marxizmus csődje. 
H. Sienkiewicz : Volodijovszki úr. 

: Vízözön. 
H. Bordeaux : Tuilette. 
L. Bertrand : Sanguis Martyrum. 
Blaskó Maria : Szívecske. 
Törökné Kovács Hermin : Margitvirágok 
B. Czeke Vilma : Jézuska hegedűje. 
Biese : Deutsche Literaturgeschichte. B L. 1 — 3. Beck-sche Verlagsbuch-

Handlung. München. 
Hasenkamp: Das Spiel vom Antikrist. 2. Aufl. Aschendorff. Münster im 

Westfalen. 
Miskolczy Gyula : A horvát kérdés története és vívmányai a rendi állam 

korában. I—II. k. Bp. A Magyar Történelmi Társulat. ' 
Dr. Viszota Gyula : Gróf Széchenyi István naplói. 3. k. Bp. A Magyar Tör-

ténelmi Társulat. 1932. 
Swoboda : Octavian und Illiricum. Wien. 1933. Verlag Oskar Höfels. 
Veit : Die Kirche im Zeitalter des Individualismus 1648 bis zur Gegenwart. 

1933. Herder. 14 80 M. 
G. Morin 0 . S. B. : S. Caesari arelatensis episcopi Regula Sanctorum Virginum. 

Romae. Hanstein. 1933. 2'80 M. 
Haenser : Eusebius Pamphili Bischofs von Caesarea Kirchengeschichte. 1932. 

Kősel und Pustet. München. 
Dr. Tóth Kálmán: Krisztus Király oltáráldozata a hívő lélek tükrében. 

Esztergom. 1932. Laiszky János könyvnyomdája. 6 50 P. 
Bűchler : Die Kultur des, Mitelalters. Alfred Kroner Verlag. Leipzig, 3 7 5 M. 
Laurentzy Vilmos dr. : Új magyar iskolapolitika. Királyi Magyar Egyetemi 

Nyomda. Bp. Ára 1'20 P. 
Kyriale für das Volk. Kunstverlag Beuron. Beuron. Hohenzollern. 45—60 Pfg. 
Mosnier : Les epitres et les evangeljes. cl. Lethielleux. Paris. 12 Fr. 
Janvier : La passion de notre-seigneur Jésus-Christ et la morale chrétienne. 

P. Lethielleux. Paris. 15 Fr. 
Kortleitner : Commentatines biblicae. III—VII. 1930-33. Oeniponte. F. Rauch. 
Barsotti : Sigeri de Brabantia. De aeternitate mundi. Aschendorff. Monasterii. 

1933. 0'80 RM. 

B e n c é s reálgim-
názium. 

Diákmenza. 
Tel. 171. 

„PAX" 
P á p a , Főutca 9. 

könyv-, zenemű-, 
írószer- és papíráru 

kereskedése. 

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

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



STIMMEN AUS PANNONHALMA. 
ACHTER JAHRGANG. No. 3. 15. Szeptember 1933. 

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

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

INHALT. 
Studien. P. Jakob Biazovich : Der Massenmensch. — P. Dr. Paul Sárközy : 

Alte Mathematiker von Tyrnau. — P. Dr. Polycarp Radö und P. Dr. 
Geiza Kurzweil : Sprechchor auf Grund der Prophezeiung des Isaias. 
— P. Dr. Arator Magasi : Gedichte. — Gerardus Bruzer : Gedicht. 

Umschau. P. J a k o b Biazovich: Die Automate. — P. Dr. Barnabas Holenda: 
Die neue Wel tanschauung der Physik. — P. Arnoldus Szelecz : 
Zahl de s Ungartums in Brazilien. 

Besprechungen. 
Benedictina. P. Dr. Paul Sárközy : Wirksamkei t der Mittelschulen des ung. 

Benediktinerordens im Schuljahr 1932/33. —*Ordensnachrichten. 
— Angelegenheiten der Oblatenverbände. 

REVUE DE PANNONHALMA. 
No. 3. le 15. Sept. 1933. 8-ème ANNÉE. 

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

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

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

SOMMAIRE. 
Études. Dom Jákó Biazovich : L 'homme collectif. — Dom Pál Sárközy : 

Anciens mathématiciens de Nagyszombat . — Dom Polikárp Radó 
et Dom Géza Kurzweil : Le reste se convertira. — Dom Artúr Magasi 
Poésies. — Gellért Bruzer : Poésie. 

Revue d e s i d é e s et d e s faits. Dom Jákó Biazovich : La machine automa-
tique. — Dom Barnabás Holenda: Les idées nouvelles de la Physique. 
— Dom Arnold Szelecz : Le nombre des hongrois en Brésil. 

Livres. 
Benedic t ina . Dom Pál Sárközy : L'oeuvre des Collèges bénédictins en 1932/33. 

— Nouvelles de 1' Ordre. — Nouvelles des Oblats et des Oblates. 

Kapisztrán Nyomda Vác. Felelős üzemvezető : Farkass Károly 



1933. VIII. ÉV. 4. SZ. 

PANNONHALMI 
SZEMLE 

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

FŐSZERKESZTŐ : Dr. STROMMER VIKTOR1N, tihanyi apátúr. 

TARTALOM. 
Tanulmányok. 

Herczeg Ferenc születésének 70. évfordulója. 
BLAZOVICH JÁKÓ: A halódó marxismus. 
Dr. MAGASI ARTÚR : Szótár-javítás. 
KURZWEIL GÉZA: Naphimnusz. 

Figyelő. 
Dr. MATTYASÓVSZKY KASSZIÁN: M o s s u l - B a g d a d . 

Könyvek. 
Bölcselet. — Bölcselettörténet és dogmatörténet. — Hittudomány. — 

Egyháztörténelem. — Liturgia. — Lelkipásztorkodás. — Lelkiélet. — Irodalom. 
— Irodalomtörténet. — Klasszika-filológia. — Történelem. — Művészettörté-
nelem. — Művelődéstörténet. — Nevelés. — Lexikon. — Vegyes. 
Benedictina. 
Rendi hírek. 

FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. MIHÁLYI ERNŐ. 

KIADJA A PANNONHALMI SZENT BENEDEK-REND. 

PANNONHALMA. 
1933. 



A PANNONHALMI SZEMLE 
a pannonhalmi Szent B e n e d e k - R e n d k iadásában évnegyedenként jelenik meg 
hatíves számokban. Főszerkesztő : Dr. Strommer Viktorin, tihanyi apátúr. 
A szerkesztőbizottság tagjai : Dr. Sárközy Pál, Dr. Kocsis Lénárd, Dr. Klemm 
Antal, Dr. Kühár Flóris, Dr- Hegyi Dámján, Dr. Holenda Barnabás, Dr. Sza-
lay Jeromos, Dr. Bánhegyi Jób, Dr. Radó Polikárp, Dr. Kurzweil Géza. 
Felelős szerkesztő : Dr. Mihályi Ernő. Felelős kiadó : Tardos Vida. 

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

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

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

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

A Pannonhalmi Főiskola könyvei 
1. Dr. Sárközy Pál: A differenciálegyenletek e lméletének elemei. 

Pannonhalma 1932. 
2. Dr. Vanyó Tihamér Aladár: Püspöki jelentések a magyar szent 

korona országainak egyházmegyéiről, 1600—1850. 
Pannonhalma, 1933. 

A Pannonhalmi Főiskola évkönyvei 1910—1917. 
Aruk évfolyamonként fűzve 4 P. 

Szent Gellért 
Ifjúsági, hitszónoklati folyóirat. Húsz évfolyam. 

Évfolyamonként 4 P., kötött példány 5 P. 

SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK : 
Alexandre Masseron : Saint Christophe, patron des automobilistes. 

Grasset 15 fr. 
André Sigfried : Tableau des Partis en France. Grasset 15 fr. 
Doncoeur: Retours en Chrébienté. Grasset. 15 fr. 
M. Muret: François Ferdinand. Grasset. 20 fr. 
Ernest Pezet : La Jougoslavie est-elle en péril ? Blond 15 fr. 
Mentes Mihály: A lélek orgonál. Győr. 1933. 
Gerőcz Kálmán : A filozófia kreditívái. Kredontológia. Sátoraljaújhely. 

1933. 
Dr. Szunyogh X a v . Ferenc O. S. B. : Magyar-latin Misszálé. Szent 

István Társulat. Bpest. 8 40—18 P. 
Dr György L a j o s : Magyar anekdotáink Naszreddin-kapcsolatai, Ko-

lozsvár 1933. 



PANNONHALMI S Z E M L E 
1933. NOVEMBER 15. VIII. ÉVF. 4. SZ. 

o 

Tanulmányok. 
HERCZEG FERENC SZÜLETÉSÉNEK HETVENEDIK 

ÉVFORDULÓJA. 

Herczeg Ferenc — híven egyéniségéhez — kitért a hangos 
ünneplés elől, de a szívek kiáradásának feléje nem vethetett 
gátat. Szeptember 22-ét ünnepének is érezte minden egészsé-
ges érzésű magyar. Az igazi ünnep kiemelkedés a hétköznap-
ból ; ez az évforduló is fölemelkedést jelentett, újra ráeszmélést 
arra az értékre, melyet Herczegben bír a magyarság. E sorok is 
ilyes újraátélésnek eredményei és csak szerény hódolat akar-
nának lenni a nagy író géniusza előtt. 

A nagy értékekkel sokféle viszonyba kerülhet az ember : 
éppen ez mutatja gazdagságukat, sokrétűségüket. Lehet nézni 
Herczeget a l'art pour l'art, az ú. n. tiszta művészet szempont-
jából : kiválóságán azért nem esik csorba. Vérbeli művész. Is-
tenáldotta kifejező és alakítótehetség, melyet párjátritkító öntu-
datosság fokoz még tökéletesebbé. Érzi is, érti is a műfajok 
törvényeit, kezében ki is teljesedik nem egynek természete ad-
dig a fokig, melyen túl fejlődés nem is igen képzelhető. Föltét-
len ura a nyelvnek. Az érzelem a leheletszerű megrezdülés-
től a szenvedély viharzásáig megtalálja nála egyenértékű kife-
jezését ; műveiben mély gondolatok kristályosodnak átlátszókká 
és szellemes ötletek szikrái cikáznak ; gyengédségtől, megható-
dástól harmatosak a szavak, de ha kell, az ítéletet ülő igazság 
kíméletlenségévé is keményednek ; át-átivakodnak a felsőbbsé-
ges, megértő humorral, azonban tudják szolgálni az iróniát, a 
gúnyt és sokszor ostorai az erkölcsi fölháborodásnak. Az érte-
lem fegyelmező ellenőrzése alatt állanak, éppen ezért szabato-
sak, világosak és tömörek, de semmit sem vesztenek természe-
tes frisseségükből. Herczeg született elbeszélő. Nem mesemondó, 
mint Jókai ; nem anekdotázó, mint Mikszáth ; az előkelőség 
könnyed folyamatosságával szól hozzánk. Hozzá magyar is a 
nyelve, kinemesedett, de igazi magyar nyelv. Emlékezéseiben 
némi magyarázatát is ad ja annak a csodálatos jelenségnek, 
hogy ő, az idegen faj gyermeke, aki csak a középiskolákban 
tanult meg magyarul, oly tökéletesen bele tudta magát élni nyel-
vünk szellemébe. „Szögedi" dadá ja volt és magyar nyelven „ga-



gyogott" először. Később elfelejtette ugyan a „szögedi nyelvet", 
de utóbb minden magyar szó, melyet hallott, úgy közeledett 
feléje, — mondja — mintha lelke mélyéből bukkant volna föl. 
A teljes magyarázat azonban ezután is annak a léleknek mély-
ségeiben rejtőzik. 

Herczeg mindig megbecsülte művészete eszközét, a nyel-
vet. Nagy műgonddal dolgozik. Stílusán nincs is nyoma a ha-
nyatlásnak, sőt Emlékezései-ben elevenebben ír, mint valaha. 

Az anyagot ennek a kiváltságos alakító és kifejező ké-
pességnek elsősorban Herczeg élettapasztalata szolgáltatta. Ele-
inte kizárólag, de később is, midőn a múltba merült, nem egy-
szer saját kora embereinek lelkén át értette meg letűnt idők 
szellemét. Mindig jó szeme volt. Szabatos, határozott képekben 
fogta fel az érdekes jelenségeket, azonban a Fenn és lenn, a 
Gyurkovics-lányok, a tiszti életből vett történetek után sokat kel-
lett még élesednie látásának, hogy a szívek legbelsőbb rejteke 
is feltáruljon előtte. Jellemzően mutatja fejlődését Emlékezései-
nek az a vallomása, hogy Tarján Gidát (A dolovai nábob leá-
nya) és Ocskay Lászlót egy emberről mintázta. A modern tár-
sadalmat jellegzetes alakjaiban elemző műveiben azonban már 
teljes felkészültséggel jelenik meg. (Mesteri noveljái, azután Sza-
bolcs házassága, Lélekrablás, A honszerző, Álomország, Az 
aranyhegedű stb.) Aki majd szellemtörténeti szemmel nézi ez 
évtizedeket, bőven kiaknázhatja Herczeget, aki oly gazdag 
egyéni változatban vonultatja fel kortársainak tipikus alakjait 
é s mutatja be sajátos érdeklődésének tárgyát, a nő lelkületét. 
Emberei azonban nem rekednek meg a korszerűség korlátai 
között, általánosan jellemző tulajdonságok sűrűsödnek össze 
bennük konkrét valósággá. Fegyelmezett tárgyiassággal rajzolja 
ez életet, melyben feltétlen érvényű erkölcsi törvényekhez való 
viszonyuk szerint alakul boldoggá vagy szerencsétlenné sorsunk. 
Nemes erkölcsi felfogása magaslatáról többször éles szatírával 
pellengérezi ki a köz- és társadalmi élet visszásságait. Rész-
véttel néz a letörtekre, de bízik a megtisztulás lehetőségében 
és eszközei közt nagy szerep jutott a mindig nemesjtő munká-
nak. (A láp virága, A kivándorló, A honszerző.) Érinti majd 
az élet igazi értelmét is, belekapcsolódásunkat a természetfeletti 
rendbe. (A nap fia.) 

Herczeg vérbeli realista, azonban lelkének, ízlésének fí-
nomvolta távoltartja a naturalizmus durvaságaitól. Nemes hi-
vatást is teljesít ezzel. „Herczegnek— mondja Horváth János 
— a magyar irodalomtörténetben az lesz egyik legnagyobb je-
lentősége, hogy oly időben, mikor a naturalista regény számára 
nálunk is megnyílt az út s megvolt a hajlam ; másfelől pedig 
oly ábrázoló tehetséggel, mely élethűségében párját ritkítja : az 
ő kiváló elbeszélő művészetével egy tisztább, nemesebb és köl-
tőibb irány hűségében tudta megtartani s megőrizni a magyar 
olvasóközönséget. A közönség lelkében, klasszikus irodalmunk 



Tiagy hagyományaihoz társultan, jelentékenyen növelte Herczeg 
hatása azt az ellenállóképességet, melyet a közönség az iro-
dalmi dekadenciával szemben tanúsít". 

Más vonatkozásban is bekapcsolódott Herczeg klasszikus 
irodalmunk, tradícióinak vérkeringésébe. Jókai mellé még éle-
tében felnyomultak Mikszáth, Herczeg és Gárdonyi, hogy azu-
tán együtt uralkodjanak a magyar elbeszélő költészet birodal-
mában. Egyénítő tulajdonságaik között jellemző viszonyuk a 
múltból átöröklődött nemzeti érzésvilághoz,a magyarság életkér-
déseihez. Gárdonyit történeti regényeiben is inkább az egyéni 
sors érdekli; Mikszáth a maga kételkedő relatívizmusában meg-
ingat, letörpít minden kiválóságot, bizalmatlanná tesz minden 
nagy érték iránt, kiábrándít, elernyeszt. Herczeg sohasem írta 
volna meg az Üj Zrinyiászt. Gyökeres hazafias érzésével őrzi 
kapcsolatát klasszikus elődeivel és hűségesen képviseli irodal-
munknak drága kincsként átöröklődő nemzeti hivatását. Sok-
oldalú ez a hivatás. Ősi szellemi értékek őrzője a magyar író, 
a nemzet eleven lelkiismerete, érzéseinek, törekvéseinek tol-
mácsa, örömének harsonása, bánatának elsírója, vígasztalója, 
jövőbelátó vates-e, prófétája. 

Az Ocskay brigadéros-ban a hagyományos történetszemlé-
let alapján elevenedik meg a kuruc kornak egyik szomorú esemé-
nye. Sajátságosan van az ember ezzel a darabbal. Egyéni tra-
gédia sötétedik benne, de hőse, kinek lelkéből az összeütköző 
erők kirobbanják a katasztrófát, tipikusan magyar. Tragikuma 
mintha az egyéni életen túlra is ki akarna áradni . . . 

Széleskörű és alapos történeti tanulmányok talaján ritka 
művészi intuíció támasztja fel a Pogányok világát. Eltemetünk 
egy kort, hogy a sírhalmon új idők vetése zsendüljön szárba. 
Szívünk egy darabját is elhantoltuk. De a történet logikája kér-
lelhetetlen. Pusztulnia kell annak, ami elavult, győz az igazán 
modern, az erkölcsileg felsőbbséges eleven erő. 

Tragikus kiváltság a mélyrelátás. Politikai életünk zilált-
sága a század elején a nemzeti lélek végzetes betegségét fedte 
fel Herczeg előtt. Sötét sejtelmek, keserű fájdalom, Kasszandra-
jóslata a Bizánc. Herczeg századok távolságába, idegen nép 
életének sorsszerű fordulatába vetíti vissza a megérzett magyar 
bűnhődést. Egyúttal egyetemes erkölcsi törvények, örök történeti 
erők időkfölötti magasságába is emeli. Annál fönségesebb, döb-
benetes komorsággal mered ránk természetes tanulsága. „Min-
den nemzet akkor hal meg, ha megásta a maga sírját". Mo-
hács nemzete csak ment tovább a pusztulás felé. 

Az összeomlás után a magyar bánat újra csak Herczeg-
ben találta meg legméltóbb költői tolmácsát. Az élet feapu-ja 
szintén kiemelkedik az egyszeriség köréből. Tragikus végzet-
szerűség borong fölöttünk. Hányszor állottunk az életnek, a ma-
gasabbrendű életnek kapuja előtt, de az nem nyílott ki előttünk! 
Védői voltunk, áldozatai lettünk Nyugat-nak. Nem siránkozunk, 



keserű önérzettel, dacos elszántsággal szenvedjük sorsunkat.' 
Ha szobrász volnék, a Rómából kivonuló Vértesi Tamásról fa-
ragnám ki a trianoni magyar szobrát. 

A fájdalom enyhültével, midőn már föl-fölvillanik a re-
ménynek egy-egy sugara, ismét a mult vigasztaló tanulságát 
idézi fel nemzete elé Herczeg (A fogyó hold), az újjászületés 
munkájának elején pedig Széchenyit jeleníti meg (A híd), a 
munkás hazafiság örök példaképét, kiben az érzés szenvedé-
lyességét a felelősségtudat és a felsőbbséges értelem fegyelmezi. 

Emlékezései-ben azt mondja Herczeg : „az író tulajdonké-
pen nem éli át, csak olthatatlan kíváncsisággal szemléli az életet. 
0 nem szolidáris egyik emberrel és így önmagával sem". Csak-
ugyan, a művésznek bizonyos távolságból kell néznie tárgyát, 
fölötte kell állania, különben képtelen volna alakítani. De még 
a legobjektívebb íróra is jellemző, hogy mit is szemlél és vá-
logat ki azzal az „olthatatlan kíváncsisággal", mit és hogyan 
értékel. Ezért még a drámában és elbeszélő művekben is az 
író lelkének vonásai tekintenek ránk alakjai arcából. E műfa-
jokkal kapcsolatban maga Herczeg is álarcosbálról beszél, ahol 
minden dominó alatt maga a szerző rejtőzik. Az az elmélyülés, 
mely oly jellegzetes sajátsága Herczeg művészetének, a min-
dig teljesebb azonosulás a nemzet szellemével, melyet nyomon 
kísérhetünk műveiben, az ő lelkének is sajátságai. A hetven-
éves Herczeg az ő műveiből is úgy lép elénk, mint a magyar-
ság nemes tulajdonságainak eszményi képviselője. Széchenyi 
álmodhatott ilyen „kiművelt fejű" emberről, aki magyar talaj-
ból nyúlik a legnagyobb és legegyenesebb kultúra régióiba, aki-
ben megvannak azok a vonások is, melyek hiányát oly fájón 
érezte nemzeténél a nagy reformátor : a fegyelmezettség előke-
lősége. Ne feledjük azt sem, hogy Bánátból, a Hét sváb és a 
Fekete lovas hazájábóljö n hozzánk. Abból a népből, mely hűség-
gel vállalta sorsa közösségét velünk. Nagymagyarországot jelenti 
Herczeg. Elő tiltakozás, személyiséggé vált magyar Igazság. 



A HALÓDÓ MARXIZMUS. 

Érdekes ankét folyt le a közelmúltban egy tekintélyes 
francia sajtóorgánum a Le Temps hasábjain. A fölvetett kér-
dés ez volt: „Que»reste-t-il de vivant dans le marxisme?" — 
mi maradt még élő a marxizmusban. Az ankétnak különös ér-
dekességet kölcsönöz az a körülmény, hogy az idén mult öt-
ven éve. hogy Marx meghalt. Ötven éven keresztül a marxiz-
mus volt a szociális gondolat egyik legjelentősebb hordozója. 
A félszázad utolsó éveiben úgy látszott, hogy a civilizált terü-
letek nagy részén a marxizmus lesz az embertömegek, álla-
mok sorsának intézője. A történelmi dialektika teljes kímélet-
lenségével repült föl monarchiák romjai fölé a vörös zászló. 
Nemcsak a munkásosztályban gyulladt ki a hit, hogy a szociál-
demokrácia végre elkapja a világ kormánykerekét s szeren-
csésebb utakra tereli az emberiség sorsát, hanem még a marx-
ista gondolatvilággal szemben a háború előtt közömbös pol-
gárság is bizalmával a szociáldemokrácia felé kezd fordulni. 
Még két évtized sem mult el s itt állunk a kérdés előtt : van-e 
még egyáltalában életereje a marxizmusnak ? 

Hogy a kérdés mennyire jogosult, annak döntő bizonyí-
téka az a körülmény, hogy szociáldemokrata körökben is el-
hangzott. A La Vie Socialiste ez évi május 20-iki számában a 
tekintélyes Frossard ezt írja : „Föl kell vetni a kérdést, nincs-e 
itt az ideje annak, hogy (a szociáldemokráciában) bizonyos 
változtatások történjenek. A kérdés melytől félünk, ez : mi ma-
radt még meg Marxból?" Ugyanő egész nyíltan „débandade 
du socialisme universel"-ről, az egyetemes szociálizmus föl-
bomlásáról beszél. Belga elvtársa, Henri de Man „au delà du 
marxisme", a marxizmuson túl keresi azt a megoldást, amelyre 
maga a marxizmus képtelen volt s a marxista gondolatvilág-
ban erős revíziót sürget. A neves tömegpszichologus, Gustave 
Le Bon még háborúelőtti jóslata beteljesedett: „A szociálde-
mokrácia csak addig a napig fog növekedni, amíg diadala 
után hozzálát ígéreteinek gyakorlati megvalósításához. A meg-
valósítás első kísérletei után rögtön ki fog derülni az ígéretek 
hiábavalósága s az új hit azonnal elveszti minden presztízsét". 

A Le Temps ankét ja tehát igazolt. Igazolt volna a Fros-
sardok, Henri de Manók vallomása nélkül is. A világtörténe-
lem kevés olyan nagyarányú, milliókat mozgató áramlatot is-
mer, mely fölött oly rövid idő alatt hangzott volna el az elma-
rasztaló ítélet, mint a szociáldemokrácia. Félszázad elgendő volt 
ahhoz, hogy Marx gondolatvilága bomlásnak induljon, varázsa 
megtörjék. Mert ennek a folyamatnak vagyunk szemtanúi. Ne 
vezessen félre bennünket az a körülmény, hogy néhány or-
szágban a szociáldemokrácia még mindig jelentős politikai té-
nyező, hogy még mindig nagy tömegek bizalmának letétemé-
nyese. Téves volna, az a magyarázat is, hogy kizárólag a min-



denütt föllángoló nemzeti érzés s az ebből kiáramló politikai 
irányzatok fogják le a marxizmus életerejét. A marxizmus Ösz-
szeroppanásának végső okai a rendszerben keresendők. A 
marxista gondolatvilág, mint elmélet magával tudott ragadni, 
de az életközelséget el nem bírta. Fölbomlása megindult azon 
a napon, mikor az elmélet ködéből bele kellett állnia az aktív 
történelmi tényezők sorába. 

A veszedelmes szirt, amelytől a marxizmus az első léket 
kapta, a nemzetköziség gondolata volt. Marx lehetetlenségre 
vállalkozott, ontologiailag tévedett, amikor a jövő társadalmá-
ból és államéletéből a nemzeti gondolatot száműzni akarta. 
Ismeretes az egyes Internationalek sorsa. Az elsőt elsöpörte a 
francia-német háború, a második a világháború fergetegében 
mondott csődöt. A csődből kivezető útat nem találja meg az 
1923-as hamburgi rekonstruálás sem. A különböző nemzetek-
hez tartozó szociáldemokrata szervezetek, csoportok közt a fe-
szültség továbbra is fönnmarad. A szociáldemokrata nemzet-
köziség politikailag és gazdaságilag teljesen inaktív eszme 
marad,. 

Érdekes ilyen vonatkozásban a harmadik Internationale 
sorsa. A harmadik Internationale a nemzetköziség gondolatá-
nak még nagyobb, még határozottabb hangsúlyt adott. Mi lett 
az eredmény ? Brussilov szerint „a Szovjet a nemzetköziség 
gondolatának propagálása közben megerősítette az orosz nem-
zeti öntudatot s fölszította a patriotizmust". A harmadik Inter-
nationale belefutott a legszélsőbb, legkíméletlenebb etatizmusba, 
amely nyugodt lelkiismerettel intéz gazdasági rohamokat más 
államok ellen, pedig tudnia kell, hogy e támadások kárvallott-
jai elsősorban a munkástömegek. A marxizmus G. Sorel sze-
rint nem ért el egyebet, mint hogy a „politikai pártok helyébe 
a társadalmi osztályt állította," de az emberi szolidaritást még 
a munkásosztályra vonatkozóan sem vitte előre. Marx ontolo-
giai tévedése, mely a nemzet fogalmáról tudni sem akar, ke-
gyetlenül bosszúlta meg magát a rendszeren, annak életké-
pességén. Ezek a tünetek, főleg a szocialista értelmiség köré-
ben, egyre nagyobb nyugtalanságot, határozatlanságot kel-
tenek. 

Ismeretes, hogy Marx „Das Kapital"-jának első kötete, 
egy szinte apokaliptikus látomásban végződik. Tudományos 
előkészítés után élénk színekkel festi, mint csap össze a már 
csak néhány kézben központosuló tőke az egyre nagyobbodó 
proletársággal s mint lesz győztes ez utóbbi. A társadalmi fej-
lődés a mai napig adós maradt a próféta Marx igazolásával. 
A már említett La Vie Socialiste a következőket állapítja meg : 
„Marx jóslatával szemben a kapitalizmus szétesését a mun-
kásosztály bomlása kíséri. Marxxal szemben meg kell állapítani,, 
hogy amily mértékben nyomja a munkásosztályt a kapitaliz-
mus válsága, oly mértékben képződik, egy bizonyos forradal-



már elite, amely azonban rövid időn belül magának a kapita-
lizmusnak szolgálatába szegődik". A marxizmus elmélete tehát 
e ponton is csődöt mondott. 

Érdekes a neves olasz történetírónak, Ferreronak a marx-
izmusra vonatkozó magyarázata. A marxizmus a társadalmi 
állapot forradalmasításának sürgetésével jött. Tehát Ferrero 
szerint a lehetetlenre vállalkozott. „Egy civilizáció társadalmi 
állapotát nem lehet forradalommal megváltoztatni." A szociál-
demokrácia ötven év óta a társadalmi forradalom jelszava 
alatt pártpolitikai harcot folytat, amely annál sikeresesebb, minél 
közelebb áll az illető állam, az abszolút monarchiához. Ebben 
a pártpolitikában vívja meg a kis-polgárság s a munkásság a 
maga harcát az állam, a társadalom demokratizálásáért az 
ancien régime-mel szemben. A marxista tan és gyakorlat kö-
zött tehát ellentmondás van. „A tan társadalmi, a gyakorlat 
politikai. Ez az ellentmondás magyarázza meg a szociálde-
mokrácia erejét, de egyúttal nagy gyengeségét is, amely utób-
bira meglepő példát a német szociáldemokrácia mutatott". 
Ferrero szerint tehát a marxizmus csak addig élhet, amíg párt-
politikai keretül szolgál, de kitűzött föladatának megvalósítására, 
a társadalom forradalmi átalakításra képtelen. 

A marxizmus mint világnézet a történelmi materializmu-
son alapozódik. Hegelből kiindulva építi ki ismert elméletét, 
amely szerint a világtörténelem nem eszmék, hanem gazda-
sági erők harca, fejlődése. Az eszmék csak a gazdasági har-
cok vetületei, tükörképei. A tan a materializmus fénykorában 
rohamosan hódított. „A marxista tan sikere nem meglepő" — 
jegyzi meg az ismert írancia történetíró, Seignobos. „Minden rend-
szer, amely az élet lehangoló komplikáltságát egyszerűen ma-
gyarázza, a maga logikai egyszerűségével megkapja a töme-
get". A kiábrándulásnak természetesen e ponton is be kellett 
következnie. A materializmus mámorából kijózanodott történet-
szemlélet ma már világosan látja, hogy „az események, ame-
lyek népek sorsát döntötték el, egyidejűleg a legkülönbözőbb 
és egymástól független okok eredői. Egy történelmi esemény 
mindig heterogén szövedék" (Seignobos). A történelmi materia-
lizmus hitelvesztésével kicsúszott a marxizmus mint világnézet 
alól a talaj. E tény természetesen nem pusztán akadémikus 
jellegű, hanem a legerősebben kihat a gyakorlati életre. Ha a 
társadalomnak nem „substructure"-je, utolsó tartója a gazda-
sági erő-integrál, akkor irányításában, tökéletesítésében nem 
nélkülözhetők más tényezők sem. Tévúton jár tehát a szociál-
demokrácia, amikor kizárólag a gazdasági életen keresztül 
akarja boldogabbá tenni a munkásságot. 

Amit a történelmi, materializmusról mondottunk, a maga 
? egészében alkalmazandó a marxizmus másik alapgondolatára, 

az osztályharc tanára is. „Az összes eddigi társadalmak tör-
ténelme, osztályharcok története" — jelenti ki kategorikusan 



az 1848-as Kommunista Kiáltvány. Az egyszerűségében tetsze-
tős elmélet sok hívőre talált, de a lehiggadt kritikát nem állta. 
A neves belga történetíró, Henri Pirenne hangsúlyozottan mu-
tat rá azokra a jótékony hatásokra, amelyeket a modern 
történetírás a marxizmusnak köszön. „A marxizmus hívta föl a 
történetíró figyelmét a gazdasági életjelenségek történelmi fon-
tosságára, aminek révén történetszemléletünk tágult és mélyült". 
Azonban éppen a gazdaságtörténet irányában megindult kuta-
tások, vizsgálódások a marxista történetelmélet cáfolatára ve-
zettek. „Nem állhatunk meg a gazdasági élettüneményeknél" 
— állapítja meg Pirenne, — „hanem el kell ismernünk, hogy 
ezeken túl a történelemnek etikai, szellemi és vallási rugói 
ïs vannak". Ez volt a sorsa az osztályharc marxista tanának 
is. Seignobos szerint „a történelem kevés olyan konfliktust is-
mer, amelynek forrása a társadalmi ossztályok antagonizmusa 
volna". 

Hogy a mult század materializmusának megroppanásá-
val magát a marxizmust is súlyos csapás érte, azt a szocialista 
értelmiség körében is egyre világosabban kezdik látni, Ilyen 
vonatkozásban a legérdekesebb a belga Henri de Man mun-
kássága. Elsősorbnn Au delà du marxisme (Félix Alcan, Pa-
ris) című munkájában erős kritika alá fogja az ortodox marxista 
tanokat. Henri de Man világosan látja, hogy a materializmus 
fagyából fölengedett szellemi világban egyre határozottabban me-
tafizikai igények jelentkeznek. „Mindenütt bizonyos szellemi kí-
váncsiság ismerhető föl, amely a világ s a történelem bölcse-
leti magyarázatának nagy problémái felé fordul." Az ortodox 
marxizmus eme igényekről nem akar tudomást szerezni. „Min-
denütt új ablakokat iparkodnak nyitni, csak a marxizmus akar-
ja még a nyitottakat is bezárni". Ez a magyarázata annak, 
hogy a marxizmus egyre jobban tért veszít, támadás helyett 
védekezésre szorul. Az élet már messze átcsapott több olyan 
tanon, amelyek a marxista világnézetnek még mindig integ-
ráns részei. 

Mint a XIX. század annyi szellemi „vívmánya", a marx-
izmus is halóban van. Fölbomlása elsősorban ama belső el-
lentmondásokból, tévedésekből következett be, amelyeket már 
születésétől kezdve magában hord. A nagy tömeg felé, per-
sze a belső krízisnél nagyobb hatást gyakorolnak ama be nem 
váltott ígéretek, amelyeket Marx nyomán a szociáldemokrácia 
évtizedeken keresztül két kézzel szórt a világba. Délibáb után 
milliós tömegeket kergetni csak ideig-óráig lehet. S a marxizmus 
ezt csinálta. A háború után a világra szakadt zűrzavarban sok 
helyütt a szociáldemokrácia kezébe kerül az államhatalom. A 
történelmi fejlődés tehát Marxnak megadta annak lehetőségét, 
hogy elhivatásáról tanúbizonyságot tehessen. A nagy kísérlet • 
mindenütt elbukott. Hogy az utolsó másfél évtized eme egyik 
legnagyobb történelmi ténye a tömegekben is megingatta a 



marxizmusba vetett hitet, az nyilvánvaló. Aki figyelemmel kí-
séri az utolsó években a szociáldemokrácia életét, egyre sű-
rűbben a kedvetlenség, fáradtság, kimerültség jeleivel fog ta-
lálkozni. Ezek a tünetek annál jellegzetesebbek, beszédeseb-
bek, mivel a szomorú gazdasági helyzet egyenesen a marxizmus-
nak kedvez. 

Természetesen nem állítjuk, hogy szociáldemokrata töme-
gek máról-holnapra eltűnnek, illetőleg más politikai irányzatok-
ba fölszívódnak. A visszaszoruló marxizmus még mindig jelen-
tős erőtényező. Sok fog megfordulni azon, milyen magatartást 
tanúsít a hitökben megrendült tömegekkel szemben a polgári 
társadalom. 

A marxizmus halódása hatalmas föladatok elé állítja a 
keresztény polgári társadalmat. A XIX. század szociálpolitiká-
jának, társadalmának egyik legnagyobb bűne az volt, hogy a 
szinte máról-holnapra támadt munkásosztályt hallatlanba vette. 
A nagyvárosok körül elhelyezkedő s folyton szélesedő ember-
gyűrűk évtizedeken keresztül úgyszólván gazdátlanok voltak. 
A század nagy apostola, XIII. Leó pápa, sem az államok, 
sem a társadalom részéről nem kapta meg azt a segítséget, 
amelyre korszakos munkájában, a munkásosztály megmenté-
sében szüksége lett volna. Ilyen körülmények között ki cso-
dálkoznék azon, hogy a munkásnegyedekben a forradalmi szó, 
amely milliók sorsának orvoslását ígérte, erős visszhangot 
vert ! ? Ma ezeken a milliós tömegeken egyre jobban erőt vesz 
a csalódás érzete. Marx nem váltotta, nem tudta beváltani 
ígéretét. Rendszerén kíméletlenül átcsapnak s maguk mögött 
hagyják a kor megduzzadt, nyugtalan hullámai. A marxizmus 
varázsa alól fölszabaduló tömegek időnk egyik legyagyobb, leg-
égetőbb gondja. A jövő sorsa nagy mértékben azon fog meg-
fordulni, hogy a vezér nélkül maradt milliók merre veszik út-
jukat. 

Ezekben a történelmi időkben csendült el a Quadrage-
simo anno a maga komor, kíméletlen igazságaival. Az encik-
likának még nincs történelmi távlata, de aki nyitott szemek-
kel éli időnket, annak máris látnia kell, hogy XI. Pius biztos 
kézzel tötrénelmi időkben új korszak irányvonalát húzta meg. 
A korszakos okmány világosan, félreérthetetlenül megjelöli a 
fejlődésnek egyetlen lehetséges útját. Az államra s a társada-
lomra hárul a föladat, hogy ezt az utat minél előbb kiépítse. 
A marxizmusról lassan-lassan leoldódó tömegek átterelése az 
enciklika megjelölte útra nemcsak a munkásság, hanem a pol-
gári társadalom életkérdése is. 

Blazovich Jákó. 



AZ „IGAZSÁGOSAN BÜNTETETT" MAGYARORSZÁG. 

Kegyetlen megcsonkításunk tragédiájához hozzátartozik,, 
hogy ellenségeink még szégyenbélyeget is iparkodtak homlo-
kunkra sütni, beledobva először saját népük, azután a világ 
közvéleményébe, hogy Magyarországot méltán érte súlyos 
büntetése. Megérdemelte ellenszenves fajitulajdonságaival, meg 
azzal, hogy a háború okozója volt, elnyomta a nemzetiségeket, 
stb. A „kereszténység pajzsa", „Nyugat megmentője" képze-
teket néhány évtized szívós propagandája folytán felváltotta az 
az ellenszenves kép, melyre hivatkozva, a világ közvéleménye 
előtt ki merték mondani : Magyarországot méltán és igazságo-
san büntették meg. 

A világháború előtt már kitörölték Európa emlékezetéből 
török ellen küzdő multunkat, már nem emlékeztek Michelet hí-
res szavaira: „Mikor fizetjük meg adósságunkat a Nyugat meg-
mentőjének, ezen áldott népnek ?" Európát védelmező multun-
kat elsikkasztották, jelenünket meghamisították, értékes faji tu-
lajdonságainkat tudatos ferdítésekkel ellenszenves, visszataszító 
hibákká torzították. Mi pedig mindezt közönbösen néztük, leg-
följebb bosszankodtunk rajta, el se tudtuk volna képzelni, hogy 
valaha ilyen földalatti munka alapján ítélnek pusztulásra ben-
nünket. 

Ebben a hadjáratban, melyet nemzetiségeink indítottak el-
lenünk, Európa nagyon sok népe kivette a részét, hatásossá, 
veszedelmessé ez az aljas munka csak akkor vált, mikor két nagy 
hatalomnak érdeke követelte. Bár a végső következtetés min-
denütt ugyanaz : ellenszenves ázsiai népség, nemzetiségek el-
nyomója, később pedig hogy a háború okozója vagyunk, a re-
ceptbe országok és körülmények szerint más és más anyagot 
kevertek a hatás biztosítására. A legváltozatosabb, a legsokol-
dalúbb a francia propaganda volt. A francia nép minden tár-
sadalmi és világnézeti osztálya megkapta a szükséges adago-
lást, hogy bennünket a hunnok utódainak, embertelen elnyomó 
zsarnok ázsiai hordának tekintsenek. Az írástudók minden faj-
tája, kezdve a jámbor egyházi emberektől a szélső baloldalig, 
kivette a részét az ellenünk szóló keresztes hadjáratban. 

. . . „Ami a legsúlyosabb, írja egyik papbarátunk, a francia 
ifjúság egyik vezére, az az a lassú és széleskörű megdolgozása 
a francia közönségnek mindazzal, mit az önök ellenségei oly 
tudatosan kotyvasztottak, kitaláltak. Emlékszem, néhány évvel 
ezelőtt önmagam vitatkoztam egy cseh pappal a magyar kér-
dést illetően. Minden jelenlévő francia ellenem volt, közibük 
értve saját atyámat is. Sajnos, nem voltak biztos adataim, nem 
tudtam bizonyítani. 

Újra mondom, a felfogás néhány év óta kissé módosult,, 
de még mindig igen sok a tennivaló a jóval a háború előtt el-
hintett előítéletek ellen, melyeknek gyökerei a háború alatt ször-



nyűségekké nőttek. Sokkal könnyebb érdeklődést kelteni Ausz-
tria, mint Magyarország iránt, de sok intelligenciátlan ember 
(primaires) számára, akiknek éveken keresztül a fejébe verték, 
hogy a háborút a barbárok ellen viselték, a magyarok a hun-
nok veszedelmes utódai maradtak. Nevetséges, de így van. 

Szerencsére a kérdés megoldásához elégséges az, hogy 
igazságos ügyről van szó, hogy kitartó felvilágosítást, végez-
zünk, hogy sikerüljön a francia közvéleményt megnyerni. (J. 
P. levele, 1931 okt. 25.) 

Kereszteshadjáratot mondtam fentebb, mert ebbe a pro-
pagandába a franciák akkora meggyőződést, lelkesedést, oda-
adást fordítottak, mint annak idején a kereszteshadjáratokra, 
melyeknél az érdek és a szentügy védelme szintén igen szé-
pen megfért egymás mellett. Egy állandóan hevülésben lévő, 
minden szerinte, jóért és nemesért (ennek azonban nem min-
dig ő a csalhatatlan megállapítója) lelkesülő, lázas, 1870 óta 
még felfokozottabb ingerlékenységű, ideges patriotizmussal ta-
láltuk magunkat szemben, melynek találóbb jellemzését nem 
adhatnánk, mintha ide iktatjuk a francia nacionalizmus egyik 
vezérének és teoretikusának elemzését. 

„A franciák vallasos hevülésben harcolnak. Ok találták 
ki először a „szent háború" eszméjét. A forradalom máso-
dik évének katonája, mikor azt hiszi, hogy a világnak a 
szabadságot és az egyenlőséget viszi, ugyanazon lendület-
tel, ugyanazon lelkülettel áldozza fel magát, mint a jeruzsá-
lemi keresztes vitéz. Mikor a keresztesvitéz azt kiáltja : Isten 
akarja, vagy Valmynál a forradalmi önkéntes : A Köztársa-
ság hív bennünket, ez ugyanaz a csatakiáltás. Mindkét eset-
ben arról van szó, hogy több igazságot, több szépséget való-
sítunk meg a földön. Mindkettőnek vagy egy égi hang vagy 
lelkiismerete azt mondja : „Ha meghaltok, szent vértanuk lesz-
tek". Nem mi vagyunk azok, kik hódító és zsákmányoló hábo-
rúkat kezdünk? A .dicsőségért és becsületért való háború még 
csak hagyján néhányszor ! De hogy az egész nemzetet egy-
hangú lelkesedéssel a háborúba lehessen vinni, ahhoz az kell, 
hogy az Isten bajnokának, az igazság lovagjának érezze ma-
gát. Nekünk előbb meg kell győződnünk arról hogy a barbá-
rok ellen harcolunk : ha jdanában az izlám ellen, a jelenben a 
pángermanizmus vagy a zsarnokok ellen : porosz militarizmus, 
német imperializmus. 

„Mikor a franciák Franciaországot védelmezték, majdnem 
mindig azt hitték: azért állanak ellen, azért szenvednek, hogy 
az emberiség szebb, jobb legyen. Harcolnak az égért, hol Krisz-
tus uralkodik vagy földjeikért, mely tele van őseik, hozzátar-
tozóik sjrjaival vagy ahol legalább az ő világfölfogásuk ural-
kodik. Ok csak annyiban halnak meg Franciaországért, ameny-
nyire Franciaország céljai és érdekei az Úristen vagy az em-
beriség céljaival és érdekével azonosíthatók. Ezért harcolnak 



a franciák a mártírok érzésével" (Barrés: Les traits éternels 
de la France). 

, Barrés egy másik helyéből azután megtudjuk azt is, mik 
az Úristennek, az emberiségnek céljai és érdekei, mi az igaz-
ság. „Arra az álláspontra kell helyezkednem, amelyet kívánnak az 
én századok által alakított és beállított szemeim ; arra a pontra, 
ahonnan minden dolog egy francia mértékével (szemüvegével) 
van elrendezve. A francia igazság (justice, vérité) azoknak a 
vonatkozásoknak összesége, mely egy bizonyos ember, a fran-
cia, és az események, tények között létezik. (Scènes et doctri-
nes du nationalisme, t. I. p. 13). 

Hogy pedig semmi kétségünk ne legyen, mi ez az igaz-
ság, másutt is megmondja Barrés : Az igazság az, ami kielé-
gíti lelkünket (Les Déracinés, 132 I. „Annak a felfogására, hogy 
mi az elfogadhatatlan ebben a tételben, nem kell valami nagy 
írástudónak lenni a teológiában, jegyzi meg P. Moisy (La Con-
ception Chrétienne de la Paix, 1051): tudjuk, hogy minden em-
berileg alkotott keret fölött van az istenszeretet, az isteni igaz-
ság, hogy nincs francia vagy német igazság, hanem csak is-
teni igazság. Következőleg, mikor a nacionalizmus mint vallás 
jelentkezik előttünk, mikor azon ürügy alatt, hogy a földi haza 
érdekeit védelmezi, nekünk az erkölcsön kívüli kötelességeket 
diktál, tudjuk, hogy olyan jogokat bitorol, melyek őt meg nem 
illetik, téved és félrevezet bennünket, tudjuk, hogy soha emberi 
intézmény nem kívánhat több tekintélyt, mint az isteni törvény". 

Azok, akik vak bálványimádást tanúsítanak nemzetükkel 
szemben, akik nem veszik tekintetben az (isteni) igazságot, a 
szeretet törvényét. (Pedig hányan vannak, kik magán életükben 
kifogás alá nem eshetnek, mihelyt azonban testületről vagy 
nemzetről van szó, a nyolcadik parancsolat nem létezik szá-
mukra,) azok hajlandók lábbal tiporni minden isteni törvényt, 
ha eszük úgy ítéli, hogy csak kissé is, ellentétben van hazájuk 
érdekével. Barrésnek ez olyan nyíltan bevallott pogány felfo-
gása az egyén előtt minden korlátot eltávolít, a nemzeteket 
minden mértéktartástól felmenti Már a Syllabusban elítélte IX. 
Pius azokat, kik azt tanították, hogy : „Az esküszegés és bár-
milyen bűnös és tisztességtelen cselekedet, amely sérti az 
örök isteni törvényt, teljesen megengedett és méltó minden 
dicséretre, mikor azokat a haza iránti szeretetből követ-
jük el". XI. Pius pápa pedig azt mondja a Caritate Christi 
•compulsi című enciklikájában (1932 máj.): Ha a túlzó nacio-
nalizmus befurakodik a népek kölcsönös viszonyában, egyik 
népnek a másikkal szemben való magatartásába, nincsen 
az a szörnyűség, mi ne látszana előttük ártatlannak, any-
nyira, hogy ugyanaz a cselekedetet, melyet minden ember elítél, 
mint bűnöst és meg nem engedhetőt, törvényesnek, dicséretre-
méltónak hirdetnek, mihelyt azt hazaszeretetből hajtották végre. 
-A haza és saját fa jának szeretete igazságtalanságoknak és szá-



mos gonoszságnak lehet csírája, ha átlépve az igazság és jog 
szabályait, túlzó nacionalizmusé fajul". 

Ez a fellengző, nagy szólamokkal dolgozó, pogány ala-
pokon nyugvó nacionalizmus, melynek Barrés volt a leghatá-
sosabb kifejezője, a nemzet lelkébe való bevésője, de amely-
nek közfelfogássá való dolgozásához, elterjesztéséhez a nem-
zet úgyszólván valamennyi „írástudója" hozzájárult, világosan 
megmondja, hogy az igazság az, amit a francia a saját érde-
kéből lát igaznak. így, pl. amint a franciáknak 15 évvel eze-
lőtt igaznak kellett látniuk Ausztriáról, most annak éppen az 
ellenkezője igaz. 

Ennek az „igazságnak a békekötés után 15 évre még min-
dig igen jelentékeny „írástudói" vannak. Herriol: La France dans 
le Monde (Hachette) és E. Pezet — H Simondet ; La Yougo-
slavie en péril? című munkái (Bloud) már ebben az évben 
sütötték homlokunkra a szégyenbélyeget. 

Mindkettőnek a számára 1918 óta a francia béke (francia 
érdek az „igazság. Nem nehéz velük perbeszállani, egyiknek 
tételét a másikkal szembeállítani, elszólásaikat kihasználni. 

Lássuk először az Apponyiról cikkező, fínomtollú Her-
riot. „Szolgálni az eszményt, a nélkül, hogy illuzóknak enged-
nénk", jelszót hordoz a könyvet átkötő szalag. Középeurópa,. 
Keleteurópa, Déleurópa, Anglia, Egyesült Államok című feje-
zeteket vesz körül a bevezetés és a végszó. A külügyminisz-
térium első számú propagandaosztályának a főnöke nyíltan be-
szél. Az előszóban meg ad ja könyvének alaptételeit : A francia 
politika nem törődhetik annak az államnak kormányformájával, 
mellyel tárgyalásba lép (szerb diktatúra, olasz fascizmus). Vá-
lasztásunk vagy rokonszenvünk egyetlen irányelve Franciaor-
szág érdeke. Ez egyike a mi hagyományainknak, ez I. Ferencé, 
ki szövetséget kötött a törökkel vagy Richelieué, aki a protes-
tánsokkal szövetkezett (9. 1.) A francia politikának a szer-
ződések tiszteletben tartásán kell nyugodnia. A szerződés fo-
galmán kívül csak az erő fogalma létezik. Még ha akarnánk 
is, nincsenek meg az eszközeink, hogy a számmal erővel ér-
vényesüljünk. A jog védelme képviseli Franciaország egyik 
legrégibb hagyományát és egyúttal leghathatósabb védelmét 
(9. 1.) Ez a két alapelv világosan beszél. Ezekhez csak még 
azt kell hozzátennünk amit rólunk mond : A kiálló pofacsontú, 
zsíroshajú „emberevők", akik ráerőltették magukat Európára, a 
nélkül, hogy hozzátartoznának. Ez a faj megőrizte nemzeti gőg-
jét. „Magyarországon kívül nincs élet, ha van, az nem igazi 
élet (Extra Hungáriám). Jelenlegi miniszterelnökének, Gömbös 
Gyulának vezetése alatt, éppen nem lehetne mondani, hogy 
valami különösképpen rokonszenvezne Franciaországgal. Ma-
gyarországon nagyon erős mozgalom van a trianoni béke re-
víziója érdekében. Főkép pedig, — annak a nemeslelkűségnek 
ellenére is. mit vele szemben tanúsítottunk, — nagyon is lát-



ható egyetértés van Olaszország és Magyarország között (47—48 1.) 
Az Extra Hungariam-ot nemzeti gőg jelének venni vagy naivi-
tás vagy goromba tudatlanság volna másnál, mint Herriot aki olyan 
kényes a könyveihezValó anyaggyűjtésben, hogy Beethowen élet-
rajzát írván, még Bécsbe is elmegy, íőkép ha az Anschluss 
fenyeget, elhozza Bécsbe a „francia igét" és kiosztja az ő 
resszortjába beosztott baloldalnak a vállveregetést. Azt kell 
hinnünk, hógy Herriot nem sokra becsüli közönségét, mikor 
ennek a latin mondatnak ilyen használatát megengedi magának. 

Arra a kijelentésre pedig, hogy nem rokonszenvezünk 
Franciaországgal, azt hiszem a leghelyesebb felelet az, amit 
ad tam Reims-ben a szociális hét alkalmával asztaltársaságom-
nak, akik közül az egyik feladta a franciák rituális kérdését : 
Szeretik-e, Magyarországon a franciákat? Őszintén feleljek, 
kérdeztem ? — Igen. — Hát mondják meg uraim, megérdem-
lik-e a franciák, hogy a magyarok szeressék őket? — Hallga-
tásukra azt mondtam : Hazudna, aki azt meri mondani, hogy 
megérdemlik. Minden romlásunknak ők az okai a jelen-
ben is, de a múltban is (török-francia szövetség). De azért 
van nálunk a francia népnek, a írancia értéknek kultusza, él 
a tudata annak, hogy a bálvánnyá emelt hazafiság nevében 
bennünket szégyenbélyeggel ellátó réteg mellett más franciák 
is vannak . . . Az embernek a célja, hogy Istent megismerje, 
neki szolgáljon és által üdvözüljön. S a nemzeteké ? . . . Hogy 
talán Franciaországot szeressék, neki szolgáljanak és ezáltal 
a jófiú nevet megérdemeljék. — Ezeknek se beszéltek még így. 
De meg kell vallanom, hogy három abbé és egy világi asztal-
társam nagyon kedvesek maradtak, csak azt jegyezték meg, 
hogy én se tagadhatom le a francia hatást. 

E. Pezet külügyi bizottság előadója, könyvében azokkal 
a belső veszélyekkel foglalkozik, melyek Jugoszlávia létét fe-
nyegetik a szlovének és horvátok elnyomása, katolikusok üldö-
zése következtében. Bátor hangon támadja a diktatúra vissza-
éléseit, minden egyéni szabadságot elnyomó zsarnokságát, kép-
mutatását. A könyvet ki is tiltották Jugoszláviából. 

A könyvéből legalább is nem látszik, hogy velünk nagyon 
rokonszenvezne, számtalan helyén olvashatunk a magyar el-
nyomásról, zsarnokságról, a 226. oldalon ezeket írja : Ami Ma-
gyarországot illeti, amely Itália csatlósa lett, mindenki tudja 
róla, hogy 1919-ben a legnagyobb szigorúsággal jártak el vele 
szemben. Kétségtelenül igazságos büntetés, ha meggondoljuk a 
magyarok kegyetlen hódító, később elnyomó szerepét hosszú szá-
zadokon keresztül egészen a huszadik századig, de nem a meg-
torlást kellett vele szemben gyakorolni, hanem az igazságot". 

Herriot alaptételeinek brutális őszintesége nagyon kirí a 
írancia nacionalizmus receptjének összhangjából (Isten akarja. 
— A demokrácia érdeke !), bár a tárgyalásban ő sem tud el-
szakadni frazeológiájától. 



E. Pezet és H. Simondet könyve összeolvasztása a ha-
gyományos nacionalizmus és a keresztény pacifista tábor eszmé-
inek. Könyvük végigvezet bennünket Szerbia történetén. Szer-
bia története folyamán két hatalommal küzdött : törökökkel és 
az osztrák-magyar birodalommal, míg végre francia segítséggel 
felszabadult és egyesült valamennyi délszláv. De most meg az 
uralkodó szerb elem elnyomja a horvát-szlovén elemet, üldözi 
a katolicizmust. Megtudjuk, hogy a szerbek 1521-ben másfél 
száz éves küzdelem után elvesztették Belgrádot, a keresztény-
ségnek utolsó védőbástyáját a Balkánon (23 1.) Elnyomó sze-
repünkre számtalan helyen történik utalás. Mi voltunk a köz-
vetlen oka a háborúnak (201 1.) Magyarország nem akarja 
megérteni Franciaországnak Középeurópa újjáépítésére vonat-
kozó tervezeteit, stb. De találunk reánk nézve érdekesebb ki-
jelentéseket is". (Látva a határokat), el kell ismerni, hogy az 
ember jobban megérti némely országnak, — Ausztriának, Ma-
gyarországnak, Bulgáriának — panaszait, mikor azt mondják, 
hogy a határok megvonásában nem a nemzetiségi elv döntött, 
hanem az utódállamok sztratégiai szempontjai, ahonnan ered-
nek a széles kissebbségi panaszok és revíziós követelések (16 
1.) A horvátoknak Budapesttel való érintkezése oka a szerb 
fölött való kulturális fölényüknek. A magyarok a horvátoknak 
autonómiát adtak, ami náluk a szerbekénél, magasabbfokú po-
litikai érzéket fejlesztett. Ma a horvátok kevésbbé szabadok, 
mint 1914 előtt, kénytelenek eltűrni a durva szerb uralmat (256). 
A status quo fenntartása jelenti az egyre súlyosbodó nyomort, 
lázasállapotot, lehetetlenné teszi a biztonság megszervezését, 
végezetül előidézi a háborút. — A biztonság kölcsönös meg-
szervezése jelenti a bizonyos fokú lefegyverzést, a bizalom 
megújulását, a békeszerződések kérdésének felvetését, a meg-
szervezett békét. (227). De nem kell-e félni, hogy Európa jelen 
állapotában, egy revizió veszedelmesebb lenne a status quo-
nál ? (226). 

Nem mintha tanítani akarnók a könyv íróit, inkább a 
magunk okulására, össze foglaljuk feleletünket a könyv állítá-
saira nézve. A francia „írástudók" a történelemből mindig 
annyit tudnak és úgy tudják, ahogy a Barrés-i justice-nek, vé-
rité-nek arra szüksége van. Nagyon jól tudják, ismerik ők a tö-
rök elleni küzdelmeket. Társaságban egyszer a Habsburgokról 
lévén szó, felhoztam a török elleni érdemeiket : Hiszen a tö-
rök ellen a magyarok védték Európát, volt a válasz. Igenis, 
egész Európa tudta, sokan ma is tudják, csak elhallgatják, hogy 
Európa keletén mi állottunk őrt, mi véreztünk egész Európáért, 
másoknak csak másodrangú szerepe volt hozzánk képest, még 
a lengyeleknek is. 1521-ben Belgrádban magyar őrség vérzett 
el úgyszólván az utolsó szálig. Nem szólva történelmünk első 
századainak a pogány inváziók elleni harcairól (1000—1300), a 
török elleni küzdelmet mi állottuk a XIV. század közepétől 



kezdve, mikor a francia-magyar eredetű Nagy Lajos az első-
győzelmét aratta rajtuk (1366). Hát igenis hozzátartoztunk Eu-
rópához Herriot ellenére is, akinek ezt nagyon jól kellene tud-
nia. Mint mult évi lyoni keresztapasága tanúsítja, jól emlékszik 
mindarra, ,mire gyerekkorában jólelkű papi jótevői tanították, 
tehát az Úrangyalára is. 0 ne tudná, hogy az Urangyalát III. 
Kalixt p á p a Hunyadi János 1456-iki belgrádi győzelméért ren-
delte el hálaadásul a Cuum his superioribus annis kezdetű 
bullájával. Ezt a győzelmet pedig a magyarok a szerb árulás 
ellenére (Rigómező stb.) aratták és sok még mást is. S még 
ezután is 250 éven át küzdöttünk, fogytunk. Nem magyarok, 
franciák fogalmazták meg a mondás t : La race slave est née 
pour être esclave (a szláv faj arra született, hogy szolga le-
gyen). Hát a törökkel szemben is behódoltak, aki pedig közü-
lök nem akart behódolni, jött hozzánk, harcolt velünk mint 
testvér, küzdött a pogány török ellen, pedig ő nem számítha-
tott kisázsiai hűbérre, mint a hajdani keresztes vitézek, de 
meg volt benne a keresztény szolidaritás (chrétienté) érzése. Vé-
reztünk egészen 1700-ig elhagyatva egész Európától, főkép a 
francia király érdeke miatt, akit politikából ellenünk tüzeltek a 
törököt, pénzével pedig korrumpálta, megosztotta a magyarsá-
got. De beszéljenek helyettünk a franciák. A háború alatt 1915-
ben jelent meg a Le Correspondant című francia folyóiratban 
egy Vers Constantinpole című cikk, mely L. Drapeyran-nak a 
Revue des Deux Mondes-ban 1876, nov. 1-én megjelent tanul-
mányán alapszik: (a francia királyoknak) ugyanazon ellenség 
ellen küzdve, mint a török, meg kellett egyezniük a szultánok-
kal . . . Megértjük, hogy ez a szövetség sértette a közvéleményt. 
Az egyedüli mentség, mit ennek a politikának a védelmére az 
öreg Montluc marsai fel tud hozni, a közmondás : Ellensége 
ellen az ember minden fából készíthet nyilat . . . A francia ki-
rályok nem csak azzal nyugtatták meg lelkiismeretüket, hogy 
a keleti keresztényeknek és a szent helyeknek védelmet esz-
közöltek ki, hanem azzal is kecsegtették magukat, hogy a tö-
rök szövetség csak időleges, és egy szép nap majd ők ma-
guk űzik ki a törököt . . . ily módon Franciaország hivatalosan 
szövetségese volt Törökországnak, de ugyanakkor titkos ellen-
sége is (Talán mint Oroszországnak is?) 

A török elleni küzdelemnek minden terhét mi viseltük, a 
Balkán felszabadítása is az osztrák-magyar hadsereg 250 év-
vel ezelőtti győzelmeivel kezdődött. Csak ezek tették lehetővé 
meggyöngítvén a törököt, hogy Oroszország szerephez jusson. 
S ma Bécs jubileumával kapcsolatban láthatjuk, hogy a francia 
„írástudók" hogyan tudják dirigálni a francia léleknek Barrés-
től jellemzett minden szép és jó iránt való nemes lelkesedését. 
A kereszténység 400 éves küzdelmét abban a Szobjeszkyben 
személyesítik meg, akinek részvételét 15—20,000 katonájával 
a 60—70,000 főnyi más nemzetiségű katona mellett, alaposan 



megfizettette. S ennyi áldozat után olyan nagy bűn volt, hogy 
nem akartuk ölbetett kézzel nézni, hogyan készülnek ellensé-
geink bekerítésünkre, felosztásunkra ? Akiknek pedig felszaba-
dulásához, naggyálevéséhez a mi hajdani véráldozatunk adta 
meg a lehetőséget. Főkép pedig mikor még Franciaország is 
úgy beszélt, hogy le kellene mondania a jövőben minden je-
lentőségről, ha nem követelte volna a maga részét azokból a z 
óriási területekből, melyek a civilizációra vártak (Rev. Hebd 
1911. t. VIII. p. 282.) Franciaország nem habozhat, hogy kö-
vetelje a részét, mikor mindenki az asztalhoz ül, írja ugyan-
csak Hannotaux a balkáni háború alatt (Rev. Hebd. 1913. t. 7 
juin. 128.) 

Nemzetiségi elnyomás, német rokonszenv, háború okozói 
című iratok mind legalább is ha 'a lmas fejezetet kívánnának. 
Mi csak röviden érintjük a kérdéseket. 

A török harcokban megfogyott magyarság helyére a ma-
gyarság, de főkép az uralkodók befogadták a Balkánról me-
nekülő nemzetiségeket. Sajnos, az uralkodók egy részüket 
már olyan célzattal telepítették be, hogy az alkotmányra félté-
keny magyarságot ellensúlyozzák. A magyarsággal szemben 
éppen nem voltak hátrányban, a nemesi rendbe léphettek katonai 
vagy más szolgálatok alapján. Sőt például a török mészárlás 
elől menekülő szerbek sohase voltak jobbágyok, valamint a 
románok egy része is az úgynevezett határőrvidéket alkotta. 
Valóságos államot alkottak az államban. Óriási közösségi bir-
tokaikat megtartották akkor is, mikor minden városi vagy ne-
mesi kiváltság megszűnt. Egyházaik óriási birtokokat kaptak, 
miknek segítségével művelődésük megindulhatott, mit később 
közölhettek a magyar határon túl élő testvéreikkel. Ezt E. Pe-
zet is elismeri. 

Természetes, hogy ezek a más vallású, kiváltságokkal vé-
delmezett, a magyarság ellen izgatott és kihasznált népek, mint 
azt az oláhok és szerbek magyar gyilkolása 1784—1848-ban 
bizonyítja soha egyetemükben a magyarsággal össze nem ol-
vadtak, és mikor testvéreik a határon kívül felszabadultak 
részben az osztrák-magyar birodalom segítségével, feléjük gra-
vitáltak. Ki hányhatja a magyarság szemére, hogy előmozdí-
totta a magyarosodást? Talán a franciák, kik annyira idegesek 
a tuniszi olaszok szaporodása miatt? A magyarság boldog 
lenne, ha az elszakított területeken azokat a jogokat azt a biz-
tonságot élvezhetné, mit ő biztosított nemzetiségeinek. Olyan 
rettenetes volt az az elnyomás, mikor bárki iskolát nyithatott, 
iskolái államsegélyt haphattak. 

Szította az ellenünk irányuló propagandát mindegyik szom-
szédunk. Mentek panaszaikkal külföldre, ahol, ha a politika úgy 
követelte, meghallgatták őket, máskor pedig egyszerű pozíció-
harcnak minősítették, mint például abban az időben, mikor Fe-
renc Ferdinánd trialisztikus terveitől francia orientációt vártak. 



Meg kell jegyeznünk, hogy Magyarországot ekkor is támadták 
a franciák, mert a trializmus kerekkötőjének tartották. (L. Revue 
Hebd. és Le Corresp. politikai rovatait.) Ez a propaganda nem is-
mert szemérmet és mértéket. Jellemző eset, mi önmagammal 
történt, mikor egy román fiatalember a Sorbonne-on román 
nyelvemlékekről szóló doktori dolgozatát a tihanyi alapítóle-
véllel kezdte, Tihanyt azonban a Balaton mellől gondosan a 
Tisza felső folyása mellé helyezte, hogy gyanút ne keltsen. 

A legaljasabb megnyilvánulása volt ennek az aknamun-
kának a Miklósi István görög katolikus püspöknek küldött po-
kolgép és Ferenc Ferdinánd meggyilkolása. Csak el kell olvasni, 
mit írt a Le Correspondant 1914. julius 5. számában ; „Ebben az 
órában nincs nagykövet, nincs külügyminiszter. Berlinben, Ró-
mában, Londonban, Bécsben, ki ne tudná teljesen, mihez tartsa 
magát, s nem kételkedem, hogy még a Quai d'Orsay-n sincs. 
A gaztett ugyanazt a kezet árulja el, mint amelyik leszúrta Sán-
dor szerb királyt és Draga királynét még gyalázatosabb körül-
mények között, amely meggyilkoltatta Stambuloffot, Obrenovics 
Mihályt, hogy csak egyet-kettőt említsünk gaztettei közül. Van 
belőlük nagyon sok a jelenben és volt a múltban." 

Ez a cikk mindjárt átvezet bennünket a háborús felelősség 
kérdésére is. Hogy valamennyi nép közül mi kívántuk legke-
vésbbé a háborút, arról a külföldi folyóiratok áttanulmányozása 
meggyőzhet bennünket. A Le Correspondant-al csak annyit 
mondunk, az csinálta, aki hasznot várt belőle. Egy ötven év 
óta előkészített háborút ráfogni a legártatlanabbra és igazság 
nevében elítélni, nem tisztességes dolog, főképp nem azoknál, 
kik vallás-erkölcsi alapon állanának. A háborús felelősséget 
még Franciaországban is csak nehezen lehet már ránk fogni. 
Igazabb és keresztényebb a háborús felelősségre nézve az angol 
munkáspárt megállapítása : Európa minden katonai állama egy-
aránt felelős a háború bűnéért. Egyik se dicsekedhetik a má-
sikkal szemben erkölcsi fölénnyel . . . Minden kormánynak meg 
van a része annak az antagonizmusnak felidézésében, mely ezt 
a háborút létrehozta. (Idézve Le Corresp. 1925. 10 février. 
399—340 1). 

A legenyhébb, amit felelhetnénk a „méltán megbüntetett" 
Magyarország kifejezésre, amit mondott az egyik állam követe 
Londonban az angol miniszternek, ki a civilizáció, az erkölcs, 
a jog háborújáról beszélt neki : Excellenciás Uram, magunk kö-
zött vagyunk, beszéljünk komolyan. (Le Correspondant, t.225, 
p.1100). 

Az „igazságosan büntetett" Magyarország egyik tipikus 
képviselője M. Muret könyve Ferenc Ferdinándról (François 
Ferdinand Grasset) Az egész munkából árad a magyarság iránti 
ellenszenv. Ferenc Ferdinánd rejtélyes, egyszerre kiváló és el-
lenszenves vonásokból összetevődő alakja csak arra szolgál, 
hogy köréje szőhesse az ellenünk szóló vádakat. Az írót a jó-



szándék annyira elragadja, hogy eltűnik benne pl. a svájci kál-
vinista, mikor Ferenc Ferdinánd katolicizmusával szemben a 
magyaroknál hitközönyt talál, a kálvinista szabadság és lelki-
ismereti szabadság ideológiáját a Iegrútabb önzésnek tartja, a 
demokrata ellenszenve azzal a magyarsággal szemben, mely 
Ferenc Ferdinánd autokrata terveivel szemben alkotmányt vé-
delmez, valósággal kéjeleg, a francia csak fölényes megvetést 
érez azzal a magyar parlamenti párttal szemben, mely a néme-
tek iránti ellenszenvből is a fegyverkezési költségvetést nem 
akarta megszavazni, 

Amit nemzetiségeink összehordtak ellenünk, amiért az 
osztrák pángermanisták gyűlöltek bennünket, a bécsi szalonok 
pletykái, mind megingathatatlan igazságok számára. Mert hát 
törtük a birodalom egységét, megakadályoztuk, hogy a szlávok 
elfoglalják helyüket a birodalomban és szláv jellegűvé alakít-
sák át a birodalmat, mely magától értetődőleg franciapárti po-
litikát folytatott volna. A nemzetiségi elv alapján népeket fellázító 
francia politika részéről nagyon különös ez a gondolat, hogy min-
dig meglévő önállóságunkról és alkotmányunkról mondjunk le. 

Ha nem kegyetlen megcsonkításunk igazolása lenne Muret 
célja, hát ő is tudná, hogy ez az egységes birodalom először 
nem szláv jellegű lett volna, hanem pángermán amely ellen a 
francia politika hadakozott 1859-ben s még 1866-ban is III. Na-
poleon arra számított, hogy a porosz-osztrák háborúból Ausztria 
meggyöngülve kerül ki, az ő befolyása pedig növekedni fog 
(Le Correspondant, 1907. julius 25, 115 1.) 1850 körül a bécsi 
pángermánok 70 milliós birodalomról álmodoztak. Ha ezt a ma-
gyarok akadályozták meg, olyan nagy bűnt követtek el a fran-
ciákkal szemben ? 

A magyarok akadályoz !ák meg a trializmust, amely fran-
ciapárti politikát folytatott volna. Még Muret-nél is megtaláljuk 
a nyomát, hogy a horvátoknak autonómiát adtunk. E. Pezet-H. 
Simondet szerint pedig szabadabbak voltak nálunk, mint most, 
önmaguk rendelkeztek belügyeikről, annyira szabadok voltak, 
hogy a magyar nyelv még a középfokú oktatásban sem volt 
kötelező, s nem rajtunk mult, hogy Dalmácia és Boszniával 
egyesülve nem alakulhatott ki Magyarországgal kapcsolatban 
lévő kat. délszláv állam. S micsoda jogon követelhettek volna 
a szlávok még többet is Magyarországból? Azt a területet, a 
Bácskát és Bánátot, hova 250 évvel ezelőtt befogadtuk a török 
mészárlás elől menekülő kb. 30.000 szerb családot, mit azután 
most ilyen jó prókátoroktól, mint Muret is, megnyugtatva elra-
boltak tőlünk? Nem volt elég, hogy a magyarság a török ellen 
vele küzdő horvát népnek a sajátjából adott új hazá t ? 

Hogy az Ausztriával való nehézségek miatt nem tudtunk 
megoldani minden kérdést, belpolitikai nehézségeink voltak, az 
nem ok egy nemzet eltüntetésére. A Dreyfus-ügy, a katoliciz-
mus üldözése elég szomorú esetek voltak Franciaországban. Kö-



vetelte ezért valaki megbüntetésüket? Sajnáltuk őket és küld-
tük a lamizsnánkat A közvéleményt megdolgozó „írástudók" 
nagyon jól tudhatnák, hogy a trializmus nem szolgálta volna a 
francia érdekeket. „Látnánk, kétségkívül (a trializmus esetén), 
szövetség felbontásokat, barátságok megszűnesét: Berlin és 
Szent-Pétervár, amelyek már eddig is nagyon szoros diplomá-
ciai viszonyban vannak, egymásra lennének utalva. Talán ta-
núi lennénk annak a történelmi eseménynek, mely ma még csak 
képzelődés. (L. még Revue des Deux Mondes 1918. márc. 1). 

Németország éppen olyan jól megtalálta volna a módot, 
hogy szövetségesét Ausztria-Magyarország rovására fizesse meg, 
mint az entente. A franciáknak a magyarok igazán azzal tet-
tek szolgálatot, hogy visszautasították a trializmust, ezért nem 
érdemelték meg, hogy megcsonkítsák, multjukat elsikkasszák, 
jelenüket meggyalázzák. Ha a gyűlölet, az 50 éven át felhal-
mozott propaganda hazugság el nem homályosítja világos látá-
sukat, elérték volna céljukat, győzelmül megadta volna a biz-
tonságot, adhattak volna Középeurópának valóban igazságos és 
megnyugvást keltő rendezést. 

A semlegesek már 1916-ban megmondták, hogy 10—15 
év mulya minden újra kezdődik entente-győzelem esetén. „Min-
den ok, mely 1914-ben Németországot a támadásra vitte, fenn 
fog állani, de mennyivel veszedelmesebb lesz akkor az a gyű-
lölet, mely át fogja járni a német lelket, mikor még régi gyűlö-
letéhez hozzáteszi majd azt az elkeseredést, melyet érez azon 
a vereségen, melyet a győzhetetlenségében biztos, szerinte vá-
lasztott népre rámértek . . . Es ebben a másik, elkerülhetetlen 
harcban az angol, francia, olasz polgárok újra kezdik-e azt a 
nagyszerű erőfeszítést, melyet tanúsítanak jelenleg. ?" A francia 
írástudó, kit Combes de Lestrade-nak neveztek, azt feleli erre: 
Uram, amit mond, az képmutatás. (Le C. 1916, március 25.) 

M. Muretnek megfelel Lelkes István könyve (1. A francia-
magyar barátság aranykora, Budapest, 1933). Bőséges anyagá-
val ismerteti azokat a francia és magyar újságírói próbálkozá-
sokat, melyek azt célozták, hogy Magyarországot a francia po-
litika érdekkörében vonják. Nem sikerültek ezek a lelkes és 
naiv próbálkozások. Meg is lett a következménye. Az eddig 
lovagias, vendégszerető hősi népből a romantika kulacsos, ci-
gányzenés alföldi betyárja lett. A francia magándiplomaták 
(utazók), újságírók a szlávok felé fordultak, főkép az orosz szö-
vetség megkötése után. Nehezen nyelték le az új szövetségest, 
(Monsieur, vive la Pologne !) egy kissé szégyenkeztek miatta, 
mint 400 évvel ezelőtt a török miatt, de hát számolni kellett a 
szükséggel. Felfegyverezték az oroszt, mi bennünket még inkább 
a német felé hajtott. Azóta a német politika csatlósai lettünk 
szemükben. Ezt a hitet táplálták bennük azok a bécsi szalonok 
amelyekben nehezen viselték el, hogy annak az udvarnak, 
melynek fényében sütkéreztek, versenytársa támadt Berlinbem 



hogy Magyarország megszűnt javadalmuk lenni. Tehetetlensé-
gükben ráfogták a magyarokra a poroszszimpátiát, mintha bizony 
az osztrák népet lehetett volna 1866 után Németország ellen 
vinni? így viseltük mi a monarkia német politikájának ódiumát 
Franciaországban. 

Es ha volt is rokonszenv a poroszokkal szemben, nem 
természetes-e ez akkor, mikor nekik köszönhetjük, hogy 1867-ben 
visszakaptuk alkotmányunkat, a franciák pedig semmit se tet-
tek érdekünkben 1859-ben. 

Hogy azután ez a vád a nagy tömegek előtt is érzékel-
hető legyen, belekerült a közvéleménybe, hogy 1870-ben And-
rássy akadályozta meg, hogy Ausztria-Magyarország Franciaor-
szág segítségére siessen. Erre először semmiféle szerződés se 
kötelezte, másodszor, és ezt a francia írástudók is nagyon jól 
tudják, két vesztes háború után és az orosz fenyegetés hatása 
alatt nem is volt módjában, mégha a főhercegek és az öreg 
generálisok csörtették is a kardot. „Oroszország, mely már ösz-
szeköttetésben volt Franciaországgal, el volt határozva, hogy 
Ausztriára veti magát, mihelyt ez megmozdul és erről Ausztria 
értesítve volt." (Le Correspondant, 1907. 25 juillet, H. Welschin-
ger: La Fr. l'Autriche et l'Italie en 1870). 

A frankfurti béke alkalmával a magyar parlamentben, a 
vármegyéken tiltakoztak Franciaország megcsonkítása ellen, a 
magyar társadalom 18000 aláírással ellátott tiltakozást küldött a 
képviselőházhoz. Hol volt ennél nagyobb rokonszenv a franci-
ákkal szemben ? 

Nincs terünk M., Muret kisebb-nagyobb tévedéseit, gyanú-
sításait kikorrigálni. Ugylátszik hősének irántunk való ellen-
szenvét egészen magáévá tette. Csak kettőre térünk ki, ahol 
a legszelídebb, ha rosszhiszeműséggel vádoljuk. A magyar el-
nyomásra például hozza fel, hogy a magyar parlamentben 453 
képviselő közül 293 magyar, 40 horvát és csak 28 volt a nem-
zetiségi képviselő. Azt is kérdezhetnők, mikor ilyen súlyos vá-
dakat mond egy kis nemzet ellen, hová tett 100 képviselőt? 
Az Institut tagjában ennyi tudós és emberi lelkiismeretnek is 
kell lenni. De megmondjuk neki azt is, hogy nagyon sok nem-
zetiségi képviselő más pártokban helyezkedett el, nevezetesen 
a kormánypártokban, ahová tartozni egy országban sem martí-
romság. 

A románoktól lakott Erdélyben nem volt egy középiskola 
se. A szerző bizonyára románnyelvűt akart mondani. Megnyugtat-
juk, hogy volt Erdélyben 4 oláhnyelvű középiskola, mégpedig 
meglehetős államsegéllyel, az elemi románnyelvű iskolák is 2 millió 
aranykorona államsegélyt kaptak, pedig minket erre nemzetközi 
szerződések nem köteleztek. Hogy több középiskolájuk nem 
volt, annak az oka, hogy nem alapítottak, jóllehet egyházaikat 
ellátták a magyar királyok javadalmakkal. Meglévő iskoláik 
mind megkapták az államsegélyt. A legújabb korban pedig más 



vallások se igen alapítgattak középiskolákat, oly sokba kerül 
felállításuk. Magyarországban ugyanis a középiskola nem jöve-
delmi forrás. 

Muret-vel és valamennyi vádlónkkal szemben, van érvünk, 
mely még most is mikor a pacifizmus jelszavaival dolgoznak 
ellenünk, döntő súllyal esnék latba, ha a mi érdekünkben szá-
mítana valami bizonyíték, „Ha ékesszólással, érvekkel el lehe-
tett volna valamit érni és nem lett volna Magyarország sorsa 
előre megpecsételve, Apponyi elérte volna a békekonferencián", 
mondják a nemes Tharaud-k Apponyiról szóló megemlékezé-
sükben. A háborús hódításokról való magyar felfogáshoz leg-
följebb az angol munkáspárt felfogását lehet hasonlítani. A ma-
gyar álláspontot a Le Correspondant nyomán adjuk : „A Neue 
Freie Presse szeptember 12-iki számában Andrássy Gyulától 
közölt cikket. Ebben a cikkben Andrássy Lengyelország felosz-
tása ellen nyilatkozott. . . . Lengyelország felosztása Németország 
és Ausztria között nemcsak elidegenítené a számos osztrákba-
rát lengyelt, hanem főkép megnagyobbítaná Ausztriát, adván 
neki tekintélyes számú szlávot. Azonban Magyarország nem 
engedheti meg Ausztria gyarapodását, egyszerűen azért nem, 
mert akkor ő kisebbedne a monarkia egészében. Ellenkezőleg, 
ha Galiciából és Orosz-Lengyelországból egy új Lengyelorszá-
got alkotnak és Ferenc József jogara alatt elválasztva Ausztriá-
tól, ez elvesztené először területének egy részét, valamint je-
lentős szláv elemet. Az így elgondolt trializmusban a legnagyobb 
súly Magyarországnak jutna A szláv elem, önálló országot al-
kotva, Ausztria német eleme elég hatalmas lenne, hogy az 
egyetlen szláv elemet, a cseheket legyűrje. (Akikről a Revue 
Hebd. 1913. augusztus 2-iki s záma azt í r ja : a csehek bőséges 
autonóm szabadsággal rendelkeznek és annyira élnek vele bün-
tetlenül, hogy most a cseh németek panaszkodnak üldözésről). 
Ugyanakkor pedig Magyarország véglegesen tudná rendezni a 
délszlávokkal való ügyét. (t. 226, p. 169) Hogyan akarta ren-
dezni Magyarország a szerbek ügyét, azt is megmondják a fran-
ciák Andrássy nyomán." 

A legszenvedélyesebb szerbellenesek szája által, a ke-
tesztényszocialistáktól kezdve a nagynémet Friedjungig Ausztria 
követeli Szerbia eltűnését. Magyarország azonban a félelem miatt, 
hogy a szláv elem elözönli a monarkiát, hallani sem akar 
Szerbia annexiójáról . . . sőt még a Bulgáriának átengedendő 
Macedónia helyett Szerbia kárpótlást kapna Albániában kijárat-
tal a tengerre. (Le Correspondant, 1916. január 10.) 

S mindezt adtam a párizsi Le Correspondant nyomán. A 
magyar közvélemény pedig követelte ezt a megoldást akkor, 
mikor seregeink Lengyelországot és egész Szerbiát elfoglalva 
tartották. Ausztria ilyetén megkissebbítését egész nyugodtan kí-
vánhatták, mert először a Habsburgok Magyarország „jogán" 
osztozkodtak Lengyelországon, másodszor mert ezzel nagy igaz-



ságtalanságot hoztak volna helyre, mely ellen Magyarország 
mindig tiltakozott, de megakadályozni ereje nem volt, most 
azonban hogy vérét ontotta Lengyelország felszabadításáért, 
erélyesen hallatja hangját. XXX-el jelölt szerzőnk ugyan ezt az 
eljárást a legnagyobb fokú önzésnek nevezi. Bárcsak ilyen ön-
zéssel éltek volna ellenségeink! Igazságtalanságot helyrehozni, 
ellenséget, mikor hatalmunkban áll, tönkre nem tenni, senkit 
meg nem rágalmazni és így szolgálni a haza érdekét, önzésnek 
lehet nevezni, ha Magyarország cselekszi ? Tudna XXX. csak 
egyet is a háborús felek közül, aki ilyen nyíltan beszélt volna 
háborús céljairól ? Ped g lett volna alkalmuk bizonyítani mikor 
XV. Benedek megkezdte békemozgalmát. Mi a hűtlen szövet-
ségest, Romániát összetörtük, visszaadtuk neki, mit elvettek tőle 
az oroszok, nagyobbá tettük, azok a „zsarnoki béklyók", miket 
rá ja helyeztünk, gazdasági szempontból jólétet, biztonságot 
jelentettek volna neki. 

Es annak a „méltán megbüntetett" Magyarországnak a kon-
cepciója talán jobban szolgálta volna a béke és Franciaország 
érdekét is. „Arra törekszem, hogy fenntartsak egy házat, mely-
nek nincs többé egyensúlya. Oroszország felbomlása után ők 
Ausztria és Magyarország kárára csinálták meg a békét, ezál-
tal biztonságot adtak Poroszországnak és Olaszországnak, ne-
künk pedig egy még nehezebb védekezés terhét hagyták . . . 
Ausztriával és Magyarországgal nem volna számunkra az olasz 
probléma, nem volna a Poroszországnak kiszolgáltatott Német-
ország" mondta Briand. (Temps, szeptember 12, 1932.) 

Muret és a hozzá hasonló könyvek tanulmányozása sok 
haszonnal jár, főkép azoknál, kiknek nincs alkalmuk a háború 
előtti külföldi folyóiratokat áttanulmányozni. Nagyon sok ember-
ben növekednék a felelőségérzés azzal szemben, mit sajtóban, 
képviselőházban stb. saját érdekeitől vagy indulattól elvakítva 
beszél, világosan láthatnánk, hogy a magyar közéletben ritkán 
játszott akkora szerepet a kishorizontú, hangos, következőleg 
kevés felelőségérzettel rendelkező emberek tömege, mint 1914. 
előtt. Amikor ezektől volt hangos a közélet, akik a hazafiság 
címén némítottak el nálunk minden tehetségesebb, önzetlenebb 
embert. Az októberi forradalmat csinálta az a földalatti elem, 
mely minden forradalomnál ott van, azután azok a szélsőséges 
hazafiak, akiknek hazafias indulatánál csak a szűk horizont és 
a felelőségérzet hiánya volt nagyobb. A négyéves háborútól 
kifáradt, betegségtől gyötört nemzettel elhitették, hogy az enten-
te-től hozzák a békét, önállóságot stb. Ebben a társaságban 
képviselve volt minden társadalmi osztály. Ezeknek, ha nemzet 
sorsának intézésére vállalkoznak, kellett volna tudniok, hogy 
ellenségeink mit főznek ellenünk, hogy Franciaországnak, tehát 
a jelen esetben a győztesnek az érdeke az, hogy Ausztria együtt 
maradjon Magyarországgal. Nagyhangú frazeológiájuktól meg-
részegítve, jobban gyűlölték ellenségeiket, mint szerették hazá-



jukat. Ha tehát Franciaország így nem tudta biztosítani bizton-
ságát, gondoskodott róla úgy, ahogy neki azt egy 50 éves hazug 
és aljas propaganda sugallta, teremtve a szláv államokból a mi 
bőrünkre szerinte gátat a pángermanizmus ellen. Mindig a jogról, 
igazságról, morálról beszélt ugyan, de ezeknek tartalma nem 
egyezett sem az evangélium és természetjoggal, de a forradal-
mat csináló magyarok frazeológiájával sem. A tudatlanság, ha 
legyőzhető, beszámítás alá esik. Az októberi forradalom egye-
dül azzal törvényesítette és igazolta volna magát, ha megvé-
delmezi az országot, nem pedig hátba támadja a védelmező-
ket. Dehát a párturalom biztosítása és a pozíciók elfoglalása 
előnyösebbnek látszott. 

Tanulmányunk elején kifejtettük a francia tömeg- és pro-
pagandahazafiság alapjait. Nagyon érdekes lenne külön tanul-
mányt szentelni a magyar hazafiság elemzésének. Egyelőre 
nem érezzük magunkat illetékesnek, terünk sincs. Csak azt 
szeretnénk, ha a magyar hazafiság frazeológiája közé Arany 
János Rendületlenül című költeményének utolsó versét is be-
venné : 

Hallottad a szót, Rendületlenül!" 
Ábránd hiúság, múló kegy, javak, 
Lenn a sikamló tér, nyomás felül 
Vész és gyalázat el ne rántsanak. 

Segítene ez bennünket világos látásra, nevelésünk, körül-
ményeink folytán ránkragadt előítéletek elhagyására s így azután 
az alkalmak el nem szalasztására, ami történelmünknek már 
annyi szomorú lapját okozta. 

A magyar felvilágosító munkának igen nagy feladata van. 
Nem elégedhetünk meg a háborús felelőség elleni védekezés-
sel. Nekünk ki kell mutatnunk, hogy milyen propaganda hami-
sította meg a magyarságról való közfelfogást, el kell ismernünk, 
ha hibáztunk. Ehhez a munkához azonban a hazafiságnak oly 
elemei szükségesek, miknek a gyakorlásához hosszú idő szük-
séges, azonkívül odaadó önfeláldozó munka. Ezt pedig sok-sok ta-
nulás és az iskolában, a környezetben kapott podgyász lelkiismere-
tes átvizsgálása, tartalmatlan szólamoktól való megtisztítása biz-
tosítja. Akit körülményei, élethivatása erre hívnak, ad ja át magát 
a munkának, csinálja meg a maga programmját. Az egyes, a 
testületek, vizsgálják meg a lelkiismeretüket, elvégezték-e kö-
telességüket. S ha eddig csak nagy szavakat adtunk, hát ezu-
tán lássunk intelligens tetteket is. Ne várjunk mindent az állam-
tól. Az állam programmjainak nagyon gyakran csak haszonél-
vezői vannak. Ha a múltért egyedül a közös diplomácia nyakába 
varrtuk a felelőséget, ezután ilyen gyerekes kifogásokkal nem 
vonhatjuk ki magunkat a munkából. 

A Debreceni Szemlében Barát Tibor jelzi, hogy elkészül 
a magyarság világháború előtti képe a francia közfelfogásban. 
Müller Lipót pedig jelzi az idegenben dolgozó fiatal gárda elért 



eredményeit. Ehhez dolgozzunk, ennek elterjesztéséhez munkál-
junk, itthon pedig — s ezt mindenki megteheti — erősítsük a helyes 
magyar öntudatot, világosítsuk íel testvéreinket helyzetünkről men-
ten attól a hangos frazeológiától, mely az igazi hazaszeretetnek 
épen a legfontosabb elemeit nem ismerte : az önfeláldozást és 
odaadást . 

Ha az igazságot tudással és odaadással felfegyverkezve 
keressük, megtaláljuk az utat idegen testvéreink eszéhez és 
szívéhez is. Pl. Franciaországban nagyon sok őszinte keresője 
van a békének. Nagyon sok ember van ott, akinek sikerült a 
francia hazafiság azon béklyóiból kiszabadulnia, miről föntebb 
Barrés nyomán mint a patriotizmus tömegárujáról beszéltünk. 
Nagyon jól tudom, hogy vannak a pacifisták között képmutatók, 
akiknél a pacifizmus csak eszköz az imperializmus takargatá-
sára, akik elismerik, hogy a békeszerződések rosszak, de meg-
változtatásuk sok nehézséggel járna. Hogy a jelenlegi állapot még 
is igazságosabb, mint a régi volt mondogatják. (Bizonyítani kelle-
ne). Van olyan is, ki az integrál nacionalizmustól épen csak hogy 
meg"tudott lépni (íves de la Briére) s most pacifista alapon lett te-
oretikusa a francia imperializmusnak, szövi az új elméleteket 
melynek alapján Európa népeinek a felét tovább is elnyomás 
alatt lehet tartani. A valóságban a Barrés-i elmélet megtoldva 
Herriot tételével, hogy Franciaország ma már számmal nem 
tudja akaratát másokra kényszeríteni. Azért most a hazának, 
nemzetnek új teóriáját adja, melynek alapján „már nem szük-
séges a nemzetiségi elvért olyan véres háborúkat viselni, mint 
a XIX. században." Hát az ilyen Gesta Dei per Francos-ból 
nem kérünk. Mi azokhoz csatlakozhatunk csak, kiknek béke-
szeretete, őszintesége, önállósága nem vonható kétségbe, semmi 
köze sincs ahhoz a hol demokratára, hol keresztényre mázolt, 
de valójában pogány megalapozású nacionalizmushoz, mely 
megakadályozza, hogy a világ a békét megtalálja. Ok is tudják, 
hogy Franciaország a számmal nem győzi, hogy még egy há-
borús vérveszteséget nem bír ki, éppen azért jól felfogott érdek-
ből, de igazi keresztény lelkületből is keresik a megértés útját, 
akik mint barátunk ír ja: „A francia ifjúság között számosan 
vannak, kik Magyarország megcsonkítását elviselhetetlen igaz-
ságnak tartják." Ezek érzik, hogy képmutatás békéről beszélni, 
mikor azt mondjuk, hogy erről vagy arról a területről a csehek, 
románok vagy szerbek nem mondhatnak le, mert szükségük 
van rá. Tudják, hogy az „írástudók" nagyon sokat vétettek a 
háború alatt az igazság és szeretet ellen, hogy most sokan ma-
kacsságból, gőgből, érdekből tartanak ki a háború alatt elköve-
tett igazságtalanságok mellett. Ezek nem akarják a lehetetlent, 
mesterséges, igazságtalan eszközökkel fenntartani, tudják, hogy 
az az alap, melyet Barrés olyan találó módon állapított meg a 
francia néplélekről, igaz „írástódóktól" irányítva, kitermel mindig 
•olyan értékeket, melyekkel a francia mindig a legelső helyen 



lesz a népek között, nem lesz szüksége annak a nemes, nagy-
lelkű, lelkes, önfeláldozó alaptermészetnek, hogy hamis maxi-
mákkal a más népek ellen lovalják. (Le sentiment national 
chez les jeunes. Juvisy.) 

Nálunk is kevessen vannak, akik az igazságnak olyan 
odaadó harcosai tudnának lenni mint pl. a dominikánusok Ju~ 
visy-ben megjelenő folyóirata a Vie Intellectuelle és röpirataik, 
az Esprit fiatal, önálló és képzett gárdája, a kissé megfélemlí-
tett Jeune République, l 'Aube, vagy Marc Sangnier tábora, vagy 
a Francia Keresztény Ifjúság, melynek lyoni kongresszusa bátor 
hitvallás a béke mellett. Ezek, mert őszinték és keresztények, 
bár nem élnek fellengős jelszavakból, tudják, hogy az „igazsá-
gosan büntetett" Magyarország fogalma hazugság, ebből a tá-
borbol került ki P. Delattre, ki belekiáltja a világba, hogy Ma-
gyarországnak is van misztikuma : Vérzett a kereszténységért 
400 éven keresztül, elhagyatva sőt elárulva a kereszténység egy 
részétől. Megfogyatkozva, megosztotta földjét másokkal, akik 
azután, hogy másodszor is teljesítette hivatását azzal, hogy se-
gítette összetörni a Kárpátokban az ellenségeitől világveszede-
lemmé nevelt moszkovitizmust, a vendégül látottak, a lemészár-
lás elől megmentettek utódai kitúrták házából a „méltán bün-
tetett jelszóval. Ez is misztikum vagy jobban mondva mysterium 
iniquitatis. 

Franciaország nemzeti szentélyének, a Montmartre-i bazi-
likának imádságra szólító felhívásán olvashattuk ez év júniu-
sában : „A lelkek aggodalomban vannak ; keresik a jelen ba-
jokra az orvosságot s ott állanak mindazon eszközök bukásá-
nál, miket még nem régen csalhatatlanoknak hirdettek". . . Igen 
15 esztendő után kezdhetik újra, mert elvakítva a gyűlölködő, 
igazságtalan propagandától súlyos tényeket, nagy igazságokat 
nem vettek figyelembe. Mikor a Gondviselés kezükbe adta a 
világ sorsának intézését, elfelejtették azt úgy intézni, hogy az 
igazság és béke összeölelkezhessenek. 

Dr. Szalay Jeromos 



Naphimnusz. 

Uram, de szép most könnyteli világod, 
De gyönyörű, gyönyörű kék tó ma az ég : 
Lelkem, a mélység szerelmese, látod. 
Hegyek ormain át suhan újra Feléd! 
Csacsogó csengő úgy még sohse csengett, 
Ahogy ajkaimon dal dalra zuhan : 
Örökre gyermek, szent titok a gyermek, 
Könnyezve-kacagva öledre sír, Uram. 

Most látok, látok, oly öröm a látás, 
Lobogó szemem issza a fény özönét ! 
Testem, a pártos, ragyogó kiáltás, 
Lengeti százkarú lelkem szövétnekét ! 
Egy élet az ára e lángnak, e dalnak, 
Szent zálog a szó, az „örökre igen," ; 
Es íme sodornak is égi hatalmak : 
Az Ur keze elragadá a szívem ! 

Es végtelen Arca erősnek igézett: 
Megégek, elomlok szerelmem énekén, 
De zengem örökre Fiát, ez a végzet : 
Szentlélek a Táltos s a kezem az ekén. 
Szívemben a mennyei karok zenéje, 
Fejemen koszorú ; Jegyesem kebelén 
Pihenve oly édes a nász bora, méze, 
Az új dal az Úr fényszőtte hegyénl 

(1925) Kurzweil Géza 

Szótár-javítás. 

A szótáramból pár szavat 
ma kitöröltem végleg. 
Ami maradt, a szívemet 
tolmácsolni elég lesz. 

Kitöröltem, hogy gyűlölet, 
kitöröltem, hogy átok, 
töröltem : lebzselő nagyúr 
és éhes proletárok. 

Töröltem : nyomor, zsarolás, 
töröltem : kamat, tőke, 



bank. börze, Marx, Lenin, Lassalle, 
osztályharc, szabad Szőke. 

Töröltem : rút, nem szép, csúnya, 
ízléstelen, nem eszmény, 
töröltem: akt. A művészet 
vadít, ha nem keresztény. 

Töröltem : ököl, vasmarok, 
jogtalanság. Kitörlöm : 
ki bírja-marja ; nyers erő, 
s nincs igazság a földön. 

Kitörölném, hogy bűn s pokol, 
ahonnan mérges gázak 
szüremkednek jóság-ölőn 
az imbolygó világra. 

Törölném : tenger-szenvedés, 
kitörölném a könnyet, 
csak lenne hát az életünk 
a ceruzámtól könnyebb ! 

S felejtenénk, hogy mit jelent 
háború, ki volt Káin, 
hogy túl lennénk a genfiek 
korcs Operenciáin. 

Irtogatom a szavakat, 
pusztítok sok fogalmat, 
hogy fogyna már el mielőbb 
végkép az ősbűn-alma!! 

A szótárom így szegényül, 
de így lesz gazdag, s tiszta. 
S az sem bánt, hogyha csúfolnak; 
:fűzfa-szocialista. 

Magasi Artúr. 



Figyelő. 
MOSSUL-BAGDAD. 

(Folytafás) 

A vallások ismertetésénél lehetetlen egy teljesen külön-
leges vallásról meg nem emlékeznem : hiveit egy olasz utazó 
ördögimádóknak mondotta s azóta ez a név van róluk forgalom-
ban. Pedig nem tudom, nem-e inkább Jézus nevéről hívják 
őket Jezidiknek ! 

Leginkább a Szindzsárban laknak, de nem messze Mossul-
tól Khorszabadban is találhatni rájuk. Karácsony másodnapján 
meglátogattuk őket. Igen jámbor népnek mutatták magukat. Ar-
ról lehet rájuk ismerni, hogy turbánuk vagy teljesen vörös vagy 
vörös pettyes. Papjaik azonban teljesen fehérben járnak. Eggyel 
le is fényképeztek engem. Szentjeik számára külön kis kápolná-
kat emelnek, kúpos toronnyal, melyre fel lehet menni. De a 
kápolnába csak sarutlevéve lehet belépni, épen úgy mint a 
mohamedánoknál. (Amint mondtam, ez csak tisztaság kedveért 
van, ami természetesen a lélek tisztaságát is jelképezi. Bizony 
jó lenne, ha minden templomot így óvnának a piszoktól ! ). 

Vallásuk csudálatos vegyüléke a környező vallásoknak. 
Mohamedán szektának szokták mondani őket, de azt hiszem, 
épen annyit vagy még többet vettek át a keresztény vallásból 
is ! Vannak, ahol vízzel tisztulnak (keresztelkednek), sőt vannak, 
ahol eucharisztiáról is beszélnek ! Jézust imádják, csak azt hi-
szik, hogy Jézus uralma csak 10,000 év múlva következik be, 
addig bérbe vette a világot a gonosz szellem : az ördög. Az 
ördögöt rézpáva alakjában ábrázolják és hogy ne bántsa őket, 
tisztelettel illetik. Nem pogányok, hiszen a rézpáva csak jele a 
gonosz szellemnek, amint például a jó szellemnek : a Szentlé-
lek Úristennek a jelképe : a galamb, vagy a tüzes nyelvek. 

Oserős nép. Főpapjuk, aki egyúttal törzsfőnök is : Hämo 
Sharo 120 éves, volt neki már nyolc felesége és vagy nyolcvan 
gyermeke. Most, hogy arra jártam, házasodott meg kilenced-
szer és törzsének egy fiatal leánytagját vette nőül. Mesébe illő-
nek tűnik fel ez a dolog, de mégis valóság. A főpap ugyanis benn-
járt testőrségével és népének fejeivel Mossulban, ahol egy szir 
katolikus kóruspüspöknek voltak vendégei, akinél én is igen 
sokszor megfordultam. 

Meg kell említenem azt, hogy itt keleten még most is 
kétféle idő járja ; egyik a mi európai időnknek megfelelő : zóna-
idő, természetesen két, illetőleg háromórával előbbi idő, mint 
magyar földön. De a másik az az idő, melyben a papi zsolozsma 
hórái számítódnak s a mely szerint számítottak akkor, midőn 
Jézus itt élt és halt meg. Reggel 6 óra az első óra, s így jön 



ki, hogy délután 3 óra itt épen kilenc óra. Ez az óra, melyben 
az Úr meghalt a Golgotán. Ilyen időt mutató órát láttam a kháld 
pátriarchának szobájában, de ugyancsak ilyen időt mutató óra 
járt az istambuli Aja Szófiában is. 

Térjünk át egy kissé a népek vizsgálatára. 
Az állam: Irak csupán 14 éves. Régen itt minden Török-

országhoz tartozott. A világháború mellékes csatározásainak 
gondoltuk az itteni harcokat. Milyen mellékes volt pl. midőn 
arról hoztak hírt az újságok, hogy Kut El Amará-t elfoglalták 
az angolok. Pedig talán fontosabb volt ez a foglalás, mint Ver-
dun megvédése ! Az óriási Törökország megbontása volt ez a 
foglalás. Perzsa öbölből vonultak észak felé az angolok. Nem 
volt készen a bagdadi vasút s így nem volt elég hadsereg, hogy 
e vidéket megvédhesse. Midőn Törökország a központi hatal-
makhoz csatlakozott, óriási terület és néptömeg vált a központi 
hatalmak részévé. Akkoriban azt gondoltuk, hogy a törökök csat-
lakozása a mohamedánok szentháborúját állítja a központi ha-
talmak mellé. De a török már nem volt e vidéken hatalom, s 
a mohamedán vallás nem volt erősebb a népek szabadság-
érzésénél ! 

A világháború után itt is dolgoztak a határmegállapító 
bizottságok. Ennek a bizottságnak volt tagja magyar részről 
Teleki Pál gróf, volt miniszterelnök, akiről itt az volt elterjedve, 
hogy törökbarát s azért még most sem gondolnak reá baráti 
érzéssel. — Gondolom, hogy a bizottság teljesen lelkiismerete-
sen járt el. Jobbat nem tudott tenni. De itt is megtette, hogy egy 
egész néptörzset : a kurdokat szétdarabolta, s adott belőlük : 
Törökországnak, Iraknak és Perzsiának is. Gondolhatjuk, hogy 
e nép nem nyugszik meg soha. Felkelés felkelést ér. A kurdok 
nagyon bíznak, különösen Barzán sejkben, akiről azt a legen-
dát hallottam, hogy álmában megjelent neki a Boldogságos Szűz 
és átadta neki az egész Kurdisztánt. Milyen csodálatos össze-
keverése a vallásoknak. A kurdok a Boldogságos Szűztől vár-
ják hazájuk feltámadását ! 

Midőn Kerkukból Bagdadba utaztam az éjjeli gyorsvona-
ton, a szomszédos hálófülkében velem utazott egy kurd katona-
tiszt is. Igen barátságos volt, átjött hozzám, késő éjjelig beszél-
gettünk. Nyiltan beszélt : megfogta ruhája szélét s azt mondta : 
nézze, ez is angol, megfogta nyakkendője szélét s ismét azt 
mondta : nézze, ez is angol, s így végig ment mindenen, de 
végül a hajaszálát érintette s azt mondta : nézze csak ez az 
enyém egyedül. Ertjük, mit akart ezzel mondani s mit érzett ez 
az iraki katona az iraki névleg szabad, de valóságban angol 
akarat szerinti ál lamban ! 

Irak most szabad állam, királya van s a népszövetség 
tagja. De azért mindenhol ott van az angol kormányzó. Bagdad-
ban is, Mossulban is. Nem sokat számít, hogy nem kormány-
zónak hívják. Hódolnak előttük s a szabad iraki államban az 



szabad, amit ők akarnak. Karácsony napján Mossulban voltam 
s voltam tisztelegni az angol megbízottnál is. A íogadó terem 
telve volt, egy pillanatra sem ürült ki, jöttek mentek a tisztelgők, 
a jótkívánók. Keresztények, mohamedánok egyaránt. 

Hogy mennyire nyugodtan érezheti magát egy állami hiva-
talnok, jellemző erre nézve az, hogy ennek a fiatal államnak 
már 74 minisztere volt 14 év alatt. Jöttek, mentek, de nyugdíjat 
egy sem kapott. így van minden állami állásban. Midőn Bag-
dadban voltam, épen akkor kapott egy levelet egyik mérnök-
ismerősöm egyik reggel : felmondtak neki, mehet, amerre tud. 
Különösen panaszkodnak a keresztények, hogy mindenünnen 
kiszorítják őket a mohamedánok. Az angolok pedig, jóllehet 
ők is keresztények, mégis a nagyobbszámú mohamedánságnak 
kedveznek, mert csak így találják meg számításaikat. Bagdad-
ból egy vasúti tisztviselővel utaztam egy-két állomáson át. Jól 
jellemezte az itt megforduló népeket : Mikor törökök voltak itt 
uralmon, természetesnek találtuk, hogy mohamedán uralom van, 
hiszen ők is mohamedánok; mikor a németek voltak itt, akkor 
éreztük, hogy ők keresztények, segítettek bennünket, kereszté-
nyeket; most azonban semmi pártolást nem érzünk : az ango-
lok se nem keresztények, se nem mohamedánok, az ő Istenük 
egyedül : a pénz ! 

A keresztények érzik elnyomatásukat s örülnek, ha keresz-
tényre találnak. Mint már említettem, midőn Mossulba megérkezve 
étkezés előtt keresztet vetettem, odajött hozzám a felszolgáló 
pincér — pedig akkor látott először — s odasúgta nekem : 
Én is keresztény vagyok ! Az őskereszténység titkos jelei jutot-
tak eszembe ! Bagdadban pedig, midőn elbúcsúztam a szálló-
tulajdonostól, aki egy mossulvidéki keresztény volt, azzal vált 
el tőlem : Viszontlátásra másfél év múlva a mossuli keresztény 
vilajetben ! 

Már óvatosabb volt az a csendőr, akivel együtt utaztunk 
autón Kerkukból visszafelé. Nem nyilatkozott. Azt mondta : mi-
dőn a németek voltak itt, akkor az volt jó, most meg az jó, 
hogy az angolok vannak itt s nagyokat böfögött minden bacsánat-
kérés nélkül. Ugylátszik mindennel kitud egyezni lelke finomsága. 

Ha már hivatalos közegeknél vagyunk, megemlítem, hogy 
alig érkeztem Bagdadba, ahol nem a misszión, hanem szálló-
ban laktam, máris megjelent a szállóban az angolok (!) tit-
kos rendőre s kutatott azután, vájjon kivel érintkezem, kik 
járnak hozzám stb. ! Jól vigyáznak magukra az angolok ! Igaz, 
hogy ebben a szállóban lakott a világháború egyik központi 
nagy hadvezére is abban az időben. De hát Istenem, mit árt-
hat ez már most nekik ! 

A fiatal Irak-királyság zászlója fekete, fehér, zöld színekből 
van összetéve a zászlórúdnál egy nagy piros háromszöggel, 
melyben két fehér csillag van hét-hét ággal. így jelzik a tizen-
négy vilajetet (megyét), melyből ez az óriási ország áll. Azért 



mondom óriásinak, mivel négyszerakkora, mint Magyarország, 
mégis csak 14 megyéje van. De nem csoda, mivel alig van 
3 millió lakosa, úgyhogy míg nálunk Magyarországon egy 
négyzetkilométerre 100 lakos is esik, Irakban alig 3. 

Mennyi hely van még itt a népesség számára ! Mennyi 
művelésre váró föld. Mennyi munkanélküli tudná itt megkeresni 
kenyerét ! De ide nem vándorol ki senki. Szellemi munkás is 
elhelyeződhetnék itt, ha tudná a vidék nyelvét. Ez a nagy baj. 
Pedig mennyi orvos, mérnök, tanár stb. elkelne itt ! 

Voltam a mossuli kórházban, — egyiptomi orvosa volt ! 
A vasút, híd-építéshez külföldről hoznak mérnököket, termé-

szetesen most angolokat. A petroleumtermeléshez is Amerika 
és Anglia szállítja a vezetőmérnököket, bennszülött legfeljebb 
kisebb tisztviselő vagy egyszerű munkás lehet. Az van elter-
jedve nálunk, hogy a petroleum-források Mossul vidékén van-
nak. Hát ilyen messzeségben elmondhatjuk ezt is, mert ha a 
térképet megnézzük, hát Mossul közelét látjuk, lévén térképünk 
olyan kicsi, hogy 100 kilométer távolság nincs egy centiméternyi 
rajta. Mert bizony Mossulból majd egy napig kell autózni, hogy 
eljussunk Kerkuk környékére Baba Görgő-be, ahol folyik a pet-
roleum s ahol, ha megrugdossuk a földet, hát meggyújthatjuk a 
felszálló gázokat. 

A petroleumforrások megtekintésére külön engedély kell. 
Sajnálatomra otthon felejtettem, jóllehet már előre megszereztem. 
De azért majdnem mindent meg tudtam tekinteni: az amerikai 
mérnökök szívesen bebocsájtottak * de csak engem, bennszülött 
kísérőimet nem, az angol mérnök azonban engem is visszauta-
sított, mivel nem volt nálam az engedélyem. A világ második 
petroleumforrásai vannak itt! Milyen hatalmat kaparintott kezébe 
Anglia, midőn ezeket a helyeket a világháborúban elfoglalta ! 
Ki is használja. Igaza volt a fentebb említett vasúti tisztviselő-
nek : Az angolnak első a pénz. A petroleumot itt a forrás köz-
vetlen közelében is épen oly drágán adják a bennszülötteknek, 
tehát az igaz tulajdonosoknak, mint amennyiért adják Angliába, 
ahová napokon át kell drágán szállítani ! De talán meg is érdemli ezt 
ti nép. Mert lusta, nem szeret dolgozni, napokig elül az utak szélén 
és vár, vár, míg valami történik vele. De majd eljön az idő, hogy ez 
a nép is feleszmél és hallat magáról. Török, arab, kurd majd meg-
érti egymást és összefogva lerázza Európa igáját ! 

Irak most alkotmányos királyság. Névleg. Valóságban : 
királyát az angolok adták : a mekkai király fiát kellett az iraki-
aknak elfo?adniok. A képviselőket szabadon választják a papi-
roson. Valóságban : az angolok elhatározzák, ki lehet képviselő. 
A névsor előre mag van állapítva. Ezután jön a választás. Min-
den 2000 választó választ egy-egy elektort, akik azután választ-
ják meg a képviselőket. Ilyen elektorok 20—20-an alkotnak 
csopartokat s húszan választanak egy-egy képviselőt. Termé-



szetesen csak 11-ről kell gondoskodnia a központnak s már 
azt választják meg, akiket ő akar. így a választások elhúzód-
nak igen sokáig, de a végén mégis csak az lett a képviselő, 
aki előre ki volt jelölve. Modern predestináció ! ! 

Nézzük most a népek életét itt Irakban. Laktam missziós-
házban Mossulban, laktam elegáns szállóban Bagdadban, de 
laktam bennszülött lakáfcán Kerkukban, egy kissé hát megkós-
toltam az itteni életet is. 

Azt m<*idhatom túlteng a vegetatív élet. írni-olvasni csak 
kb. 1 0 % tud. Nem csoda tehát, ha könyvkereskedések nem 
igen vannak. Áz iskolázás nem kötelező s így itt még nagy 
tekintélye van az írástudóknak. Ahol akad postahivatal, ott 
körülülik az írástudók. Földön ülnek s egy kis alacsony asztalka 
van előttük. Ha valaki levelet akar küldeni valahová, odamegy 
hozzájuk, lediktálja a levelet, megcímezteti, felbélyegezteti s most 
már mehet a postára. Ha pedig kap valami küldeményt, akkor 
ezek az írástudók olvassák el a levelet a népnek. 

A vegetatív életnek megnyilvánulásait épen ezért épen 
nem takargatják, vagy titkolják. Hiszen ez a természetes nekik. 
Mi szégyenelni való lehet ebben ? Hát hiszen mindnyájan egy-
formán éljük a vegetatív életet ! Minél műveltebb egy nép, an-
nál kevésbbé vesszük észre nála a vegetatív élet megnyilvá-
nulásait, mivel a szellemet tekinti igazi úrnak s nem a testet. 
A szellemi élet produktumaival eldicsekszik s iparkodik elrej-
teni a vegetatív élet megnyilvánulásait, mert ezt csak szüksé-
ges rossznak tartja ! Itt nem így gondolkoznak. Bármennyire is 
rokona volt a kerkuki vendéglátóm egyik ismerősömnek, engem 
mégis csak akkor látott először. Tudta rólam, hogy ki vagyok, 
mégis olyan természetes volt előtte minden a vegetatív élet 
megnyilvánulásaiból, hogy előttem minden szégyen nélkül tör-
tént mintha ott se lettem volna. 

Talán az élelemről is szóljunk valamit ? Azt mondtam, a 
művelt ember inkább a szellemi életről beszél s nem a vege-
tatívról ! Nem is akarok sokat róla beszélni. Csak azt említem 
meg, milyen nemzeti eledelt kóstoltattak meg velem : egyik volt 
a yaprach, olyan forma, mint nálunk a töltött káposzta, de itt 
zöld levélbe burkolják a rizses kecskehúst, talán szőllőlevélbe. 
Azután nagyon dicsérték a kubbit (mandolás rizslepény, mely-
ben őrölt kecske és birkahús van), én alig birtam egy darabot 
lenyomni belőle. Van egy fekete kolbászuk : kecskehús és 
birkafaggyú kemény keveréke. Egyszer kóstoltam meg reggelire. 
Orvosságot kellett utána bevennem. Majdnem minden étkezést 
muhallabival fejeznek be : őrölt rizs tejben, elég jó étel. Hasonló-
képen nem hagyják el a főtt rizst, melyet telehintenek mandu-
lával és mazsolával. — Tudnak európai módra elegánsan is 
enni, de maguk között bizony nem igen terítik meg az asztalt 
s nem igen kell evőeszköz nekik. — Szabad tűzhelyen főznek, 
a tüzet meg fa hiányában kecsketrágyával élesztik. Érdekesen 



használják még a beszédben ezt a tüzelőt : nem azt mondják 
itt a kicsinyeknek, hogy gólya hozta a kisgyermeket, hanem 
hogy ebben a tüzelőben találták. (Meg is történt egyik kisfiúval, 
hogy testvére születésekor azonnal kiszaladt a tüzelőraktárba, 
keresni, hátha van ott még egy másik kis testvére is?!) Igen 
érdekes a kenyerük : Olyanfajta, mint a mi lángosunk, de vé-
kony, mint a papír (csak szakítani lehet s nem vágni), só sincs 
benne, se zsir, se tejfel rajta s nem melegen eszik, hanem hi-
degen, csak valami fekete szemek, kömény vagy mi van beléje 
sütve. S így természetesen a mi lángosunkhoz csak kerek alak-
jában hasonlít. Ez az alakú kenyér járja erre keleten minden-
felé. Ilyen alakú kenyeret használt Jézus is az utolsó vacsorán. 

Általában a nők ki vannak zárva a társadalmi életből. Ha 
egy mohamedán házába mentem, azonnal eltávoztak a lefá-
tyolozott nők a fogadó szobából. Még a keresztényekre is át-
hat némileg ez a szokás. A keresztények ugyan nem fátyoloz-
zák le magukat, de mégsem igen mutatják magukat. így pl. a 
búcsúvacsora alkalmával, midőn az érsek, a főispán, a főigaz-
gató stb. mind meg voltak híva, az egész család minden férfi 
tagja még a legkisebb fiú is jelen volt, de a nők közül egyse. 
Azután voltam egy katolikus bagdadi kereskedő családjánál, 
épen az érsek is nála tett látogatást titkárjával. Ott volt az úr, 
de a felesége nem jött be. Csak épen az ajtónyíláson láttam, 
amint a padra felkuporodva siránkozik : már éveken keresztül 
siratja gyermekeit, akik tífuszban haltak el, bizonyára a tisztá-
talan víztől. Mennyi dolga akadna itt az igazán őszintén segítő 
és éltető lelkeknek. Az angolok maguk számára megszereznek 
minden kényelmet és higiénikus életfeltételeket, a bennszülöt-
tekkel nem sokat törődnek, nem baj, ha pusztulnak: kevesebb 
az ellenségük ! 

Az iskolákat végigjártam a mossuli főigazgatóval. (így neve-
zem a nevelés-tanítás fővezetőjét. Irakban ő alája tartozik azon-
ban mindennemű iskola.) Láttam az óvodát, elemi iskolát, az 
előkészítőt, a középiskolát. Egyetemet is, de ez csak Bagdad-
ban van : egy. 

Az ellemi 6 osztályból áll, az előkészítő egyből, míg a 
középiskola öt osztályt foglal magában. így tehát itt is épen 
12 év alatt végezhet egy ifjú, ha egyetemre akar menni. Óvo-
dát, elemi iskolát a missziók is tartanak fenn. Elemibe még 
elég szép számmal bead ják a gyermekeket a városi szülők. 
Középiskolába azonban már kevesen. A főigazgató meghívott 
egyik délután teára. A fogadó szobából itt is eltávoztak a lefá-
tyolozott nők, de a felesége bejött, mivel az keresztény volt: 
görögkeleti vallású. 0 szervírozta a teát és a finom datolya-
tortát. (Talán ez volt az egyetlen európai ételem). Tea közben 
szó jött természetesen az iskolákról is. Kérdésemre, hányan 
vannak a középiskola egy-egy osztályában, sajnálkozva felel-
ték, hogy sajnos, igen sokan, néhol 20-an 25-en is akadnak I 



Nem mertem megmondani, hogy nálunk vannak középiskolák, 
ahol 80-an is vannak egy-egy osztályban ! ! 

De nem csoda : az iskola nem kötelező, csak az jár isko-
lába aki ráér, aki egyetemre akar menni, aki tanulni akar. így 
jut azután rendesen csak 10—15 egy osztályra, s a 20—25 már 
sok egy teremben. 

Bementünk több osztályba. Volt előadás, hiszen karácsony 
csak keresztény ünnep és nem mohamedán. A fiúiskola elég 
primitív volt. De a leányiskola teljesen új, modern épület és 
felszerelés. Olyan kémiai dolgozótermük volt a leányoknak, 
(mindegyiknek külön asztallal vízvezetékkel, gáz- és villany-
vezetékkel) hogy a legmodernebb iskolákban sem lehet ilyent 
látni. Jegyzetkönyvük nem igen volt a tanulóknak. Ezekben az 
iskolákban a tanítás egészen gyakorlati minden tantárgynál. Ott 
tanulnak az iskolában mindent gyakorlati úton. Nemcsak a reá-
liákat, hanem a nyelveket s a szellemi tudományokat is; igaz, 
hogy ezekből elég kevés akad. Az idegen nyelveket direkt mó-
don tanítják. Nem törődnek azzal, vájjon ismerik-e a tanulók 
az illető nyelv irodalmi termékeit, de azzal igen, hogy ha az 
idegen nyelvű emberrel találkoznak, megértsék őt s tudjanak 
vele teljesen jól elbeszélni. Itt pl. nincsen olyan diák, aki a 
középiskola felsőbb osztályaiban jár, s aki ne tudna több nyel-
vet. Angolul úgy beszélnek, mintha Angliában születtek volna. 
Érzik, hogy szükségük van a nyelvre s nem az irodalomra. 
— Sajnos ná lunk Magyarországon nem ilyen gyakorlati még a 
nevelés. Nálunk igen tudományos. Inkább arra törekszik a hiva-
talos tanterv, hogy tudjon a tanuló az illető nyelv irodalmáról 
többet, mintsem hogy a gyakorlati élet nyelvén beszélni tudjon 
az illető nyelven ! Szép a tudományos képzés, de az élet el-
halad mellette. Egy-kettőnek kell, de a többség a gyakorlatit 
követeli ! 

Kérdeztem a francia missziós atyákat, mi a véleményük 
a bennszülöttek képességeiről. Röviden feleltek : memóriájuk 
igen jó, intellektusuk igen gyenge, moralitásuk zérus. Csak a 
keresztény fiúknál sikerül e tekintetben valamire menni ! 

Itt az iskolához tartozik a cserkészet is. Akárcsak egy 
tantárgy. De nem mindenki cserkész, hanem az iskolaigazgató 
választja ki őket. Ha pedig az kiválasztotta, akkor akár akar 
lenni, akár nem, cserkésznek kell lennie. A másik pedig, akit 
nem választott, bármennyire szeretne is lenni, nem lehet cser-
kész. A cserkészet tehát itt állami, katonai valami. (Semmiké-
pen sem helyes. így elveszti a cserkészet önkéntvállalt jellegét 
és Jesűlyed a parancsolt dolgok közé. Ki ne értené, mennyire 
veszt így nívójából a cserkészet !) A minisztériumból irányítják. 
Az iraki főcserkész épen olyan hivatalnok, mint a másik és 
épen úgy elcsaphatják, mint a másikat. Végigjártam ezeket a 
minisztériumi szerveket. Meghívtam őket a gödöllői jamboree-
ra, meg is ígérték, el is jöttek ! 



Mossulban december 28-án tiszteletemre az egész város 
összes cserkészei kivonultak egy nagy gyakorlótérre (olyan, 
mint nálunk a vérmező), de ott volt Mossul apraja nagyja. Ott 
voltak a város és a vilajet elöljárói, előkelői is. Közéjük, a kö-
zépre ültettek s elkezdődött a felvonulás. 10 dobos verte a do-
bot. A cserkészek meg masíroztak előttünk: trópusi kalapban, 
hátul még nyakvédővel is a meleg ellen, cserkészbottal a ke-
zükben s erősen verték a lábukat a földhöz. Olyan meleg volt 
valóban ezen a decemberi napon, hogy bizony még mezítláb 
és egy kis trikóban is izzadtak a fiúk. Felvonulás után szabad-
gyakorlatok következtek, majd versenyfutás, akadályverseny, 
beduin tánc, különböző cserkészjátékok, embergúlák, buzogány-
staféta, hídépítés, táborépítés, főzés stb. stb. 11 pontból állott 
a bemutatás. Akárcsak itt a világjamboree arénájában lettünk 
volna. A végén nagy üdvrivalgás. A vezetők: kirendelt tanítók 
odajöttek körém s üdvözöltek engem, nem is késtem őket meg-
dicsérni s dicséretem őszinte volt, mert nem is gondoltam vol-
na, hogy Irakban ilyen fejlett legyen a cserkészet. Nem 
csoda, hiszen kötelező tárgy. Természetesen azt már nem tud-
tam megállapítani, hogy ezen fényes külső mögött megvan-e a 
cserkész tiz törvény igazi szelleme és lelkülele ? ! Az ünnepély 
után a vilajet autóján vonultam be a városba. Ilyen kitüntetés 
még sehol sem ért cserkészmivoltom miatt ! 

Mikor ezt látták a dominikánus missziós atyák, ők is ki 
akartak tenni magukért. Másnap az ő iskolájukba kellett el-
mennem. Ott fogadtak aztán csak nagy zenebonával : Fanfá-
rok szóltak, a fiúk tapsoltak, ordítoztak s a végén mindenki 
hozzám szaladt, hogy megcsókolják kezemet. Elképzelhető, 
milyen kézzel tudtam tőlük szabadulni, pedig egyáltalában 
nem akartam engedni, hogy kezetcsókoljanak ! 

Ha már a cserkészetnél vagyunk, nem tehetem, hogy meg 
ne említsem, ami velem a szír határon történt, midőn vissza-
felé autóztam a pusztaságon át. Kabul El Bir-nél meg kellett 
autónknak állania, hogy útlevél stb. ügyeket elintézzenek. Én 
bennmaradtam a kocsiban s nyugodtan vártam, hogy tovább-
mehessünk. Szíria francia protektorátus alatt van, itt francia 
katonák és tisztek őrzik a határt. Egyszercsak látom, hogy egy 
francia tiszt nagyon néz be az autóba. Nem tudtam mire vél-
ni a dolgot. Csak nem akar lefogni, itt a szír pusztaságban ? ! 
Még mindig néz, közelebb jön és kutat a szemével. Egyszer-
csak haptákba vágja magát és cserkészmódra tiszteleg. Meg-
ismerte bennem a cserkészt, testvérének tekintett és tisztelgett. 
S ekkor már beszélni is mert : Elmondotta, hogy ő is cserkész, 
még pedig katolikus cserkész. Megismerte rajtam a katolikus 
cserkészpapot. Mindig éreztem külföldön jártamban, hogy nagy 
hatalom ma már a cserkésztestvériség. Eddig legalább még 
sohasem csalódtam benne ! 



Említsük még meg az iraki vidéket. — Kerestem, mindig 
kerestem, hol találok rá a régi édenre, az első emberpár pa-
radicsomára. A hagyomány azt tartja : itt volt az Eufrates és 
a Tigris között. Azt olvastuk, hogy a gyönyörűség kertje volt, 
szebbnél-szebb fákkal, növényekkel, gyümölcsökkel stb. 

Autón érkeztem Irakba, amint már megemlítettem. Sehol 
semmi ebből a gyönyörűség kertjéből. Pusztaság mindenfelé. 
Még út sincs, még bokor sincs. Árok annál több. Kiszáradt 
Wadi-k, amelyeken alig tudna európai soffőr keresztülvergődni. 
Ezek meg nekimennek minden gondolkozás nélkül. Néha bi-
zony előbb kiszálltam az autóból ! Csak miután átjutott a W a -
din, akkor ültem újra fel. Amerre elhaladunk, mindenütt kadá-
verek díszítik a vidéket. Ha kidől egy-egy teherhordó teve 
vagy öszvér, avagy elhullik egy-egy birka, ott marad az úton 
vagy útnélküli pusztaságon. Jönnek más állatok, jönnek a ma-
darak és lerágják róluk a húst s marad a puszta csontváz. Ez 
még a jobbik eset, de láttunk még olyan kadávereket is, me-
lyekről épen akkor pucolták a hust a lakmározók ! (Egyébként 
Mossulban láttam egy kutyatemetőt. Nem temetik itt el a ku-
tyákat, csak ide dobják ki a döglötteket. Az élők azután ide-
járnak lerágni a húst kutyatestvérük csontjáról. Mikor arra jár-
tam épen egy kis kölyök kutya iparkodott szétmarcangolni egy 
hozzája hasonló kis kutya kadáverét. Keselyük egész raja lepi 
el itt az eget. Kutyák vonítanak társaik maradványai felett és 
vesznek meg egymás harapásától. Iparkodtam messze elkerülni 
e vidéket 1) 

A folyókon híd nem igen akad. Bagdadban vannak hi-
dak a Tigrisen és az Eufrates barrageai is szépek. De Mossul-
ban csak most kezdik építeni a vashidat, eddig csak hajóhí-
don lehetett átjutni a Tigrisen. A Nagyzabon és a Kiszabon kom-
pok viszik át az utast, vagy egyszerűen átgázolnak rajtuk. A 
nagy pusztaságokon rengeteg sok a gazella. Szabad a vadá-
szata, senki sem kér fegyver- vagy vadászjegyet. Most úgy va-
dásszák ezeket a szép állatokat, hogy autókkal megkergetik a 
a gazellacsordát s mikor már kifáradtak szegények, elejtik, le-
lövik. Olyan a húsa, mint az őzikéé, ez is tűrhető étel. 

A pusztaságban még most is teve- és szamár,- vagy ösz-
vérkaravánok bonyolítják le a forgalmat, de már megérkezett 
ide az autó is és nagyban térthódít. Az amerikai Ford itt igen 
jó üzleteket csinált. Más autó nem is bírná ki ezeket a rettenetes 
utakat ! 

De hát hol, merre, lehetett az éden kertje, a gyönyörűsé-
ges paradicsomkert? A Tigris és az Eufrates összefolyásánál 
mutogatnak ma is egy fát, a reklámrajzokban, hirdetésekben is 
szerepel : a tudás fája. Ez lett volna tehát a siralomvölgyének 
okozója, ennek gyümölcse okozta volna hát, hogy a gyönyörű-
ség paradicsoma átváltozott a nyomornak és siralomnak pusz-
taságává ? ! A szír érsek világosít fel. Csak mióta az angol ka-



tonák jártak erre, azóta nevezik ezt a kiszáradt fát a tudás fá-
jának. Soha nem volt az, — mondja. Midőn az angol kato-
nák idejötték, akkor még élő, virágzó fa volt az, de a katonák 
tönkretették, viskivel leöntözték, megölték. Ma meg mutogatják 
s jönnek bámulatjára, pénzeket fizetnek azért, hogy meglássák. 
Tehát itt sem vagyunk nyomon. Merre lehetett tehát a gyönyö-
rűség kertje ? 

Mint Egyiptomban, pusztaság veszi körül az embert, kivéve 
azokat a helyeket, melyeket a Nilus öntöz. Ahová eljut a Ní-
lus vize, ott átalakul minden gyönyörűség helyévé. Úgy van 
az itt is. Ahol egy kis víz folydogál, ott már zöldül a vidék. 
Pisztázserdők, gránátalmafák, pálmaligetek egymást vállogatják. 
Azt mondják, hogy valamikor a most kiszáradt csatornákban 
folydogált a Tigris és Eufrates vize. S akkor itt mindenütt dús 
nyövényzet volt és termett a föld óriási gyümölcsöket : dinnyé-
ket (most télen is még dinnyét ettünk), óriási uborkákat, pa-
radicsomokat, datolyákat. S ha most is megered az eső és 
megöntözi a vidéket dús növényzet terem egy-két nap alatt, s 
ahol most pusztaságot látunk, kizöldül a föld, megterem a ga-
bona, dús kalászt hoz a búza és a föld minden gyümölcse 
gazdagítja a vidéket. De hát nem igen esik ám erre az eső. 
Nagy ritkán. Kellene itt is, mint Egyiptomban a folyókat végig-
vezetni a csatornákban s termékennyé lehetne tenni a most 
puszta vidéket. Mert termékeny itt a föld nagyon, de nem 
nedvesedik át, csak a felülete s így nem tud teremni bő gyü-
mölcsöt. 

Az angolok nem tudták ennek a vidéknek sajátságait. 
Hoztak ide traktorokat, mélyen felszántották a földet s beve-
tették a legkitűnőbb magvakkal. Várták a dús termést. — Hi-
ába várták. — A bennszülöttek faekékkel alig túriák fel a föl-
det s így vetették el gabonájukat . Szép termésben gyönyörköd-
hettek. — igen, mivel a mélyre vetett magnak nem jutott ned-
vesség. Most is ott pihen, várja majd a jövő nemzedék öntözőcsator-
náit. A felszínhez közel fekvő magnak elég volt az a kis eső,, 
amit a föld kapott és kihajtott és termést hozott. Régen, úgy 
mondják, voltak erre nagy csatornák. Ha., nem is emberi kéz 
készítette, de természetalkotta csatornák- Ömlött bennük a víz, 
megöntözték a terményeket és hatalmas trópusi növényzet fej-
lődött ki e területen. Lehetett, volt is itt éden kertje. — Amint 
elhagytam Bagdadot és közeledtünk ahhoz a helyhez, ahol 
legközelebb ér egymáshoz a két nagy folyó : a Tigris és az 
Eufrates, ahol tehát van víz bőven, ott azután most is vannak 
gyönyörűnél gyönyörűbb pálmaligetek, csodálatos kertek és nö-
vények. Hogy hol állott a tudás fája, hol az élet fája, ki tudná 
megmondani ? 

Ez az ős idők földje ! Itt éltek az emberiség történelmének 
legősibb atyái. Fison, Gibhon, Hiddekel (Tigris) és Perath (Euf-
rates) öntözte a pardeiszavot (perzsa nyelven kertet, amit mi 



paradicsomnak neveztünk), vagy ediumot (sumír-asszír nyelven 
síkságon lévő kertet, melyet mi édennek mondunk). Itt élt Áb-
rahám, kinek városa most is áll : Ur, ahol kilenc év előtt is 
fedeztek íel ásatások közben jeleket, melyek a szentkönyv ada-
tait megerősítik. Mossulban őrzik Szet sírját (most mecset), Mos-
sullal szemben pedig Jónás próféta sírját, melyet most Neby 
Junisz néven ismerünk. Sajnos, ez is mecset. Erre jártak Sem 
fiai a hagyomány szerint is úgy, amint a Genesis 10. fejezeté-
ben olvashatjuk. Háromezer évvel Krisztus előtt már hatalmas 
uralkodók emeltek emléket hatalmuknak. Megépítették Babilont 
(az Isten kapuját), felemelték a bábeli tornyot, most Hillah vá-
ros van a hely közelében. Mossullal szemben állott a hatalmas 
Ninive, melynek ma már egy kövét se találjuk, csak feltúrt he-
lyét. Mindent elvittek a kutatók. Itt járt Kus fia : Nimród és 
alapította Nimrud városát (Kalhi), melynek romjait még én is 
láttam, még pedig hatalmas romköveit, melyek egykor az itt 
folyó Tigris partján tartották a hatalmas vár kőterraszait. (Hová 
messze szökött már azóta a Tigris innen ? !) Megnéztem az egy-
kori Ktesiphon hatalmas ívelését, melyet még ma sem tudnak 
megmagyarázni a mérnökök s mindnyájan félünk, ha a lá ja me-
gyünk vájjon nem szakad-e r eánk? Hatalmat hirdetnek az ívek : 
a parthus királyok hatalmát ! 

E vidéken élt a hatalmas Hammurapi (1955—1913 Kr. e.), 
de hatalmának vége, s Asszíria lesz Babilonból. Ninive meg 
főváros. Majd jönnek Dárius hadai. A leghatalmasabb törté-
nelmi hadak országútja. Nabukadnezár (Nabukodonozor) is is-
mert név. (Egyik alapítólevelét, melyet agyagba véstek és ki-
égettek, olyan levágott kettős csonkakúp alakban magammal 
hoztam régi idők nagy emlékeül. Az egész írást jól megfejtette 
Dávid Antal egyiptológusunk.) — II. Nabukadnezár elfoglalja 
Júdeát is, majd a perzsa Kyros, a makedón Nagy Sándor nevé-
től hangos a vidék. 

Os idők földje ! Mennyire tele van e vidék történelemmel, 
nagy nevekkel, hatalmas uralkodókkal, de borzalmas háborúk-
kal, rombolásokkal is. Mert nagy volt a babiloni műveltség : csil-
lagászat, geométria, algebra, kémia őstudománya itt kezdődött, 
s Hammurapi törvénykönyve nagy jogi fejlettségről tesz tanúsá-
got. irodalom is fejlett, az írók ugyan ismeretlenségbe vesznek, de 
époszokban éneklik meg a világ teremtését, a vízözönt, istenek 
születését és harcait. Itt keletkezett a híres Gilgamos éposz is. 
Ásatások tanúskodnak a nagy művészetről. Már a babiloni kor-
ban ismeretes az agyagnak emailszerű mázzal való bevonása, a 
frelie kezdetei is e vidéket dicsérik. Itt épült Marduk hatalmas temp-
loma (Marduk egyszerűen Bél néven ismeretes), melynek egyik 
falát még én is láttam Babilon romjai között. 

Oldalakat, könyveket lehetne írni arról a sok emlékről, 
mely itt az emberi elmét megragadja és elmélkedésre készti ! 

Ősparadicsom, Ősasszíria, Ősbabilon. Hatezeréves emlékek! 



Dicsőség. Pusztulás. Bűn és erény. Mennyi elmélkedési téma ! 
Népek, vallások tömkelege. Nézetek, parancsok sokfélesége. S 
az ezerféle sokféleségben mégis mindig csak egy tűnik fel : az 
ember, aki ha meg is feledkezik, de megint újra megemléke-
zik önmagáról és az ő létrehozójáról : az Istenről. 

Mossul-Bagdad ! A viszontlátásra ! 

Dr. Mattyassóvszky Kasszián. 



Könyvek. 
Bölcselet. 

Pauler Á k o s : B e v e z e t é s a filozófiába. 3. kiad. lud. Gyűjtemény, 
.933. 268 1. 

A nem régen elhunyt kiváló magyar filozófus a még egy-két évtizeddel 
ezelőtt is oly nagy lendületű, de ma már mindenütt visszahúzódó pszicholó 
gista és relativista bölcseleti áramlatokkal szemben a logizmus ill. t ágabban 
a bölcseleti abszolutizmus álláspontját ebben a harmadik kiadásban meg-
jelent Bevezetésében a legkialakultabb megformulázásában tárja elénk. A be-
vezetés szerény címe egyébként tévedésbe ejthet a mű igazi tartalma felől, 
amely P. eredeti egész rendszerét magában foglalja. Kérdés már most, hogy ennek 
azr öt bölcseleti alaptudomanyból (logika, etika, esztétika, metafizika, ideoló-
gia) álló rendszernek, amelyet túlnyomóan a modern platonista a lapigazodás 
jellemez, ezen legújabb kiadása miben különbözik a korábbiaktól? 

Az egyes bölcseleti disciplínák végén található történeti áttekintések 
kibővítését, valamint az ideológia egyik fejezetében : az értékelméletben az 
értékek intuitív megismerésére vonatkozó tanítását, amelyet P. ráébredésnek 
(egersis) nevez el, pusztán csak megemlítve, a jelen kritikai ismertetésünk-
ben a legalapvetőbb fontosságú kiegészítésre óhajtjuk felhívni a figyelmet, 
t. i. metafizikájának az Abszolútumra vonatkozó tanítására. 

Míg a Bevezetés két megelőző k iadásában a metafizikai vizsgálódáso-
kat betetéző Abszolútum-tan még eléggé hiányos és inkább csak a leghatal-
masabb, változatlan „ősmozgató", „első mozgató" szubstanciát jelenti (vö. 
II. kiad. 167., 168. §§.), ebben a legújabb kiadásban már az Abszolútumra, 
vagyis az Istenre vonatkozó fejtegetés nemcsak tetemesen kibővül, hanem az 
egész rendszerben centrális jelentőséget is nyer. Az előző kiadások aristote-
lesi szegényes „első mozgató"-jától ugyanis eljut az analógia entis-szel dol-
gozó keresztény theodiceák gazdag Istenfogalmáig. A metafizikai Abszolútu-
mot egyfelől az egy, valóság- azaz világfölötti, de ugyanakkor a világot 
szüntelenül teremtő mindentudó és mindenható, a világot a reáirányuló sze-
retet által irányító, egyszerű, személyes, szellemi s végtelen tökéletes lény 
léttartalmában fejti ki, másfelől — és ezt hangsúlyozzuk — az abszolút érté-
keket, köztük az igazságot úgy hozza összefüggésbe az Abszolútummal, hogy 
ezen abszolút értékeket az Abszolútum aspektusainak tekinti. Az Abszolútum 
eszerint „lét- és értékteljesség" [(107a.) fontos itt a sorrend 1], aki „mindennek 
és így az értékvilágnak is végső előfeltevése és feltétlen meghatározója". (255. §.) 

Az ilyetén módon felfogott Abszolútum-tannak az egész rendszerre 
nézve kettős következménye van. Az egyik az, hogy az eddig legalapvetőbb 
disciplínának tekintett logika magánvaló igazságfogalmáról a rendszer súly-
pontja határozottan áttolódott a metafizika lét- és értékteljességet magában 
foglaló Abszolútum fogalmára, amely ekként centrális jelentőségűvé, a rend-
szerre nézve valóságos perspektívás centrummá vélt és ennek következiében 
a magánvaló igazság helyett a rendszer harmonikus egységének ezen Ab-
szolútum lett a biztosítéka. Lehet mondani, hogy nagy vonásokban olyan 
szerepet tölt P.-nél az Abszolútum fogalma, mint a keresztény bölcseleti rend-
szerekben, ahol a legalapvetőbb bölcseleti disciplina a theodícea, amelynek 
határozott istenfogalmában, mint abszolúte végső elvben a többi bölcseleti 
disciplínák végső elvei is mind összetalálkoznak. ^ 

A másik következmény szintén fontos. Azzal, hogy P. az Abszolútum 
léttartalmát úgy hozza összefüggésbe az abszolút értékekkel, hogy az utób-
biakat az Abszolútum aspektusainak tekinti, vagyis más szavakkal az ab-
szolút értékeket, köztük az igazságot is, az Abszolútum léttartalmára alapozza, 
nem pedig megfordítva, az egész rendszernek éppen a súlypontján, a modern 
platonizmustól való elhajlást látunk az aristotelizmus felé. Kiirthatatlan meg-
győződésünk, hogy e rendszer természetes fejlődése is ebben az irányban 
haladhatott volna, ha a Gondviselés filozófusunkat a magyar és európai tudo-
mányosság dicsőségére tovább élteti. 



De még egy szempontból fontos ez az Abszolútum-tan ! A legmélyeb-
ben bevilágít bölcselőnk emberi mivoltába. Azt mondja ugyanis, hogy az 
Abszolútum fogalma, — amely szerinte egvbeesik Isten vallási eszméjével, — 
két úton nyerhető : a metafizikának kerülő és a vallásos hitnek az előbbinél 
alapvetőbb és közvetlenebb útján. Szellemünk mindenoldalú kifejlesztése — 
mondja tovább, — mindkét út kiépítését megkívánja ; lelkiéletünk egységénél 
fogva pedig mindkét út arra van hivatva, hogv egymást megerősítsék és támo-
gassák. Amikor így hangsúlyozza P., hogy „a hit még alapvetőbb és hatalma-
sabb komponense lelkiéletünknek, mint a megismerés" (169 a. §.), akkor a 
legszemélyesebb vallomást teszi lelkivilágáról és önkéntelenül is eszünkbe 
juttatja Geibel ismeretes szavait : Das ist das Ende aller Philosophie : zu 
wissen, dass wir glauben müssen . Pauler emberi mivoltában és életében a 
kutató tudós és a mélyen híoő lélek a legszebb harmóniában olvadt össze_ 

Kollár Gedeon. 

Bölcselettörlénet é s Dogmatörténet. 

1. Aureli i Augustini: Textus Eucharistici selecti. Ed. Hugo Lang 
0 . S. B. 

2. S. Alberti Magni : Quaest iones de bono. Ed, Henricus Kühle. 
Florilegium Patristicum 35. és 36. füzetei- Bonn. Hanstein. 1933. 

3. S. Thomae Aquinatis : De cognitione veritatis textus selecti. Col-
legit Josephus de Vries S. J. 

4. Phi losophia S. Bonaventurae. Ed. Bernhardus Rosenmöller. 
„ O p u s c u l a et t e x t u s " . Series scholastica 14. és 15. füzetetei. Mün-

ster. Aschendorff. 
1. H. Lang Szt. Ágostonnak az oltáripzentségre és a szentmisére vonat-

kozó szövegeit gyűjtötte össze, melyek a nagy egyháztanítónak idevágó, nem 
teljesen lezárt elméletét világítják meg, mely a reális jelenlét hitét föltételezve, 
annak szimbolikus és ,miszt ikus vonásait domborítja ki. Folyóiratunk 1930-
ban foglalkozott Szt. Ágoston szentségtanával. 

2. Nagy Szt. Albertnak a jóról írt quaestioit Grabmann fedezte fel. Ezt 
a munkát, a középkori értékelmélet gyöngyét, mely a már skolasztikus gon-
dolkozás összes idetartozó kérdéseit nagy elmélyedéssel, az antik és a rab 
források bő használatával — már a középkorban megoldotta, H. Kühle ad ta 
ki gondos szövegkritikával. 

3. Szt. Tamás ismerettana a De Veritate q. 1. a. 9-en épül fel. Ez a 
szöveg az értéki és értelmi ismerés igazságtartalmának különbségére mutat 
rá. Vries ezen nehéz szöveghez adta azokat, melyek mintegy kommentárúl 
szolgálnak hozzá. Ezekből a kritikai realizmus alapiránya bontakozik ki. 

4. B. Rosenmöller ügyes válogatással gyűjtötte Össze azokat a részlete-
ket, melyek Szt. Bonaventúra bölcseleti a lapigazodására, főleg augustinizmu-
sára jellemzők. Ki kell emelni az iliuminatio-ra, a rationes aeternae-re, az 
anselmi istenérvre vonatkozó fejezeteket. 

A két sorozat \ etélkedik abban, hogy a régi ker. bölcselet és hittudo-
mány kincsett sokak számára hozzáférhetővé tegye. Szemináriumi könyvtá-
raink jó haszná t veszik e szövegkiadásoknak. ( r f ) 

Hittudomány 

Dr. M. Grabmann : Die Geschichte der katholischen Theologie seit 
dem Ausgange der Väterzeit. Herder, Freiburg i. Br. 1933. XIV. 368 1. 
Fűzve 9'20, vászonkötésben 10"60 RM. 

A teológiai irodalomtörténet forrásainak és i rodalmának tömör össze-
foglalása után megállapítja a Szentatyák iratainak alapvető jelentőségét a kö-
zépkor hi t tudományának kialakulására vonatkozóan. A középkor teológiai 
irodalmát három korszakban csoportosítja : a korai skolasztika, a skolasztika 
virágzása és a késői skolasztika korszakában. A skolasztikával kapcsolatban 



megrajzolja a misztika alapvonásait , áttekintést nyújt a külön tudománnyá 
alakult kánonjog irodalmáról és felfedi a bizánci hittudomány összefüggéseit 
a nyugati egyház teológiájával. Az újkor hat fejezetben öleli fel a protestan-
tizmus keletkezésétől a felvilágosultság koráig terjedő idő teológiai irodalom-
történetét. Külön teret szentel a kazuisztika és történeti teológia kialakulásá-
nak. A harmadik rész a felvilágosultság korának, a XIX és XX. század hit-
tudományi irodalmát jellemzi nagyrészt az egyes országok szerint csoporto-
sítva. Mintegy 60 oldalon ismerteti még a speciális irodalmat, különös tekin-
tettel a skolasztikára és misztikára. A könyvet 3D oldalas névjegyzék fejezi be. 

Grabmann rövid összefoglalásának legnagyobb értékei az egyes korok, 
irányzatok, iskolák tanrendszerének, legkiválóbb képviselőinek sajá t írói mű-
veik alapján megrajzolt és minden lényeges vonást felölelő jellemzése, a 
különböző irányzatok kialakuláséra és további fejlődésére döntő hatást gya-
korló okok éles kidomborítása, a szellemi kapcsolatok feltüntetése, a felosz-
tás áttekinthetősége, a felhalmozott gazdag ismeretanyag biztos feldolgozása, 
az értékelések megbízhatósága. Különösen a középkori skolasztika és misz-
tika történetének vázolásában érvényesülnek Grabmann több évtizedre kiter-
jedő kutatásainak, széleskörű munkásságának mélyreható eredményei, meg-
állapításai. Csak azt sajnáljuk, hogy a könyv előre kiszabott szűk terjedelme 
nem engedte meg az összes fontosabb írók különös értékeinek, hittudományi 
jelentőségének kiterjedtebb tárgyalását. Dr. Hegyi Dámján. 

Egyháztörténelem. 
Dr. Fr. Xav . Seppelt — Dr. Kl. Löffler : Papstgeschichte von den 

Anfängen bis zur Gegenwart. Mit 919 Bildern, J. Kösel & Fr. Pustet, Mün-
chen. 1933 XII .+551 1. Vászonkötésben 5.90 RM. 

A megváltás fenséges tényének 1900 éves jubileuma egyszersmind a 
katolikus egyház és a papság alapí tásának évfordulója is. Olyan évforduló 
tehát, amely ^a megváltás és katolikus egyház elválaszthatatlanul szoros kap-
csolataira mutat rá s ezzel nemcsak hittudományi szempontból felette fontos, 
hanem a világtörténelem elfogulatlan vizsgálóiban is szinte önkéntelenül ki-
váltja a bámulat és elismerés adóját. A pápaság története egybeesik az Egy-
ház, a kereszténység, a Krisztustól végbevitt megváltás a lka lmazásának tör-
ténetével, ha nem is egész terjedelmében. Amíg a papságban eleven erővel 
lüktetett és kifelé is a maga tisztaságában érvényesülni tudott az Egyházzal 
a földre ültetett isteni csira élete, addig a kereszténység is legszebb gyümöl-
cseit termette, legnagyobb diadalait ülte. A pápaság kifelé ható bensőséges, 
isteni erejének az emberi gyarlóság és nem egyszer gonoszság okozta elhal-
ványulása, gyengülése a kereszténység életében is sajnálatos módon érvé-
nyesítette hatásait . Az előbbinek dagálya az utóbbit is magával emelte, apá-
lya viszont magával sodorta a mélységek felé. A most emiített nagy élettanul-
ságon kívül még azt a meggyőződést is belénkgyökerezteti Seppelt—Löffler 
rövid pápatörténete, hogy a pápaság, ha néha-néha egy kissé eltorzultan is, 
mégis mindig magán hordozta a krisztusi alapítottság félreismerhetetlen bé-
lyegét. A tárgyalt 2^0 pápa között akadt ugyan több jelentéktelen egyéniség, 
néhány gyarló ember, a politikai küzdelmek szenvedélyes harcai között a 
kereszténység igazi érdekeiről megfeledkező uralkodó, de egyetlen egy sem 
található, aki a krisztusi igazságokat hamis tanítással elárulta, beszennyezte 
és a pokol kapuinak szolgálatába állította volna. 

A könyv történeti értékeit felesleges külön is kiemelni ; a szerzők ed-
digi munkássága biztosíték a történetírás összes követelményeinek megléte 
mellett. Az egyes pápák működéséből mindig a kihatásaiban legjelentősebbet 
domborítja ki Rövidsége és tömörsége nincs a történeti hűség és könnyű 
olvashatóság rovására Képei jól megválogatottak, nyomdatechnikai tekintet-
ben is nagyszerűen sikerültek, élesek, szemléltetők. Kár, hogy aláírásuk egy-
két helyen hibás számadatot tartalmaz (Szent Ágoston, II. Kallixtus képe). A 
kiadót a legteljesebb elismerés illeti a fényes kiállítás és a mérsékelt ármeg-
állapítás miatt. 

Dr. Hegyi Dámján. 



Liturgia. 

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft . Herausgegeben von Dr. Odo Case l 
0 . S. B. XI. Bd. 1931 Münster, Aschendorff. 1931. 453 1. 

A titurgia-tudomány Évkönyvének eddigi kötetei is mérföldjelzők eme 
tudomány fejlődésében. A XI. kötet is kiválóan szolgálja az Évkönyv kettős 
célját : összefoglalja az ú jabb eredményeket és tanulmányaival új fényt vet 
eddig megoldatlan problémákra. 

0. Casel, a gondos szerkesztő a hostia rationabilis vallástörténeti ere-
detét kutatja fel a hellenizmus szellemi világában : az anyagtalan, tiszta 
szellemi áldozatban, a thysia logiké-ban, mely eredetileg egyformán ellentéte 
a véres és vértelen anyagi áldozatoknak. A keleti liturgiákban és a De Sac-
ramentis (Szt. Ambrus) liturgiájában az eucharisztikus áldozatnak ez a jel-
zője annyit jelent, hogy az Eucharistia az újszövetségnek megfelelő, szellemi, 
isteni áldozat. A római liturgia ezt a jelzőt eredeti helyéről : az anamnesis t 
követő felajánlásból (Unde et memores . . . offerimus) átvitte az átváltoztatást 
megelőző imádságba : (Quam oblationem). Itt a szó jelentésváltozást szenved. 
N. Szt. Leó és N. Szt. Gergely írásaiból világlik ki a „rationabilis" szó új 
jelentése : valaminek ratio-ját, lényegét alkotó, kifejező. A mai róm. liturgiá-
ban tehát a h. r. már e változott jelentésben fordul elő ; a pneumatikos-t a 
„spiritalis" jelző fejezi ki. — Hans Rheinfelder a latin oratiok stílusát vizs-
gálva két típust különböztet meg. Az első vocativus-os megszólításhoz kap-
csol ja a kérést, a kérést igével (Praesta stb.) vagy a kérés tárgyával (Indul-
gentiam) előrevonja ; a másik a megszólításhoz jelzőket és viszonyító, meg-
okoló mellékmondatokat kapcsol és a kérést a végére hagyja (Deus, qui ho-
dierna die . . . da nobis — Pünkösd). Ez a második típus megtalálható po-
gány római kultusz imádságsti lusában is (Juppiter, qui genus colis . . . da 
diem hune sospitem, quaeso). A római liturgiának ősi részeiben (nagyböjt) 
az első típus uralkodik. M. Andrieu a gelasianus és gregoriánus sacramen-
tariumok egymáshoz való viszonyát vizsgálja a frank eredetű kódexekben 
(C. Vat. Reg. 316; C. Patav. ; Gellone, Angouléme, Sangall. ; Puld. ; Ross.) 
Hohlweinnel és Lietzmannal szemben kimutatja, hogy a Gelas, a VIII. szd-ban 
még ismeretes volt a Lateránban ; nem frank eredetű, hanem úgy vitték át 
Rómából Galliába. A gellonei, angouléme-i és Sanktgallemi kódexek a VIII. 
szd. közepe után keletkeztek, midőn a gregoriánus ha tás erősebb lett frank 
területen. Egymásutánjukat a gelasianus elemek fogyása mutatja, ezért sor-
rendjük : Gellone, Ang., Sangall., és nem megfordítva. Ezen három kódex 
forrása a Vat. Reg. gelasianus és a Pat. és Hadrianum : gregoriánus típusa. 
Elméletét főleg a nagyböjti serutinium-misében szerintem perdöntő módon 
igazolja. A Gelasianum-ban eme misék három vasárnapon voltak; a Gre-
gorianumban pedig 7 hétköznapi mise van erre a célra. — G. Morin egy 
poitiers-i breton naptárt ismertet. Értékes az a bűnbánat i liturgia, melyet A. 
Dold fedezett fel a Cod. Vat. lat. 1339. kéziratban. Részei : bűnbánati ordo ; 
mise reconciliatio. Dold szerint a kézirat a X szd. végén Dél-Itáliában kelet-
kezett. 

Ezen nagyobb tanulmányok mellett az Évkönyv kisebb értekezéseket 
is közöl. Rendkívül tanulságos a könyvészeti összefoglalás (169—4471.), mely 
a kutató számára könyvtárt pótol, az érdeklődőt pedig meggyőzi a liturgikus 
tudományok nagy fejlettségéről, sokoldalú vonatkozásairól. Kár, hogy az év-
könyvnek nincs magyar referense ; a könyvészetben csak három magyar szer-
zőt említ 735 külföldi irat közt (Aisthleitner, Kerényi. Radó), ezeknek is csak 
külföldön megjelent dolgozatairól számol be. Ez az Évkönyv nélkülözhetetlen 
azoknak, akik a Ijturgiával tudományosan akarnak foglalkozni. 

Dr. Kühár Flóris. 

Lelki pásztorkodástan. 
Mihályfi Á k o s dr : A nyi lvános istentisztelet. Egyetemi előadások a 

lelkipásztorkodástan köréből. 4 kiadás. — Szent István-Társulat, Budapest, 
1933. - 714 lap. Ára fűzve 14 P. 



Szebb ajándékkal nem örvendeztethette volna meg szerzőnk a magyar 
katolicizmust, minthogy újra megjelentette országoshírű liturgikus művét. Nem 
akarjuk megbírálni e hata lmas és monumentális munkát. Kiválóságát hirdeti 
ugyanis az a tény, hogy 4. k iadásban indul el missziós körútjára, és hogy 
alig akad Magyarországon szeminárium, ahol a lelkipásztorkodástan kézi-
könyve nem Mihályfinak műve lenne ; alig van kat. pap, kinek könyvtárában 
meg nem lenne ez a ma már nélkülözhetetlen vezérkönyv. Ismertetni sem 
akarjuk e művet Van-e egyáltalán Magyarországon egyházi férfi, aki eddig 
is nem ismerte volna Mihályfi Ákos egyetemi e lőad ás a i t ? ! Az Egyház élő 
szervezet, liturgiája az Istennek tartozó hódolat és imádás lerovása mellett 
a hívekben a lelkiéletet kelti fel, táplá ' ja és fejleszti. Ezt a célt szolgálja a 
lilurgikus törvényhozás is, amelynek minden íontosabb döntvényét felhasz-
nálta szerzőnk jelen kiadásának elkészítésében. Örömmel köszöntjük a ma-
gyar egyházi népének történetének közlését, a praktikus szempontból eléggé 
meg nem becsülhető fejezetet a liturgikus cselekvésekre vonatkozó ál talános 
szabályokról : az ének, imádság, lesttartás stb. szabályairól ; és különösen is 
a liturgikus mozgalomról szóló függeléket. Tapasztalatokban gazdag, hosszú 
élet higgadtsága és bölcs mérséklete mellett a szent ügy iránti lelkesedés 
jellemzik minden tanácsát. Akik a liturgia történetéért lelkesednek, azok talán 
azt szerették volna, hogyha e tudományág terén végzett kutatások és ta-
nulmányok eredményeit s mai álláspontját is leközölte volna a szerző ; ez 
azonban már túlment volna a kitűzött célon, amely a szerző szavai szerint 
így hangzik : „Amit 27 éven át hirdettem a kathedrán, azt óhaj tom e könyv 
révén hirdetni annak a papi nemzedéknek is, melynek már nem lehetek ta-
nára : a liturgia tiszteletét, nagyrabecsülését, szeretetét, mely az igazi vallá-
sos élet forrása és élesztője". Ezt a célt Mihályfi Ákos a lehető legnagyobb 
mértékben el is éri. És nézetünk szerint egy hosszú, tudományos elfoglalt-
ságban eltöltött, mintaszerű papi és szerzetesi életnek, sok éven át folytatott 
tanári és papnevelői működésnek éppen ennek a nemes célnak megvalósulása 
a legszebb földi jutalom. 

Tóth T i h a m é r : A s z e n v e d ő é s győzede lmes Krisztus . Szentbeszédek. 
— Budapest, 1933. — 435 lap. Ára kötve 10 P. Ugyana t tó l : Jugendsee l -
sorge . Verlag Ferd. Schőningh. Paderborn, 1933. — 416 lap. 

Tóth Tihamért művei, ifjúsági pasztoiációs munká ja és szentbeszédei 
révén ma már egész Európában ismerik. Egyes művei a magyar eredetin 
kívül angol, cseh, flamand, francia, horvát, lengyel, litván, német, olasz, spa-
nyol szlovák és szlovén nyelven is teljesítik gyönyörű missziójukat, éppen 
ezért nem szorulnak arra. hogy külön is ajánljuk őket. 

„A szenvedő és győzedelmes Krisztus" c. beszédsorozat folytatása szer-
zőnknek a Hiszekegyről elmondott prédikációinak, kifejtése az apostoli hit-
vallás 4—7. ágazatainak. 35 szentbeszédben ad feleletet a szerző a legaktu-
álisabb kérdésekre, mint amilyenek : Miért és mit szenvedett Krisztus ? Mi az 
áteredő bűn és mik a következményei ? Pesszimista-e Krisztus, vagy opti-
mista ? Szól továbbá arról a kapcsolatról, amely fennál Krisztus szenvedése 
és a mi szenvedéseink közt. Lelkünk elé állítja a szenvedéstörténetben sze-
replő személyeket, a kereszten függő, értünk meghaló, a győzedelmesen fel-
támadt s az égbe ment Krisztust és az utolsó ítéletet. Lelkipásztorok, hit-
szónokok es hívők egyaránt nagy lelkesedéssel és lelkihaszonnal fogadják e 
könyvet. — Úgyszintén örvendetes esemény a „Jugendseelsorge", szerzőnk 
„Az ifjúság lelkigondozása" c. műve német fordításának megjelenése is. Ifjú-
sági müveinek összes kiválóságait megtaláljuk e könyvben. A jelszó, amely 
végigvonul rajta és a cél, amelyet el akar érni a nevelőkben Prohászka püs-
pöknek köv. szavai : „Uram, ad j erőt, adj szeretetet". Szülők és nevelők ré-
szére kiaknázhatat lan kincsesbánya e könyv, amelyről azokat az elismerő 
szavakat kellene megismételnünk, amelyekkel folyóiratunk a magyar eredetit 
ismertette 1926-ban az I. évf. 162. lapján. 

Faustmann, Kempfs Handbuch der Liturgik: In Gottes Tempel . 
15. Auflage. — Verlag Ferd. Schöningh, Paderborn 1933. — 142 lap. Ára 
kötve 2'80 M. 



Ügyes, gazdagon illusztrált liturgikus kézikönyvet nyújt a szerző, amely 
egyúttal elsőrangú középiskolai tankönyvnek is minősíthető és amelynek nagy 
értékét és használhatóságát a legfényesebben az a tény bizonyítja, hogy im-
már a 15. k iadásban jelent meg. Világos, könnyen áttekinthető módszerrel 
ismerteti a szent helyeket, az egyházi év ünnepeit és a liturgikus ténykedé-
seket. Különösen is ki kell emelnünk azt, hogy a misekönyv gyönyörű sequen-
tiáit latin eredetiben és klasszikus verses fordításban is hozza. 

Redowyk, Z w e i Menschen füreinander. Gedanken über die Ehe im 
anschluss an Pius' XL Enzyklika „Casti connubii". — Verlag Ferd. Schö-
ning, Paderborn, 1932. — 125 lap. Ára fűzve 2 M, kötve 2 50 M. 

Ma, amikor oly sok szerencsétlen házasságot kell látnunk, amikor bom-
lásnak indul a társadalom alapja, a család, alig lehet időszerűbb és gya-
korlatiasabb tárgyat elgondolni, mint amelyet szerzőnk dolgozott fel jelen 
művében. Szülők, tanítók, lelkipásztorok, orvosok sok hasznot meríthetnek 
belőle, a szebb jövő reménysége, a mindkét nembeli ifjúság pedig a boldog 
házaséletre vezető kalauzt köszöntheti e könyvben. A legérdekesebb kérdése-
ket, mint amilyenek pl. a férfi és nő közti különbség jelentősége, nemi ösztön 
és felvilágosítás, szeméremérzet és önmegtartóztatás, az anya és az orvos, 
polgári- és vegyes házasság, elválás és a házasság mint szentség, a házas-
ság célja, az egyház és a gyermek, XI. Pius pápa házassági enciklikájának 
kiaknázásával tárgyalja a szerző a tudóst jellemző alapossággal. Észrevéte-
lünk csak egy van : nagyon szerettük volna, ha „az anya és az orvos" c. 
fejezetet e tárgy fontossága miatt bővebben fejtette volna ki. 

— fm -

Lelkiélet. 
Dr. Fr. Jürgensmeier : Der mystische Leib Christi, als Grundprin-

zip der Aszetik. Aufbau des religiösen Lebens aus dem Corpus Christi mysticum, 
Ferd. Schöningh, Paderborn. 1933. 381 1. Fűzve 7.80, kartonban 8,60, kötve 
9,80 RM. 

Krisztus földi egyháza nemcsak társadalmi és jogi alakulat, öntörvé-
nyűséggel bíró tökéletes társaság, amelyben az elöljárókat és alattvalókat, a 
pásztorokat és juhokat jogi szabályok, külső törvények fűzik egybe, hanem 
egyszersmind természetfeletti életet élő szerves egységű közösség is, a meg-
dicsőült Krisztus titokzatos teste is. melynek tagjai, legyenek akár elöljárók, 
akár alattvalók, a Krisztusból mindenüvé szétáradó magasabb rendű, termé-
szetfeletti élet lüktető vérétől, a kegyelemtől táplálva, áthatva törekszenek a 
krisztusi érettkorúság, az isteni tökéletesség boldogító magaslatai felé. Krisz-
tusból pezseg át belénk az isteni élet vérárama, krisztusivá, mert Krisztusba 
mindig szorosabban belekapcsolódó élő tagokká alakít át bennünket ez a 
belénk átáramló életfolyam, általa valóban Krisztusért, Krisztussal, Krisztus-
ban élünk. Krisztus nélkül, az ő titokzatos testébe való élő beleágyazódás 
nélkül nincs igazi keresztény élet, nincs tökéletesedés, nincs haladás, gyara-
podás a természetfeletti életben. 

Szent Pálnak, a katolicizmusnak ezt az alapvető, középponti gondola-
tát teszi Jürgensmeier az aszketika és aszkézis kiinduló, irányító és minden 
terét betöltő, a legtökéletesebb egységbe összeforrasztó eszméjévé, forrásává. 
Először Krisztus titokzatos teste tanának a keresztény tanításban elfoglalt közép-
ponti jellegét igazolja a Szentírásból, különösen Szent Pál leveleiből és 
dogmatikailag megalapozza e tanításnak jelentőségét és helyét Isten minden 
emberre kiterjedő üdvőzítési tervében. Azután közelebbről is megvonja a 
Krisztus titokzatos testének kinyilatkoztatott igazságán felépülő aszkézis és 
aszketika általános jellegű és a részletekre is kiterjedő vonalait, belső és 
külső érvekkel támaszt ja alá az aszketika és aszkézis, ilyetén felépítésének 
jogosságát és korszerűségét, rámutat Krisztus titokzatos teste kia lakulásának 
isteni és emberi feltételeire, növekedésének egyéni és társadalmi mozzanataira, 
befejezettségének igazi.alkotó elemére. A függelékben végül Jézus Szentséges 
Szíve, a szentek és a Boldogságos Szűz tiszteletének Krisztus titokzatos teste 
tanával való szoros és elválaszthatatlan kapcsolatait mutatja ki. 



Jürgensmeier ezzel olyan zárt egységű, az ember konkrét természetének 
megfelelő, a nyugati és keleti népek lelkületét könnyen kielégítő, melegséget 
a d ó aszketikus tudománynak és életnek veti meg sziklaszilárd alapját, amelyet 
eddig — sajnos — nélkülözni voltunk kénytelenek a gazdag termésű aszketi-
kus irodalomban. Bizonyításának meggyőző ereje, szempont jának nagyvona-
lúsága, egysége, gondolatainak megkapó gazdagsága és felemelő mélysége 
miatt olvasása közben minduntalan fel-felujjongott örömében a lelkem. Azzal 
a bensőséges óhajtással tettem le kezemből, hogy a szerző avatott tollából 
minél előbb kikerüljön a mostani alapon teljes részletességgel kidolgozott 
aszketika és misztika kézikönyve. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Karl W i l d : 1. Geist von Berge Karmel. Kösel — Pustet, München. 
1933 130 1. 

2, In Gottes Haft. Kösel — Pustet. 1933. 180 1. 
A Kármelhegy szellemet terjeszti mind a két munka. A legjobb forrásból 

merít. Az első Keresztes Szt. János irataiból állítja össze ügyesen megválo-
gatott és jól rendezett szemelvényekben a kegyelmi élet útját, mely a misz-
tika három fokán, a tisztulás, megvilágosodás és egyesülés útján vezeti az 
embert a tökéletességre. A lelkiélet vihara és csendje, magassága és mélysége 
nyilatkozik meg a legnagyobb misztikus csodálatos világosságú és szépségű 
írásaiban, melyek e kis kötetben azok számára is hozzáférhetőkké válnak, 
akik különben nehezen juthatnak hozzá a nagy egyháztanító műveinek össz-
kiadásához, mely magyar fordításban is megjelent már. 

A másik munka az Isten rabjainak lelkiségét világítja meg Nagy Szt. 
Terézia bájos finom tollából vett fejezetekkel. Az összeállításban nem vész 
el a különböző írások, (önéletrajz, levelek, Lelki Várkastély stb.) művészete, a 
nagy szent költőiségének ihlele, lélekképző tapintata, szívbelátó mélysége. 
Főleg apácák meríthetnek sokat, e gyönyörű könyvből, melynek tanítása n>o-
mán valóban édes lenne az Úr igája és könnyű az Ő szolgálatának terhe. 
Akiket a lelkiélel szépsége vonz, azok élvezetes formában komoly tartalmat 
találnak ezen K. Wild nyug. plébános által összeállított könyvekben. 

- r f , — 

Roschini : II capolavoro di Dio. Trenta schemi di istruzioni mariane, 
per le Scuole di Mariologia, e pel Mese di Maggio. 1933 XII. — 178 1. Ma-
rietta Torino. 8 lira. 

Biztos teológiai tudással, világos fejtegetésekkel, meleg szívvel megírt 
30 fejezet a Boldogságos Szűzről. Mindaz benne van, amit a Szentírásból, 
Szentatyákból, a teológiából a Boldogságos Szűzről. Istenhez s az emberekhez való 
viszonyáról tudni lehet. A mariológiának ezt a kitűnő alkotását egyaránt jól 
használhat juk elmélkedéseinkhez és szentbeszédeinkhez. 

Piccinelli : Vangeli per Religiose. 1933. 428 1. 1933. Marietti, Torino 
10 lira. 

Kitűnő kis lelki vezér ez a könyv, mely a szerzetesnőket a heti s az 
ünnepi evangéliumok szárnyán, mint sas a zsákmányát, viszi az isteni és 
felebaráti szeretet magaslataira, az Ur szőlőjében való gyakorlati munka virá-
gos mezeire. Sok jó indítást meríthet belőle minden olvasó. -

Szent Anzelm : A lé lek párbeszéde Istennel. Szent Anzelm Pros-
logiona é s e lmélkedései ^Fordította dr. Zoltán Veremund O. S. B. Korda 
kiadása. Budapest, 1933. 95 lap. Ara fűzve —'80, egész vászonban 170 P. 

Szent Anzelm születésének 900 éves évfordulóját ünnepeltük ebben az 
évben. Szemlénk is hódolt Szent Benedek nagy fiának, aki iránt olvasóink 
is nagy szeretettel és hálával vannak eltelve, miután látták, ki volt az Isten-
nek e nagy szentje a szentek között. Tudósok is hódoltak neki, az aszkézist 
szerető lel«ek is köszöntötték őt és nagy örömmel veszik most kezükbe a 
Korda kiadásában megjelent kis könyvet, amelyben Szent Anzelmet és an-
nak szellemét nagyon jól ismerő dr. Zoltán Veremund Szent Anzelm Proslo-
gionját és 4 elmélkedését magyar nyelven ad ja az olvasók kezébe.. — Kö-
szönjük neki a munkát, az élvezetes és magyaros fordítást. De köszönjük 



neki az „Elöljáróban" leírtakat is, amelyekből megismerhető Szent Anzelm 
élete és minden mélység mellett is könnyű és hasznos lesz a fordított részek 
olvasása és átelmélkedése. A legnehezebb részeket is élvezni tudjuk és nagy 
öröm száll a lelkünkbe, amikor az Istenről és tulajdonságairól, nagy jóságá-
ról elmélkedünk és amikor észre kell vennünk, hogy az Úr minden gyarló-
ságunk ellenére is úgy szeret, hogy szem nem látta boldogságot ád, mert 0 
végtelenül jó. — Az ízlésesen kiállított könyvet szívesen a jánl juk nemcsak 
papoknak és szerzeteseknek, hanem a világi híveknek is. 

Trochu Francis dr. Az arsi plébános. Fordította Árvay-Nagy Bálint. 
Budapest 1932. 428 lap. 

A szent képével díszített és szépen kiállított könyvhöz az előszót Dr. 
Hanauer A. István püspök úr írta. Már ebből látjuk, hogy milyen értékes 
munkát adott a magyar közönség kezébe az érdemes fordító. Vianney Szent 
János életét érdemes tanulmányozni mindazoknak, akik meg akarjak látni, 
hogy a legegyszerűbb tehetség Isten kegyelmének felhasználásával hogyan 
tud embereket vinni az Úr Jézushoz és megmenteni őket az örökélet szá-
mára. Értékes a munka azért, mert bőségesen felhasználja azokat a forráso-
kat és okmányokat, amelyek segítségével hűséges és tanulságos életrajzot tud 
írni, amely ezenkívül nagyon tud az olvasó lelkére is hatni. A nagy szent-
nek életrajzát élvezetesen is írja le. A fordító is úgy fordított, hogy mindig 
szívesen vesszük kezünkbe a különben hosszú életrajzot. Hisszük, hogy akik 
olvassák, há lásan gondolnak az íróra és fordítóra, akik ilyen kedves és meg-
nyerő szentnek életével ismertetik meg őket. A munka két nagy részre oszlik. 
Az elsőben az előkészület éveiről olvasunk : a szentnek kis korától addig, 
amikor Arsba megy plébánosnak. A második részben olvasunk arról, hogyan 
változik meg a kis falunak népe következetes plébánosi munkálkodása alatt. 
Közben látjuk, hogyan él lelkében a vágy a szent magány után, hogyan tün-
teti ki az Isten a jövendölés és csodatevés nagy adományaival és hogyan 
tud misztikus életet élni az, aki nagyon el van foglalva a lelkek üdvének 
munkálásával , főképen a gyóntatással. N. T. 

Louis Esch S. J.: Marie et la jeunesse . Traduction par Antoine Gi-
raudet S. J. Gabriel Beauchesne, éditeur á Paris. MCMXXXI. 94 1. Ara 7 fr. 50. 

Az if júság intenzívebb lelki gondozásának beszédes visszhangja P. 
Esch könyve. Hitükért, tisztaságukért komolyan küzdő középiskolai tanulók 
és egyetemi hallgatók leveleikben kitárják lelküket és megható önvallomással 
mondják el, mit köszönnek a Szűzanya pártfogásának. A francia fordítás jól 
sikerült. Nemes Vazul. 

Irodalom. 

Harsányi Zsolt : Az üstökös. Magyar Regények 8. 9. Bp. Singer és 
Wolfner. I. 248 1 II. 236 1. 

Regényes életrajzirodalmunk nem mondható túlságosan gazdagnak. 
Harsányi, akit mint kiváló műfordítót és regényírót már eddig is jól ismer-
tünk, ebben a műfajban is jeleset alkotott „Az üstökös"-sel. Petőfi az üstö-
kös, akinek rövid, de tüneményes pályáját rajzolja meg Harsányi kétkötetes 
regényében. Nem kis nehézségekkel kellett megküzdenie. Egyrészt előre meg-
kötött anyaggal kellett dolgoznia, képzelőtehetsége meglehetősen korlátozva 
volt, másrészt kerülnie kellett a tudományos életrajz hangját . Harsányi mind-
két nehézséggel sikeresen megküzdölt és Petőfinek oly sokszor megírt élet-
rajzát új színekkel tudta gazdagítani anélkül, hogy legendáris események 
feldolgozásához nyúlt volna. Allomásról-állomásra végigkísérteti velünk a 
nagy költő pályáját , születésétől eltűnéséig és ezalatt bőségesen felhasználja 
az alkalmat, hogy kortársait és korának eseményeit is ismertesse. A Julia-
kérdésben kerüli a szélsőséges magyarázatokat és finom tollal mindenkit ki-
elégítő rajzát ad ja Julia egyéniségének. Rapszodikus ez a regény, mint Petőfi 
élete, a túlságos filmszerűség azonban nem mindenkor válik hasznára. Har-
sányi szép munká ja mindenesetre még közelebb hozza hozzánk tragikus 
sorsú nagy költőnket. 



H a r s á n y i Zsol t : E m b e r k ü z d j ! . . . Madách életének regénye. Bp 
Singer és Wolfner I. 280 II. 238. III. 251. 

1823-ban született Petőfi, ugyanabban az évben az Ember tragédiájá-
nak nagy költője Madách Imre. Harsányi Az üstökös nagy sikere után, okulva 
annak hiányain és megerősödve írói értékeiben, hatalmas háromkötetes mun-
kában feldolgozta Madách küzdelmes életét. Már Az üstökös-ben is megle-
pett bennünket Harsányi korfestő készsége, az Ember küzdj l-ben egyenesen 
bámulatraméltó az a hata lmas anyag, amelyet összehord — történetírónak is 
dicséretére váló szorgalommal — Madách korénak megelevenítésére. Madách 
életének a legkisebb részletében is tökéletes rajzát adja Harsányi. Valóság-
gal együtt élünk ezzel a törékeny testű, korán érett, tépelődő lelkű költővel, 
a családi kastélyban, a nagyasszony mellett, együtt politizálunk az ellenzéki 
Nógrád gyűlésein, szenvedünk a betegágyon, a fogságban és együtt éljük át 
az Ember tragédiájának megszületését . Elvonul előttünk hazánk egyik leg-
küzdelmesebb korának minden fontos eseménye, egyéniségei, gondolatai és 
küzdelmei Harsányi élvezetes st i lusában. A legjobban sikerült a költő, Maj-
thényi Anna és Fráter Erzsi a lakja . Az avatott lélekbúvár minden ügyessé-
gével boncolja előttünk Madách életének nagy tragédiájat és finom érzékkel 
fejtegeti a legkényesebb és legvitatottabb kérdéseket. A föltűnéskeltés itt is 
távol áll Harsányi írásművészetétől. A közismert és mindenkiiől elfogadott 
magyarázatokat is érdekfeszítően tudja beleszőni regényébe. Az eszményi 
szerelmében csalódott költő, anyagias Borka-epizódja azonban az író minden 
jóakaratú igyekezete mellett sem mondható sikerültnek. Mikor a hata lmas 
munkát végigélvezzük, mi is egy Madách életének sok titkára feleletet találó 
Ádám mosolyával tesszük le a legszebb életregényt és reméljük, hogy Har-
sányi még sok írónk megértésében és megszeretésében fogja segíteni a ma-
gyar olvasóközönséget. 

B e c z á s s y Judit : A menekü l t ek . Magyar Regények 20 Bp. Singer é s 
Wolfner . 272 1. 

Nőíróink legnagyobb része tud írni, sőt sokat írni is tud, de jól írni 
kevesen tudnak. Beczássy Judit a komolyabb tehetségek közül való. Regé-
nyében, mely az összeomlás utáni időkben játszódik le, egy erdélyi mene-
kült család hányódásait írja meg. Sok élet- és emberismerettel írja a kon-
junktúrás világ embereit, a Drésy-család tipusalakjait és a pesti aszfalt sok-
sok tucategyéniségét. A Dré-y-szülők összeroppannak az anyagi bukás után, 
de a fiatalok között a megváltozott életformáknak lelkes harcosai támadnak, 
akik megállják a sarat a mindennapi kenyérért vívott küzdelemben. Beczássy 
Juditnak még sokat kell fejlődnie, különösen a jellemzésben, hogy azok közé 
a kevesek közé jusson, akik igazán jól írnak. 

Oláh G y ö r g y : L á z a d á s a T i s z á n á l M. R. 19. Bp. Singer és Wolf-
ner 224 1. 

Az író kalandos korrajznak nevezi munkáját , valójában több ennél : 
az új utakat kereső magyar élet rajza a nagy háború után, egy modern Falu 
jegyzője. A magyarság legégetőbb kérdéseivel foglalkozik, többek között a 
telepítés ügyével. Néhány „végzett" dzsentri nagyszabású telepítéssel rászed 
sok becsületes, föld után vágyakozó magyart. A rövid történet keretén belül 
azonban Oláh György bepillantást enged a nyugati határtól egészen a Tiszáig 
majd minden társadalmi osztály életébe. Elvisz a múltból okulni nem tudó 
arisztokrata palotájába, az egyszerű parasztok házába, a híveinek élő ideális 
papokhoz, a kalandor lelkületű Makláryék társaságába, hogy megismerjük a 
vajúdó, forrongó, új utakat kereső magyarságot. Nagy értéke, hogy meglátja 
a nagy kérdéseket, a megoldásra váró nehézségeket, de a legnagyobb érdeme 
az, hogy egyoldalúság nélkül látja és láttatja a hibák, a bűnök és mulasz-
tások mellett az igazi értékeket, szépségeket is és így ad igazán nagyszerű, 
hűséges karrajzot. 

Bibó L a j o s : V ika r tve tők . M. R. 21. Bp. Singer és Wolfner . 224 1. 
Erdély viharos története bőséges anyagot nyújt regényíróinknak. Bibó 

új történeti regényének tárgyát a XVI. századbeli Erdély pártoskodásaiból 



\ 

meríti. A szépséges Kendy Zsuzsanna és a hányatott sorsú Báthory Zsig-
mond szomorú végű szerelme a magja az eseménynek, amelybe belekapcso-
lódik a másik Báthory, Boldizsár és Mária Krisztierna sorsa is. Zsuzsanna 
feláldozza szerelméért atyját és párthiveit, de ezzel tönkreteszi szerelmüket 
is és örökre elszakítja magát Zsigmondtól. A „Vihartvetők" egy villanás a 
kirobbanásra készülő, fojtott levegőjű kor történetében, a szebb jövő igéretea 
törökharcok, erőszakoskodások, pártvillongások viharos idején. Bibó regénye 
inkább kiszélesedő novella, fejezet egy készülő nagy történeti regényből. 

Babay József : Vándorlegények. M. R. 23. Bp. Singer és Wolfner. 213 1. 
A fiatal írónemzedék egyik legtehetségesebb képviselője, az elmúlt idők 

szépségeit eleveníti fel új regényében, n Vándorlegények-ben. A z „eltemetett 
idők csodatakácsának, a porladó veronai Rónai Márton vándorlegény" alak-
jában emléket állított Babay a vándorló iparoslegények nótás, mesélő nem-
zedékének. A világlátott Márton Nádasdon telepszik meg Szekeres Ágoston 
híres t akács cseréptetős házában. A mester özvegy lánya Katalin is megsze-
reti az ékesszavú legényt, ez azonban beleszeret Szentesdy Vigh Balázs ha-
lálosan beteg Erzsikéjébe. Legszebb meséivel aranvozza be a csodálatos 
leány utolsó napjait, hogy azután örökre elhallgasson a magyar országutak 
ezernótás, vígkedélyű vándorlegénye és megnyugodjék Katalii. asszony mel-
lett. Babay utánozhatatlan bájjal és finom hangulattal énekelte meg a vissza-
hozhatatlan régi világ sok szépségeit, kedves regényében. 

Csattó Kálmán: Első osztályon. Regény. Bp. Singer és Wolfner 320 1. 
Nem valami rendkívüli történetről szól ez a regény, egy szegény leány 

harca a boldogságért. A szombathelyi ál lomáson száll föl hősnőnk Mariska 
az első osztályba, hogy ott megismerje Timár Sándort, akinek szívbajos fele-
ségéhez megy nevelőnőnek. A bonyodalmat Timárné három nőtestvére okozza, 
mert mind a három pályázik Timár kezére. A három hölgy ravaszsága elle-
nére is Mariska lesz a győztes, amint az első osztályon már előre sejthettük. 
Csathó mindvégig fordulatosán és szellemesen bonyolítja és vezeti a szála-
kat a megnyugtató megoldásig. Nincs a regényben semmi a mai világ izgal-
mas tülekedéséből, gondolatvilágából, egyszerű szerelmi történet. 

Szili Leontin : Keresztúton. Regény. Dambia kiadása . Kir. M. Egye-
temi Nyomda. Bp. 344 1. 

Attovay Editnek, a modern leánynak tévelygése a sima és íögös uta-
kon ez a regény. Nem felejti el a nagyúri életet és mikor ennek a lehető-
sége megcsillámlik előtte, elhagyja a bizonytalan jövőjű Brandt Gusztit és 
elmegy Nedeckyhez. Attovay Edit keresztútja, választás a két férfi között. 
Hol az egyikhez húz, hol a másikhoz és boldogtalanná tesz két párt is. De 
sebaj, az író egy hazugsággal megoldat vele mindent és elindítja a tönkre-
ment Nedecky oldalán a keskeny úton. Nem unalmas, szórakoztató regény, 
de ezzel jellemeztük is. 

B a b a y József: Mi huszonketten. Diákregény. 1. sz, 
A Singer és Wolfner cég 20 filléres könyvecskéket adott ki az ifjúság 

számára. Az első Babay diákregénye, 27 diáknak kedves története a világ-
háború küszöbén. A vidéki gimnázium diákja inak bohó játékai, örömei, bá-
natai, szerelmei tükröződnek felénk a szép kis könyvből. 

Dickens : Copperfield Dávid. 2 sz. 
Kosáryné, Réz Lola fordításában Dickens halhatat lan ifjúsági regényét 

a Copperfield Dávid-ot kapjuk meg a 2. kötetben. A legszebb, csupaszív ifjú-
sági regényt nem kell dicsérnünk, bizonyára a magyar d iákoknak is a leg-
kedvesebb olvasmánya lesz. 

Wilhe lm Speyer : Gimnazisták. 3. sz. 
Ugyancsak Kosáryné fordította le a híres német regényt, a „Gimnazis-

^ É ^ tá'k"-at. Csupa élet, c supa fiatalság, és német erdei iskolák dicsérete ez a 
népszerű könyv. A természet megbecsülésére és szeretetére, egészséges test-

^ H k kultúrára tanítja az ifjúságot. 



Kosáryné Réz Lola: Selmeci diákok. 4. sz. 
A régi magyar diákvilágot ismerteti meg velünk a „Selmeci diákok". 

Egy második, új földesúr, francia márki megmagyarosodását meséli el a Fel-
vidéken és a bányagróf unoká jának történetét. A való és költészet vegyüléke, 
tele hangulattal, a hegyes-völgyes vén város diákjainak romantikájával. 

Sümegh Lotár. 

Helena Haluschka: Der Pfarrer von Lamotte. Roman. Mit 63. Holz-
schnitten von Rudolf Wirth. 6—11. Tausend. J. Kösel und Fr. Puste/, Mün-
chen. 1930. 222 1. Vászonkötésben 6 50 M. 

Franciaország és Svájc két szomszédos határfalucskájában a Jura-
hegység bűbájos vidékén játszódnak le azok az apró-cseprő történetkék, ese-
mények, amelyek a falu életében kicsinységük és kicsinyességük mellett is 
nagy jelentőséggel bírnak s amelyekkel a gyakorolt tollú, éles megfigyeléssel 
és plasztikus jellemző erővel bíró írónő fő és mellékalakjait, a falu életét oly 
kedvesen megrajzolja. Szinte lüktető elevenséggel zajlik le előttünk a két fa-
lucska élete, problémáinak összessége és ezzel kapcsolatban a két falu szívét 
alakító plébános működése. A különböző emberek életéből kiszakított törté-
netek, események első pillanatra összefüggésteleneknek látszanak ; a plébános 
nagy Isten- és emberszeretete mégis a legszorosabb egységbe fűzi össze őket. 
A lamottei lelkész mindenkinek mindene tud lenni : a gyermekekkel gyermeki 
módon játszik, az öreg asszonyok között kísértethistóriákat hallgat vagy me-
sél, résztvesz a felnőttek szórakozásaiban és észrevétlenül mindent úgy irá-
nyít, hogy az emberek szíve minél jobban gazdagodni tudjon az isteni és az 
emberi szeretet nemes kincseiben. Még kisebb-nagyobb hibáit is ennek a 
célnak szolgálatába szegődteti. A változatos események tele vannak jóízű 
humorral. Olvasásuk nem egyszer hangos kacaj ra fakaszt, máskor meg a 
meghatódott együttérzés és átélés könnyeit gyöngyözteti ki szemünkből. Fa-
metszetű illusztrációi művészi egyszerűségükkel nagyszerűen kidomborítják 
az események egy-egy főbb jelenetét. cdm 

Henry Bordeaux: A kis keresztesek. Regény. Fordította Kertész Kál-
mán. Kiadja a Szt. István társulat. Budapest. 

A Mont-Cenis hágó lábánál fekvő francia falucskák egyikében a tanító 
most magyarázza éppen a gyermekek keresztes hadjáratát, hogy 1212-ben 
30,000 gyermek indult el a Szentföldre, felszabadítani azt a pogány rabság-
ból. A rákövetkező hittanórán a plébános Ur lelkes szavait halljuk, hogy X. 
Pius pápa, a Vatikán foglya, a kis gyermekeket nagyon szereti és ezért meg-
engedte, hogy már zsenge korukban járulhassanak az első szentáldozáshoz. 
Elmondja azt is, hogy nemsokára gyermek-zarándoklat indul Rómaba a pápa 
jóságát megköszönni. A sok szép tanítás a buzgó katolikus falusi nép gyer-
mekeiben magasra fűti a vallásos lelkesedést. Elhatározzák titokban maguk 
között, hogy az egész iskola keresztes hadjára t ra indul Rómába, kiszabadítja 
a pápát fogságából és az ő kezéből veszi magához ez Úr Jézust. Egy szép 
napon meg is indulnak valamennyien gyalog egy jó darab kenyérrel kezük-
ben, vígan énekelve. Persze azt képzelik, hogy Róma a Mont-Cenis túlsó lá-
bánál van. Egymás után mind kidűlnek, csak a vezér, a 10 éves Filibert és 
hugocskája, a 6 éves Annette jutnak el jó emberek segítségével Rómába. 
Elérik céljukat, a pápa kezéből, először életükben megáldozhatnak. 

A nagy francia író mesteri feldolgozásban ad ja elő ezt a bájos mesét. 
Alakjai kitűnően megrajzolt jellemek mind, a tiszta szívű gyermekek, az ag-
gódó, szülők a buzgó plébános, a szabadkőműves tanító, a nagy pápa. A 
cselekvény megállás nélkül, érdekfeszítően folyik, magával ragadja a szerep-
lőket és az olvasót egy bizonyos cél felé. Ez a cél pedig a kicsinek, nagy-
nak egyformán elérhető erkölcsi tökéletesedés a hit, a gyakori áldozás és a 
mindennapi kötelességek buzgó teljesítése által. A kedves Filibert és Annette, 
továbbá a plébános és a jobb belátásra tért tanító, mindjárt be is vezetnek 
bennünket a tökéletesebb élet gyakorlásába. Csak most vesszük észre, hogy 
a legszebb katolikus irányregények egyikét olvastuk. "Épülésére szolgálhat az 

íifjúságnak és a felnőtteknek egyaránt. . „ , , . 



Sienkiewicz: A keresz tes lovagok. Fordította Zigány Árpád. Budapest. 
A Szt. István-Társulat k iadása . 

Sienkiewicz: Vízözön. 3. kiadás. Budapest . Szt. István-Társulat k iadása 
Sienkiewicz: Volodi jovszky úr. Fordította Szekrényi Lajos. 2. kiadás. 

Budapest . Szt. István-Társulat. 
A Quo Vadis világhírű szerzőjét hazá jának , Lengyelországnak története 

is. megihlette. Ezen három történeti regénye a késői lovagkor virágzásának 
idejéből (15—17. század) veszi tárgyát. Egy-egy győzelmes háború leírását ta-
lálja mindegyik kötetben az olvasó. 

A keresztes lovagok története a 15. század elején Szent Hedvig (Nagy 
Lajos leánya) és férje Jagalló Ulászló korában játszik. A német lovagrend 
rossz szomszédsága, égbekiáltó erőszakossága, elfajult zsarnoki uralma ki-
hívja az imént megkeresztelkedett lengyelek és litvánok gyűlöletét. Evekig, 
tartó tárgyalások, huza-vonák után háborúra kerül a sor és a véres tannen-
bergi csata véget vet a keresztes vitézek hata lmának. 

A Vízözön tárgya Lengyelország meghódítása a svéd nagyhatalom által 
1655-ben. A svédek vízözön módjára árasztják el az országot, de a lengye-
lek szent helye, Csensztohova megállítja az elbizakodott hódítót. A sikert s 
ellenállás újra lelket önt a már elcsüggedt lengyel hazaf iakba és dicső csa-
ták után győzelmesen térhetnek meg otthonukba, nincs márhódí tó lengyel földön. 

Volodijovszky Ür (A kis lovag) nevezetes alakja az előbbi regénynek. 
Most mint főhős jelenik meg. Mint Lengyelország első ka toná ja a déli hatá-
ron áll őrt a pogány törökkel szemben. Névleg béke van (mint nálunk is a 
17. században) , de csak kivont karddal, á l landó harccal lehet a határt tar-
tani. Majd kitör a törökkel a háború. A szultán százezrei ellenében a lengyelek 
csak vérükkel, eletük feláldozásával tudják megvédeni a haza szent földjét. így 
esik el Volodijovszky is ; az erős végvár, Kamienyiec védelmében életét ad ja 
a hazáért . Temetése a hazáért elesett hősök apotheozisa. 

A szeiző a zordon, de ragyogó lovagkor véres harcait, hosszú had já -
ratait, ember- és országpusztító kegyetlen dúlásait, az ököljog embertelen 

tombolását komor színekkel ecseteli. A hazafias lelkesedés, a lengyel vallá-
sosság megkapó képekben tárul elénk. A magáról megfeledkező, hősi önfel-
á ldozás tetteit a fenségesig emelkedő sorokban írja le költőnk. Viszont a gőg, 
az erőszak, a kegyetlenség, az árulás elveszik méltó büntetésüket. A komoly,, 

okszor sötét a laphang felderítésére mesteri kézzel szövi közbe az író alak-
ainak magánéletét. Rokonszenves ifjú lovagok és bájos leányalakok tiszta 

szerelmét, küzdelmeit látjuk mindegyik regényben a házasságig, a boldog csa-
I ádi életig. Az otthon melege és a csaták fegyverzörgése, a derű és az árny 
harmonikus egésszé o lvadnak össze. Az érettebb ifjúság, a komoly könyve-

ket szerető férfi és női közönség egyaránt megtalálja ezen regényekben a 
lelki vi lágának megfelelő érdekes vonzó alakokat, a kellemes, a nemesítő-
és nevelő olvasmányt. 

Tóth Aladár. 
Franz von Seeburg: Die Fugger und ihre zeit. Kösel. Pustet, München. 

Ez a népiesen megírt művelődéstörténeti regény érdekes, színes korképe 
a középkor-végi német történelemnek, Augsburgnak s a Fugger családnak, 
melynek sorsa az augsburgi takácsmühelytől a fejedelmi gazdagságig erőseni 
összeszövődik a XV—XVI. sz. zavaraival. 

D a s Spiel vom Antichrist. Ins Deutsche übertragen von Gottfried 
Hasenkamp. 2 kiadás. Münster, 1932. Aschendorff. 40 1. Ára fűzve 0'90 M.. 

Hasenkamp mesteri fordítása közelebb hozza a modern olvasóhoz a 
német irodalom legkiemelkedőbb középkori latinnyelvű drámáját, a „Ludus 
de antichristo"-t. Hogy a fordítás aránylag gyorsan második kiadást ért meg,, 
elsősorban a dráma sikeres színpadi felújításának köszönhető (Münster, 1932 
február 15). A nagy német-római császár, Barbarossa Frigyes legendás alak-
jához fűződő darab azóta már több előadást ért meg német nyelven és min-
denütt lelkes méltánylásra talált szokatlanul időszerű volta miatt. Hasenkamp 



utószava, melyben a darab jelentőségét és a felújítás színpadtechnikai módo-
zatait stb. ismerteti, nagyon megkönnyíti a dráma szépségeinek felismerését. 

lg 

Jámbor Mike : Prohászka Ottokár természetszemlélete . Pannon-
halma, 1932. Pannonhalmi Füzetek. A pannonhalmi főapátsági Szent Gellért 
bőiskola hallgatóinak doktorátusi értekezései (1926-tól) 12. Pannonhalma. 1932. 

A bevezetésen kívül három fejezetben törekszik hozzáférkőz'ni a szerző 
Prohászka lelkéhez. A „Kapcsolatban a természettel" címűben megállapítja, 
hogy Prohászka természetszemléletének színessége nem csupán a természet 
iránt való szeretetből ered, hanem abból is magyarázódik, hogy a természet 
igézete kilendíti a szürke világból és fölemeli Istenhez. A csodálat, szeretet 
és tisztelet érzésével közeledik hozzá és a hegyet, vizet, erdőt választja ki 
szeretete tárgyául. A növények közül eleinte a római évei alatt megismert dél-
szaki növények szerepelnek, később pedig az erdő, mező egyszerűbb virágai. 
„Természetszemléletének jellege" c. II. fejezetben találó idézetekből ismerjük 
meg Prohászka eidetizmusát s képzeletének túlnyomóan vizuális jellegét. Él-
ményeinek tárgyi alapja van. A III. f. „Az ú jabb magyar irodalom termé-
szetszemlélete." A befejezésben azon reményét fejezi ki, hogy a magyar írók 
majd sokat merítenek Prohászka mély egyéniségéből. 

A lapalji jegyzetekből látható, hogy a szerző lelkiismeretesen olvasta a 
Prohászka irodalmat. 

Szépirodalom. 

Bertrand : Sanguis martyrum. Fordította Petrich Béla. Szent István 
Társulat kiadása. 

A Szent István Társulat újra nagy szolgálatot tett azoknak, akik a ka-
tolikus regényirodalom gyöngyeit meg akarják ismerni. Bertrand, akit az afri-
kai ókeresztény hagyományok tanulmányozása térített a katolicizmushoz, 
ebben a regényében is bebizonyítja, hogy mily nagy tudása van az első ke-
resztények életéről és a pogány római művészetekről. Azt a gondolatot dom-
borítja ki, aminl könyvének címe is mutatja, hogy a vértanuk vére volt a 
legerősebb támasza és terjesztője a kereszténységnek. Szent Ciprián vértanu-
sága egész sereg vértanút és hívőt adott az Egyháznak. A szentnek barátja 
Cecilius sem vonhatta ki magát ezen hatás alól. Pedig a gazdagság, és még 
inkább a vér hatalma erős volt és ez utóbbi egy időre el is távolította a 
két jó barát szívét egymástól. De amikor Cecilius csalódik és amikor szent 
barátja vértanúi halála a csalódásból felemeli szívét, szenvedések és áldo-
zatok árán is mer kereszténységéről tanúságot tenni és vágyva vágyódik a 
vértanúi halálra, amelyre a,végső erőt a bánya mélységeiben köztük megje-
lenő és szívükbe szálló Űr Jézus adja meg neki és vértanú társainak. — 
Mindig eleven, mindig lelket emelő regény, amelynek kiváló fordítása még 
inkább segíti az embert, hogy örömmel olvassa a hires munkát. 

N. T. 

Irodalomtörténet. 

Alfred B e s e : Deutsche Literaturgeschichte Vierundzwanzigste, 
durchgreifend erneuerte Auflage 103.—106. Tausend. C. H. Beck'sche Verlags-
buchhandlung, München. 3 Bände. XVII. + 628 ; VIII. + 673 ; X. + 864. 

Biese irodalomtörténete 25 évvel ezelőtt jelent meg először (1907). Ezen 
idő alatt 24 kiadást ért meg és több mint százezer példány került belőle for-
galomba. Ezek a puszta számok is arra engednek következtetni, hogy Biese 
irodalomtörténete a német intelligencia számára „ein Buch für Haus und Fa-
milie". Biese munkája új k iadásának a befejezését és megjelenését már nem 

-érte meg. 1930. márc. 7-én halt meg, munkája pedig ugyanazon év júniusá-
ban látott napvilágot. A harmadik kötet kiadásával Dr. Joh. Altot bízták meg, 



akinek már az első két kötet átdolgozásánál is fontos szerep jutott. A munka 
címlapja egy teljesen átdolgozott k iadásra hívja fel a figyelmet. Ha azonban 
jobban szemügyre vesszük a mostani és az előbbi kiadásokat, nem minden-
ben találjuk igazolva várakozásunkat . A szöveg általában megmaradt a régi 
formájában, csak itt-ott találunk néhány jelentéktelen változtatást. A korai 
germán világ jellemzésénél felhasználja a szerző az ú jabb kutatások eredmé-
nyeit (Heusler, Neumann, Necker) is. Csak a barokk, a Sturm és Drang s a 
klasszikus irodalom jellemzésénél kísért még mindig a régi felfogás. Ermatinger, 
Korff, Petersen, Strich és Roethe eredményeit jobban lehetett volna értékesí-
teni. Vallási és világnézeti felfogása arra készteti a szerzőt, hogy egyes írókat, 
különösen 16. századbelieket túlságosan kiemeljen, szemben olyanokkal, 
akiknek az értékét és szellemi fölényét más német irodalomtörténetek egyhan-
gúlag elismerik. 

A harmadik kötet a naturalizmustól a jelenkorig terjed. Vezető, útmutató 
akar lenni a jelenkor feszült szellemi küzdelmeinek útvesztőiben. Ez a 
kötet óvatosan bánik az előző kiadások szövegével. Úgy látszik, teljesen Joh. 
Alt munkája , aki szorosan alkalmazkodik ugyan az egész munka irányelvei-
hez, de természetesen a legújabb kor irodalmának tárgyalásánál sok ú jabb 
felfogást és szempontot is szóhoz juttat. A szerző módot akar nyújtani é s 
alkalmat akar adni olvasóinak arra, hogy a legújabb kor sokszor nagyon ellen-
tétes mozgalmaiban és küzdelmeiben sikerrel eligazodjanak. 

De minél közelebb jutunk a mához, annál inkább eltérőek a vélemé-
nyeink. G. Hauptmannról, a jubiláló íróról többet szerettünk volna, szemben 
másokkal . Mesteri a „Der Durchbruch des Naturalismus" című fejezet. Ebben 
a naturalizmusnak az előfeltételeit világosan kifejti. Áttekinthető képet nyerünk 
a 70 milliós német nép szellemi mozgalmairól és talán ez a munka legújabb 
k iadásának legszebb dicsérete. Egy ú jabb kiadásban pedig több, hosszabb 
szemelvényt szeretnénk olvasni e gyönyörű németséggel megírt munkában . 

Dr. Monsberger Ulrik. 

Melitta Gerhard, Der deutsche Entwickluogsroman bis zu Goethes 
„Wilhelm Meister". Nagyoktáv, VIII+175 1. Halle 1926, Niemeyer (Deutsche 
Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Buchreihe, 
Band 9). Ara fűzve 7.50, vászonkötésben 9 M. 

A fejlődésregény a német műveltség és irodalom legértékesebb elemeit 
tartalmazza. Éppen ezért különös érdeklődésre tarthat számot Gerhard könyve, 
mely e regénytípus fejlődéstörténetét nyújtja Wolfram von Eschenbach Par-
zivaljától Goethe Wilhelm Meisteréig. A szerző a lehető legtágabban értel-
mezi a fejlődésregény fogalmát, hogy az említett két, egymástól időben nagyon 
távoleső regénytípust kapcsolatba tudja hozni ; másrészt azonban kizárja a 
bizonyos célzattal készült fejlődésregényeket. Így e lmaradnak a pedagógiai 
célzatú (Emile-tipus), a vallásos célzatú (pl. a középkori Barlaam-époszok) és 
csak a hős életének külső körülményeit tartalmazó s a lelki fejlődést mellőző 
életrajzi vagy önéletrajzi regények (Wigalois, Wigamur stb.). A szerző tulaj-
donképen csak négy tipikus fejlődésregényt tárgyal részletesen (Wolfram Par-
zivalja, Grimmelshausen Simplicissimusa, Wieland Agathonja és Goethe 
Wilhelm Meistere), de nem hanyagol ja el a kevésbé tipikus és tökéletetes-
regényeket sem. Néhány biztos vonással ezeket is jellemzi és elhelyezi a fej-
lődés keretében. Kár, hogy az egyes regények világnézeti hátterének és meta-
fizikus elemeinek jellemzése nagyon is hattérbe szorult. Gerhard a négy leg-
tipikusabb fejlődésregény főhősének életében és jellemében elsősorban a kö-
zös vonásokat emeli ki. Az első három regényben a főhős mindig a társa-
dalom egy-egy jellegzetes csoporljának a képviselője, ki a magányban nő fel 
a világi élet ismerete nélkül s amikor a világba kerül, csak sok küzdelem, 
csalódás és lelki megrázkódtatás á rán tudja összeegyeztetni annak fogalmait, 
társadalmi szokásait, hit- és szerelmi éleiét a magányban tanult á l ta lános 
emberi elvekkel. Goethe Meister Vilmosa azonban már a társadalmi formák 
között a saját egyéniségét diadalra jultató embert képviseli. A modern fejlő-
désregények hosszú sorozata szellemtörténeüleg teljesen Goethe regényének 



a függvénye a szerző szerint, mert ugyanazt a problémát fejtegeti különböző 
változatokban. —• Gerhard könyvének legfőbb értéke a sikerült részletekben 
rejlik. Mint egé<z, módszertanilag erősen kifogásolható. Másrészt az anyag 
elhatárolásában, a műfajok elkülönítésében (nem különíti el élesen az époszt 
a regénytől ; a Parzivalt regénynek, a Wilhelm Meistert éposznak veszi !) sem 
jár el kellő alapossággal. Alapvető hiba az is, hogy mindent Goethe művére 
alapít : a Parzival, a Simplicissimus, az Agatnon csak a Wilhelm Meister 
előfutárja, a későbbi fejlődés viszont csak annak a függvénye, stb. Mint érté-
kes megfigyelések és új meglátások gyűjteményét azonban sok haszonnal for-
gathatjuk Gerhard könyvét. 

Henn ig Br inkmann , En t s t ehungsgesch i ch t e d e s M i n n e s a n g s . Nagy-
oktáv, XI-j-172 1, Halle 1925, Niemeyer (Deutsche Vierteljahrschrift für Literatur-
wissenschaft und Geistesgeschichte. Buchreihe, Band 8). Ára fűzve 7.50, vászon-
kötésben 9 M. 

A Minnesang lényegének és eredetének rendkívül bonyolult és eddig 
még meg nem oldott kérdésével ú jabban nagyon sokat foglalkozik a német 
irodalomtudomány. A legjobb szakemberek szentelik munkájuka t a kérdés 
minden oldalról való megvilágításának K. Burdach, C. Kraus, Fr. Neumann, 
J. Schwietering. és G. Müller munkái és értekezései mellett elsősoiban H. 
Brinkmann munkássága érdemel említést. Brinkmann, miután megírta a közép-
kori latin szerelmi költészet történetét, annak mintegy folytatásaként a Minne-
sang keletkezésének sokat vitatott problémáját igyekszik megoldani jelen mun-
ká jában . Burdachhal ellentétben (Über den Ursprungdes mittelalterlichen,Minne-
sangs, Liebesromans und Frauendienstes. Vorspiel, I. kötet, 1. rész 253-333. 
l.),ki Andalúzia arab udvari költőinek hódoló verseiben látja a Minnesang és 
Minnedienst fogalmának mintáját, Brinkmann a középlatin szerelmi lírában 
és az angersi iskola költészetében keresi ezek alapjait. Szerinte a Minnesang és a 
Minnedienst nemcsak mint művelődéstörténeti jelenség, hanem mint irodalmi 
probléma is csak ebből a két forrásból vezethető le. Ezt bizonyítják a tar-
talmi és formai egyezések is, melyekre Brinkmann tételének bizonyításában 
nagy mértékben kiterjeszkedik. Külön fejezetet szentel a trubadúrköltészet 
egyes műfajainak (Liebeskanzone, Liebesbrief, Pastourelle, Kreuzlied, Planch, 
Streitgedicht, Sirventes) ismertetésére, bemutatja, hogyan éltek és fejlődtek 
uzok a Minnesang keretében és sorra kimutatja — már ahol lehetséges — e 
műformák egyezéseit a középlatin szerelmi líra műfajaival, Végül a Minne-
sang fejlődéstörténetét tekinti át az első kezdetektől Walther von der Vogel-
weide-ig és mindenütt kimutatja a középlatin kapcsolatokat. Közben azonban 
nem egyzszer éles ellentétbe kerül az eddigi kutatás biztosan megalapozott 
eredményeivel 

Brinkmann könyve minden tekintetben értékes gyarapodását jelenti a 
Minnesang újabban igen meggyarapodott irodalmának. Ezt még azok is elis-
merik, akik nem fogadják el Brinkmann alaptételét és akik nem haj landók 
mindent csupán a középlatin lírával magyarázni, hanem több forrást tételez-
nek fel. Ha sok ellentmondást is keltett Brinkmann könyve a kutatók körében, első-
rangú részletei, új szempontjai mindenesetre jótékony hatással lesznek majd 
a kérdés további fejlődésére, mert hozzájárulnak ahhoz, hogy a különböző 
hatóerők és lehetőségek a lapos megvizsgálása revén a Minnesang eredetének 
sokat vitatott kérdése legalább biztos úton haladjon a megoldás felé. 

Pau l K l u c k h o h n , P e r s ö n l i c h k e i t u n d G e m e i n s c h a f t Studien zur Staats-
auffassung der deutschen Romantik. Nagyoktáv, VI-j-112 1. Halle 1925, Nie-
meyer (Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 
Buchreihe, Band 5). Ára fűzve 6, vászonkötésben 7'50 M. 

A romantikát eddig a német szellemi élet szélsőségesen individualiszti-
kus, sőt teljesen szubjektív korszakának tekintették. Az ú jabb kutatás azon-
ban hajlik arra, hogy a romantikában a közösségre való törekvést erősebben 
hangsúlyozza és éppen ezért az ú. n. ifjabb- a és késői-romantikát helyezze 



előtérbe. Azok között, akiknek ezt az úi átértékelést köszönhetjük, első helyen 
áll Kluckhohn, ki jelen m u n k á j á b a n az egyéniség és a közösség viszonyát 
vizsgálva teljesen új képet ad a német romantika államfelfogásáról. Kimutatja, 
hogy a romantikus államfelfogás előkészítő mozzanatai, a kezdeményezések 
a felvilágosodás mechanisztikus á l lamtanának legyőzésére és egy új, organi-
kus államelmélet kialakítására már a XVIII. század i rodalmában is megtalálha-
tók. A főpiobléma, az egyéniség és a közösség kölcsönhatása és jelentősége 
a romantikus életérzés és gondolkodás kialakításában, Kluckhohn tömör és 
mélyenszántó fejtegetései nyomán már a munka első fejezetében világos lesz 
előttünk. A személyiség nagyfokú értékelése és az organikus közösségre való 
törekvés, szorosan összefonódnak a romantika államelméleteiben és tulajdon-
képen az elsőnek mély átéléséből fejlődik ki az elsőnek szükségessége. Első-
sorban Novalis és Adam Müller törekszik ál lamfelfogásában az egyéniség 
é s a nagy, organikus közösség igényeinek összeegyeztetésére. Gondolataikat 
a romantika többi írói is átveszik, elsősorban Görres, Eichendorff, Steffens, 
Arnim, W . Schlegel, Baader és Kleist, hogy azután a maguk sajá tos módján 
továbbfejlesszék azokat. A m u n k a utolsó fejezetében nagyon érdekesen elemzi 
a szerző ezen elméleti állásfoglalások hatását a nemzeti életre, a kor politi-
kájára és megállapítja, hogy a késői romantikában az egyéniség és a közös-
ség korábbi dualizmusa helyett a közösség gondolatának erős térhódítása 
észlelhető. 

H. N a u m a n n — G . Müller , Höf ische K u l t u r . Nagyoktáv, V + 1 5 8 1. Halle 
1929, Niemeyer (Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistes-
geschichte. Buchreihe, Band 17). Ara fűzve 7'50, vászonkötésben 9'50 M. 

A német költészet, képzőművészet s egyáltalán a formális és szellem ' 
kultúra kétízben jutott virágzásra a fejedelmi udvarok talaján : 1200 és 165;; 
körül. Az első korszakot ma is „udvari" kultúra néven szokás emlegetni. . 
műveltség jellemző sajátságait ugyan több korábbi részlettanulmányban l s 

megtalálhatjuk, de összefoglalóan és az „udvari" fogalmat egész mélységébe 0 

kiaknázva csak Naumann tanulmányában (mely a jelen kötet első részé 
alkotja) látjuk kifejtve. Naumann a nála megszokott nagy olvasottsággal és 
biztos ítélettel rajzolja meg az 1200 körüli lovagi társadalom művelődési esz-
ményét, annak ethikai, erotikus, formális és teológiai minősülései szerint. Leg-
jobban az utóbbi fejezet sikerült, melyben az udvari val lásosság kérdését 
fejtegeti. Végül az „Aufstieg im staufischen Raum" c fejezetben európai ke-
retbe helyezi a szerző a német lovagi műveltség virágkorát s ezzel hatásosan 
befejezi sokban meglepően eredeti tanulmányát. — A második tanulmány 
szerzője, Günther Müller, a barokk udvari műveltség jellemző tulajdonságait 
foglalja össze hasonló eredetiséggel. Találóan állapítja meg, hogy e korban 
a fejedelmi udvarok nélkül f inomabb szellemi műveltség aligha lett volna 
lehetséges A kor társadalmi, vallásos és irodalmi élete ma jdnem kizárólag 
az egyes fejedelmi udvaroktól kapja a maga sajátos jellegét. Nagyon helyes 
Müller azon megállapítása, hogy az ú jabban divatos „barokk" elnevezés 
nem fejezi ki maradék nélkül e rendkívül összetett műveltség lénye-
gét, hanem csak annak egyik kialakultabb, erősebb összetevőjére utal. Mül-
ler egyébként megtalálja a korszaknak a középkori udvari műveltséggel ro-
kon vonásait is, de szerencsésen elkerüli az ilyen összehasonlí tásokban rejlő 
veszélyeket. A minden izében érdekes és gondolatkeltő tanulmányt a kor 
költészetének szép jellemzése zár ja . 

Pau l K luckhohn , Die A u f f a s s u n g d e r Liebe in d e r L i t e r a t u r d e s 
18. J a h r h u n d e r t s und in d e r d e u t s c h e n Romant ik . Nagyoktáv, XIV-j-640 
lap. Halle 19312, Niemeyer (Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft 
und Geistesgeschichte. Buchreihe, Band 19). Ára fűzve 16, vászonkötésben 18 M. 

Ez a hata lmas kötet lényegében bővített kiadása a szerző 1921-ben 
megjelent hasonlócímű munká jának . A romantikusok állásfoglalása különböző, 
főként világnézeti kérdésekben már sokszor kutatás tárgya volt. A szerelemről 
vallott felfogásukat azonban, mely a német romantika egyik alapvető kérdése 



is egyszersmind, több kisebb kísérlet után először Kluckhohn igyekezett nagy-
szabású képben egyesíteni. Hogy elkerülje a tévútra vezető általánosításokat, 
külön vizsgálja meg a főbb romantikusokat és megállapítja azt, hogy miben 
adtak újat. Ez a beható forrásnyomozás természetesen széleskörű alapvetést 
is igényel. Kluckhohn ezért a bevezetésben összegezi a görög és középkori 
bölcselet, továbbá a reformáció felfogását a szerelemről és a házasságról. 
Ezután két nagy fejezetben a felvilágosodás korabeli francia és angol bölcse-
let és irodalom állásfoglalását tekinti át e szempontból. Itt különösen az 
érzelmesség irányának mélyreható elemzése érdemel figyelmet. A 3—5. fejezet 
már a XVII. és XVIII. századi német irodalmi és bölcseleti irányok állásfoglalását 
tartalmazza (pietizmus, felvilágosodás, érzelmesség, Sturm und Drang, a XVIII. 
század utolsó negyedének irányai stb ) A 6—9. fejezetre esik a főbb roman-
tikus írók szerelemfelfogásénak részletes vizsgálata (Fr. Schlegel, Schleier-
macher, Novalis, a természetbölcselők és Baader, Tieck, Brentano, Z. Werner, 
E. T. A. Hoffmann, Kleist, Arnim, Eichendorff, Hegel stb.), legvégül pedig a 
Junges Deutschland íróinak a romantikusokétól lényegesen eltérő nézeteit 
ismerteti a szerző. 

Kluckhohn műve tulajdonképen hatalmas anyaggyűjtés csupán. Maga a 
szerző is kifejezi az előszóban, hogy nem tekinti azt gondolatai végleges formulá-
zásának s éppen ezért a későbbi gyökeres és organikus feldolgozás jogát 
fenntartja magának. Technikai okok kényszerítették — úgymond — arra, hogy 
csak az első kiadás szedését adja a főszövegben, ú jabb mondán,valóit, ki-
egészítéseit pedig csak a lapalji jegyzetekben mondja el. így tehát kissé nehézkes 
ennek a különben nagyszabású munkának a használata. A részletek nagyon 
is uralkodnak a szövegben, viszont fontos és alapvetően új dolgokról csak 
az aljegvzetekben hallhatunk. Nagyon érezhető egy kimerítő és ügyes tárgy-
mutató hiánya is, mellyel pedig az említett hibákat részben jóvá lehetett 
volna tenni! 

Fr iedr ich Michae l : D e u t s c h e s T h e a t e r . 116 1. Breslau 1923, Ferdi-
nand Hirt (Jedermanns Bücherei). Ara kötve 2'85 M. 

A német színháztudomány terén még nagyon sok az eddig fel nem 
kutatott részletkérdés és a meg nem oldott probléma. Éppen azért a „Német 
színház történetét" egyelőre lehetetlen jelentős hézagok nélkül megírni. Mégis, 
aki felelőssége teljes tudatában vállalkozik e feladatra és igyekszik megraj-
zolni az eddigi anyag a lapján a német színjátszás (beleértve természetesen 
a rendezés, a színpadtechnika stb. tárgykörét is !) fejlődésvonalát, nem végez 
hiábavaló munkát, mert legalább rámutathat a kutatás hézagjaira és egyen-
getheti az új tudományággal először foglalkozók útját. Az ilyen, bár még 
korai összefoglalások között Michael jelen műve a legjobbak közé tartozik. 
Anélkül, hogy életrajzi, szociális és művelődéstörténeti adatokkal megterhelné 
a munkáját , Michael csak magára a színjátszásra szorítkozik és az előadást 
véve leglényegesebbnek röviden áttekinti annak történetét a középkori szín-
játszástól egészen Reinhardt iskolájáig. Aránylag szűk helyen nagyon sok 
anyagot nyújt világos e lőadásban s éppen ezért jóval használhatóbb a könyve 
W . Stammler hasonló jellegű, de túlságosan vázlatos munkájánál . 

W e r n e r Mahrho lz : L i t e ra rgesch ic te und L i t e r a r w i s s e n s c h a f t . 2. er-
weiterte Auflage. Durchgesehen und mit Nachwort von Prof. Franz Schultz. 
Mit A n h a n g : „Winke für das Studium der neueren deutschen Literatur-
geschichte". (Kröners Taschenausgabe, Band 88). Leipzig .1932. XI-f-244 lap. 
Ára vászonkötésben 3 M. 

Mahrholz könyve már régóta nélkülözhetetlen segédeszköze a germa-
nistáknak és az irodalomtudomány barátainak, mert biztos vezetőnek bizo-
nyult az irodalomtudomány útvesztőiben, az egyes irányok, írók és művek 
megítélésében. A korán elhúnyt szerző azonban már nem tudta megtisztítani 
művét az első fogalmazás egyenetlenségeitől, sokszor nagyon is szubjektív 
ítéleteitől, az elnagyolásoktól s nem tudta pótolni a mellőzött fontosabb dol-
gokat és ú jabb eredményeket. Az átdolgozással megbízott Schultz professzor 



(Frankfurt a. M.) finom tapintattal, az eredeti minden értékes elemének meg-
tartásával jóvátette az említett hibákat és kiegészítette a munkát a legújabb 
törekvések és művek jellemzésével ; a függelékben pedig ériékes tanácsokat 
adott az ú j a b b német irodalomtörténet tanulmányozására, melyeket minden 
kezdőnek el kellene olvasnia. Az átdolgozással értékében nagyon megnöve-
kedett munkát minden érdeklődőnek a legmelegebben ajánljuk. 

J o l a n t h a P u k á n s z k y - K á d á r : Gesch ich te d e s d e u t s c h e n T h e a t e r s 
in Unga rn . I. Band: Von den Anfängen bis 1812. (Schriften der Deutschen 
Akademie, Heft 14.) Nagyoktáv, 175 lap. München 1933, Verlag Ernst Rein-
hardt. Ara fűzve 5'50 M. 

Pukánszkyné m u n k á j a a hazai német színészet történetének első össze-
foglalása a kezdetektől 1812-ig, az új korszakot jelentő pompás pesti s z ínház 
felépítéséig. Hogy milyen nehéz feladatot oldott meg a szerző, az abból is 
kitűnik, hogy mintegy két évtizedre visszanyúló céltudatos előmunkálatokban 
kellett megírni jelentősebb városaink német színészetének monográfiáit, köz-
zétenni az egyes levéltárakban rejlő színháztörténeti anyagot. Így tehát a fel-
gyülemlett, sokszor nagyon különböző értékű anyagközlések kritikai megros-
tálását, tudományos felülvizsgálását neki kellett elvégeznie. Egy pillantás a 
jelen kötet végén álló részletes irodalommutatóba azt is világossá teszi előt-
tünk, hogy az említett e lőmunkálatokban a szerzőnek igen nagy szerepe és 
iránytszabó jelentősége volt. Az ő nagy monográfiája (A budai és pesti né-
met színészet története 1812-ig, illetőleg 1812—1847-ig) nyomán indultak el a 
fiatalabb kutatók, az említett városi monográfiák írói s az ő különböző folyó-
iratokban és sorozatokban megjelent anyagközlései, cikkei és bírálatai adtak 
ösztönzést másoknak is a hazai német színészet történetének feldolgozására. 
A jelen mű tehát előzményeiben, felhasznált i rodaiméban s főként tudomá-
nyos megalapozásában is összeforrott a szerző egyéniségével, úgyhogy joggal 
az ő szerves és céltudatos életmunkája eredményének mondható. 

A most megjelent első kötet híven követi a hazai német színjátszás 
belső és külső történetének kimagasló jelenségeit az erős és újító egyénisé-
geket teremtő küzdelmek korában, a 18. században. Belső fejlődése ugyan 
főként csak technikai dolgokban mutatkozik (a hazai német polgárság közö-
nye, stb. mellett ez könnyen megérthető), mégis rendkívüli jelentőséget ad 
neki az a körülmény, hogy hata lmas ösztönzéseket adolt a magyar színészet 
fejlődésének s főként Bécsen át érkezve hazánkba , közvetítette a német szín-
házi műveltséget. Mivel a nérret színészet a monarchia többi népeinek szí-
nészetére is nagy mértékben ébresztőleg és ösztönzőleg hatolt, Pukánszkyné 
könyve a német színházi műveltség keleteurópai hatókörének vizsgálatában 
tipikus jelentőségűnek mondható. 

L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e s J a h r b u c h deï* G ö r r e s - G e s e l l s c h a f t . In 
Verbindung mit Josef Nadler und Helmut Hatzfeld herausgegeben von Günther 
Müller. III. kötet (150 lap) 1928. V. kötet (155 lap) 1930. VI. kötet (110 lap) 
1931. VII. kötet (118 J a p ) 1932. Freiburg im Breisgau, Herder und Co. Vala-
mennyi nagyoktáv. Áruk fűzve à 5 M. 

A német katolicizmus egyik legértékesebb orgánumát, a Görres-Társa-
ság irodalomtudományi évkönyvét legutoljára folyóiratunk 1930. évfolyamá-
ban ismertettük. Az azóta megjelent kötetek minden tekintetben méltó foly-
tatásai az előzőknek. A III kötetben Marc de Munnynck az irodalomtudo-
mány fogalmát és feladatait vizsgálja nagyon szellemesen, de kissé elvont 
módon. Joseph Bielmann Jakobus Pontanus drámaelméletét és drámaírói mű-
ködését ismerteti. A továbbiak között legértékesebbnek véljük Anton Dörrer 
tanulmányát , melyben igen alapos áttekintést kapunk a déltiroli ónémet nagy-
heti és úrnapi játékok történetéről a barokk és a rokokó korszakban. Az V. 
kötetben Nikolaus Scheid monografiaszerű tanulmánya, „Das lateinische Je-
sui tendrama im deutschen Sprachgebiet" emelkedik ki legjobban. Scheid több 
évtizedes munkával kéziratban összeállította a német jezsui tadráma részletes 
történetét, de eddig még nem tudta végleges formába önteni az ál landóan új 
leletekkel gyarapodó anyagot. Ezért egyelőre csak rövid beszámolót ad e jel* 



legzetes műfaj főbb tulajdonságairól, dramaturgiájáról, egyes szerzőiről és ti-
pikus darabjairól. Megállapításait az alapos forrásismeret és az értékelésnek 
ebből fakadó teljes önál lósága teszi jelentősekké. A VI. kötetben Gottfried 
Hasenkamp a modern dráma fejlődését foglalja össze a két ellentétes pólus, 
Gerhart Hauptmann és Paul Claudel között. Érdekes megállapítása, hogy a 
jövő drámája csak Claudel úttörő kezdeményezése nyomán s a középkori 
misztériumokhoz való visszatérés által emelkedhetik ki a mai zűrzavarból és 
teremthet eredetit. Expeditus Schmidt a spanyol úrnapi játékok alapvető drá-
matörténeti jelentőségét domborítja ki. Günther Müller a felvilágosodás szel-
lemi életének három legfőbb mozgatóerejét, a racionalizmust, a spiritualiz-
must és a szenzualizmust jellemzi a nála megszokott nagyvonalúsággal és 
alapossággal. Wa ldemar Gurian a francia romantika fogalmához hoz ú jabb 
adalékokat. Hermann Platz Baudelaire értékelésének különböző fordulatait is-
merteti a katolikus irodalmi életben. A VII. kötet felét Oskar Walzel „Goethes 
Allseitigkeit" című, utóbb külön kötetben is megjelent nagy tanulmánya fog-
lalja el. A Goethe-év kiadványainak hatalmas, de sokszor csalódást okozó 
sorában kiemelkedő jelentőségű ez a tanulmány. Szempontunkból különösen 
a Goethe istenfogalmát tárgyaló 9. fejezete érdemel figyelmet. Elvi szempont-
ból nagyon értékes Gottfried Hasenkamp „Grundfragen christlicher Dichtung" 
című értekezése. Alapgondolata az, hogy nincs ugyan külön keresztény köl-
tészet és irodalom, de ha a költészet és az irodalom nem keresztény, éppoly 
kevéssé lesz tökéletes, mint ahogy a természetes ember sem jut el a tökéle-
tességre hit és Egyház nélkül. A költészet lényegéhez, ha kereszténnyé lesz, 
nem járul tehát újabb, lényegesebb mozzanat, hanem az csak gazdagodik 
és elmélyül általa. 

Konrad B u r d a c h , Vorsp ie l . Gesammelte Schriften zur Geschichte des 
deutschen Geistes. I. Band, 1. Tei l : Mittelal ter . Nagyoktáv, Xll + 400 1. Halle 
1925. 1. Band, 2. Teil: R e n a i s s a n c e und R e f o r m a t i o n . Nagyoktáv, III-j-282 1. 
Halle 1925. II. Band: Goe the und se .n Zei ta l ter . Anhang: K u n s t und Wis -
s e n s c h a f t d e r Gegenwar t . Nagyoktáv, X I I + 583 1, Halle 1926. (Deutsche 
Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte Buchreihe, 
Band 1—3.) Verlag Max Niemeyer, Halle, Saale. Áruk fűzve 16, 14 és 22'50 M; 
vászonkötésben 18, 16'50 és 28 M. 

Konrad Burdach, a német szellem történetének egyik legjelentősebb ku-
tatója, eddig nehezen hozzáférhető kisebb tanulmányainak, előadásainak és 
beszédeinek gyűjteményét tette közzé e három vaskos kötetben. Már a munka 
címe is jelzi, hogy a tanulmányok legnagyobb része programmatikus jellegű, 
kulcskérdéseket tárgyal, melyek b vebb kifejtését a szerző nagyobb művei-
ben találhatjuk meg, vagy amelyeket a szerző ezután akar kidolgozni. A szel-
lemi élet kutatóinál nagyon is indokolt ez az eljárás : áttekintést ad a leg-
fontosabb dolgokról, megmutatja a problémák fejlődését s egyúttal nagy mér-
tékben ösztönzi a fiatalabb kutatókat, akik még nem jutottak el a probléma-
látás oly magas fokára, mint a szerző. 

A három kötetben közölt anyag oly nagy terjedelmű és annyira válto-
zatos, hogy annak részletes ismertetése helyett csak a legfontosabb részekre 
utalhatunk. Az I. kötetben (középkor) a középkori művészet és költészet köl-
csönhatása, az antik és a keleti műveltség nagy szerepe a középkor szellemi 
életében, az őskeresztény és a középkori zarándoklatok jelentősége, a szír-
bizánci és a római liturgia hatása a g já lmondára és a középkori vallásos 
drámára, a középkori poétikák és költői formakönyvek fontossága, a közép-
kori regény keletkezése s főként a Minnesang, Liebesroman és Frauendienst 
eredetét tárgyaló nagy tanulmány a legjelentősebbek. A II. kötetben (renais-
sance és hitújítás) az újfelnémet nyelv keletkezéséről és kialakulásáról, a 
renaissance és a hitújítás korabeli német műveltségről szóló tanulmányok 
vannak többségben. Itt megtalálhatjuk Burdach híres életművének, „Vom Mit-
telalter zur Reformation" minden főbb gondolatát, természetesen sokban el-
melyítve és továbbfejlesztve. A III. és egyben legterjedelmesebb kötet tanul-
mányai egyrészt Goethe és kora, másrészt a jelenkori művészet és tudomány 
főbb kérdéseiről szólnak. A kötet élén álló nagy tanulmány (Die Entdeckung 



des Minnesangs und die deutsche Sprache) nagyvonalú továbbfejlesztése és 
egyben bevezetése az I. kötetben közölt „Uber den Ursprung des mittelalter-
lichen Minnesangs, Liebesromans und Frauendienstes" c. tanulmánynak. 

Nem véletlen, hogy éppen Burdach összegyűjtött kisebb munkáival 
kezdték meg a kiadók (P. Kluckhohn és E. Rothacker) a Deutsche Viertel-
jahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte könyvsorozatát, 
mert — miként a fejlemények megmutatták — az immár húszegynéhány kö-
tetet számláló sorozat mindegyik munká ja e hatalmas Előjáték akkordjait 
fejleszti tovább. Dr. Kurzweil Géza. 

Dr. Heigl Lász ló : A szent fö ld i f e r e n c e s e k o l a sz n y e l v é n e k nyel-
vésze t i s a j á t o s s á g a i . Bp. 1932. Sárkány-nyomda. 

H. helyszíni kutatások alapján vizsgálja a szentföldi franciskánusok-
nak, a ker. nyugati kultúra keleti fáklyavivőinek nyelvét s megállapítja, hogy 
nem külön olasz nyelvjárás, hanem sajá tosságai más olasz nyelvjárásokban 
is fellelhetők, de csak külön-külön. 

Dr. György L a j o s : Magyar a n e k d o t á i n k N a s z r e d d i n - k a p c s o l a t a i . 
Cluj-Kolozsvár, 1933. 

Gy. kitűnő szerkesztésében az Erdélyi Tudományos Füzetek már az 54. 
számnál tartanak. Értékesebbnél értékesebb tanulmányok látnak itt napvilá-
got. Gy., aki anekdótagyüjteményeinkben sok Arlotto-, Poggio- és Eulenspie-
gel-nyomot fedezett fel, most a XIV. sz.-i híres török tréfamesterrel, Naszred-
dinnel talál sok kapcsolatot s 23 szövegben megállapítja, hogy a típusnak mi-
lyen elemei szűrődtek fel s miképen asszimilálódtak kedélyvilágunkban. 

Dr. Kán to r L a j o s : M a g y a r o k a r o m á n népkö l l é sze tben . Cluj-Kolozs-
vár, 1933. 

K. a román népköltészet magyar vonatkozásaiból azt szűri le, hogy a 
román nép általában a magyartól elnyomottnak, kizsákmányoltnak érezte ma-
gát. A vitézi énekekben vetélykedés közben a magyarságnak állandó jelzője 
lett a büszke, dicsekvő, nagyszájú, cifra. A katonadalokban közös vonás a 
németszidá?. A vi lágháborúban a közös veszedelem idejére egészen összeforr 
a román népköltészet a magyarral. Dr. Mihályi Ernő, 

Sz imon Béla : K i s f a l u d y Sándor í rói köre . Bp. 1933. Palaestra Cala-
sanct iana 2. sz. 130 1. Ára 2 P. 

Tévedne, aki a cím után indulva azt gondolná, hogy a szerző a du-
nántúli írókat dolgozza föl ebben az értekezésben, Szellemtörténeti tanulmány, 
mely Kazinczy és Kisfaludy Sándor ízlésirányának összeütközését tárgyalja 
— Horváth János szellemében. A küzdelem a nyelvújítási harc idejére esik 
és azzal szinte egybefonódik. A kérdések közül a kritika mibenlétének és jo-
gosultságának megvitatása áll előtérben. Ennek megfelelően szerzőnk a du-
nántúli írók nemzeti érzése szempontjából vizsgálja a nyelvújítási mozgalom-
ról és a kritikáról való felfogásukat. — Míg Kazinczy a nyelvszépség elvét 
tartja szem előtt, addig az orthológusok irányító elve a nyelvhelyesség, mely-
nek viszont legfőbb kritériuma a nyelvszokás (Kisfaludy, Pápai, Verseghy) 
vagy a régiség (Bacsányi). A nyelvet önmagából akar ják fejleszteni, újításuk 
inkább stílreform. Irányítójuk a hazaf iasság: a nyelv és stílus reformja nem-
zeti ügy, az újítók tehát a nyelv megrontásával a nemzeti ügynek ártanak. 
— Mivel a dunántúliakat a hazaszeretet ösztönzi írásra, minden irodalmi al-
kotásban hazafias teltet látnak ; azért a kemény kritika a nemzeti ügy sérelme 
és akadályozója szerintük. 

A szerzőnek nagy érdeme, hogy az eredeti források felhasználásával , 
Kazinczy és a többiek levelezésének feldolgozásával a kérdést ügyesen ösz-
szefoglalja, eddigi ismereteinket rendszerezi, adatokkal támogatja, bővíti vagy 
megvilágítja. — Kár, hogy a cím nem szerencsés: a tárgyalt kérdés nem Kis-
faludy írói köre, illetőleg nem csak ez. Az adatok bőségével szerző sokszor 
nem tud mit kezdeni: sokszor ismétlésekre csábítja, amire különben stílusa 
is ha j lamos . De ezek — a sok saj tóhibával együtt — inkább csak a munka 
szépségét kisebbítik, de semmit sem vonnak le a szerző érdeméből. 



Litványi Lász ló : C s á s z á r Fe renc é le te é s i roda lmi m u n k á s s á g a . 
Bp. 1931. Forum nyomdai műintézet. 

Ebben a füzetben Császár életrajzának a keretein belül irodalmi mun-
kásságának részletes ismertetését kapjuk. Lírájának, novella-, regény- és drá-
maírói kísérleteinek jellemzésén kívül szerkesztői és műfordítói tevékenységé-
vel is foglalkozik a szerző. Különösen kiemeli szonettjeit, amelyeket az iro-
dalomtörténetírás eddig nem méltatott kellő figyelemre. Új regényírói műkö-
Pésének ismertetése is: kéziratban maradt töredékeiről a szerző saját kutatá-
sai folytén szerezhetünk tudomást. 

Az ulolsó fejezet: Császár írói arcképe nem azt nyújtja, amit ígér: csak 
érdemeit sorolja fel, de nélkülözzük — nemcsak itt, hanem az egész füzet-
ben is — Császár elhelyezését korában, az egyes irodalmi eszmékhez, á ram-
latokhoz való viszonyát, állásfoglalását irodalmi kérdésekben, stb. Kétségte-
len, hogy a szerző enélkül is hasznos szolgálatot tett az irodalomtörténelírás-
nak pontos és szorgalmas munkájával . 

J eney J á n o s : G a r a y J ános . Palaestra Calasanct iana 1. szám. Buda-
pest 1932, 112 1. 

Garay János költői pályáját mutatja be az ériékes doktori értekezés. 
Garay a negyvenes évek népszerű költője, ma azonban az elfeledett költők 
közé számíthatjuk, hisz nem él munkáiból más, mint a Háry János és vagy 
két költemény. De ő is azok közé tartozik, akik a nemzet felvirágoztatásáért 
harcoltak. Oly nemes, önzetlen hazafiság lobogott benne, hogy ha nem is 
mint költőt, de mint embert nem szabad elfeledni. Ebből a szempontból is 
érdemleges munkát végzett a szerző. A költő pályájának keretébe állítia be 
a műveket, ismerteti és értékeli, a végén pedig egész költészetét jellemzi. 
Nem esik abba a hibába, hogy egy íróval foglalkozva, túlértékelné a műve-
ket, csak kiemeli a költő valódi érdemeit. Hisz természetes, hogy egy elfele-
dett költőnek érdemei is veszendőbe mennek, amelyeket újra kell értékelni. 
A tárgyalt művek száma, a lehetőség szerint minden szempont tekintetbe vé-
tele és a felhasznált irodalom is mutatja, hogy komoly elmélyedéssel készült 
munka. 

G á l o s M a g d a : S ig i smond Jus th et P a r i s . Contributions à l histoire 
des relations littéraires franco—hongroises dans la deuxiène moitié du XIX c 
siècle. Budapest 1933. 120 1. 

A francia—magyar irodalmi kapcsolatok kutatása az ú jabb időkben 
örvendetesen fellendült. Jelen munka is a francia irodalom, művelődés hatá-
sát mutatja ki Justh Zsigmondnál. Justh Zsigmond tüzeslelkű magyar, de a 
kultúra termékeitől nem akar ja visszatartani Magyarországot, hanem, ami jó 
benne, átvenni és fejleszteni; viszont a magyar irodalomról, magyar közélet-
ről fel akar ja világosítani a külföldi irodalmat, amely vagy egyáltalán nem 
ismerte vagy pedig rosszul ismerte. Justh beteges ember volt és a testi be-
tegség rányomta bélyegét lelkére is. Világnézete komor, sötét, a budhizmus 
felé hajlik, azonban munkásságát , amelyet oly fáradhatat lan lélekkel végzett, 
ha mindenben nem is kifogástalanul, nem szabad kevésre becsülnünk. Az 
arisztokráciát kevésre becsüli, a magyar parasztban látja a jövőt. 

A munkából felénk sugárzik az 1890-es évek mozgalmas, tanulnivágyó, 
fejlődni akaró élete, melyet a szerző plasztikusan és folyékonyan ad elő. Ol-
vasása nem fárasztó, francia stílusa is könnyed. Értékessé teszik a munkát 
a nagyven lapot betöltő kiadatlan levelek, melyeket Justhnak írtak és Justh 
írt másoknak. Az egész munkán a szerző tárgyszeretete vonul végig. 

Klasszika-filológia. 

Huszti József: Janus Pannonius. Pécs, 1931. A J a n u s Pannonius-
Társaság kiadása. XIV + 448 1. 



Míg klasszikus filológus tudósaink a magyar ókor-tudomány feladatairól, 
problémaköreiről vitatkoznak, a szegedi egyetem tudós professzora, Huszti 
József a magyarországi humanisták vezéralakjáról, Janus Pannoniusról írt 
mesterművén mutatja be, hogyan kell megoldani a humanis ta kutatás 
elodázhatatlan feladatait. A szerző célja : Janus Pannonius életének és mű-
veinek összefoglaló ismertetése. Ezt a munkát Huszti szinte maradék nélkül 
elvégezte. A klasszikus filológus tudósnak széleskörű, a legapróbb részletekre 
is kiterjedő tájékozottságát a mű minden lapja visszatükrözteti. De azért a 
szerző egy pillanatra sem bocsátkozik száraz filologizálásba. Művészi tollal 
rajzolja meg a történelmi hátteret, a quattrocento szellemi hatóerőit, Guarino 
Veronese ferrarai „Stúdióját", ahová a világ minden részéből hívogatta a ta-
nítványokat az új műveltség megejtő v a r á z s a . . . Két összetevőnek : a 
filológus és historikus kutató munkának eredője ez a könyv. Húsz, művész-
veretű fejezetben pereg le az olvasó előtt a „rudis terra" szülöttjének Csezmi-
czei Jánosnak — költői álnéven : Janus Pannoniusnak — mesébe illő, tüne-
ményes pályafutása : Guarino iskolájának legcsodáltabb csodagyereke szatirikus 
epigrammáival a XV. század „költőfejedelme" címet vívja ki magának. Tudo-
mányos szempontból nem kevésbbé értékes a mű második része (297—432 1.) : 
a „Jegyzetek". A rengeteg bibliográfiái adat között a szerző a tudomány elő-
haladásáért rajongó szakembernek őszinteségével hívja fel a fiatal nemzedék 
figyelmét a megoldásra váró kérdésekre. 

Helmeczí István : A k lassz ikus irodalom hatása magyarnyelvű 
irodalmunkban a XVI. s zázad közepéig . Budapest, 1930. 32 1. 

Sokszor hangoztatott megállapítás, hogy a görög és latin irodalom 
minden nemzet i rodalmában éreztette hatását . Mennyiben mutatható ki a klasz-
szikus irodalom hatása magyar nyelvű i rodalmunkban a XV. sz. közepéig ? 
Erről számol be Helmeczi I. tömören, szabatosan megírt tanulmányában. 
Kódexeinkben a klasszikusok csak kiszakított gondolatokkal szerepelnek. His-
tóriás énekeinkben a klasszikus tárgy már átdolgozásban jelenik meg. A XVI. 
század első felében meghonosodnak a klasszikus versformák is. 

Nemes Vazul. 

Walther John : Decimi Magni Ausoni i Mosella. Mit einer Einführung 
in die Zeit und die Welt des Dichters. Trier, Paulinus-Druckerei, Evsz, nélk. 
(1932.) 150 + XX. Félvászon-kötés. 3'50 RM. 

Inkább a művelt nagyközönség igényei, mint a tudományos munka 
alapelvei lebegtek a szerzőnek szeme előtt, midőn Ausoniusnak „Mosella" 
cimű költeményét adta ki német prózai fordítással együtt. Ez a költemény 
azon nem sok antik irodalmi termék közé tartozik, melyek germán talajon 
jöttek létre. 

Alapos és világos elrendezésű bevezetés mutatja be legelőször is azt a 
törénelmi miliőt, melyben Ausonius élt, továbbá a költő élete-folyását és köl-
tői munkásságát . A latin szöveggel párhuzamosan közölt prózai fordítás cél-
ja elsősorban az eredeti szövegnek világos megértése, melyet Svmmachusnak 
Ausoniushos írt levele egészít ki. E levél a „MoselIá"-nak már keletkezése 
idejében való nagy népszerűségére világít rá élesen. A szöveg ilyetén leköz-
lése után értékes magyarázatot nyújt a szerző a költeményt sorról sorra kö-
vetve összefüggő e lőadás keretében. Valóban sokkal a lka lmasabb mód ez a 
szerző céljainak megvalósítása érdekében, mint ugyanennek a lapok alján 
közölt jegyzetek a lak jában való széttördelése lenne. Ügyes az a kép is, melyet 
szerző a költemény irodalmi jellegének és célzatának megrajzolásával nyújt. 
De legérdekesebb, legönállóbb és egyúttal a legértékesebb része e munkának 
a szöveggel kapcsolatos archeológiai anyagnak elsőrangú fényképfelvételek 
formájában közölt hozzácsatolásé, illetve ennek magyarázata. Az emlékek 
jórésze a Mosella környékéről való, de van egyébb vidékről is. A költemény 
kultúr történeti adataival igazán élvezetes módon kapcsolja ezeket a szerző 
össze, hol szorosabban, hol kevésbé a dolog természetének megfelelően. 

Bár a szerző a munka jellegének megfelelően az irodalmi utalásokat, 
pá rhuzamos helyek feltüntetését teljesen elhagyja — egy néhány fontosabb 



modern mű [elsorolása a laikus olvasó további érdeklődésének akar szolgá-
latot tenni —, mégis nem egy helyen vehető észre, hogy a szerző önálló vé-
leményt nyilvánít. Ebben józanság, alaposság jellemzi. Egyébként természetesen 
marad még elég megoldásra váró kérdés ezután is Ausoniusszal kapcsolatban. 
Szövegét Peiperére és Hosiuséra építi. 

Ausonius „Mosellá"-jának ezen valóban sokoldalú, újszerű megvilágítása 
igazi nemes élvezet íorrása lehet az olvasó számára. Egy darab mult eleve-
nedik meg előttünk a pogányvilág lassú haldoklásának és a kereszténység 
diadalmas előtörésének a kora, melyet félelmetes háttérként zár be a nép-
vándorlás zivatarának a távolból egyre erősödő moraja . Örömmel kell üdvö-
zölnünk azt, hogy a mai nehéz gazdasági viszonyok közepette is megtudott 
jelenni egy ilyen egészen eszményi célt szolgáló és a célt meg is valósító 
munka, ilyen előkelően ízléses kiállításban. 

Klasszika filológia. 

Hense—Leonard: Griehisch-römische Altertumskunde, 1933. 6, neu-
bearb. Aufl. Aschendorf, Münster in Westfalen, VIII. -+- 472 1. Egészvászon-
ban 7'50 RM. 

Hense hasznos segédkönyvét immár a 6. átdolgozott k iadásban nyújtja 
Leonard, aki több más munkatárs közreműködésével rendezte sajtó alá ismét 
ezen ú jabb kiadást. A mű magában foglalja mindazt, amit görög-latin ókor-
tudomány néven foglalunk össze. 

Pompás bevezető fejezet vázolja az antikvitásnak a világtörténelemre 
és a jelenkorra gyakorolt döntő befolyását a kultúra összes területein. Az 
•első rész a görög kultúrával foglalkozik Tárgyalja először az irodalmat : gö-
rög költészet, történetírás, bölcselet, szónoklat. Majd a régiségtan keretében : 
reáliák Homeroshoz, reáliák a tragikusokhoz (színház), hadügy, reáliák a 
politikai szónoklattal kapcsolatban, magánélet. Athén topográfiája. — A má-
sodik rész a római kultúrát tárgyalja. A római irodalomtörténet foglalkozik a 
költészettel, történetírással, szónoklattal. A keresztény irodalom se marad ki, 
miként a görögben sem. Majd régiségtani fejezetek következnek : hadügy, a 
római állam, magánrégiségek, Róma topográfiája. Csak ezután tárgyalja a 
görög vallást, majd a rómait — Igen tanulságos a klasszikus városok helyén 
végzett ásatokról, színhelyéről szóló (Tiryns, Mykene, Trója, Pompeji stb.) és 
„Németország a római korban" című fejezet, mely utóbbi a németeknél any-
nyira fejlett római provincia-kutást váltja az iskola számára is már apró-
pénzzé. A befejező rész a görög és római mértékekről szól. 

E mű világosan, de egyúttal mindig tömören nyújt ja az anyagot az 
egyes fejezetek keretében, melyeket egyszersmind mindig kitűnő áttekinthe-
tőség is jellemez (lényeges, kevésbé fontos dolgok feltüntetése más-más sze-
déssel, áttetsző felosztás stb.). A legmodernebb kutatások (ásatások, napyru-
sok stb.) eredményei is ügyes feldolgozásban részesülnek. Az írók tárgyilagos 
megjellemzését, fontos műveik tartalmát is kapjuk. A művek görög és latin 
címeit is hozza, azután a szakkifejezéseket, tulajdon főnevek, közfőnevek 
etimológiáját. Sokszor találunk az íróktól eredeti nyelven vagy műfordításban 
közölt részleteket. Mindez e munkának épen mint segédkönyvnek a céljait 
szolgálja a lkalmasan. 

Több képmelléklet is járul a szöveghez : fényképfelvételek, tervrajzok 
(ház, csataterek stb.), térképek, rajzok, melyek azonban nem állíthatók e 
folyóirat u. e. számában ismertetett John-féle Ausonius : Mosolla etc. című 
munka mintaszerű illusztrációi mellé. Ezen illusztrációkhoz csatoltan a jelen 
műben sokszor magyarázó jegyzetek is találhatók. Rendkívül hasznos szol-
gálatot tehet itt-ott még tökéletesíthető (legújabb kiadás, stb.) könyvészete, 
mely az egyes fejezeteket hűségesen végigkíséri. Német viszonyok szemmeltar-
tásával csakis németnyelvű munkákra utal. Olyan könyveket, értekezéseket 
sorol fel, melyek —• elgondolása szerint — a tanároknak az egyes könyv-
iá rakban könnyen rendelkezésére állanak. Főképen tehát a továbbiakban 
akar az ismeretek mélyítése céljából a tanár kezére járni, de . egyúttal a ta-



nulót is segíti e lőadások (önképzőkör !), otthoni írásbeli feladványok (pálya-
tételek !) kidolgozásában. 

Latin-görög filológusok és az antik kultúrával bárminő szempontból 
foglalkozók igen hasznos, modern színvonalú, jó könyvészettel ellátott segéd-, 
illetve kézikönyvet kapnak e munkában . 

S p r e c h e n s i e la te in isch ? Moderne Konversation in lateinischer Spra-
che. Von G. C a p e l l a n u s . 11., erneut vermehrte und durchgesehene Aufl., 
besorgt von H. L a m e r . 1933. Dümmler, Berlin u. Bonn, 142 1. Kötve 3'— M. 

E folyóirat 1930. 5. évf. 2. s zámának 216—7. lapjain lészletesen ismer-
tettük e könyvecskének 1929-ben megjelent 10. kiadását, melyet négy év le-
forgása után immár a 11. vált fel. Célja röviden e z : a mai életből ellesett 
gondolatokat, iegmodernebb fogalmakat is (rádió, sport, léghajózás, telefon 
stb.) ügyesen, hamisítatlan latinsággal visszaadni — párbeszédek, kifejezések, 
közmondások stb. közlése által. 

Lamer megállapítja az új előszóban, hogy e kis munka egvre nagyobb 
tért hódít az iskolákban is : részletek kerültek át belőle tankönyvekbe, sőt 
egyik német gimnázium teljes egészében tankönyveinek sorába iktatta. Lé-
nyegtelen az, ami az előző k iadáshoz képest az ú jban változás található. Az 
újítás elsősorban iskolai céloknak fog szolgálatot tenni. E pótlás latin dalo-
kat tartalmaz, részben kottákkal együtt, illetve annak a közismert da lnak 
megjelölésével, melyre az illető latin dal énekelhető szintén. Latin, illetve 
latin és keverten német szövegű középkorból való karácsonyi dal, bordalok 
stb. latin fordítása alkotják még ennek az ügyes kiegészítésnek tartalmát. 

Előző ismertetésünkben is szóvátettük, most sem hallgatjuk el, hogy 
Budapest még mindig csak Ofen: Buda és Pest: Pestum, Pestinum formában 
külön-külön ta lálható meg a városok jegyzékében — Budapestinum helyett. 

A régi szeretettel ajánljuk új köntösében is az érdeklődők figyelmébe 
Capel lanus—Lamer hasznos kis könyvecskéjét. 

Dr. Rados Tamás. 

T ö r t é n e l e m . 

A m a g y a r s á g n é p r a j z a címmel négy kötetes munka jelenik meg a 
Kir. Magy. Egyetemi Nyomdánál, többezer illusztrációval, mely a legújabb 
kutatások a lapján először ismerteti rendszeresen és alapvetően népünk tárgyi 
és szellemi életnyilvánulásait. A legkiválóbb szakértők foglalják össze, amit 
a magyarság kuitúrkincseiről — építkezés, ruházat, kis mesterségek, népköl-
tészet, népművészet, zene, tánc, játék, szokások és hiedelmekről — tudnunk 
lehet és tudniok kell mindazoknak, akik a néppel hivatalból vagy szeretet-
ből foglalkoznak. 

A Magyarság Néprajzának írói között ott vannak a Néprajzi Múzeum 
kutató tudósai, kik 30 éves munkásságuk eredményét hozzák (Bátky, Györffy, 
Viski). Ott v a n n a k egyetemi tanára ink közül Solymossy, Tolnai, Móra Ferenc 
a teljes hitelű tudós es országosan ismert mestere az írásművészetnek ; Ko-
dály Zoltán a magyar zene szerzésének és tudományának büszkesége stb. 
A Magyarság Néprajzának sajtó a lá rendezője Czakó Elemér, a Néprajzi 
Társaság elnöke. 

További felvilágosítás és részletes ismertető kapható a Kir. Magy. 
Egyetemi Nyomdánál (Budapest, Muzeum-körút 6. sz.) 

Angyal Dávid : A gróf Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató 
Intézet Évkönyve . A Magyar Tudományos Akadémia támogatásával . Bp. 1933. 

Az intézet első igazgatójónak, Károlyi Árpádnak, a magyar történet- ' 
írás Nesztorának van ajánlva ez az értékes tanulmányokban gazdag 412 ol-
da las könyv. Angyal Dávid gróf Batthyány Lajos főbenjáró pőrének két prob-
lémájával foglalkozik. Hajnal István az írásbeliség szociológiai értéket hang-
súlyozza a történeti fejlődésben, Lukinich Imre Bezerédy Imre árulásáról, 
Biniviczy Albert Forgách és Schmerling harcéról, Eckhart Ferenc Ferenc Jó-
zsefről és a baloldali sajtóról, Viszota Gyula Czuczor Gergelynek 1837-ben 



Pestről való kényszerű távozásáról, Bakacs István a magyar állami jövedel-
mek fokozására irányuló törekvésekről az 1716—17. évben ír. Az egyház-
történelem köréből Tóth László a tudós humanista Verancsics Faustus Csa-
nádi püspök ( t 1617) fordulatokban gazdag életét ú j adatokkal gazdagít ja s 
tudományos érdemei mellett először méltatja jelentős egyházpolitikai szerepét. 
V. volt az, aki a trienti zsinat határozatai a lapján minden magyar kortársá-
nál erősebben hangsúlyozza, hogy a magyar kat. megújhodás kérdése első-
sorban a belső reform kérdése. Felfogásának helyességét bizonyítja, hogy 
1608 után erre az útra lépett Forgách Ferenc is, Pázmány Péter pedig, ami 
a belső reformot illeti, sokszor egyenesen V. tervei végrehajtójának látszik. 
Salacz Gábor a cassa parochorum történetében rámutat arra, hogy 1769-ig 
ennek az intézménynek a közvetítésével intézett az államhatalom félszáza-
don át majdnem minden, a kat. lelkészségekkel és lelkipásztorkodással 
kapcsolatos ügyet. Meszlényi Antal a tanító szerzetesrendek visszaáll í tásának 
történetét írja meg nagy alapossággal. A művészettörténelem köréből Hoff-
mann Edit a XV.—XVI. -századi sváb és frank művészet hatását mutat ja be 
a magyar oltárképekre két példán. Fleischer Gyula Maulbertsch, Meytens, 
Greipel ábrázolásaiban mutatja be a Szent István-rend alapítását. Baranyay 
Béla, Jánossy Dénes, Heilig, Rensing, Schünemann, Valjavec tanulmányai is 
azt mutatják, hogy roppant élénk munka folyik minden irányban a kutató 
intézetben. A tagok és kutatók névsora is jelzi, hogy a bécsi levéltárak gaz-
dag anyagának gyümölcsöztetése a legszebb fejlődésben van. 

Dr. Mihályi Ernő. 

Heimbucher : Die Orden und Kongregationen! der kath. Kirche. 3. 
Aufl. 5. Heft. 229 -560 . 1. 

A folyóiratunkban már ismertetett nagy és kiváló forrásmunka most 
már szerencsésen a véghez közeledik, mert már csak egy füzet hiányzik. 

A jelen füzetben a szerző befejezi a jezsuiták ismertetését, különösen 
behatóan méltányolván hitterjesztői tevékenységüket és érdemeiket, majd vé-
gezvén a rendekkel (a 341. lappal) áttér a kongregatiókra és sorra vévén a 
férfi kongr, közül a passionistákat, redemptoristákat, a Szt. Szív kongregati-
óját, Mária szeplőt. Szívének oblatusait, a maristákat, Szentlélek társulatát, 
az assumptionistákat, Jézus Szt. Szívének (issouduni) hithirdetőit, a szalézi-
ánusokat, Jézus Szívének (veronai) fiait, az isteni Igének valamint az isteni 
Megváltónak társaságát, szal. Szt. Ferenc oblátusait, az iskolás testvéreket, 
a kalazantinusokat és egyes kisebb jelentőségű kongregatiókat, végre a 454. 
lappal a nagyszámú női kongregatiókra tér át és az angol kisasszonyoknak, 
az irgalmas és a boromeus nővéreknek, a Szt. Szív (Sacré Coeur), a Jó Pász-
tor, Szt. Erzsébet szürke nővéreinek behatóbb ismertetése után történeti egy-
másutánban a többi majdnem megszámlálhatat lan női kongregatiókat sorolja 
fel és nyújtja róluk a legszükségesebb tudnivalókat. 

Végül az 552. lapon a szerzetesekhez hasonló egyesületeket kezdi tár-
gyalni, még pedig először a férfi-egyleteket. 

El kell ismerni, hogy rengeteg anyagot tartalmaz a munka a szerze-
tekre vonatkozólag és a történeti fejlődésnek megfelelően pótolt és helyre 
igazított minden szükségeset ; de azért korábbi kitogásainkat a magyar dol-
gok mellőzésére vonatkozólag ezen füzettel szemben is fenntartjuk. 

Schermann Egyed. 

Szegfű Gyula : Magyar Történet. A XIX. és XX, század. Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda. 

A magyar történeti lelkiismeret remek alkotása ez a mű. Nem roman-
tikus, nem barokk, nem liberális, hanem mélyen és igazán reális. Ez a könyv 
a legfontosabb, legtanulságosabb, legpraktikusabb Szegfű összes eddigi kö-
tetei közt, mert legközelebb állnak hozzánk azok a magyar állami és társa-
dalmi viszonyok, amelyekből megértjük elsősorban a multat és jelent, s leg-
inkább meríthetünk okulást, praktikus irányítást a jövő tennivalókra. 

A politikai és szociológiai elméletek, állam- és társadalomjavító taná-
csok mind üresek és meddők, ha figyelmen kívül hagyják és ki nem aknáz-



zák az olyan történelem hamisítatlan tanulságait, aminő Szekfű magyar új-
kora s legkivált ennek utolsó kötete. Micsoda gazdagság kínálkozik itt a 
magyar közélet jelen és jövő vezetői számára ! 

Szekfű legújabb kötete is nagyjában akkora, mint az előzők, közel fél-
ezer oldal. Ennek a végén csaknem hetvén hasáb apró szedés a kútfők és 
irodalom oly ismertetése, amelyben igen sok nyoma van az alapos elmélye-
désnek és kritikának, úgyhogy méltán kérdezzük: hogyan, mikor jutott ekkora 
munkára ideje ? Kritikájában pártatlan és elfogulatlanul bátor, őszinte, de 
sohasem sértő. Nagyon komoly, mélyen látó. mindenben teljesen tájékozott 
bölcs bíró Szekfű a munka minden lapján. Szigorú és igazságos és javító, 
felvilágosító hatású. 

A kötet száz éve négy világosan megkülönböztetett részre oszlik : a 
rendi nacionalizmus, a reformnacionalizmus, az abszolutizmus es a kiegye-
z é s korszakára, s midegyik rész két-három fejezetet ölel föl, amelyekben a 
nemzeti és rendi politika, társadalom, Széchenyi, Kossuth, s a nemzeti ki-
sebbségek, a forradalom és abszolutizmus, a dualizmus, szabadelvű párt 
uralma s e körül a szellemi kép, végül az egyensúly megbomlása a további 
fejlődés irányaival a fejezet-címek. Legterjedelmesebb az utolsó korszak, a 
kiegyezés poli t ikájának és társadalmának története a világháború kitöréséig 
(123. 1.), legrövidebb a szabadságharc és az abszolutizmus tárgyalása (78), 
mert ibőben is az osztrákosításnak ez a korszaka csak két évtized, az utána 
következett szabadelvű párti uralom korszaka pedig 1867-től 1914-ig csaknem 
öt évtized. 

Közel négy évtizedre terjed a rendi nacionalizmus uralma 1830-ig. 
Szekfű nem a szokásos 1825. évet, Széchenyi Akadémia-alapítását tekinti 
korhatárnak, hanem a Hitel megjelenését, amellyel megindul a reformnaci-
onalizmus tizennyolc éves küzdelme. Azelőtt a magyar nemes nemzet igen 
meg volt elégedve a helyzettel s mind a rendek, mind a bécsi kormány nagy-
jában állta a kompromisszumot, mely meghagyta úgy a nemességet, mint a 
királyt a II. Lipót alatt újra tisztázott és megerősített, II. Rákóczy Ferenc föl-
kelése után megalapozott nyugalmi ál lapotában. Azóta t. i. a magyar nemes-
ség nem kívánt reformokat. A nyugateurópai népeket izgató reformtörekvé-
sek kis időre megjelentek ugyan a magyar láthatáron, előbb II. József trón-
ján és rendeletei nyomán, aztán Martinovics szűk körében, de katasztrófájuk, 
valamint Napoleoné is, ezután még tizenöt évre, a kormány részéről har-
minc évre megbénított minden komolyabb reformot a szentszövetség őrkö-
dése mellett. 

S mikor végre a bécsi kormány maga is a reformügy élére akar állni 
é s ebben Széchenyi jelentős szerepet kap és vállal, mert a reformokat ők 
gazdasági téren kezdik meg : akkor Kossuth a közjogi reformok elsőségét 
követeli s nem akar ja megbocsátani a kormánynak a reformügynek admi-
nisztrátori irányítását és korteskedését. A szenvedélyes viták közben hirtelen 
sikert arat Kossuth a párizsi, bécsi és olasz forradalom hatása alatt. A pesti 
márciusi if jak tüntetése alig hatott a politikában. 

A többit tudjuk. De ahogy mindezt Szekfű mélyen járó lélek-elemzés-
sel s az összes ható tényezők szintézisével elénk rajzolja, az nemcsak érdek-
feszítő, de egyszersmind kristálytiszta igazságot lehelő, s akaratlanul is bele-
oltja lelkünkbe a legsúlyosabb okulások csíráit, s ezeket oly meggyőződé-
sekké fejleszti, hogy szinte kitör belőlünk az időszerű reformoknak követelő 
akarása azok helyett, akik megfoghatatlan, vagy inkább nagyon is érthető 
okokból annak idején elmulasztották. 

Miután nagy figyelemmel végigolvastam Szekfű XIX. századi kötetét, 
első sortól az utolsóig, s egyre fokozódó örömmel és érdeklődéssel raktároz-
tam magamba a sok új felvilágosítást és okulást : most szívesen mutogatnám 
e kincstárat olvasóimnak, csak félek, hogy a kiragadott mutatványokkal le-
egyszerűsíteném az eredeti szépségeket és torzóvá csonkítanám a műreme-
ket. Éppen nem akarom, hogy ismertetésem fölöslegessé tegye felszínesebb 
érdeklődők számára az eredetinek olvasását, hanem ellenkezőleg szomjúsá-
gig szeretném fokozni az érdeklődést e könyv olvasása iránt minden művelt 
magyarban. 



Asztalos—Pethő : A magyar nemzet története. Bp. 1933, 553 1. 
Lantos Pethő Sándorban nagyon a lkalmas írót talált az 1848-tól máig 

"terjedő történet megírására. A másik író, Asztalos M. a könyv két harmadát 
töltötte meg ezer év történetével s Hóman és Szekfű két kötetes nagy művét 
aknázla ki. Munkáját nagyobb középiskolai tankönyvhöz hasonlíthatjuk 
azon különbséggel, hogy az elbeszélő rész sok részben hiányosabb, futólagos, 
az intézmények, társadalom, művelődés ismertetésében pedig jóval beszé-
desebb. 

Hogy használhatóbb legyen a különben jó összefoglalás, néhány hi-
bájára mutatok rá : 

A székelyek nem avar töredék, mert akkor e nép távol az ország ke-
.leti szélén egy tömegben nem volna vogulos és keresztény szláv jövevény 
szavas magyar nyelvű nép, hanem megőrizte volna idegen nyelvét mint az 
erdélyi sváb és oláh ott a szomszédságban. Itt már Hóman is közeledett Er-
délyi ál láspontjához. A székely szorosok Tölgyesnél, Gyimesnél, Ojtoznál, 
csak az Anjou-korban nyíltak meg s azért sem a tatárok, sem a magyar 
honfoglalók nem jöhettek be arra. 

A kabarok nem a Tisza felső folyásánál telepedtek le, hanem Bihar 
'vidékén, ahol III. Béla király jegyzője hitelesen tudja az ottani nép kazar 
eredetét, valamint nagyon jól tudja, hogy a Mátra vidékén a mai egész pa-
lóc nyelvterületen az ő idejében kúnok laktak, t. i. Szent László kún hadi 
foglyai. Aba Sámuel nem volt kabar, hanem magyar úr. 

A gyepük, amely Liudprand szerint a magyar honfoglalásnál régibbek 
Pannónia nyugati határán, nem voltak széles járhat lanná lett területek, ha-
nem gyepes, bokros töltésvonal, a kapuknál falorlaszokkai. 

Árpáddal nem jött be 108 nemzetség, mert ezek csaknem négyszáz 
-évvel későbbiek, Kézai korában szaporodtak föl 108 lovagnemzetségre. A 
„nemes", nobilis, nem egyszerűen magyar „nem"ből való, hanem „kiváló 
nembeli" ember, akár magyar eredetű, akár külföldről jött be, s tisztségre 
jutott. 

A Patrimonium = atyai örökség nem korjellemző, mert minden idő-
ben megvan. E helyett korjellemző a dominium, amely szót Szent István 
törvénye római jogi értelemben tesz kötelezővé, hogy mindenki a birtokával 
szabadon rendelkezzék, a király is az összes királyi javakkal. Ez megszakad 
nemcsak Kálmán alatt rövid időre, hanem II. András koronázó esküjével 
hét és félszázadra, s ezt elsősorban három papai bulla bizonyítja 1220, 1225, 
1228-ban. Azzal az 1205. évi koronázó esküvel kezdődik a Szentkorona örök-
ségeinek elidegeníthetlensége. Helytelen Asztalosnál a Szentkorona-tannak IV. 
Lászlónál való kezdése, s az Anjouk korában való tagadása. 

A magyar királyi várak és birtokaik az egész országban nem Szent 
István önkényes foglalásai-ból eredtek, hanem abból, hogy Árpád más hon-
foglalo, népvándorláskori fejedelmek természetes módján rátette kezét a ko-
rábbi fejedelmi várakra és jövedelmekre. Nem kellett tehát a magyar törzsek 
birtokait lefoglalni, amit azok nem is tűrtek volna. Kopány (nem Koppány, 
Katapán, Katpán), Gyula, Ajtony fölkelése egészen más okokból történt. Ist-
ván nem. szervezett 42 vármegyét, mert már Árpád előtt megvolt valami 25 
vár-comes-zsupán területe; Szent István alatt is épült néhány vár, 1074-ig a 
kir. várak száma 45, 1150 tájáig 72 vár. De e várak területe kezdettől fogva 
Árpád családjáé. A hét törzs tagjai ott foglaltak családi birtokot, ahol akar-
tak s ezzel a törzsrendszer fölbomlása megindult, gyorsan végbement. 

A várjobbágyokat Asztalos helytelenül határozza meg (27. 1.). A fej-
adót is teljesen jogtalanul fizetteti a szabad telepesekkel, amikor jogelv, hogy 
aki szabadon jött, szabadon elmehet és senkit, még a szolgát sem szabad 
bántani önhatalmúlag. A szentkirályok törvényeinek szigorúsága főleg a sze-
mélyi és vagyoni biztonságot teremti meg. A fejadó mint szabadságvédő tü-
relmi adó teljesen hiányzik az első magyar századokban, s csak a zsidók 
fizettek volna fejadót 1521-ben, Belgrád török elfoglalása rémhírére, amikor 
a magyar nemesek is súlyosan megadóztatták magukat, c s aknem igen fizettek. 

Cserhalom sohasem volt csatahely, ezt Vörösmarty tévesen olvasta ki 
Bonfini magyar históriájából (Cherhelem), ez pedig helytelenül olvasta az 



igazi Kerlés nevet, mely ma is megvan (eredete Kirieleis =• Uram irgalmazz F 
csatakiáltás, litániakezdés). 

Nem I, Béla, hanem IV. Béla alatt kezdődött a 40 dénár "•= bizánci 
penza számítás a báni dénárok verésével 1255-től. Ezt Kézai a saját korá-
ból veti vissza I Béla idejébe. 

A harmincad határvám megvan 1209-bën a varasdi szabadságlevélben 
s megvan régebben is. Ebből II. András különös kedvezményképpen leszáll 
nyolcvanadra a gályákat kölcsönző velenceiek kedvéért. Amit Asztalos a 
harmincadról és nyolcvanadról mond, az nagy félreértés. 

Az ifjabb királyságot Salamon után nem Imre, hanem III. Béla újította 
föl 1182-ben és 1194-ben. Teljesen helytelen Asztalosnál az aranybulla tái-
gyalása (59. stb. 1.). Ez az angol Magna-chartával igen is rokon abban , hogy 
az ellenállás jogát a főembereknek adja meg, nem a köznemeseknek (62) ; 
ellenben aragon hatásról beszélni teljesen helytelen. 

Oligarcha görög nevet 1300 körül Magyarországon senki sem ismert; 
Róbert Károlyt sem ismertek Nápolyban és Itáliában, hanem csak Carlo Um-
bertot, Carolus Ubertust, Magyarországon pedig Károly királyt említettek,, 
gyerekkori nápolyi nevét rosszul találgatta egy író. 

Asztalosnak teljesen érthetetlen mondata van Vencelről a 87. lapon. 
Miután Kézai kritikája 1283-ban már réginek véli a baneriumot a 

magyar-hunn népnél s Attilánál : Asztalos nagyon téved, mikor a banderialis 
hadrendszert Anjou-újításnak véli. Helytelenül tulajdonítja a rendkívüli 1 
forintos hadisegély b^hozatálát I. Károlynak. Az ősiség és fiúsítás már I. Ká-
roly idejében és előbb is megvolt, I. Lajos csak azt tette, hogy az 1222. évi 
aranybullát a 4. cikkely törlésével törvénybe iktatta, de ott sem ősiségről, 
sem prefekcióról, leányfiúsításról nem szól. 

A jobbágyok szabad költözéséről szóló 1298, 70. törvénycikk tévesen 
kerül III. András törvényébe, mert az I. Ulászló korába való. Asztalosnak ez 
a „mérföld köve" rossz helyen van leállítva. 

Vaskos tévedés az Asztalosnál, hogy Zsigmond király 1405-ben a vá-
rosok követeit meghívta az országgyűlésre. Téved abban is, hogy Zsigmond 
új katonaságot állított föl, a telekkatonaságot. Ily külön katonaság csak a 
török hódoltság korában kezdődik ; korábban a földesúr maga mellett tar-
totta azon páncélos katonáit, akiket minden 33 jobbágy telke a rányában kö-
teles volt h a d b a vinni, s így csak lovaghadról, bandériumokról lehetett be-
szélni, s nem militia portalisról. 

Kamonyai Simonról szól Turóczy krónikája, nem Kemény Simonról. 
A várnai vereséget megelőző esküről téves és hiányos Asztalos elő-

adása. 
Az 1606. évi bécsi békében fontos, hogy a szabad vallásgyakorlatot 

csak a rendek, bárók, nemesek, városok kapták a saját birtokaikon, kir. bir-
tokokon is, a véghegyi vitézek az illető végvárban. Ezt Asztalos nem fejezi 
ki (239. I). 

A bécs i Magyar Tört. Intézet évkönyve . Károlyi Árpád közreműkö-
désével szerkeszti Angyal Dávid igazgató, A Magy. Tud. Akadémia támoga-
tásával. Bp. 1932, 355 1. 

Első helyen méltó há la illeti meg Gr. Klebelsberg Kunót, ki a bécsi 
Magy. Tört. Intézetet megalapította. A másik dicséret és köszönet Angyal 
Dávidnak jár, aki igazgatósága alatt immár a második nagy kötetet adja ki 
az intézeti tagok dolgozataiból. Az itteni sorok írója tanuja annak a buzdí-
tásnak amelyet az intézet igazgatója kifejt, hogy az intézet régi és új tagjait 
rábírja munkálataik egy-egy szép darab jának ez Évkönyvben való k iadására 
és hogy a k iadás költségeit megszerezze, kivált most, mikor az intézet nagy 
alapí tójának élete és lelkes támogatása megszűnt, s a Magy. Tud. Akadémia 
egyelőre kévéssé tanúsíthatja tudománypártoló anyagi támogatását. 

A második Évköny 14 dolgozatot ölel fel negyedfélszáz oldalon. A leg-
terjedelmesebbek Heilig Konrád Józsefé németül Anonymus kir. jegyző kilé-
téről (61 1.), Kónyi Máriáé az 1715—22.-i bizottság javaslatairól (46), Angyal 



Dávidé a boszniai válság II. és befejező tárgyalása (42), s Domanovszky 
Sándoré a „Francia emisszáriusok Mgyarországon 1806-ban" címmel (39. 1.). 

Terjedelem dolgában további sorrendbe tartoznak Jánossy Dénes és 
Schünemann Konrád németnyelvű közleményei az Osztr. magy. monarchia 
és Szerbia 1904—10. évi kereskedelmi összeütközéséről és a bécsi vagy te-
mesvári vízi száműzésről (28, 21 1.). 

Legkisebb dolgozata van itt az elhunyt Hajós Antalnak a Duna-Tisza 
csatorna első szabályozásáról (9. 1.). Hét dolgozat ennél nagyobb, 13—19 
lapnyi : Török Pálé A török birodalom pénzügyei Szolimán korában, Aszta-
los Miklósé a wittenbergi egyetem és a magyarországi kálvinizmus, Salacz 
Gáboré A val lásalap kezdetei III. Ferdinánd alapítványával, Lukmich Imréé 
Rákóczy Jul ianna házasságáról , Temesy Győzőé A Bega csatorna befejezé-
séről, Takúts Sándoré Egy budai bíróról, Eckhart Ferencé Egy nagy magyar 
főpap életéből. 

Kor szerint legrégibb tárgyú Heilig tanulmánya Anonymusról, egy-
szersmind a legáltalánosabb érdeklődést fölkeltő munkálat. A kérdés nem 
nagyon izgató, hogy II. vagy III. Béla király jeg\zője volt-e Anonymus. De 
Heilig, ki német birodalmi létére megtanult magyarul, azzal az igénnyel lé-
pett föl, hogy. példát nyújt a magyar tudósoknak az ily kérdések paleografiai 
eldöntésére. Örülnénk a magyar érdeklődésének s kísérlete sikerének, há lásak 
is vagyunk magyar ügyben való buzgalmáért, de nagy fáradozása sokkal 
eredményesebb lett volna, ha fölismeri a III. Béla mellett szóló diagnostica 
historica korjegyeit s a paleografiai nagybecsű tanulmányt ezen tagadhatlan 
diagnózissal összhangzóan fejti ki (v. ö. Erdélyi : Anonymus III. Béla jegyzője). 

A többi nagybecsű értekezésre is felhívjuk a méltó érdeklődést, de 
részletes vagy érdemleges ismertetésük élvezetétől visszatart bennünket a 
folyóirat ökonomiája. 

Dr. Erdélyi László. 

Erich Swoboda : Octavian und Illyricum. Wien, 1932. Höfels, 96 1. 
4'50 RM. (Verein klassischer Philologen in Wien . Parerga 1.) 

Szerző az eddigi ál talános felfogástól több esetben eltérően lényegében 
a következőkben ad ja elő Octavianusnak Illyricumban vívott harcait (35—33). 

Lepidus kikapcsolódása és Pompeius leverése után Octavianusnak, ki 
kezdettől fogva tört az egyeduralomra, egyik főgondját az képezte, hogy a 
múlton okulva Itáliát a kelet felől érkezhető támadások ellenében minden-
képen megvédelmezze. Ezért törekedett Illyricum meghódítására is (1 —17 1.). 
A 35. évben nemcsak Sisciáig jutott el győztes serege, hanem meghódította 
az egész Száva-vonalat a Dunáig, mert várakozása ellenére Siscia ostroma 
egy hónapig húzódván el a hatalmas római sereg eleséghiánynak nézett 
elébe. Octavianus ezért ennek egy tekintélyes részét útnak indítlatta, hogy az 
a Száva mentén lefelé haladva foglalja el a partvidéket egészen a folyónak 
a Dunába való ömléséig. A sereg nem lépte át a Drávát, így nem valószínű, 
hogy Pannónia teljes leigázása erre az időpontra esnék. Ugyanezen év októ-
berében Octavianus néhány légiót őrségül hagyván itt hátra Rómába tért 
vissza (17—47. 1.). A 35—34. év telén Rómában azt a hírt kapta Octavianus, 
hogy a Száva-menti leigázott népek fellázadtak, de egy nap alatt leverték 
őket. Octavianus felszerelvén seregét mégis útnak indult. Tehát nemcsak ezek 
leverésére indított büntető hadjáratot, hiszen a lázadás gyors leverésének 
hírét még Itáliában kellett meghallania s így még visszafordulhatott volna. 
Siscia felé haladt, nem Senián keresztül Aquileiából kiindulva a dalmát part 
mentén. A 34—33. évek harcai közt az elsők Promona közelében folytak le. 
Sisciából érkezett ide Octavianus serege a moesiai határig, majd pedig az 
Una folyása mentén felfelé haladva. Minthogy Appianus Illyris alatt a dal-
mát partvidéket is érti, Dio Cass. pedig Dalmácia fogalma alá veszi nem-
csak a partvidék lakosságát, hanem a belföldét is, nincs következésképen 
semmi ellentét a két forrás közt arra vonatkozólag, hogy Octavianus célját : 
a birodalomnak kelet felől való biztosítását teljes mértékben megvalósította 
azzal, hogy egész Illyricumot meghódította a dalmát partvidékkel együtt 



(47—88. 1.). Dák háborúra ekkor még nem gondolt Octavianus. Erre a viszo-
nyok sem voltak kedvezők, de ez nem olvasható ki a forrásokból sem (88 
- 9 6 . 1.). 

Az antik források és a modern kutatások eredményeinek alapos fe l -
használásával , de egyúttal éleselméjű kritikájával bizonyítja a szerző sokban 
újszerű elgondolását, mely úgyszólván mindenesetben teljesen meggyőző. Ha 
bizonyítéka nem teljesen perdöntő, mégis, amit állít, mindig igen valószínű-
nek látszik, illetve valószínűbbnek annál, ahogy azt eddig tartották. A szak -
ember a fentebbi vázlatból azonnal látni fogja, mely lényeges pontokban tér 
el a szerző álláspontja az eddig vallott nézettől. — A 4. l.-on Schanz római 
irodalomtörténetének I. kötet 2. kiad. (1898.) helyett a 4. kiad. (1927.) idézé-
sének van helye. 

Dr. Rados Tamás. 

Dr. Viszota Gyula: Gróf Széchenyi István naplói. 3. k. (1826—30).. 
Bp. A Magy. Tud. Akadémia hozzájárulásával kiadja a Magy. Tört. Társ. 1932.. 

V. mintaszerű forráskiadványainak ez a 3. kötete is Sz. nagy lelkének 
legrejtettebb mélységeibe vezet be bennünket . Sz.-nek szinte második én je 
élt naplóiban. Ezekből fejti ki V. az 1826—30 közt lefolyt tevékenységének, 
rugóit. Ebbe az időbe esik részvétele az 1825—27 évi országgyűlésen, ahol 
első ízben teljesítette alkotmányos kötelességeit az alkotmány és szabadság-
eszmék bátor védelmében, de bátor kri t ikájában is. Nemzetmegújító munkás-
sága itt indul meg, de Crescentiának, lángoló szerelmének, későbbi hitvesé-
nek ha tása alatt önmagán kezdi a megújhodást. Az országgyűlés adja az 
anyagot a nemzetmegújítás munkájához. Sz. vezére kezd lenni egy kisebb 
körnek a gróf Károlyi Györggyel létesített kaszinóban, a tőle irányított falka-
vadászatokon, a Pozsonyban kezdeményezett lóversenyen, magyar felszóla-
lásával a főrendi táblán s egy évi jövedelmének felajánlásávál a magyar 
nyelv emelését célzó intézetre. Megkezdődik ellentéte a hatalom embereivel, 
a királlyal, Metternichhel, mágnástársaival , nőismerőseivel, sőt sok tekintet-
ben a nádorral is. Sz. a besúgók ellenőrzése alá kerül. Felbukkanik az ál-
landó hid eszméje, megjelenik Hitel c. műve. Szép fejezetben mutatja be V., 
mint teszi a Crescentia iránti szerelem a korábban ingadozó, izgatott bees-
és tettvágytól hányt-vetett Sz.-t céltudatossá, kitartóvá cselekedeteiben. A sze-
relem sarkalta önismeret é,s erényes törekvések között gyönyörű imádság f a -
kad a j a k á n (XXXVII. 1.). Új megvilágításba kerül az Akadémia megalapítása 
is, melyre Sz. lelkét Crescentia nemesítő szerelme készítette elő. Kívánatos 
volna, h a V. műve nemcsak a tudós világ kezében forogna, hanem minden 
magyaréban is, hogy megtanulja Magyarország jövőjében bízva munkálkodni 
s „az öreg szittyát a sötétségből kivezetni". 

Miskolczy Gyula: A horvát kérdés története é s irományai a rendi 
állam korában. 2. k. Magyarország újabbkori történetének forrásai. Bp. 1927. 
Kiadja a Magyar Történelmi Társulat. 

Történettudósaink egyre nagyobb lendülettel vetik magukat a nemzeti-
ségi kérdés bonyolult problémáira. A horvát kérdésnek Bajza József mellett ma 
kétségkívül M. a legkiválóbb szakembere. Miután a bevezetésben a horvát 
kérdés irodalmával kapcsolatban megállapítja, hogy milyen végzetes hatással 
volt a lakulására Magyarország politikai elhelyezkedése a Habsburgok mo-
narchiá jában, de meg az akkori egész európai politikai rendszer is, a kultúr-
nemzetből államnemzetté való alakulás iránya Franciaországban, Német-
országban, Romániában, Olaszországban stb., bemutatja, mint fejlődött ki 
lassankint a világnézetek harca a feudalis-territóriális elvet védő horvát el-
mélet s a központosított magyar nemzeti á l lam ideáján nyugvó magyar elmé-
let közt. S mikor a kormány elmulasztja a kettőnek a kiegyeztetését, az ifjú 
horvát nemzedék Gáj Lajos nyomán elindul az önsegély útján a nemzetiségi1 

eszme világítása mellett, hogy a magyarsággal szemben a szláv szolidaritásra 
támaszkodva biztosítsa a horvát jövőt. Apponyi György gr. kancellár szeren-
csétlen politikája a magyar párt elnyomásával még erősíti is őket. Nagyon. 



tanulságos ez a tárgyilagos könyv, melynek minden állítását gazdag forrás-
közlés erősíti, megmutatja, hogy miért nem sikerült a horváíságnak a ma-
gyarságba való békés asszimilálódása. 

Varjú Elemér: Magyar várak. A Műemlékek Országos Bizottsága és 
a Könyvbarátok Szövetsége kiadása . Bp. 1933. 

A nemzeten ismételten végig tombolt viharoknak vert emlékei ezek a 
romok, melyekhez a tragikus magyar sorsnak sok keserűsége, de sok dicső-
sége is fűződik. A magyar lélek sorsvállaló hűségéről mindennél szebben 
beszélnek e 70-nél több várat szebbnél-szebb képekben bemutató könyvnek 
lapjai, melyekhez történeti magyarázatot V. szakavatott tolla írt. Feltárul itt 
előttünk a magyar várépítés egész fejlődése a királyi várakon, a Felföld, 
Erdély sziklavárain, a síkföldi várakon s az erődtemplomokon keresztül egé-
szen a jól lakható várkastélyokig. A török ellen épül az ország egyik leg-
szebben megújított vára, Vajdahunyad. A bajmóci vár megújí tása már nem 
olyan sikerült. A magyar sorsnak síró jajkiáltása a csehszlovák terülelen ma-
radt frigyesvágási várkastélyon elkövetett megdöbbentő barbárság. A képek 
mellett német, francia, angol szövegkivonatok is vannak, tehát idegenek ke-
zébe is bátran adhat juk e munkát. Ők is láthatják, hogy a magyarság a leg-
nehezebb körülmények közt is, a tatár-török küzdelmekben mindenkor helyt 
állt a nyugati civilizációért, az európai kultúráért s a keresztény vallásért. 
Itt-ott egy kis elírás található, pl. Szalónaknál a szövegben Pamkircher, a 
kivonatban Pauskirchner szerepel A könyv lapozgatása közben lépten-nyo-
mon eszünkbe jut a gondolat, hogy úgy vagyunk e várromokkal, mint ha-
zánkkal. Mennyivel könnyebb lett volna fenntartani őket, mint romjaikból föl-
támasztani. A magyar multat szerető nagyközönség sok örömet találhat az 
Egyetemi Nyomda e szép alkotásában, de a szakember se nélkülözheti a 
benne levő sok adatot és értékes képanyagot. 

Dr. Lukcsics Pál : A z ichy és vásonkeői gróf Zichy-család idősb 
ágának okmánytára. XII. sz. Bp. 1931. 

A Magyar Tört. Társ. gondos k iadásában megjelent 11 kötetes okmány-
tárnak pótkötete, kiegészítő része gyanánt a nógrádmegyei zsélyi családi levél-
tárból 5 Árpád-kori, 51 XIV. s 216 XV. századi oklevelet tesz közzé L. ki-
váló szakszerűséggel, mig a bevezetésben a levéltár történetét írja meg, a 
Függelékben a kisváradi népek földesúri szolgáltatásait magában foglaló 1521-i 
urbáriumot és Várady Ferenc erdélyi püspökségének (1513—1524) számadásai t 
közli. Sok becses család- és helytörténeti, gazdaság- és társadalomtörténeti 
anyag van együtt e kötetben. Azok részére, akik a XVI. sz. eleji udvartartá-
sokkal, az egyes ipari és terménycikkek áraival, a napibér-viszonyokkal, egy-
szóval az akkori életlehetőségekkel foglalkoznak, az erdélyi püspökség szá-
madásai becses forrásanyagul szolgálhatnak. Bencés vonatkozásokat is talá-
lunk benne a pannonhalmi, somogyvári, szekszárdi apátságok hiteshelyi mű-
ködésére, a sokat pörösködő Csöméni Imre péc^váradi apátra s az eddig is-
meretlen pécsváradi konventjegyzőre. Kelemen deákra. A szerzőn kívül nagy 
elismerés illeti meg gróf Zichy Istvánt, a M. Tud. Akadémia tagját, a nógrád-
megyei Divény vára és zsélyi uradalom birtokosát azon áldozatkészségért, 
mellyel tudománypártoló őseinek nyomdokain járva a kötet kiadását a jelen 
nehéz viszonyai mellett is lehetővé tette. Bárcsak minél több követőre találna. 

Maggiorotti—Banfi : Le fortezze di Temesvár e di Lippa in Tran-
silvania. Roma. 

B., kinek Győr váráról írt s a P. Sz. jelen évfolyamában (65. 1.) ismer-
tetett olasznyelvű munkája a Hadtörténelmi Közlemények különlenyomataként 
magyarul is megjelent, most Temesvár és Lippa múltját ad ja elő bőséges 
forrásismeret alapján s miközben feltárja az olasz vonatkozásokat , megmu-
tatja, milyen áldozatokat hoztunk a népek szabadságáért s az európai kul-
túráért. 



Tóth László : A kassai s z é k e s e g y h á z rekathol izálása 1604-ben. 
Tárca . Századok 1932. 487—492. 1. 

T. alapos cikkében új adatokat szolgáltat Paulinyi Oszkár tanulmá-
nyához, Iratok Kassa sz kir. város 1603—1604-ben megkísérelt rekatholizá-
lásának történetéhez s rámutat, hogy itt is többféle mozgató erő — vallásos 
érzés, rendi osztályérdek, politikai akciók — hatott együttesen mind a két 
részen s a gyászos következményekért a felelősséget nem lehet egy tényezőre, 
a magyar katolikus tanácsosok javasla tára visszavezetni, hiszen az elvi dön-
tés már a magyar tanácsosok véleménynyilvánítása előtt megtörtént. 

Csányi Károly: Győr r é s z l e t e s kalauza. Turistaság és Alpinizmus Bp. 
Győr történelmét, irodalmát, műemlékeit, a városra vonatkozó gyakor-

lati tudnivalókat jó rajzokkal, térképpel aprólékos pontossággal megkapjuk 
ebben a kitűnő füzetben. 

Dr. Mihályi Ernő. 

W o y c i e c h o w s k y József : S ipos Pál élete é s matematikai munkás-
s á g a . Athenaeum. 1932. 124. 1. 

Dávid Lajosnak, a debreceni egyetem érdemes tanárának kezdeménye-
zésére mind jobban fordul a figyelem a Bolyaiak előtti magyar matematikus 
tudósok munkája felé. Fontos eredmények kerülnek napvilágra, melyek azt 
mutatják, hogy ha nemzetünk f iainak nem is jutott az úttörő szerep a meny-
nyiségtan terén, azért tudósaink színvonalon voltak és ál landóan ápolták a 
matematikai érdeklődést hazánkban . 

Ilyen érdemes matemat ikusunk a múltból Sipos Pál (1759—1816), szász-
városi és sárospataki tanár és később tordosi református prédikátor, akinek 
életét és munkásságát Woyciechowsky József dolgozta fel. 

A nagy gondossággal, mondhatni akribiával készült életrajz a mű két-
harmadát teszi és szépen mutatja a tudós tanár és lelkész életkörülményei-
nek leírásában a XV11I. század második felének és a XIX. század első két 
tizedének a lelkületét. 

A munka egyharmada részletesen ismerteti Sipos Pál matematikai mű-
ködését. A legfontosabb eredménye a Sipos-féle csigavonalnak a vizsgálata, 
melynek alkalmazásával , az izométer segítségével mechanikus eljárást ad 
Sipos a körív hosszúságának a megmérésére. Az izométernek fontosabb al-
ka lmazása azonban az ellipszis rektifikációjának megközelítő formulája. Sí-
posnak ezt a matematikai munká já t a berlini akadémia aranyéremmel tün-
tette ki 1795-ben. így Sipos az első magyar matematikus, akinek munká ja 
külföldön elismerést szerzett. 

Woyciechowsky munkáját egy 20 oldalas német nyelvű kivonat fejezi be. 
A gondos és szép munkáért köszönet illeti a szerzőt és kívánjuk, hogy 

megállapítása nyomában a külföldön is méltó elismerés jutalmazza az elfe-
lejtett magyar tudós mőködését. 

Dr. Sárközy Pál. 

A tiszaeszlári bűnper. Bary József vizsgálóbíró emlékiratai. A 
Bary-család kiadása. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda, Budapest. 1933. 612 1. 
Ára 15 P. 

Bary emlékiratait háromféle szempontból lehet elemezni és megbírálni, 
mint önigazolást, mint Solymosi Eszter meggyilkolásának bizonyítását és mint 
a liberális közszeilemnek, valamint az erre épült politikának, Tisza Kálmán 
politikájának vádaláhelyezését. A két előbbi szempont célja volt az emlék-
iratoknak, az utolsó ellenben önként következik az emlékiratokban feldolgo-
zott, jogászi, orvostudományi és történeti tekintetben egyaránt fontos adatok 
összehasonlí táséból. Barv önigazolása az egész világot betöltő rágalmakkal 
szemben fenyesen sikerült. Solymosi Eszter meggyilkolásának valódisága, 
ha talán perrendszerűen nem is bizonyult be, szintén kétségtelen a bizonyí-
tékok összevetése után A liberális közszellem és politika korrupcióba tor-
kolló kilengései a per folyamán annyira felháborítók és égbekiáltók, hogy 



már ebből az egy okból sem kívánhat ja vissza többé senki sem a liberá-
lizmust, mint világnézetet. Amely világnézet ugyanis a maga érdekeinek vé-
delmére az igazságot is lábbal tapossa és egy ország anyagi érdekeire való 
tekintetből nemcsak megengedi annak erkölcsi meggyalázását az egész világ 
előtt, hanem még segít is a rágalmak szétszórásában, az nemcsak a hazug-
ság gyermeke, hanem egyszersmind hazafiatlan, sőt hazaáruló is, mert egy 
ország erkölcsi jóhírneve sokkal nagyobb érték, mint az állami költségvetés 
egyensúlya és a pártérdek. E szomorú tanulság mellett azonban Bary emlék-
iratai azt a vigasztaló valóságot is igazolják, hogy a liberális közszellem és 
politika nagyfokú romlottsága nem tudta teljesen megfertőzni a magyarság 
lelkét, mindig akadtak sokan, akik az igazságszeretet és becsületérzés erkölcsi 
értékeit az anyagi értékek és önérdek fölé helyezték. 

Bary emlékiratai ez évi könyvtermelésünknek bizonyára egyik legérdek-
feszítőbb olvasmánya. Értékét azonban nem ez a tula jdonsága fémjelzi, ha-
nem nagy kortörténeti jelentősége, az ötven évvel ezelőtt szereplő személyek 
jellemének éles megvilágítása, a különböző társadalmi és szellemi mozgal-
mak alapokainak, mozgató erőinek és eseményeinek sokszor színes és ele-
ven rajza. Kiállítása előkelő ízlésre vall. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Erdélyi László : Anonymus III. Béla jegyzője. A szerző kiadása. 1933. 
Prometheus. Szeged. 

E. Jakubovich,Emilnek 1925-ben megjelent s Heilig Konrádnak a Bécsi 
Magy. Tört. Intézet Evkönyvében (1932. 1—61 1.) közölt nagyon alapos filoló-
giai és paleográfiai tanulmányaival szemben még mindig megmaradt azon 
meggyőződése mellett, hogy Magyarország legrégibb föld- és néprajzának írója 
III. Béla jegyzője volt, mert az a sok történeti érték, az a sok súlyos műve-
lődéstörténeti adat, amit Anonymus a honfoglalás korára visszavetít, pl. a 
kún-bolgár-oláh szövetség, vagy Csepel-sziget,, mint kedves királyi és király-
néi üdülőhely stb., mind egy gyújtópontban találkoznak, III. Béla korában. 
Erdélyi szellemes fejtegetéseit bárki élvezettel olvashat ja . 

Erdélyi László : Krónikáinknak atyja Kézai. A szerző kiadása. 1933. 
Prometheus. Szeged. 

Deér József megkezdte a Hómantól feltételezett legrégibb magyar nem-
zettörténeti szövegnek, a Gestának, a Szent László korában kezdődő magyar 
összefüggő történetírás szövegének helyreállítását a Szcitia leíására vonatkozó 
magyar krónikái szövegeken. Ezen forrásösszehasonlító munka sikerét 
segíti elő Erdélyi azzal, hogy megszólaltatja a krónikákban a korjellemző döntő 
érveket. Teszi ezt azzal a gazdag tapasztalattal, melyet a bencés oklevelek 
hitelességének vizsgálata közben szerzett. így jut el a könyv címéhez, hogy 
krónikáink atyja Kézai. 

Balanyi György : Szerzetesrendek. A Magyar Szemle Kincstára 72. 
sz. Bp 1933. 

Balanyi könyvecskéje kitűnő összefoglalása a jelenleg élő és működő 
valóságos és hivatalosan megerősített rendek legszükségesebb adatainak és 
jellemző egyéni vonásainak, A szerzetesség története a legváltozatosabb és 
legszemléletesebb könyv a keresztény eszményiség, magasbatörés és aszkézis 
történetében. Hol mint jólrendezett csatasor tűnik fel az Egyház érdekeinek 
védelmében, hol mint kimeríthetetlen kultúrtényező. Minden lelki és kultúr-
ember nagy érdeklődéssel olvashatja e könyvecskét. 

Bartoniek Emma : A középkor. A Magyar Szemle Kincstára 14. sz. 
Bp. 1933. 

Bartoniek szeretettel nyul a középkorhoz, mikor új erők törnek elő, új 
népek lépnek fel Európa északán, megalakulnak a ma is élő nemzetek, ki-
alakul a mai európai államrendszer. Nem a középkori nagy politikai, hadi 
cselekményeket, hanem a középkori népek belső életét, a középkori embert, 



az ő sajátos államát, társadalmát, gazdálkodását , szellemi életét s a közép-
kori történet legfontosabb tényezőjének, az Egyháznak a munkáját ismerteti 
a legmodernebb szerzők, Below, Schnürer, Dopsch, Kulischer, Hóman és Szekfű 
stb. alapján. 

Mohi Adolf : Győregyházmegyei je les papok. Győr. 1933. 359 1. 
Mohi könyve két szempontból jelent nagy értéket, tugományos és Hit-

buzgalmi szempontból azért, mert 12 győregyházmegyei papról, köztük az or-
szágos jelentőségre emelkedett Széchenyi Györgyről, Zichy Ferencről gyűjt 
ösze kiadott és kiadattlan kútfőkből hatalmas anyagot, melynek segítségével 
az egyházkormányzat és a lelkiélet legkülönfélébb területeiről jó jellemrajzo-
kat s e XVII. szazadtól a XIX. sz. végéig uralkodó szellemi áramlatokról hű 
korképeket kapunk. Hitbuzgalmi szempontból azért, mert most már nem kell 
idegen példák után nyulnunk, ha lelkiséget keresünk. Vérünkből való papok 
példáján láthatjuk az isteni kegyelemmel való együttműködés üdvös tevékeny-
ségre serkentő hatását . Mohi könyve nagy nyeresége a katolikus egyháztörté-
netírásnak. 

Aloysius Zel l iger; Pantheon Tyrnaviae. Tyrnaviae. 1931. 
Zelliger, a kiváló bibliográfus a Nagyszombatban, a magyar katolicizmus 

Rómájában a XVI—XX. sz. megjelent nyomtatványokat közli. Nagyszombat, 
mint volt primási és egyetemi székhely 1578-ban alapított nyomdájával hatal-
m a s kultúrtevékenységet fejtett ki. Zelliger könyve a nagymultú város irodal-
mi életéről teljes és átfogó képet ad. Hogy ez a kegyeletes helyi patriotiz-
musból született, de széleskörű érdeklődésre számító munka érdekesebb legyen, 
a régi szerzőkről 323 kép díszíti. Érdekesek a nagyszombati kiadványok 
címlapjának reprodukciói is. 

Thewrewk Pallaghy Attila dr . : Ki rá lykeresés az újabbkori magyar 
történelemben (1789—1918). Bp, 1933. 

Az 1921 évi XLVll. trónfosztó törvénycikk óta állandó királykereséssel 
kapcsolatban kellő történeti háttérrel rendelkező képet kapunk a három kor-
szakban , a II. József idején, a f rancia háborúk alatt s a szabadságharc és 
az abszolutizmus korában lezajló ka landos királykeresésekről ebben a nagyon 
tanulságos kis tanulmányban. Dr. Mihályi Ernő. 

Művészettörténelem. 
Dr. Th. Wieschebr ink : Die Kirchliche Kunstbewegung in der Zeit 

d e s Express ionismus 1917—1927. Aschendorff. Münster in W. 3 Rm. 
Örömmel üdvözöljük ezt a könyvet, amely megkísérli a modern egy-

házművészet összefoglalását a történelmi stílusok ismételgetésének elhagyásá-
tól, az első tapogatózásoktól kezdve az egyházművészeti kiállításokon s az 
élet minden viszonylatában való érvényesüléséig. A háború alatti és utáni ú j 
eszmék, új korszellem lecsapódnak az egyházművészetben is. Összefoglalja 
az egyházművészeti irodalmat, gyűlések, tanácskozások eredményeit, melyek 
az egyházi és világi művészetek, a megrendelők és a művészek egymáshoz 
közelebbhozását célozták. Vázolja a harcot, amely a maradiak és az újítók 
közt kifejlődött s mely véglegesen még ma sem intéződött el. A megrendelők 
és a nagy közönség jó része még mindig idegenkedik az új formavilágtól. 
Ezért nagyfontosságú a papság és a közönség Ízlésének nevelése, de a mű-
vészek lélekkel telítése is. Igen fontosnak tartja a szemináriumokban az egyház-
művészet tanításánk bevezetését, az egyházművészeti múzeumoknak egyház-
megyénként való megszervezését, amelyekben nemcsak a használatból kikerült 
műtárgyak találnak otthonra, hanem bemutatásra kerülnek az egyházművészet 
körébe vágó műtárgyak előállí tásának módozatai, a liturgiailag és művésze-
tileg helyes megoldások s az elrettentő példák s a műemlékápolás a helyes 
és helytelen megoldásainak bemutatása , mint a bonni gyűjteményben látható. 
Gurlitt 1921-ben megjelent könyve mintájára magyar nyelven sem ártana köny-
vet kiadni az egyházművészeti emlékek gondozásáról. Hadat üzen az egyház-
művészet fejlődése érdekében az értéktelen gyáripari termékeknek, az édeskés 
gipszfiguráknak s a rossz olajnyomatoknak s az iparművészet termékeit akarja* 



az istentisztelet és a magányáhitat szolgálatába szegődtetni, de úgy, hogy 
ezek a liturgiának és a kultusznak megfelelően a hit őserejéből táplálkozza-
nak. A modern magyar egyházművészet felvirágoztatása szempontjából nagyon 
sok megszívlelésre méltót találunk W . könyvében. 

Spiegel — Scherg : Die Bausti le . Paderborn. Schöning. 1930. 126 1. 
Akinek nincs ideje és módja vaskos könyvekből meríteni pontos, rész-

letes, rendszeres művészettörténeti ismereteket, az bátran nyúlhat e könyvhöz, 
mert ennek segítségével rövid uton jut el mindazon örökértékű műemlék 
ismeretéhez, amit az emberi lélek, kelet népeit is beleértve, a legrégibb idők 
óta napjainkig alkotott. Világos fogalmazásban s 203 szép képben pontos 
ismeretet nyújt a stílusok lényeges vonásairól, megkülönböztető jegyeiről, belső 
összefüggéseiről s az ebből adódó nagyszerű fejlődési vonalról s így segít 
bennünket a különféle stílusok élvezetében Helyesen veszi észre a modern 
épületek külső szerkezeti formájában a kocka uralmát, a belső térzárásban a 
parabolaiv gyakoriságát. 

Dr. Oscar Doering : Christliche Symbole. Herder. Freiburg im Br 
1933. 2 80 M. 

A keresztény szimbolumok ismerete nemcsak lelki gazdagodás, hanem 
egyenesen mindennapi szükséglet azoknak, akik a művészetekkel, vagy taní-
tással foglalkoznak. D. könyve adja a szimbolumok történetét, kútforrásait, 
irodalmát s mondhatnám, szinte teljes jegyzékéi Felvonulnak itt a hittitkok. 
Szűz Mária, a szentek, az egyház, a szentmise, a szentségek, az erények, a 
bűnök, a végső dolgok, a tudomány, a szabadművészetek, a világmindenség, 
az idő szimbólumai s a szám-, virág-és színszimbolumok. 69 kép teszi szem-
léletessé ezt a jól használható könyvet. 

A Magya r Művésze t februári számában találjuk dr. Lázár Béla tanul-
mányát Szinyei arcképművészetéről. Dr. Hoffmann Edith Mátyás király budai 
könyvfestőműhelyének három főmesterét jellemzi. Egyik Giovanni Antonio Cat-
taneo de Mediolano 1487-től madocsai apát, akit Sörös még nem említ Az 
elenyészett bencés apátságok c. kötetében, már 1489 jún. 6-án a budai mű-
helyben dolgozik. Nagyobb stílű, érettebb, kevésbbé aprólékos, mint a milánói. 
Franciscus. Művei a párisi Cassianus, a müncheni Béda, a newyorki Evange-
listarium Corvin-kódexek, a párizsi Aristoteles Corvin-ősnyomtatvány és Nagy-
lucsei Orbán egri püspök Psalteriuma (Bp) E fődarabok 1490 körül készül-
tek. A madocsai apát ha tása erősebb, mint Franciscusé : még 30 évvel utóbb 
is akad követője. 

A márciusi számban az Iparművészeti Múzeum pompás csipkekiállítá-
sát dr. Bárány Istvánné ismerteti. 

Az áprilisi számban Elek Artúr Gustave Doré művészetét mutatja be, 
a zseniális francia illusztrátor centennáriuma alkalmából. Egyúttal rámutat 
arra az érdekes viszonyra is, mely képzeletük rokonsága folytán Dórét Zichy 
Mihályhoz fűzte. 

A májusi számban Lyka Károly a Műcsarnok áprilisi kiállításával kap-
csolatban mai festészetünk és szobrászatunk nagyszerű keresztmetszetét adja . 

A júniusi számban Tietze Hans, a kiváló osztrák műtörténész ismerteti, 
a német modern művészet egyik legjellegzetesebb képviselőjének, Kokoschka 
Oszkárnak legújabb művészi alkotásait. Szőnyi Ottó ismeretlen renaissance 
kőemlékeket mutat be, melyeket a Pécs mellett fekvő siklósi várban talált. A 
nagyérdekű kőemlékek odatelepített olasz mesterek művei. 

A júliusi számban Dömötör István az országgyűlési múzeum keletke-
zésének történetét és tartnlmát mutatja be. Zádor Anna a Szépművészeti 
Múzeumnak nemrég zárult nemetalföldi rajzkiállítását ismerteti. Végh Gyula-
a heraldikai kiállítás kapcsán, mely az Iparművészeti Múzeumban volt, a 
heraldika és a művészet közti szoros kapcsolatot fejtegeti. 

Az augusztusi szám két magyar művészt mutat be, Falas Eleket és-
gróf Batthyány Gyulát. 

A szeptemberi száma a Bécsből hazahozott magyar műkincsek ismer-
tetésének van szentelve. 



Csókássy István : A mű é s alkotója. Bp. 1933. Á ra 20 P. 
200-nál több szobrász és festő életét s 200-nál több művet mutat be 

ez a művészi kiállítású könyv, esztendők szorgalmas gyűjtését, még pedig 
magyar és olasz nyelven. Nemes cél vezeti a szerzőt, hogy a magyar géniusz 
alkotásait, a mai magyar művészi áramlatok főbb képviselőit meg-
ismertesse az olasz néppel s ezzel is szolgálja a magyar—olasz művészi 
kapcsolatok megerősítését. A magyar művészet útját akar ja kiépíteni olyan 
irányban, ahonnan a szeretet meleg érzése sugárzik felénk. A kifosztott or-
szág élniakarásának, a nemzeti lélek teremtő erejének szép megnyilvánulása 
e könyv, mely jó p ropaganda az itlhonmaradt, mostoha viszonyokkal küzdő, 
tűrő, lemondással, hittel dolgozó művészek számára, de jó összefoglalást nyújt 
a hazai művészet iránt érdeklődő nagyközönség számára is. 

Hekler Antal : Az újkor művészete . A magyar könyvbarátok kiadása-
Egyetemi Nyomda. Bp. 

H. új könyvében is a kitűnő szakember s a ragyogó tollú író találko-
zik s e találkozásnak eredménye, hogy olyan plasztikus képet kapunk a ba-
rokk, rokokó, klasszicisztikus, romantikus, realisztikus, impresszionista s a 
vajúdó, nagy lelki tisztuláson átmenő modern művészetről, aminőt 250 olda-
lon alig várnánk. Megkapjuk a stílusváltozások lelki alapjait, a barokk kor 
átfogóbb, tágabb értelemben való magyarázatát , nagy mesterek apró mono-
gráfiáját, az egyes nemzetek művészi munká jának összefoglalását, kapunk 
ügyesen összeválogatott képeket, jó bibliográfiát, szóval egy nagyon hasznos 
művészettörténeti kézikönyvet. 

Dr. Nagy Lajos : Az óbudai ókeresztény cel la trichora a Raktár-
utcában. Az Aquincumi Múzeum kiadványa. 1931. 

Aquincum történetének és topográfiájának szempontjából rendkívüli 
jelentőségű eredmény N. ása tása . Ez az első ókeresztény épület, mely be-
világít a Valéria-tartomány székhelyén lefolyt küzdelembe a Kereszt és az 
Olympos között. Egy népes keresztény hitközség létét bizonyítja a IV. sz. kö-
zepén Aquincumban. N. nemcsak a mintaszerű ásatás, megőrzés s a környe-
zet pontos leírását adja , hanem az eddig ismert cella trichorák közé való 
beillesztéssel megállapítja jelentőségét, a pécsi, a római, az aquileiai metro-
polis s a tőle függő helyek, Fenék, kékkútú emlékanyagával való kapcsolatát 
s IV. századi eredetét is. 

De nemcsak a cella trichora nyer tudományos feldolgozást, hanem 
egyéb leletek is, a csonttárgyak, az érmek, a borostyánok, a feliratos kőemlé-
kek s a téglabélyegek. A téglák messziről való szállítása élénk építkezésről 
tesz tanúságot s fontos új anyagot szolgáltat a katonai viszonyokra, főleg 
Aquincum területén. A kerámia az akkori kereskedelmi összeköttetéseket és 
kultúrális viszonyokat világítja meg. N. könyve nagy nyeresége a szaktudo-

;mánynak. Dr. Mihályi Ernő. 

Művelődéstörténet. , 

Johannes Bühler : Die Kultur des Mittelalters. 30 képpel. XII-J—360 I. 
Leipzig, 1931, Alfred Kröner Verlag. Ára vászonkötésben 3'75 M. 

Bühler nagy feladatot valósított meg ebben a kis kézikönyvben : egy-
séges, a tudományos kutatás legújabb eredményeire alapított összefoglalását 
adja az egész középkori műveltségnek. Évtizedes forráskutatásai megérlelték 
benne azt a gondolatot, hogy a szinte áttekinthetetlen mennyiségű anyagból 
a leglényegesebb dolgokat kiemelve rövid és közérthető összefoglalást adjon 
a középkori műveltség barátai számára. Feladatát a szaktudósra jellemző 
biztossággal oldotta meg. Az alapokból (antik műveltség, kereszténység, ger-
mánság) kiindulva bemutat ja a középkori világnézet bámulatos egységét és 

; sokoldalúságát, a középkor három szakaszának jellegzetes korhangulatát, a 



középkor emberét az egyes társadalmi osztályok keretei között, a gazdaságot, 
mint a középkori műveltség alapvető elemét, az irodalmat, művészetet, a böl-
cselet- és hittudományt, mint a műveltség kivirágzását, a középkori ember 
életútját és életmódját (táplálkozás, ruházkodás, lakás ; orvosságtan, hygienia ; 
szokások, ünnepségek stb.) Bühler e lőadásmódjának legértékesebb tulajdon-
sága az anyag feletti bámulatos uralmán kívül éppen az, hogy a középkori 
műveltséget élő, szerves egységnek látja és láttatja mindvégig s hogy állan-
dóan szem előtt tartja annak a jelenkorral való kapcsolatait. így a jelenkor 
mélyebb megértését is elősegíti. Igazságérzéke mindenütt megóvja attól, hogy 
ama hírhedt és még ma is kísértő végletbe essék, mely a középkort hol sö-
tétnek, hol pedig utolérhetetlen aranykornak igyekszik feltüntetni. A képek 
megválasztásában is nagy műértésről tesz tanúságot a szerző. Külön értéke a 
munkának a minden fontosabb forrásművet és feldolgozást közlő irodalom. 
— Nyugodtan állíthatjuk, hogy Bühler könyve magasan kiemelkedik az el-
múlt évtized hasonló összefoglalásai közül, de azért nem teszi feleslegessé 
Thalhofer szűkebb körű, tárgyilagos és minden izében katolikus munkáját 
(Unterricht und Bildung im Mittelalter) sem, sőt csak azzal együtt ad teljes 
képet a középkor szellemi műveltségéről. lg. 

Nevelés: 
Stuhlmann Patrik dr., a z ifjúkor lélektana. (Scientia amabilis. — Szent 

István Könyvek 106. száma. Budapest, 1933. — 179 oldal. Ára 4'— P. 
A nevelőnek legnagyobb öröme a gondjaira bízóit gyermekek és ifjak 

lelki fejlődése, nemesedése. A nevelés sikere azonban nemcsak megértő szí-
vet kíván, hanem megköveteli a nevelés tudományának ismeretét is. Ez a 
tudomány valóban „scientia amabilis" : szeretetre méltó tudomány. Ennek a 
tudománynak tesz eléggé meg nem becsülhető és meg nem hálálható szol-
gálatot szerzőnk, akinek művét a szaktudáson kívül a neveléstudomány iránti 
lelkesedés, az ifjúság iránti atyai szeretet, a gyakorlati életből merített és le-
szűrt tapasztalatok jellemzik. Az elmélet és a gyakorlat a legszebb harmóniába 
olvad össze e műben. Minden nevelő, — tanár, tanító, szülő egya rán t—igen 
sok haszonnal forgathatja és élvezheti e könyv minden fejezetét, amelyekben 
a test, érzéklés és emlékezet fejlődéséről ; a képzelet, figyelem, értelem kiala-
kulásáról ; az érzelmi életről ; ösztönről és akarásról ; játék, — torna, sport — 
és barangolásról ; az ifjúsági olvasmányokról ; munkáról ; pályaválasztásról, 
az ifjúság erkölcsi és vallási fejlődéséről ; az ifjúságról és a nemi éleiről ; az 
ifjúkor jelentőségéről és értékéről ; az ifjúkori fejlődés rendellenességeiről s. 
hasonlókról tárgyal a szerző. 



Rendi Hírek. 
Jubiláris ünnepségek Seckauban. 50 éve, hogy P. Schober 

Ildefonz, beuroni bencés szerzetes, később Seckau első apátja, 
mint a német kultúrharc egyik üldözöttje a stíriai Knittelíeld 
melletti Seckauban néhány társával letelepedett abban a már 
pusztulásnak indult monostorban, melyben 1140—1782 közt a 
II. Józseftől feloszlatott ágostonrendi kanonokok laktak. A ben-
cés laus divinának új élete indult meg. S most, 50 év után, 
örömmel nézhetnek vissza a szép fejlődésre, a virágzó liturgi-
kus életre, a hatalmas plébánia lelki életére, az 1930-ban basi-
lica minor rangjára emelt székesegyházukra, kollégiummal kap-
csolatos gimnáziumukra s 90-ből álló létszámukra, kik közül 
30 felszentelt pap. Az egyházmegyét messze túlszárnyaló hír-
nevük s a meleg ünneplés, melyben S. a jubileum alkalmából 
részesült, mutatja, hogy Szent Benedek pátriárkának ez a fiatal 
családja is méltóképpen kapcsolódik be korunk lelkisége gyara-
pításának nagy munkájába. 

A cliftoni püspök Glastonburyban nagy nemzeti zarándok-
templomot akar építtetni, mert ez az egykori apátság volt az 
angol kereszténység bölcsője, itt állították fel angol földön elő-
ször a keresztet, itt mondták az első szentmisét s máig is éven-
kint nagy tömegek zarándokolnak a monostornak 1539-ben 
vértanúhalált halt utolsó apátja, perjele és alperjele, B. Withing, 
B. Thorne és B. Iames sírjához. 

Sárközy Pált, főiskolánk igazgatóját a VKM. a budapesti 
Állami Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagjává a mennyi-
ségtanra kinevezte. 

A kormányzó Kemenes Illés dr.-t a budapestvidéki tanke-
rület királyi főigazgatójává nevezte ki. A kiváló pedagógus kine-
vezése osztatlan örömet keltett a legszélesebb körökben. Erdemeit 
az Országos Közoktatásügyi Tanács alelnökévé való kinevezése 
alkalmából méltattuk. Most, mikor Nóvák Krizosztom, Fehér 
Ipoly, Francsics Norbert, Mázy Engelbert szellemi örökébe lép, 
őszinte szívből kívánjuk működésére Isten áldását. 

Emmauszban okt. 9.— 13.-ig liturgikus hetet tartottak a 
prágai bencések. A liturgikus hétre sok látogatót vonzott a tárgy-
kör és a kolostor szépsége. A nem kat. sajtó visszhangjából 
ítélve a liturgikus hét magas színvonalon állott. — A liturgikus 
hét szónokai hangoztatták, hogy mily fontos a lelkiéletet élő 
ember számára, hogy összeköttetésben álljon az Anyaszentegy-
házzal, vágyódjék Megváltója után, hallgasson az 0 isteni taní-
tására, menjen Vele határozott odaadással a keresztúton és 
ál landóan szeme előtt tartva az örök boldogság országában reá 
váró dicsőséget, dolgozzék megszakítás nélkül önmaga meg-



szentelődésén. Ennek elérésére nagy segítséget nyújt Sz. Mária 
és a szentek ünnepeinek buzgó megünneplése és ezek jelen-
tőségének megismerése. Felhívták a jelenlevők figyelmét arra, 
hogy a liturgia központja az Úr Jézus, aki az oltáron minden-
nap föláldozza magát. Kiterjeszkedtek az előadók a papi hiva-
tás magasztosságára, amely nemcsak a pap, de a világi ember 
számára is nagy jelentőségű, akinek bizonyos értelemben szin-
tén papnak kell lennie, hogy készen tudjon lenni minden áldo-
zatra Megváltójáért. Ezért rámutattak a szent misére, amely a 
pap és a jelenlevők számára a legbőségesebb kegyelmek for-
rása. Továbbá ismertették a liturgia és a művészetek közötti 
kapcsolatot, különös tekintettel a zenére. A liturgikus hét leg-
nagyobb jelentősége az arra való rámutatás volt, hogy épen a 
liturgikus életben nyilvánul meg legnagyobb mértékben a kat. 
akció, amelynek az oltárnál kell kezdődnie, ha szilárd alapról 
akar kiindulni és szép és gazdag gyümölcsöt akar teremni. A 
liturgikus hét befejezésén Dr. Kaspar Károly, prágai érsek, kife-
jezte kívánságát, hogy a gyermekeket az iskolában, az ifjakat 
gyűléseken, a népet pedig a szószékről oktassák a liturgiában. 
Dr. A. Vykoukal, emmauszi apátúr, kifejtette jövő tervét : litur-
gikus írásokat adnak ki és kisebb liturgikus kurzusokat rendez-
nek, mert a liturgikus mozgalom legjobb kezese a vallási újjá-
születésnek és az Istenből fakadó életnek, amely egyedül tudja 
a nemzeteket és az emberiséget megmenteni. •— 

A liturgikus héttel kapcsolatban liturgikus kiállítást is ren-
deztek az emmauszi bencések, amelyen liturgikus könyvek, folyó-
iratok, képek és képeslapok kerültek a látogatók kezébe. A 
kiállítás sikerét az mutatja legjobban, hogy a liturgikus hét eltel-
tével a kiállítás idejét egy héttel meghosszabbították. A litur-
gikus képek a főbb ünnepek körül csoportosítva az egyházi 
évet ábrázolták. Sokat lehetett tanulni a belga Saint André 
kolostorból hozott képekből. Ezek a szentségek kiszolgáltatását, 
a szent misét és a vasárnapokat ábrázolják az evangéliumi 
fejezetek szerint. Érdekes volt a sz. mise ábrázolása. Az oltár 
körül a megdicsőültek serege állt. 50 darab kép volt arra a 
célra, hogy azok alkalmas módon az oltárhoz helyezve a szent 
mise egyes részeit ábrázolják. Ha az emberekkel ilyen módon 
megkedveltetnék a liturgiát, a liturgiára fordított idő és fáradság 
sok hívőt szerezne Krisztus királyságának. 

Olvasóink figyelmét felhívjuk Vanyó Tihamér dr. pan-
nonhalmi főiskolai tanárnak nemrégiben megjelent nagy (488 
lap) müvére: „Püspöki jelentések a Magyar Szt. Korona Or-
szágainak egyházmegyéiről". A műhöz írt bevezető tanulmány 
(A trienti zsinat végrehajtása Magyarországon. A magyarországi 
róm. kat. egyházfegyelem alakulása 1600—1850.), valamint a 
belőle készített latin kivonat külön lenyomatban is megjelent. A 
nagy mű ára 10 P. és a portó, a bevezető tanulmányé 2 P., a 



latin kivonaté 1 P. a szerzőnél (Pannonhalma Győrmegye) meg-
rendelve. 

A Pannonhalmi Szemle immár kilencedik évfolyamát 
indítja meg. Örvendetes ez egyrészt rendi szempontból, hogy 
az ősi bencés hagyományokat követve tollúnkat is a kat. kul-
túra szolgálatába, ha kell, védelmébe állítjuk. Mikor 1000 évvel 
ezelőtt a pogány magyarok a szentgalleni bencés kolostort fenye-
gették, Szent Wiborada remete azt mondta az apátnak, első-
sorban a könyveket mentse meg. Ez a figyelmeztetés a mai korra 
is alkalmazható. Korunk anyagias gondolkodásában, technikai 
beállítottságában, a mindennapi kenyérért folytatott keserves 
harcában elsorvad a lélek. A folytonos szervezkedés, politika, 
a mozgó, a nagyhangú beszédek elsorvasztják a szellemet. 
Minden jó könyv, minden jó folyóirat lelket sugároz ki magá-
ból. Mi is lelket, életet akarunk sugározni olvasóinkba továbbra is. 

Kilencedik indulásunk örvendetes abból a szempontból is, 
hogy a mai nehéz gazdasági helyzetben is van talaja folyó-
iratunknak, van törzsökös olvasótáborunk, mely kitart minden 
mostoha körülmény mellett is. Mikor ezért hálás köszönetet 
mondunk, kérjük táborunkat, szerezzen barátai körében új olva-
sókat. 

A német bibliofileknek a kat. szellemi élet művelésére 
megindított évkönyve Sankt Wiborada címet visel, mert pátro-
ná jává ezt a bencés remeteasszonyt választotta, aki egész éle-
tét az imán kívül a könyvírásra, könyvfestésre szentelte s a 
könyveket mindennél többre becsülte. A mi bencés lelkünkből 
is felfakad a buzgó imádság, Szent Wiborada, könyörögj éret-
tünk, hogy sokáig szolgálhassa folyóiratunk a magyar kat. és 
bencés kultúrát, hogy értékes tényezői lehessünk a lendülettel 
induló Actio Catholicanak. 



1. Dr. Kurzweil Géza: Új embertípus, új iz lés , új irodalom. Pannonha lma 1932. 
2. Dr. Bánhegyi Jób : Kaffka Margit. Pannonha lma . 1932. 
3. Dr. Szabady Béla : Nagyfalvi Gergely vác i püspök, zalavári apát. 

Pannonha lma. 1932. 
4. Dr. Kühár Fióris : Canterbury Szent Anze lm is tentana.Pannonhalma 1933. 
5. Dr. Sárközy Pál : A pannonhalmi főapátsági Szent Gellért főiskola. 

Pannonhalma 1933. 
6. Dr. Sárközy Pál : Nagyszombati régi matematikusok. Pannonhalma 1933. 
7. Dr. Radó — Dr. Kurzweil: A maradék megtér. Pannonha lma 1933. 
Nagy Balázs és Mattyasóvszky Kasszián : Ami az ifjút naggyá teszi. P a n -

nonhalma. 1925. Ára : 2 P . 
A b e n c é s diák kalauza. Pannonhalma. 1932. Ára : 70 fillL 
Pierre Delattre : Les luttes présentes du catholicisme en Europe Centrale . 

Ára : 2'30 P. 

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

1. A pannonhalmi főapátság története. 1. (996-1243) vászonköt. 2 5 — P 
11. 2. (1243—1404) 23'— „ 

HL 3. (1405-1535) 24'— „ 
IV 4. (1535—1708) 25 — „ 
V 5. (1709-1802) 25 — „ 
VI. A) „ 6. (1802-től) 23'— „ 
vi. B) „ 6. (1802-től,) 30'— „ 

VII. A zalavári apátság története. 23'50 „ 
vili. A bakonybéli apátság története 1. (1023—1548) 23 — „ 
IX. • „ II. (1548-tól) 23'— „ 
X. A tihanyi apátság története. I. (1055-1701) 25 — „ 
XI. „ „ II. (1701-től) 25 — „ 
XII. A) A dömölki apátság története . . 23 — „ 
XII. B) AZ elenyészett bencés apátságok 22'50 „ 

\ 14 vastag foliokötet ára vászonkötésben 340'— P, papírkötésben minden 
kötet 1 P-vel olcsóbb, az egész sorozat 326'— P. 

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

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

ból, tartós minőségben, közvetlen gyári áron. 

A pannonhalmi Főmonostor állandó szállítója. 



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

doktorátusi értekezései 1926-tól 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



OBERBAUER A. UTÓDA 
B U D A P E S T , 
IV., VÁCI-U. 

4 1 . 
ALAPÍTÁSI ÉV: 1863 

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

vállalata. 

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

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

tesen megküldöm. 
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RIEGEROTTO 
ORGONAGYÁR 

BUDAPEST, X., SZIGLIGETI-UTCA 29. 
( R Á K O S F A L V A ) • TELEFON: 9 6 3 - 4 5 . 

Új orgonákat, 
valamint homlokzatsípok szállítását szakszerű, művészi 

kivitelben és o r g o n a j a v í t á s o k a t m é r s é k e l t á r b a n 

elvállalunk. 
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L E V I S C H R . U T Ó D A 

Lorencz Antal 
S Z O M B A T H E L Y 

K Á L V Á R I A - U . 2 3 . 1 — X 

O L T Á R É P Í T É S Z E T , S Z O B R Á S Z A T , A R A -
N Y O Z Á S , T E M P L O M F E S T É S , ÚJ O L T Á R O K 
S T B . K É S Z Í T É S E , R É G I E K S Z A K S Z B R Ű 

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

Lelkiismeretes munhn, szolid áraft! 
C I R B O L Y Á F Á B Ó L 

F A R A G O T T S Z O B R O K 
K É S Z Í T É S E S T B . 

TÖBBSZÖRÖSEN KITÜNTETVE ! 

Árajánlat, helyszíni szemle díjtalan. 

j 

Ápoljuk a jó zenét! Zeneápo lás — lelkiápolás! 
Évtizedek óta közismert legjobb 

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

kápolnák-, templomóknak. 
Magyarország legnagyobb harmónium raktára: 

HÖRL NÁNDOR JSafiX 
Budapest, II., Török-u. 8. Telefonszám: 51-6-52. 
(A budai Margit-hídfőtől a második utca jobbra.) Fizetéskedvezmény. 

Kapisztrán Nyomda Vác. Felelős üzemvezető: Farkass Károly. 



Gerőcz Kálmán: A szt korona tana Szt. Istvánnak Szt Imréhez szóló intel-
meiben. Sátoraljaújhely, 1930. 

Marton Bernát: Szűz Mária dicsérete a rózsaíüzérben. Rózsafüzér Király-
néja kiadóhivatala. Bp, 2 P, 

Erdélyi Lajos dr.: Mondattani tanulmányok. Bp, Kókai Lajos 1930. 6 P. 
Erdey Ferenc dr,: Egy fejezet a középkori sporte t ika történetéből, Orsz. 

Testn, Tanács. Bp. 1930, 1 P. 
Dombi Márk dr,: A szerzetesélet, A ciszt, rend kiadása. Székesfehérvár . 

1930, 3 P. 
Horváth Konstantin dr,: Zirc tör ténete , Zirci könyvek, I, Veszprém, Egyház-

megyei könyvnyomda, 1930, 4 P, 
Brunner Emőd O. S. B,: A francia felvilágosodás és a magyar katolikus 

hitvédelem. Pannonhalma. 1930. 
Hölscher Emil Erich; Sittliche Rechtslehre, I—II, Band. Verlag Kösel— 

Pustet, München, 27 M, 
Weinrich Franz Johannes : Die heilige Elisabeth von Thüringen, Kösel— 

Pustet , München 8,50 M. 
Schmidt—Pauli Elisabeth: Die Geschichte des heiligen Tarcisius des Helden. 

Freiburg im Br. Herder. 1930, 3 M, 
Bognár Cecil: Gyermekpszichológia és pedagógia. Bp, Franklin-Társulat , 

1930, 

Magyarország katholikus kézben lévő egyet leaa posztógyárának gyapjú-
szövetei - minden három méteren - a törvényes védjegyről ismerhetik fel : 

P O S Z T Ó G Y Á R É S R U H A G Y Á R R.-T. 

B U B A P E S T , l m 9 L E N K E - U T Í 1 7 . 

Különlegesen kész í t : Reverenda- és papi öltöny-szöveteket, 
szerzetesi és apácarendi gyapjúszöveteket, gyapjútakarókat, uradalmi sze-
mélyzeti posztókat és egyenruhákat, továbbá fiú- és leány-egyenruhákat, 
internátusok, egyesületek és kongregációk részére, első kézből, tiszta 

gyapjúból, tartós minőségben, közvetlen gyári áron. 



STIMMEN AUS PANNONHALMA. 
FÜNFTER JAHRGANG. No. 4. 15. Nov. 1930. 

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

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

INHALT. 
Studien. P, Dr. Pius Koller: Die Einwirkung der Hormonen auf das körper-

liche und seelische Leben des Menschen, — P. Dr. Hieronymus Szalai: 
Nachklänge des Hl, Emerich-Jubiläums, 

Umschau, Im Kreise der königl. Familie, von P. H, Bánhegyi. — Die Seel-
sorge in München, von P. P. Alfay. — Kampf um das Privateigentum, 
von P. F. Kühár. 

Besprechungen, Philosophie. — Seelsorge, — Liturgik, — Kirchenrecht, — 
Kirchengeschichte. — Seelenleben, — Ästhetik, — Literaturgeschichte, 
— Philologie, — Geschichte, — Kulturgeschichte, — Biographik, — 
Soziologie- — Pädagogik. 

Benediktina, Ordensnachrichten, — Nachrichten des Oblatenverbandes, — 
Nekrolog. 

REVUE DE PANNONHALMA. 
No, 4. le 15 Nov, 1930. 5-éme ANNÉE. 
Organe catholique d'intérêt général publié par l'Archiabbaye 

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

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

SOMMAIRE. 
Études: D. Pius Koller: Le rôle des hormons dans la vie végétative et l'intel-

lectuelle. — D, Jeromos Szalay: Après les fêtes de Saint Emeric, 
Revue des iaits et des idées. D, Job Bánhegyi: A l'entourage de la famille 

royale. — D. Flórián Kühár: Lutte autour de la propriété. — D. Pong-
rác Alfay: L'oeuvre pastorale à Münich, 

Livres. Philosophie, — Piété, — Liturgie, — Droit canon. — Histoire reli-
gieuse, — Histoire littéraire, — Histoire, — Biographie. — Pédagogie, 

Benedictina: Les nouvelles des oblats. Notre défunt. 
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