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Szent István király, nemzetünk nevelője. 
Kelemen Krizosztom. 

Itt állunk kicsiny sziget a germán és a szláv néptengereknek 
kellős közepén. Ezer év óta morzsol, pusztít bennünket a hullám-
verés. A tatár, a török veszedelem — bármily romboló volt is — 
visszahúzódott, de amit ma vasgyűrűnek érzünk, az mindig körü-
löttünk marad. Ma sem tehetünk mást, mint amit nehéz időkben 
máskor is--V Künk: ragaszkodunk az alaphoz, amelyre szintén világ-
történelmi nehcTségek között egy nagy magyar, Szent István király 
állított bennünket, s amely alap ezer év förgetegei között víharálló 
alapnak bizonyuH, 

Ez a történelmi alap pedig nem egy élettelen történelmi kő-
tömb, vagy egy páncéllá merevült rendszer, hanem a nemzeti élet 
sztatikus elemeinek és dinamikus tényezőinek, az erők egyensúlyi 
és működési föltételeinek ösztönösen megérzett, de öntudatosan 
vezetett, szerencsés irányítása a nemzeti élet biztonsága és a ke-
resztény nyugati életformában való gazdag kibontakozása felé. Élet-
tevékenység fölfelé néző s épen azért sohasem csüggedő kitartással, 
eszményi önzetlenséggel. Ez a szentistváni alap, ez a szentistvání 
örökség! Véd, útat jelez, oktat, de egyúttal kötelez is. 

Engem mint papot és tanárembert első sorban az a lelki ráhatás 
érdekel, amellyel a nagy király a maga életművét népének tulajdo-
nává teszi, népe életét ú j mederbe tereli, átmentve a múltból mind-
azt, ami érték és menthető. Sokféle alakban jelenik meg az emberi 
nagyság, reám mégis legjobban annak a nagysága hat, aki népének 
szellemi, erkölcsi, egyetemes művelődési színvonalát a legmaga-
sabbra emeli. A magyar életben e téren az elsőség nemcsak időben, 
hanem érdemben is kétségtelenül Szent Istváné, Szent István művé-
nek nehézségét növeli a magyarság természetes ragaszkodása régi 
népi egyéniségéhez. Munkája ellenálló képességét bizonyítja a Szent 
István halálát követő félszázados zűrzavar, mely az ú j életforma 
„gyönge palántáját" — ,,adhuc quasi iuvenis et novella" — nem bírta 
többé a magyar földből kitépni. Szent István műve értékének legbiz-
tosabb fémjelzője eredményes volta, vagyis hogy a magyar élet lé-
nyegében ma, kilencszáz év multán is természetes folytatása a szent-
istvání kikezdésnek. 

Mikor az if jú István fejedelem atyjának nehéz örökségét át-
vette, a magyar lelkiség már válaszúton állt. Régóta kiszakadt a 
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magyar ősi életviszonyaiból. Az elhagyott messze pusztákkal a régi 
életmód, a régi szokások, a régi kultuszformák kezdtek feledésbe 
merülni. A külföldet járt kereskedők, követek, hadfiak magasabb 
művelődés hírét, ú j vágyakat, ú j eszméket hoztak haza népük közé. 
A meghódolt keresztény lakosság már nyitogatta a magyar lelket 
a megismert, vagy hírből hallott magasabb művelődés belső tar-
talma, összetartó ereje: a kereszténység számára. A higgadtabb ma-
gyaroknak gondolata bizonyára el-elidőzött annak az Istennek a 
hitén, aki híveitől szelídebb viselkedést, emberségesebb erkölcsöket 
követelt. így a magyar nemcsak értelmileg, hanem érzelmileg is kez-
dett hangolódni, mondjuk, méltánylást érezni a keresztényekkel s 
magával a kereszténységgel szemben. A nyugati művelődés szellője 
természetesen leszállította a jósok, bűbájosok, varázslók és táltosok 
elmaradt bölcsességének értékét. Kifakult maga a határozottabb 
alakot úgysem öltött ősi pogány hit is. Összekötő, rendet tartó, er-
kölcsre nevelő belső tartalmát, erejét elveszítette. Akik ragaszkod-
tak hozzá, azok maguk is inkább csak mint magyar népíségük ősi 
jellegéhez ragaszkodtak. Nem hit volt már, hanem megszokás és ke-
gyelet. Ez a kegyelet azonban a magyar fajiság féltésévé, félelmetes 
szellemi közegellenállássá változott, amikor Géza fejedelem fia, 
István, határozott kézzel nyúlt a magyar lélek formálásához. Az ősi 
dac, a ,,csak azért se" lángra lobbant, midőn a pogány öröklési jog-
rend képviselője kardot rántott az idegen, a nyugati keresztény jog-
rend címén uralkodó i f jú fejedelem ellen, 

A keleti magyar azonban magyarral fordult szembe, ha ez a 
magyar már európai magyar volt is. S a Kelet fiának tapasztalnia 
kellett, hogy a nyugati magyar nemcsak elszánt bátorsággal, hanem 
szellemi fensőbbséggel is rendelkezett. A Kelet szilaj magyarja el-
bukott, hogy helyt ad jon az európaivá vált, a megkeresztelkedett 
magyarnak. 

Mikor ezt a küzdelmet fölelevenítjük, magyar lelkünknek, tudat-
alatti mélységeiben megrezdül egy húr: valami ősi panasz búg föl 
rajta, sirat ja a Koppányokat, Gyulákat, Vászolyokat, Siratja a vég-
telen puszták eltemetett költészetét. Az a panaszos húr megrezdült 
Szent István lelkében is. A magyar bánat sajgott az ő szívében is, 
annyira, hogy életírói szerint nevetni is elfelejtett. De az élet, a 
nemzetek élete is, valóságokon épül föl. A honszerző Árpád iva-
déka csalhatatlan valóságérzékével és tényeken nyugvó értelmi meg-
bizonyosodásával látta, hogy a történelmi szükségesség őt a magyar 
élet sorsdöntő föladata elé állította, s hogy neki ezt a föladatot 
magyar fajának létérdeke, jövője érdekében kérlelhetetlenül meg 
kell oldania. Látta, hogy az ő egyéni életének maradék nélkül föl 
kell őrlődnie a közösség, a nemzet életéért való önfeláldozásban. 
S ma, szinte ezer év távlatából is, áhítatos tisztelettel állapítjuk 
meg, hogy Szent István a vállalt föladatot hősiesen és gondviselés-
szerűen teljesítette. 

Az emberi mértéket meghaladó kötelesség végzéséhez megvolt 
Szent Istvánnak az erkölcsi erőkészlete. Szent István a szó leg-



teljesebb értelmében hívő ember volt. A hívő ember a maga egyéni 
.életének kialakításában, személyiségének kifejlesztésében azt a célt 
akar ja elérni, amelyet a teremtő Isten eléje tűzött. A rábízott ügy 
viselésében, hivatásbeli kötelességének teljesítésében azt a munkát 
akar ja véghezvinni, amelyet a Gondviselés eléje szabott. Ismeri a 
parancsot: „Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok is 
tökéletes!" (Máté 5,48). Tudja, hogy „akinek sok adatott, attól sok 
is követeltetik" (Lukács, 12,48). A hívő ember ehhez a mértékhez 
igazítja életirányát, ennek a megközelítése szerint értékeli a maga 
cselekvését és egész életét. Szent Istvánról az írott hagyomány, a 
tudós történelem, a nemzeti tudat folytonossága, az Egyház tanú-
ságtétele bizonyítja, hogy mélyen hívő ember, erős, de alázatos lelkű 
fejedelem volt. 

Ilyen lelki alkat, ilyen bensőséges meggyőződés birtokában 
Szent István nem hasznossági szempontoknak, hanem ellenállhatat-
lan belső ösztönzésnek hódolt, amidőn a római kereszténységben ú j 
életformát, ú j lelki tartalmat adott népének. Szent István Isten ke-
gyelméből való uralkodónak, az Isten sáfárának tekintette magát, 
aki majdan számot ad sáfárkodásáról. Ettől a tudattól vezetve adott 
nemcsak a maga személyiségének, hanem országépítő munkásságá-
nak, nemzete élete alakításának is transzcendentális jelentőséget, 
nyújtott az örökkévalóságba nyíló távlatot. Természetesen az apos-
toli hév nem nyomta el benne a fejedelmi okosságot, hanem azzal 
egybefonódott, azt táplálta és megnemesítette. 

Ez a fejedelmi okosság jól láttatta Szent Istvánnal a valódi 
helyzetet. Népe ott állott ú j világrészben, ú j népek, ú j viszonyok 
között ú j művelődéssel szemben. Ott állott lelkének megfogyatkozott 
ázsiai fölszereltségével, értetlenül, idegenül, megedzetlenül. A civili-
záció hordozásához nagy erkölcsi teherbíró képességre van szükség. 
Akit átmenet, előkészület, hozzáedződés nélkül ér a kultúra, annak 
az életerejét leforrázza, megöli, mint a jeges víz a fölhevült szer-
vezetet. A népvándorlás annyi más eltűnt, megsemmisült népének 
példája ott lebegett Szent István szeme előtt. Népének e belső 
hiányérzetéhez hozzájárult az a súlyosbító körülmény, hogy a ka-
landozások elmúlván, a harci kedvnek nem volt levezetése, s a virtus 
befelé fordult: önemésztő tűzzé változott. A helyzet végzetes vesze-
delemmé nőhetett bármikor, mert a szomszéd népek jól látták a 
magyar életben beállott változást. Géza fejedelem nem hiába kere-
sett családi összeköttetések út ján is békét, barátságot a szomszéd 
uralkodókkal kifelé, atyafiságot a hatalmas törzsfőkkel befelé. 

Szent István levonta a helyzetből a szükségszerű következmé-
nyeket. A történelem nem jegyezte föl róla, hogy a választott úton 
valaha is megtorpant volna. Erre a nehéz útra hűséges élettársat, 
biztos támasztékot a mélyen vallásos bajor Gizella személyében, 
valószínűleg Szent Adalbert sugalmazására, még a ty ja választott 
számára. Nem tárgyam ez eseménynek külpolitikai jelentőségével 
foglalkozni. Inkább abból a szempontból tekintem, hogy ez a házas-
ság magának Szent Istvánnak nemzetnevelő személyiségére a betel-



jesedést jelentette, s hogy úgy mondjam, számára a visszavonulás 
hídját egyszer és mindenkorra fölégette. Neki ettől kezdve már csak 
előre lehetett mennie. Ezen az előre vezető úton érték Szent István 
lelki világát alakítólag ható nagy benyomások. Legalább házasság-
kötése alkalmával megfordult német földön is. A München és 
Ingolstadt közötti Scheyern-i bencés apátságban magam is láttam a 
kápolnát, amelyben a hagyomány szerint az első magyar király es-
küvője volt. Az országépítésre készülő i f jú bizonyára éhes tekintettel 
kereste és szívta magába az otthon hasznosítható tapasztalatokat. 
Az i f jú Szent István életében nem hiányzott a nagy egyéniségekkel 
való személyes kapcsolat pótolhatatlan nevelő hatása sem, 

A természetes öröklésen túl sokat tanult pozitív és negatív 
irányban atyjától. Egyéniségére a döntő befolyást mégis inkább kivé-
teles képességekkel megáldott édesanyja, Sarolta, a Konstantinápoly-
ban megtért Gyula leánya gyakorolta. Föl sem mérhető az erős 
akaratú és tüzes képzeletű i f júra Szent Adalbert prágai püspök 
rendkívüli egyéniségének a hatása. Ez a cseh fejedelmi herceg, a 
német császárok és a bajor hercegek rokona, európai látókört, orszá-
gok, népek ismeretét, izzó vallásosságot, a clunyi bencések reform-
szellemét, a vértanúság vágyát hozta Szent István közelségébe, A 
fejedelmi i f júra döntő befolyása lehetett ennek a nagyműveltségű, 
nyugtalan lelkű, pattanásig feszülő cselekvési készségtől fűtött em-
bernek. Benne mintegy megtestesülve kellett látnia Szent Istvánnak 
a krisztusi vallásnak ,,obsequium rationale", észszerű szolgálat voltát r 
kultúrát alkotni, egybefogni és hordozni tudó páratlan erejét és 
pótolhatatlan értékét, amelyért meghalni érdemes. A Szent Adal-
bertből kiáradó vallásos lendület magával sodorta, nagy elhatározá-
sokra kellett hogy késztesse Szent Istvánt, S amit ennek a hírtelen 
jött, hamar is távozott rendkívüli embernek ittléte eredményezett, 
azt a jótékony hatást kellett Radlának, Szent Adalbert ifjúkori b a -
rá t j ának és tanulótársának lehiggasztva állandósítania. Ez a nyugodt, 
bölcs szerzetes Szent István első éveinek hűséges tanácsadója és 
lelki vezetője. Hű lelki barátai Szent Istvánnak Anasztáz és Asztrik 
apát, a későbbi érsekek. A francia Bonipert, a már Pannonhalmán 
nevelkedett első magyar szerzetespap, Maurus apát, későbbi pécsi 
püspök. A velencei Szent Gellért, akire egyetlen fia nevelését bízta. 
Annak a mélységes, bensőséges lelkikapcsolatnak, mely Szent Istvánt 
lelki barátaihoz fűzte, beszédes emlékei Szent István törvényei és 
a fiához intézett Intelmek meleg szavai. Szent István ismert és név-
telen hős munkatársainak lelke, munkája hatott és dolgozott a nagy 
királyban. Benne él, hat és dolgozik mint kíkapcsolhatatlan alap-
vetés a magyar államiságban, a magyar művelődésben, az egész 
magyar életben. 

Megpróbáltam vázolni azt a helyzetet, amellyel Szent István 
szemben találta magát, azt a lelki folyamatot, amely föladata meg-
oldására előkészítette. Legyen szabad valamit megcsillantanom ab-
ból az ismeret- és hit-tartalomból, amellyel nevelő barátai jóvoltá-
ból Szent István lelke is eltelt, Az egyes korok aszerint mutatnak 



emelkedő vagy hanyatló irányzatot, ahogy az Isten-eszme fölragyog 
vagy homályba borul előttük. A középkor vezérszellemétől, Szent 
Ágostontól idézem a következőt, ,,Isten a legfőbb igazság. Ennek az 
igazságnak az éhezése és szomjazása a mi megigazulásunk a földi 
zarándoklás idején. Ezzel az igazsággal való eltelés lesz majdan a 
mi tökéletes megigazulásunk a boldog örökkévalóságban" (Epist. 120. 
ad Consentium). S hogy ez a fölfogás nem egyszerűen hideg elgon-
dolás, semmi sem érezteti jobban, mint az idézett Szent Ágoston 
fölkiáltása: ,,Óh szeretet, mely lángolsz, de soha ki nem égsz, óh 
szeretet, én Istenem, gyújts lángra engem!" (Lib. X, Confessíonum). Az 
ágostoni gondolathoz fűzhetem a kezdő középkor nagy moralistájá-
nak, Nagy Szent Gergely pápának szavait: ,,A szeretet bizonysága 
a cselekvésnek a végzése. Mert aki rendetlen vágyain keresztül szét-
folyik, az az Istent valóban nem szeretheti, hiszen neki szíve mé-
lyén ellenemond" (Homilia 30), Az Egyház nagyjainak szelleme a 
történelem legsötétebb napjaiban sem aludt ki a kolostorokban. S 
amidőn az egyházi javaknak és méltóságoknak világiaktól való a ján-
dékozgatása által a vallási élet az erkölcsi eldurvulásnak végzetes 
le j tőjére jutott, akkor a nagyok szellemében őrzött krisztusi örökség 
fénye újra föllángolt s indult a kolostorokból világot reformáló 
út jára . 

Mi mutathatná jobban a X. században kezdődő clunyi reform-
szellem magával sodró erejét, mint az a körülmény, hogy fejedelmi 
if jak, Adalbertok és Gellértek fordítanak hátat a világnak, lesznek 
apostolok és vértanúk. Fejedelmek teszik le koronájukat, király-
lányok tolják félre menyasszonyi koszorú jókat s vonulnak a kolostor 
szigorú falai közé. Az Európát betöltő erkölcsi megujulás szelleme 
ihlette meg és jár ta át a mi első királyunkat is. S hogy ezt a szel-
lemet önmagából oly diadalmas erővel tudta kiárasztani, annak a 
titka valóban abban rejlik, amiben vitéz Imrédy Béla keresi. Hogy 
t, i. Szent István király először önmagán végezte el a krisztusi em-
berré, a nemesebb magyarrá való formálás nehéz munkáját: csak 
azután és csak azért tudta elvégezni, mégpedig teljes sikerrel, ugyan-
azt nemzetén is. 

Megkíséreltük lelki szemünk elé vonultatni a múltnak mind-
azon mozzanatait, amelyek a Szentkirálynak, mint nemzetnevelőnek 
lelki kialakulására vonatkoznak. Mi volt már most az ő nemzetneve-
lési munkája? Tulaj donképen Szent István egész élete és egész élet-
műve egy hatalmas nemzetnevelői tevékenység, Kornis Gyula fogal-
mazásában: „A nevelés a meglévő kultúrjavak átszármaztatása a 
következő nemzedékre, — mégpedig úgy — hogy ezeket necsak meg-
őrizze, hanem tovább is fejlessze" (Neveléstörténet és Szellemtör-
ténet). A nevelés tehát nem egyszerű ismeretközlés hanem ,,a lel-
keknek bizonyos értékek megvalósítására irányuló formálása" (Kor-
nis), S melyek azok az értékek, azok a kultúr javak, amelyeket a 
Szentkirály a magyar jövendő nemzedékre átszármaztatott? Er re 
a kérdésre a Szentírás szavával válaszolok: ,,nova et vetera", ú jak 
és régiek. „Szent István idegen eszméket, intézményeket és hatalmi 



szervezetet ültetett át magyar talajba, de a régiből csak azt pusz-
tította el, ami már korhadt volt és összeomlással fenyegetett. Az 
életerős és fejlődésre képes intézményeket, a magyar élet ősi for-
máit bölcsen megkímélte, magyar szellemet vitt az ú j intézményekbe 
és magyarrá alakulásuk út já t kijelölte," mondja Hóman Bálint, a 
Szentkirály életének és működésének aranytollú történetírója. 

A pogány vallás korhadt volt és erőtlen, Szent István minde-
nestül elejtette. A keresztény erkölcsbe ütköző hagyományokat ir-
totta, de nem bántotta az ártatlan népszokásokat, amelyek közül 
egyik-másik némely vidéken még ma is megmaradt. A múltból érin-
tetlenül meghagyta a vérségi szervezetet, az ősi nemzetségi szokás-
jogokat, a magyar társadalom és magángazdaság alapintézményeit. 
A hatalmas kiterjedésű királyi birtokon ezek mellett párhuzamosan 
építette ki az ú j közigazgatási szervezetet, az egyéni birtoklás, a bir-
tokadományozás ú j berendezkedését. Természetesen a különbségeken 
az*idő elvégezte a maga kiegyenlítő munkáját . A „meglévő kultúr -
javakból" csak keveset hagyományozhatott á t Szent István az utó-
korra, E kultúrjavakkal szemben csak a bölcs megválasztás és keresz-
tény tartalommal telítés Szent István érdeme. A Szentkirály nagy-
sága épen a meg nem levő kultúrjavak megszerzésében és magyar 
életté változtatásában jut érvényre. S amit e téren végzett, az em-
berileg szólva teremtő munka, mert lett, ami azelőtt rtem volt. Lett 
legyőzhetetlennek látszó akadályok ellenére. 

A nemzete számára szerzett és a nemzeti jövőre áthagyományo-
zott kultúr javakat Hóman Bálint négy főcsoportba foglalja össze. A 
népi egyéniségéhez ragaszkodó magyar népet világnézeti értelemben 
is tagjává, szerves és elválaszthatatlan részévé tette Szent István a 
nyugati latin keresztény kultúrközösségnek. Ezzel Kelet és Nyugat 
problémája végleg eldőlt a magyarság számára. Megoldotta a függet-
len önállásnak régóta veszélyeztetett nagy kérdését. A pápaküldötte 
szentkorona nem hűbéri kötelék keletkezését, nem süllyedést jelen-
tett, hanem egyenrangú félként való fölemelkedést Krisztus földi bi-
rodalmának, a szentágostoni civitas Dei-nek szuverén hatalmasságai 
közé. Maradék nélkül megoldotta a politikai egység és a monarchi-
kus államforma nehéz problémáját. Ennek keretén belül alapját ve-
tette egy ú j közigazgatási, gazdasági, társadalmi rend egészséges 
kialakulásának, ízig-vérig magyar védelmi rendszernek, a sajátosan 
magyar jogfejlődésnek s a nemzeti önkormányzat jellegzetesen ma-
gyar alkotásának és erős várának: a vármegyének. Megoldotta a 
magyarság létkérdését, élet- és halál-problémáját a magyar nemzet 
európai elhelyezkedésének nagy kérdésében. Mint első „európai 
magyar" megalkotta az európai magyar típust. Az ázsiai magyarnak 
a Nyugattal és a kereszténységgel kötött benső kapcsolata Szent 
István érdeme. S a Szentkirály nemzete ezt a mély kapcsolatot 
nemcsak hogy soha föl nem bontotta, hanem ellenkezőleg évszázados 
harcok nép irtó hadjárata i közepette mint nemzeti mivoltának legfél-
tettebb kincsét gazdagon patakzó vére áldozatával megpecsételte és 
megvédelmezte. 



Nincsenek korhű adataink arra, hogyan válik a külső és belső 
ú j rend lassan-lassan a kezdődő magyar városi és falusi életnek, a 
puszták pásztorkodó szilaj népének mindennapi kenyerévé. E téren 
csak megközelítő következtetésekre vagyunk utalva. Ezeknek a kö-
vetkeztetéseknek a levonására azonban megvan a jogos alapunk. 

Régi mondás, hogy a példa magával ragad. Szent István egyéni 
és családi élete pedig katolikus pozitívummal telt, messze ragyogó 
példa volt. Ez a példaszerű élet sok érdekes beszélgetésre, vitára 
adott okot és alkalmat a magyar hajlékokban országszerte. Helyes-
lést, vagy ellenkezést keltett, de közömbösen nem hatott soha. Az 
esztergomi ékes királyi várkastély, a királyi birtokokon szerte e ha-
zában épülő királyi erősségek, továbbá a püspöki székházak, erős 
kőkolostorok, az idegenből jött ,,vendég" urak finomult ízléssel épí-
tet t úri lakjai mind megannyi szemléltető oktatás, követésre indító 
példa a magyarság számára. A királyi birtokok, a kolostorok, vendég 
urak nyugati mintán fejlett, virágzó, okszerű gazdálkodása nem 
maradt utánzás nélkül a sokszor ka ján érdeklődéssel figyelő magya-
rok között. A példa és a tudatos vezetés hatására megindul a föld-
mívelés; az idegenektől eltanult ipar; polgáriasodás egyáltalán a 
nemzeti élet egész vonalán. 

A vasárnapokra egybesereglő nép tágra nyílt szemmel bámul a 
hatalmas román templomokra. Bekívánkozik. Ezek a templomok — 
Gerevich szavával mondom — a román építészet igazi szellemét ki-
fejező tömör erejükkel, zömök arányaikkal hatnak, A templomok 
monumentális kőplasztíkája figurális és ornamentális pompájával 
megigéz, kőbe faragott képes beszédével tanít és fölemel. A művé-
szettörténész állítását ki kell egészítenünk a katolikus Egyház nyil-
vános istentiszteletének, liturgiájának hatásával. A román templom 
építészeti és művészeti hátterében fejlik ki a liturgia acél csengésű 
latin nyelvével, áhítatosan komoly szertartásaival. A templomi ke-
retben a liturgia titokzatos fönsége megfogta a magyarnak ázsiai 
lelkét s megadta neki azt a magasabb rendű misztikumot, amit az 
európaivá érés idején a színét és tartalmát vesztett pogány vallás 
már nem tudott megadni. Most szószékre lép szokatlan öltözékében 
az idegen pap. A nyelv, amelyen szól, érthetetlen, de a beszéd dal-
lama, fokozódó hangereje, elhalkulása, a mozdulatok nemessége, az 
idegen szavakon át áradó ereje a meggyőződésnek valami lélektani 
hatást kelt a hallgató magyar lelkében. A tolmácsnak fordítása már 
fogékony ta la jba hull. Következik az otthoni társas megbeszélés. Az 
okosabbja megrostálja a tévedéseket, kiegészít, magyaráz, megértet. 
S a megkapó élményben konkretizálódik a mag, a gondolat, mely 
lassanként meggyőződéssé, cselekvéssé, életté érik. Ami folyik egyik 
helyen, az indul, hat és dolgozik országszerte. És zsendül fokonként 
az ú j hit, az ú j élet, az ú j vetés. 

Püspöki és kolostori iskolákban nevelődik az immár magyar 
növendék papság. Boldog Mór pécsi püspök írja, hogy „puer scho-
lastícus", iskolás fiú korában látta Pannonhalmán a Szent Márton-
hoz zarándokló szent életű remetéket: Zoerárd Andrást és a vér-



tanú Benedeket. Az iskolai élethez szükséges kellékek sem hiányoz-
tak; a könyvek és a tudós oktatók. Szent László oklevele, jóllehet 
Pannonhalma sem kerülhette el a Szent István utáni idők pusztítá-
sát, 80 kódexet leltároz a monostori könyvtárban, köztük klasszikus 
műveket is. Egykorú adat szól az esztergomi énektanuló kispapok-
ról, Pécsett Bonipert, a francia bencésből lett püspök Priscianus 
grammatikáját taníttatja. A kereszténnyé lett udvarokban, Gizella 
királyné veszprémi apácakolostorában megindul a nőnevelés. Szent 
Gellért és Boldog Mór művében, az ismeretlen pap szerzőtől való 
Intelmekben már latin nyelvű irodalmi emléke is van Szent István 
korának. A koronázó palást és annak előmíntája ma is beszédes em-
lékei az akkori egyházi művészetnek. 

A templomi oktatás és iskolai képzés következtében, a művelt 
keresztények példája nyomán lépésről-lépésre szelídülnek a szilaj 
pogány erkölcsök. A duhajkodás, melyről Heribaldus fráter előadása 
nyomán Eckehart beszél; a halált okozó kardvágás; a leányrablás; 
a levírátusnak a családi élet tisztaságát beszennyező pogány jog-
szokása; a boszorkányüldözés már erkölcsi megbélyegzéssel, tila-
lommal, áthágás esetén súlyos büntetéssel találkozik. A könnyen 
verekedő, testvérre támadó magyar hév Szent István kemény béke-
akaratával találja szemben magát. 

Szent István nem lett hűtlen Árpád kardjához, csak óvatosabban 
használta, mint ősei. Jól tudta: nem azé az ország, aki mindig ve-
rekszik, még ha mindig győz is, hanem azé, aki fiakkal benépesíti. 
A lélektől vezetett, önmaga életét nem fecsérlő erőé az ország, A 
nemzeti honvédelmet defenzív jellegűvé változtatta, anélkül hogy 
népe férfias bátorságát megtörte volna, A lendületet, a virtust, a di-
namikus erőkifejtést országépítő munkában vezette le. Mindamellett, 
hogy nem csorbult ki Árpád kard ja : bizonyítja Konrád császár or-
szágfoglaló támadásának csúfos kudarca. Ezt a kardot megsebzett 
szívvel bár, de használnia kellett a Szentkirálynak saját vérével 
szemben is. Tette a gyermekeit fenyítő atyának szigorával s az ope-
ráló orvosnak biztosságával. Vágott, ha kellett, hogy — mint Szent 
Benedek Regulája mondja, melynek Szent István is oblátusa volt 
— a beteg bárányka az egész nyája t meg ne fertőzze. Neki a köz-
jót elébe kellett tennie a magán érdeknek; az egyetemes nemzeti 
életet az egyéni szabadosságnak; a konstruktív alkotó szellemet a 
destruktív széthúzásnak és erkölcsi féktelenségnek. 

Az erő előtt a magyar mindig lelkének ősi, ösztönös tiszteletével 
hajolt meg. Annál könnyebben sikerült e meghajlás, minél arányosabb 
volt a szellemi, erkölcsi, testi erőnek egybevágása és alkotó képessége. 
Az éles és biztos ítéletet; a célirányos, gyors és határozott cselekvést; 
az országrendező, nemzeti lelket átformáló, kultúrát alkotó szívós és 
haj thatat lan munkabírást; a minden akadályon áttörő vasakaratot 
még lázadó ellenfelei is elismerték Szent Istvánban. Könnyű elkép-
zelni a Szentkirálynak a keménynyakú magyarokra gyakorolt szemé-
lyes hatását, midőn verhetetlen vitézei élén építeni, törvényt ülni, szí-
vükre beszélni megjelent közöttük. ,,Etsi ipse evangelísandi non as-



sumpsit officium praedícatorum", ,,ha személyesen nem is gyakorolta 
az igehirdetésnek a tisztét", — mondja a legenda: mindazonáltal — 
miként az magukból a legendákból is kitűnik — rendelkezéseit, csele-
kedeteit maga is magyarázta, ítélkezéseit megokolta. Fejedelmi mél-
tósággal tett, rövid és határozott kijelentéseit ellenmondás nélkül 
fogadták a hallgató magyarok, de nem vették hallatlanra, mert tud-
ták, hogy a király sem nem feledékeny, sem nem rest a számonkérés-
ben, A számadás szigorától leghívebb munkatársait sem kímélte meg. 
Azt í r ja a legenda: ,,Monachorum vitám et conversationem nunc per 
alios, nunc per seipsum explorando, diligenter examinabatur, torpen-
tes arguens, vigiles sub dilectione constituens." ,,A szerzetesek életét, 
viselkedését hol mások által, hol a maga személyében megfigyelte, 
gondosan megvizsgálta, a csüggedőket megintvén, az ébereket pedig 
szeretetébe fogadván," Szeme mindent meglátott, elméje mindent föl-
mért, kormányzó szent jobb ja mindent helyes mederbe igazított, Azért 
írja lelkesen Szent Pál szavával a legenda: ,,Mindenkinek mindene 
lett, hogy mindeneket üdvözítsen," (I. Kor, 1, 9, 22.) 

Szent István nemcsak szellemi, anyagi, politikai téren emelte 
föl népét, hanem erkölcsileg is, Nemcsak műveltebbé, hanem jobbá 
s épen azért boldogabbá is tette a magyart. Mint nemzetnevelő a 
krisztusi világszemlélet hirdetője, mint király Isten helyettese, a 
keresztény univerzálizmus keretén belül a civitas Dei megvalósítója 
országában. Az a mély meggyőződés, mellyel munkáját végzi; az a 
szárnyaló lendület, izzó lelkesedés és fáradhatatlan kitartás, amely 
egész működését jellemzi, egyesülve a fölsőbb küldetés tudatával 
Szent Istvánt, a nevelőt, nemzete apostolává avatja. 

Célom Szent Istvánban a gyakorló, az alkotó nevelőnek a meg-
rajzolása volt. Hiányos volna azonban a kép, ha legalább meg nem 
említeném a fiához, Szent Imréhez intézett Intelmeket, Szent 
István bölcs kormányzati elveinek ez összefoglalását. Ezt „a nagy-
szerű politikai végrendeletet, amely nemcsak trónja örökösének 
szólt, hanem az egész nemzet nevelő kódexévé, a magyar törvény-
tár első fejezetévé emelkedett," (Kornis Gyula). A tudósok bizo-
nyítják, hogy az I n t e l m e k az ókori Szótér-várások, eszményi 
uralkodó-várások egyenes utódainak, a középkori kírálytükröknek 
utolsó hajtása, A középkori kegyelet és hagyománytisztelet szem-
szögéből kell néznünk, ha első királyunk is régi idők, idegen nagyok 
bölcs kifejezési formájában mondja el, amit fiától, a jövő uralkodó-
jától vár. De az a körülmény, hogy Szent István akart fiához szólni; 
hogy ezt a formát választotta és magáévá tette; hogy ebbe csakis 
a magyar viszonyokra illő részeket szövetett bele; s hogy végre az 
I n t e l m e k e n egyetlen, féltve őrzött fia iránti atyai gondoskodá-
sának meleg érzelme Ömlik el: bizonyítja, hogy Szent István az 
I n t e l m e k b e n nemzetéért aggódó lelkének egy darabját hagyta 
fiára, 

Hogy mily szorosan egyesül Szent Istvánban a nemzete szel-
lemi és erkölcsi színvonalát emelni akaró nemzetnevelő és a törvény-
Tiozó, semmi sem bizonyítja élesebben, mint törvényhozásának cél-



kitűzése, melyet a Dekrétumok II. könyvének előljáró beszéde így 
fejez ki: „Mivelhogy minden nemzet az ő tulajdon törvénye szerint 
igazodik, azért mi is, országunkat Isten akaratából kormányozván, 
tanácsi elmélkedésből szabtunk módot a mi népünknek, hogyan élne 
tisztességes és háborúság nélkül való életet: hogy valamint meggaz-
dagíttatott isteni törvényekkel, azonképen világi törvények alá vette-
tett is légyen: hogy amennyi előmenetelt nyernek a jók az isteniek 
által, annyi kisebbséget szenvedjenek a gonoszok és bűnösök emezek 
által." Az Intelmek és Szent István törvényei mutatják: ez a szikrázó 
akaratú uralkodó azt akarta, hogy szelleme tovább él jen és hasson 
akkor is, mikor már a teste rég elporladt. 

Magyar népe meghajol Szent István igazsága, bölcsesége előtt, 
avagy kezének súlya alatt, A szentistváni példa döntő erejű tör-
vényévé lesz; a szentistváni elgondolás a magyarság ú t j á t jelző hiva-
tástudattá válik. A késő utókor is úgy gondol vissza az első magyar 
királyra, mint a magyar nemzetnek Isten után legnagyobb jótevőjére. 

Az erdő tölgye addig él, amíg egyrészt kiszakíthatatlanul ka-
paszkodik az anyaföldbe s szívja belőle a neki léte első pillanatától 
szükséges életnedveket, másrészt amíg életszerveinek rugalmasságát 
el nem veszíti, fejlődési képességét ébren és működésben tart ja. A 
nemzet is addig él, amíg rendületlenül áll nemzeti léte kipróbált 
alapján s meríti nemzeti múltjának éber tudatából az okulást a 
célkitűzéshez, az erőt és ihletet történelmi hivatásának betöltéséhez: 
a nemzet jövőjének építéséhez. 

Szent István pé ldá jára megalkuvás nélkül ragaszkodnunk kell 
a mult hagyományaiból és intézményeiből azokhoz, amelyek idő-
állóknak: a nemzeti lét fönntartó értékeinek bizonyultak. Ugyancsak 
az ő példájára kérlelhetetlenül föl kell áldoznunk mindazt, ami tör-
ténelmi szerepét betöltötte s a nemzet életének akadékává, nehéz-
ségévé vált. Szent István példájára haladék nélkül tágítanunk kell 
a nemzeti élet medrét ott, ahol magyar fajunk népies kiteljesedése, 
a magyar élet gazdagabbá, boldogabbá tétele azt megkívánja. Mind-
ezt Szent István rendületlen hitével, higgadt bölcseségével, ha j tha -
tatlan erélyével, önföláldozó munkaszeretetével! 

Egy a saját értékét a lehetőség legfölső határáig fölfokozott 
népet szívesen megbecsülnek, vele szívesen szövetkeznek a nagy 
nemzetek is. A szentistváni állameszme és a Szent Istvántól fölis-
mert magyar küldetés szolgálatában a nehézségek nem riaszthatnak 
el bennünket. Ami nekünk nehéz, az más nemzetnek sem könnyűi 
Kis nemzet jövője két szóba foglalható: különbnek lenni! Ez a szent-
istváni programm! Ez a haladásnak, ez a győzelemnek a záloga! Azt 
pedig nem szabad felednünk soha, hogy Isten csak a kislelkűeket 
hagyja el! Mindenesetre biztató jel, a boldogabb magyar jövendő 
hajnalhasadása a Szent István évében megtalált egy millió magyar 
testvér a hazatért Komárom, Kassa, Ungvár, Munkács városával. 



Magyar szentek ünnepei és miséi a Pray-kódexben. 
Dr. Kniewald Károly és Dr. Kühár Flóris. 

A magyarországi liturgia sajátos színét és tartalmát elsősorban a 
magyar „Proprium" ünnepei adják meg. A hahóti kódex a XI. század 
végén arról tanúskodik, hogy a frankföldről, valószínűleg a fontenellesi 
apátságból származó frank-bencés liturgia már Szt. István korában ki-
egészült Szt. Adalbert, Szt, Elek kultuszával; ehhez járult a XI. szd. 
70-es éveiben Szt. Zoerard-András és Benedek liturgikus tisztelete, 
majd 1083, óta Szt. István, Szt. Imre, Szt. Gellért tisztelete.1 A sza-
bolcsi zsinat 1092-ben ez utóbbi szentek ünnepeit a parancsolt ünne-
pek jegyzékébe veszi és naptári napjukat meghatározza,2 

A magyar Proprium további fejlődése a XII, szd, folyamán megy 
végbe a magyar szentek másod-ünnepeinek (szenttéavatás, ereklyeát-
vitel, megtalálás) beillesztésével és 1192-ben Szt. László király szent-
téavatásával. A fejlődés eredményét az 1200, körül a boldvai bencés 
apátság számára írt Pray-kódex3 mutat ja . A Pray-kódex alapján 
négy különböző ünnep jegyzéket lehet összeállítani, Az elsőt a Cisio-
janus (Csízió) adja, a hónapok főünnepeit versbeszedve (a követke-
zőkben C.-vel jelezzük); a másodikat a nagy Sacramentarium (S/l), a 
harmadikat a ki® Sacramentarium, melyet Kühár véleménye szerint 
Somogyvárott szerkesztett a kódex összeállítója pótlásul a nagy Sa-
cramentariumhoz (S/2) ; a Naptár, mely Usuardus Martyrologiuma 
alapján készült (N.). Az S/2-ből legfeljebb Szt. Wolfgang ünnepét 
lehet magyar vonatkozásúnak tekinteni, hiszen Szt. Wolfgang Ma-
gyarországon is végzett térítő munkát 971-ben. Szt. Adalbert és Szt. 
Elek miséi az S/l-hez szolgálnak pótlásul. A másik három ünnepjegy-
zék a kővetkező magyar ünnepeket sorolja fel: 

Sorsz. nap C 
1, II. 24. 
2, IV. 23. Adalbertus 

IV. 24. 

3, V, 30. 

S/l 

Adalbertus 

N. 
(Translatio S. Gerardi) 

Georgius m, Adalbertus e. m. 

Translatio dexterae 
S, Stephani regis 

1 L. Kniewald: Ph. Sz, XIII, (1938.) 36—50, 1, 
2 Mihályfi Ákos: Nyilvános Istentisztelet4. Bp, 1933. 97. 1. 
3 Zalán M.: A Pray-kódex írásának h e l y e . . . Magyar Könyvszemle. 1927.. 

247—274. Behatóan foglalkoznak a Pray-kódex-szel Kniewald Károlynak és Kühár 
Flórisnak a könyvtárosok 1938. évi kongresszusára készült előadásai, A kon-
gresszust, sajnos, el kellett halasztani. 



Sorsz. nap C 

4. VI. 27. Ladislaus 
5. VII. 17. Alexius 
6. VII. 17. 
7. VIII. 15. 
8. VIII. 20. Stephanus rex 

S/l 
Ladislaus 
Alexius 

N. 

9. XI. 2. 

10. XI. 24. Gerardus 

Stephanus rex 

Gerardus 

Elevatio S, Ladislai regis 

Alexius 

Andreas et Benedictus mm. 

Transitus S, Stephani 

Stephanus rex. 
Transitus S. Stephani 

Henrici cf. depositio 

Passió (deposition) 
S, Gerardi 

11. X. 11. Inventio corporis Inventio corporis 
S. Stephani regis S. Stephani regis 

12. XI. 5. Henricus Henricus Henricus du et conf. 
(elevatio) 
(S. Elisabeth vidua) 13. XI. 19. 

A Naptárban júl. 26-án is van egy: Gerardus e. et m. — Gellért 
püspök-vértanú. Mivel touli Szt, Gellért püspök volt ugyan, de nem 
vértanú és mivel nincs adatunk, hogy júl. 26-án ünnepelték volna, ez 
az ünnep is bizonyára a mi Szt. Gellértünk ünnepe lesz. 

A Pray-kódex (PK) magyar rétege a hahótihoz viszonyítva egy 
évszázad serény és áhítatos liturgiaalakítását t á r ja elénk. Milyen lel-
kesen működött a magyar áhitat, az t az üimepnaptár gazdagodásá-
ból, ú j miseszövegeinek szépségéből érezzük, Szt, László ünnepe egy-
úttal korhatározó is a P K számára. Az ő szenttéavatása 1192-ben tör-
tént, a PK-t ez után kezdték írni. Mivel Szt. Erzsébet ünnepét (szent-
téavatása 1235-ben történt) később írták bele a Naptárba, a PK ez 
előtt már készen volt. További kormeghatározó mozzanatok a Naptár-
ban: Szt. Ferenc (szenttéavatás 1228), Szt. Domonkos (1234) pótló 
bejegyzései; az A Cunctis oratio, melyet III. Ince szerkesztett 
(f 1216), szintén pótlólag van beírva, de a beírás még a pápa életé-
ben történt az S/2 végére; az Antikrisztus megjelenését egy, a kódex 
törzsénél későbbi bejegyzés szerint 1210-re vár ják; a krónikában 
Boldvának 1203-ban való leégését is utólag ír ják be. Utólag í r ják be 
a magyar királyok lajstromát, mely II. András 6. évével zárul. Ezen 
adatok mind arra utalnak, hogy a PK-et 1192—1203 közt írták; a 
Libellus (Mícrologus) és a nagy Sacramentarium egyidejűleg készült; 
a »kis Sacramentarium hamarosan ez után; a Naptár feltételezi az 
S/l-et és az S/2-t; tehát szintén valamivel utánuk készülhetett. Az 
egész kódex azonban oly egységes, hogy mindenképen egy szerkesztő 
munkájának kell tekintenünk. 

Mindhárom ünnepsor azt mutat ja , hogy az esetleges külföldi 
forrást magyar szerző dolgozta át, A C-ben 6, a S/l-ben 7, a N-ban 10 
(13) magyar ünnep van. 

A C-hez viszonyítva S/l-ben új a Translatio és Inventio corporis 



S. Stephani. A Naptárban a Transítus S. Stephaní kétszer is be van 
jegyezve: aug. 15-én és 20-án. Szt. Istvánnak a Naptárban 4 ünnepe, 
az aug. 20. ünnepnek Vígíliája; Szt. Imrének 2 ünnepe, Szt. Gellért-
nek két ünnepe van, de a febr. 24-i Translatio későbbi bejegyzés. Fel-
tűnő, hogy András és Benedek zobori remetéknek nincs miséjük, a 
Naptárban is a kivakart szöveg fölé írták utólag nevüket. Lehet, hogy 
ez Somogyvárott történt 1204—1210 közt; Boldván, melynek számára 
a PK készült, ezt a két magyar szentet úgy látszik nem ünnepelték. 

Szt. István királynak a PK Csíziója csak egy ünnepét (VIII. 20.) 
ismeri. A Naptár V. 20-ra teszi a Szent Jobb átvitelét, VIII. 15-én 
említi a szent király halálát; VIII. 20-án van a főünnep; egyszerűen: 
Szt. István napja; de hozzáteszi: Transitus S. Stephaní. Okt. 11-én 
van Szt. István testének megtalálása, A S/l-ben míseszővegek (három 
könyörgés) vannak a főünnep Vigíliájára, az aug, 20-i ünnepre, 
ugyanakkor miseszöveg van az Átvitelre is; okt, 11-én pedig a Szent 
testének feltalálására.4 

Szt, István Vigilíájának miséjében a következő könyörgéseket 
mondták : 

Vigília S. Stephani regis: Deus qui nobis beatissimum regem Stephanum et 
confessorem tuum eterne uite eruditorem contulisti, concede propicius, ut fidem 
tuam quam ipso docente percepimus, eius suffragantibus meritis, et moribus et 
uita teneamus, P. 

Secreta. Intercessio domine beati Stephaní regis et confessons tui, munera 
nostra tue maiestati conciliet, ut eorum participatione et in fide tui amoris robo-
remur, et ab omni aduersitate ipsius precibus liberemur. P, 

Complenda. Interueniente sancto Stephano rege et confesore tuo, illius nobis 
saluationis c o n f é r â t effectum, cuius spem nobis idem beatus contulit, sacre fidei 
documentis, P, 

4 Szt, István Nagyobb Legendája szerint Szt. István 1038, aug, 15-én halt 
meg, temetésének napját a Legenda nem mondja meg; a temetést megelőzte a ki-
rály holttestének átvitele Fehérvárra és a fehérvári bazilika felszentelése. Vita 
major. 15. (Gombos: Fontes III. 2604.) Ugyanezt az időpontot találjuk Hartvik-
nál és a Kisebb Legendában is, Főünnepét már Szt, László a szabolcsi zsinaton 
aug 20-ra teszi. A Nagyobb Legenda szerint aug. 20-án történt a szent király 
sírjának felnyitása (1083-ban) és ereklyéinek átvitele a bazilika főoltárához (Tunc 
cooperto sepulchro. , , cum invento thesauro beatissímae Maríae. , . altare re-
petierunt. (Gombos. III. 2607.) A PK. két miséje közül az első a szent király 
megdicsőülésére, tehát halálára vonatkozik, a másik ereklyéinek átvitelére. Az 
ereklyeátvitelt a Nagyobb Legenda szerint is, Hartvik szerint is megelőzték azok 
a csodajelek, melyek alapján Istvánt szentnek nyilvánították. Ezek közt említi 
Hartvik azt is, hogy a szent király sírját három napig nem tudták felemelni, míg 
csak Karitász bakony-somlyói apácra tanácsára László király Salamont ki nem 
engedte fogságából. Erre a sírfedelet könnyen felemelték, (Gombos. Fontes III. 
2594.) Nyilván ezt a csodás eseményt ünnepelte a magyarság az okt. 11-én ült 
Inventio ünnepén, — A Szent Jobb átvitelének körülményeiről a Nagyobb Legenda 
is, Hartvik is megemlékezik, Szt, István szenttéavatása után három évvel Mercu-
rius feltárta a Szent Jobb történetét S^t, László királynak: ,,Qui mox coadunatis 
epíscopis et Hungáriáé primís, multis a Christo miraculorum ibi beneficiis eroga-
tis, elevandae viri Dei dexterae diem statuít celebritatis," (Gombos, III, 2607.) 
A máj. 30-i ünnep tehát szintén Szt. László korában kezdődik, — Szt, István ün-
nepeire vonatkozólag 1. Knauz: Kortan. 271—2, Karsai G,: Szt, István tisztelete. 
Szt, István Emlékkönyv, 



A magyar kereszténység ezekben köszönte meg az Istennek a 
hitet, melyet Szt, István álital kapott; a reményt, melyet az ő igehir-
detése élesztett; a szeretetet, mely az ú j hitből fakadt. 

Az aug. 20-i ünnep első miséje egyezik azzal, amit a Hahóti kó-
dex alapján Szemlénkben már közöltünk (P, Sz, XIII, [1938] 44, 1.). 
Meg kell jegyeznünk, hogy ezen könyörgések közül a Collecta érte-
lem szerint, a Secreta és Postcommunio szószerínt azonos a mai Pro-
prium-ban meglevő Secretával és Postcommunióval. 

Aug. 20-án ülték meg a Szt, István Átvitelét is (Translatio S. 
Stephani Regis), A Könyörgésből nem világlik ki eléggé, melyik átvi-
tel szolgál az ünnep tárgyául; holttestének Fehérvárra való átvitele 
halála uitán-e, vagy a szenttéavatáskor a sírból az oltárra való át-
vitele-e? 

Translacio s. St. r. Concede quesumus nos omnipotens deus, per interuentum. 
beati stephani gloríosissimi pannonorum regis, cuius hodierna die translacionem 
celebramus, pacifice mundi cursus peragere: qui diuinitus ínspiratus síbi subiectos 
populos tue maiestati meruit subicere. P, 

Secreta. Placeant munera omnipotens deus que tue clemencíe deferimus per 
mérita beati stephani gloriosissimi pannoniorum regis, nosque ab omnibus tuean-
tur aduersis, quos pro eterna rémunération« ín fide sancte trinitatis solidare non 
distulit. P. 

Complenda. Sumpta sacrifícia nos quesumus domine, a laqueis ínimicorum 
nostrorum defendant, et per mérita beati Stephani gloriosissimi pannoniorum re-
gis, ad eterne patrie claritatem perducant. P, 

A könyörgések Szt, Istvánt, mint a pannoniaiak dicsőséges kirá-
lyát szólítják meg. Talán nem tévedünk, ha ebből arra következte-
tünk, hogy ezek a könyörgések a szent király kultuszának a hahóti 
kódexben foglaltaikkal közel egyidejű emlékei, 

Szt. István testének megtalálásáról okt, 11-én a köv. miseszöve-
gek emlékeztek meg: 

Deus qui es sanotorum tuorum splendor mirabilis, quique hodierna die corpus 
beati Stephani regis et confessoria tui consecrasti, da nobis salutem mentis et 
corporis, ut et illius inuencioni sit ueneratio ex nostra deuotione, et nobis auxilium 
proueniat de eius intercessione. P. 

Secreta. Munera tibi domine nostre deuocionis offerimus, que et pro tuo-
rum tibi grata sínt honore sanctorum, et nobis salutaria te miserante reddantur, P, 

Complenda. Deus qui hodierna die corpus santi stephani regis et confessoris 
tui gloriosam inuencionem reuelasti, da nobis in eterna de eius societate gaudere, P. 

Az első könyörgés (Collecta) szavaiból világos, hogy az ünnep-
nek tárgya Szt, István szenttéavatása.5 Az „Inventío" gondolata a 
Hartvik-legendában mondottakra támaszkodik, A PK, Naptára em-
líti már a Szt, Jobb átvitelét (Translatio), de a S/x nem közöl erre 
míseszöveget, A máj. 30-i ünnep neve később Inventio S. Dexterae 
lett, Érdekes, hogy ennek az ünnepnek míse-kőnyőrgéseit a PK. okt. 

5 „corpus , , . consecrasti", V, ö. a Szt, László legendában: Corpus (S, Ladislaí) 
gloriose est canonisai um. Gombos. Fontes III, 2461. 



11-i ünnepének szövegei alapján szerkesztették, A Collecta első fele 
és a Sécréta a mai Propriumban — megegyeznek az idézett könyör-
gésekkel. Az idézett Complenda (Postcommunio) valószínűleg egy 
másik misének Collecta ja lehetett. Szövege nem illik a Postcommu-
níók stílusához. Amúgy is rosszul írták át a PK,-be. 

Szt. Imre hercegnek a PK. Naptárában két ünnepe van. Szept. 
2-án említi a Naptár temetését (depositio) ; ennek azonban nincs mi-
séje a S/i-ben. Erre a napra tette XI, Ince pápa az egyetemes egy-
ház számára Szt. István király ünnepét. Szt. Imre másik ünnepe nov. 
5-én van. Ezt elevatio-nak jelzi a Naptár, tehát a szenttéavatás em-
léknapját látja benne. Mivel legendája (Gombos: Fontes III. 2415) 
halála napját nem említi, szenttéavatását viszont nov. 5-ére (Nonas 
Novembris) teszi, a PK. Naptárának szept. 2-i bejegyzését Szt. Imre 
halálának napjára vonatkozólag hitelt érdemlőnek kell elfogadnunk. 
A szabolcsi zsinat (1092) ünneprendje is mindenszentek után említi 
Szt. Imrét, tehát mint Szt, Istvánnál, itt is a szenttéavatása napját 
veszi irányadóul. Későbbi szerkönyveink ezt a napot Translatióként 
is említik (Knauz: Kortan, 181) Ez is a szenttéavatást jelöli meg. 

Szent Imre miséjéhez a S/t két Collectât közöl a lap tükrében, 
egyet a lapszélen, Secretát, Complenda-t (Postcommunio) egyet-
egyet, Az első Collecta (Fac nos quaesumus Domine . . . in tua 
(semper) miseracione custodi), a Secreta (Beati Henrici. . . salutem 
conférât et munimen) ; a Postcommunio (Sacíati Domino . . . tua nos 
intercessione muniat, in cuius commemorationem hec sancta tibi 
libauimus sacramenta) néhány változatot kivéve egyezik a Hahóti 
kódex miseszövegével (Pk. Sz. XIII. (1938) 49. 1.) Azért csak a 
másik két Collectât közöljük: 

Alia. Deus qui florentem ab adolescencia dilectum tuum henricum ab omni 
contagione conuersacionis humane mundum reserasiti, presta quesumus, ut sicut 
ille sola tue pietatis election« sanctorum tuorum meruit contubernium, sic nos tui 
fideles ipso interueniente gratie tue respectu nostrorum mereamur indulgenciam 
peccatorum. P. 

Lapszélen: Deus qui in beati Henrici confessons tuí mente tenera adhuc etate 
florentem mundum arere fecisti, fac in nobis quesumus, ut tua semper gracia 
floreat, et ab omni discrimine mundi funditus arescat. P. 

Míg a legrégibb Szt. Imre könyörgések egészen általános jelle-
gűek, szövegükre a Szent egyénisége nincs hatással, addig a PK két 
ú j Szt, Imre-imádsága a magyar ifjúság védőszentjének világtól való 
érintetlenségét, a viruló világnak már zsenge korában elméje előtt 
való elhervadását emeli ki. Aki ezeket a könyörgéseket megírta, 
annak szeme előtt a Legenda szűzi szentje állott. A lapszélre írt kö-
nyörgés Nagy Szt, Gergely Szt, Benedekről írt képével jellemzi Szt. 
Imrét. Szt. Benedek is „megvetette a földi élvezeteket, mint kiszá-
radt világot virágjával." Ez a megfigyelés két mozzanatra enged 
következtetni. Az első az, hogy a Hahóti kódex irója még nem is-
merte a Szt. Imre-legendát, könyörgéseiben a Szent sírjánál történt 



csodák emléke él csak elevenen; a másik pedig: hogy a PK-nek ezt 
a lapszéli könyörgését is bencés írta, mint az egész kódexet, 

Szt, Imrének mai miséje nem őrzött meg semmit a Hahóti és 
Pray-kódex szövegéből. A PK. annál értékesebb tanuja a magyar 
lélek áhítatának Szt. Imre iránt, 

A PK, évjegyzetei is, húsvétmutató táblája is feljegyzik Szt. 
Lászlónak 1192-ben történt szenttéavatását. Ereklyéinek oltárra tétele 
a Naptár bejegyzése szerint (Elevatio) a váradi bazilikában jún. 27-én 
történt. Ez a bejegyzés teljes hitelt érdemel, hiszen a PK-et pár 
évvel ezután írták. Halála napját sem a PK, sem XIII—XIV, szd-i Szt, 
László-legenda nem jegyzte fel. Hogy a nagy király szenttéavatása 
mennyire felébresztette a magyarság tiszteletét iránta, az a tény is 
mutatja, hogy a PK, mindjárt két miseszöveget közöl róla, A Hahóti 
kódexet még Szt, László életében írták, természetesen, hogy hiába 
keresünk benne Szt, Lászlóról szóló imádságokat. A PK.-ben talál-
ható első miseszöveg azonban sokáig használatban maradt; Secretá-
ját és Postcommunióját megtaláljuk az MR 133. jelzésű, a XIV, szd. 
első feléből származó zágrábi misekönyvben; Collectáját pedig az 
1290, évi MR 67, jelzésű zágrábi Breviáriumban. 

A PK. Szt. Lászlóra vonatkozó miseszövegei a következők. 

S. Ladizlai regis. Dens qui beatum Ladizlaum regem et confessorem tuum 
miro miserationis modo delinquentem ad ueniam et iustum transtulisti ad gló-
riám, presta quesumus, ut quem rectorem habuimus in terris, eum modo protecto-
rem senciamus in celis, P, 

Sécréta. Hostias pie placationis clemencie tue offerimus omnipotens deus, 
ut beati Ladizlai regis nostri et confessons tui, meritis et precibus piacatus acci-
pías, et clementer dispenses, P, 

Complenda. Sacramenta domine salutaria sumentes, clemenciam tuam humi-
liter exoramus, ut intercessione beati Ladizlai regis nostri et confessons tui, et 
presentibus non destituamur subsidiis, et gaudiis perfruamur eternis, P, 

Alia missa. Deus qui beato Ladizlao regi et confessori tuo post terrene digni-
tatis fastigíum, eternitatis lauream contulisti, concede propicius, ut qui eius mérita 
ueneramur in terris, ipsi quoque in gloria consociemur iin celis. P, 

Secreta, Munera domine oblata sanctífíca, et intercedente beato Ladizlao 
rege et confessore tuo, nos per hec a peccatorum nostrorum maculis emunda. P. 

Complenda. Sacrificium quod tue optulimus maiestati, presta quesumus, ut 
intercedente beato et glorioso rege et confessore tuo Ladizlao, ad nostrarum re-
medium transeat animarum. P, 

A XIV, szd, első feléből származó zágrábi misekönyv (MR 133) 
a Szt, László-mise Collectáját így fogalmazza meg: 

Deus qui beatum Ladislaum regem nostrum pium confessorem 
tuum gloria ímmortalitatis sublímasti, presta quesumus ut eius suffra-
gantibus meritis ab omnibus muníamur aduersis et gaudiis per-
f ruamur eternis, P, 

A ma használatos magyar Proprium megtart ja ennek a könyör-
gésnek másik felét, de első részét így változtatta meg: 

Deus qui beatum Regem Ladislaum Confessorem tuum diversis 



decorasti miraculis: praesta quaesumus. . . mint az előbbi Collec-
tában. 

A mai magyar Proprium Secretája és Postcommunio ja azonos a 
PK. első miséjében foglaltakkal. 

Mi okozhatta az eredeti Szt. László-imádság megváltoztatását? 
A kérdés feltevésére annál nagyobb jogunk van, mert a PK. első 
miséjének Csendes imádsága és Áldozás utáni könyörgése hét évszá-
zadon át mindmáig megmaradt, csak épp a Collecta, a miseimádsá-
gok legjellemzőbbje, szenvedett változást. 

A szövegmódosítás oka az első mise Collecté jának tartalmában, 
Szt. László bűnére való utalásában van. (miro miseratíonis modo de-
linquentem ad veniam . . . transtulísti). Mai forrásaink alapján már 
nem tudjuk megállapítani, mi volt a tárgya Szt, László bűnbánatának. 
Hallgat róla a Szt. László-legenda, a Bécsi Képes Krónika, Bonfíni 
Rer. Hung. Dec. Szt. László élete.6 Ezek későbbiek a PK,-nál. A 
PK. azonban időben egész közel áll Szt. László szenttéavatásához. 
Nem ismerjük ugyan azt a Vitát, mely a szenttéavatási eljárás alap-
jául szolgált. Szt. Lászlót már a III. Sándor által 1171-ben megálla-
pított új rend szerint avatta szentté III. Celesztin pápa 1192-ben 
III. Béla kérésére. 

Tamás spalatói főesperes szerint a pápa de Chrescentío Ger-
gely bíborost küldte legátusként a szent király ereklyéinek oltárra-
tevésére. Kíséretében volt Bernát, a későbbi spalatói érsek, aki 1204. 
körül a somogyvári apátságot is megkapta. Ezt az apátságot Szt. 
László alapította. Bernát többször is járt Magyarországon, nevelője 
volt Imre királyfinak, III. Béla fiának, sokakat ismert a magyar fő-
papok és urak közül. Irodalmilag is tevékeny ember volt. A PK.-ban 
több jel is arra mutat, hogy a PK. az 1203-ban leégett Bold várói szer-
zőjével együtt Somogyvárra került, mikor Bernát érsek, mint kom-
mendator, oda a francia szerzetesek helyébe magyar bencéseket tele-
pített be, 

A PK. szerzője korábban is érintkezhetett a szenttéavatás min-
den körülményét ismerő Bernáttal. Rómában bizonyára tudtak arról, 
hogy Szt, László élete végén politikailag elszakadt a törvényes 
pápától és a német császár pár t jára állt. Lehet, hogy a PK. mise-
imádsága erre a vétkére utal. Vagy tán arra, hogy unokatestvérét 
Salamont, ki koronás királya volt, fogva tartotta és csak Szt. István 
szenttéavatása előtt engedte szabadon, mint a Hartvik-legenda í r j a? 
Ezt a kérdést, sajnos ma már eldönteni nem tudjuk. De a XIV. szá-
zad első felében már ugyanígy voltak Szt. László tisztelői. Különös-
nek találták a nagy lovag-király vétkének és bűnbánatának említé-
sét és — ezért más könyörgéssel pótolták, mely erre a már isme-
retlenné vált bűnbánatra nem utalt többé. 

Szt. Gellért vértanúságának (Passió; pótlólag hozzáírva: depo-
sitio) napját a PK Naptára szept. 24-ére teszi. Már a szabolcsi 

6 Gombos: Fontes III, 2456. sk. 
7 História Salonitanorum pontificum. Gombos: Fontes III. 2273, sk. 
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zsinat (1092) ünneprendje is Szt, Máté (IX. 21.) után említi Szt. 
Gellért ünnepét. A PK. mise-szövege ugyanezen napra szól. Meg-
egyezik a Hahóti-kódex miséjével (Ph, Sz. XIII. (1938) 44 1,) és a 
mai Proprium tanúsága szerint ezek a könyörgések ma is lényegileg 
azonosok a XI, szd. végén megírtakkal, Ezért nem is közöljük itt 
őket, 

Febr. 24-ére írták be pótlólag a PK. Naptárába Szt. Gellért át-
vitelét (Translatio). Szt. Gellért Vita-ja (Gombos. Fontes III.) meg-
írja, hogy Gellért teste 7 évig volt halála után Pestnek Boldog-
asszony templomában.8 Hét évre rá (1053-ban — bár a vita Szt. 
Gellért halálát 1041-re teszi) András király megengedte átvitelét a 
marosvári Boldogasszony-monostorába. Bizonyára erre az átvitelre 
gondol a PK. Naptára, bár a Vita nem mondja meg, melyik napon 
történt az átvitel.9 Különös, hogy Petrus de Natalibus (Megh, 1406. 
előtt) azt í r ja: (S. Gerardus) passus ezt VII. Calen, Mártii. Ez febr. 
23-a volna. Lehet, hogy ezt a késői írót egy olyan Naptár tévesztette 
meg, melyben szintén volt febr. 24-én Szt, Gellért-ünnep, de nem 
volt megjelölve, milyen ünnepről van szó. Ez abból is következhetik, 
hogy közvetlen ezen mondat előtt Szt. Gellért holttestének Maros-
várra való átviteléről szól.10 

A Naptár júl. 26-i bejegyzése: Gerardus e. et m, valószínűleg 
szintén a marosvári vértanúpüspökre vonatkozik, de hogy milyen al-
kalmat jelöl, nem tudjuk. Knauz szerint (Kortan, 192.) Erastus 
macedóniai püspököt kell r a j t a érteni. 

Szt. Adalbert tiszteletében is fejlődést jelent a PK. a Hahóti 
kódexszel szemben. Ebben még egy napon ülik meg ünnepét Szent 
Györgyével, miseimádságaik is közösek, A votívmisék közt van ugyan 
már külön miséje is Szt, Adalbertnak, de csak a PK, választja el 
a két ünnepet, úgy hogy Szt. Adalbert napjá t ápr, 23-ra, Szt, Györ-
gyét ápr. 24-re teszi, A PK-ban két miséje is van Szt. Adalbertnak. 
Az eredeti Nagy Sacramentarium (S/J közli az egyiket. Mivel a 
szerkesztő több forrás a lap ján dolgozott, a másik Szt, Adalbert-
misét beírta a kiegészítésnek szánt kis Sacramentariumba (S/2). A 
két Collecta egyezik, de a többi könyörgések különböznek. Érdekes, 
hogy a Hahóti kódex vonatkozó imádságai is mások és hogy a ma 
használatos misében is csak a Collecta egyezik meg lényegileg (némi 
szövegmódosítással) a PK. Adalbert-miséjével. 

PK. Sil. 
Adalberti episcopi et martyris. 
Omnipotens sempíterne deus, qui hodierna die beatum Adalbertum martyrem 

tuum atque pontificem, merito passionis sanctis tuis coequasti, tribue quesumus, 
ut meritis ipsius per uíte eius exempla gradiamur, et ad eternam pátriám peruenire 
mereamur, P, 

8 Karácsonyi: Szt. Gellért élete. Bp, 1925. 136. 
9 Más magyar szerkönyvek is e napon említik a Translatiót. Knauz: Kor-

tan. 192, 
10 Gombos: Fontes II. 878. 



Secreta. Summe sacrificium domine benignus exhibitum, et quod nomini tuo 
martyris tui Adalberti sollempnitate deferimus, nobis prosit ad ueniam. P. 

Complenda. Beati Adalberti episcopi et martyris tui domine suffragiis exora-
tus, percepta sacramenti tui nos uirtute defende. P. 

PK. S/2. 
Adalberti episcopi et martyris. 
Omnipotens sempiterne deus, qui hodierna diie beatum Adalbertum martyreia 

tuum atque pontificem, merito passionis sanctis tuis coequasti, tribue quesumus, 
ut meritis ipsius vite exempla gradiamur et a,d eternam pátriám peruenire merea-
mur, P. 

Secreta. Munus quod beati Adalberti martyris tui atque pontiíicis, cuius 
hodie festa celebramus, commemoracionem tibi humiliter immolamus, quesumus 
summe pater: ut illius auxilio ad remedium animarum nostrarum proficiant atque 
paradysiacas portas peducat. P. 

Complenda. Hoc sacramentum corporis et sanguinis tui quad sumpsimus do-
mine quesumus, ut nobis non sit reatus ad penam, sed intercedente beato Adal-
berto, martyre tuo atque pontifice, pocius prosit ad ueniam omnium delictorum 
nostrorum. P, 

A PK. Csíziója nov. 6-án említi Szt. Adalbert Átvitelét (Trans-
latio) ez azonban hiányzik a PK többi ünneprendjében (Naptár, S/,, 
S/2 ). Ebből következik, hogy a Csízió külön forrás után készült. 
Hazánkban és Zágrábban a XII—XIII. szd.-ban is megülték ezt az 
ünnepet.12 

A Kis Sacramentaríumban (S/2) megvan Szt. Wolfkang13 regens-
burgi püspök miséje, melyet az S^-be lapszélre írtak át (91 1.) Két 
Collecta: egy a Vígiliára, egy az ünnepre. A Naptárban okt. 7-re 
teszi, Ez a miseszöveg valamely regensburgi bencés apátságból (St. 
Emmeram?) való, Szt. Wolfkang egyike volt a magyar keresztény-
ség magvetőinek; bencés volta mellett bizonyára ez a tény is hozzá-
járult a PK-ben megnyilvánuló kultuszához. Misekönyörgései a 
következők : 

In uigilia. Deus tuorum gloria sacerdotum, presta quesumus, ut beati Wolf-
kangi confessoris tui atque pontiíicis natalicia preuenimus, eius auxilium sen-
ciamus. P. 

Alia fin die). Deus qui beatum pontificem Wolfkangum glorie sanctorum sí-
milem fecisti, et beata fide munísti, da nobis eius pia mérita deuote sectari, 
qui pastor noster exstitít, et etem it at is glóriám promeruit, P, 

Az elmondottakból azt látjuk, hogy a PK nemcsak a magyar 
liturgiatörténet rendkívül fontos emléke, hanem megőrzője oly tör-
ténelmi hagyományoknak is, melyekről más történelmi források hall-
gatnak. Nemzeti szentjeink, szent királyaink alakját úgy őrzi meg 
számunkra, ahogy a XII. század végének magyarja előtt állottak. 
A liturgia hagyományhoz ragaszkodó szellemének köszönhetjük, hogy 
hét évszázad múlva is a PK könyörgéseivel esdjük az első két 
keresztény század magyar szentjeinek pártfogását hazánkra. 

11 Knauz: Kortan. 130. 
12 Knauz: Kortan, 131. 1. 
13 Knauz: Kortan. 289. 1. 



Középkori bencés iskoláink. 
Csóka 1. Lajos. 

Szent István nemcsak azért hívta országába szent Benedek 
fiait, hogy azok itt a kinyilatkoztatott vallást hirdessék és elterjesz-
szék, hanem azért is, hogy népét Nyugat műveltségével megismer-
tessék. Az első hittérítők a templomokkal egyidőben felépítették 
iskoláikat is s ezáltal otthont teremtettek a keresztény műveltség 
ápolása és terjesztése számára. A kolostoralapító szentkirály pél-
dá já t követték utódai és az ország előkelő nemzetségei olyannyira, 
hogy a XII. század végén már közel 100-ra tehetjük a magyar ben-
cés apátságok számát. S mivel mindezek egymástól függetlenül, ön-
állóan éltek, mindegyiknek önmagának kellett gondoskodnia a rendi 
fiatalság megfelelő kiképzéséről. Ez viszont azt jelenti, hogy minden 
apátságban meg kellett lennie a kolostori iskolának, ahol a hivatá-
sára készülő bencés ifjúság a magister irányítása mellett a megfe-
lelő erkölcsi és értelmi nevelésben részesülhetett. 

Mily célt szolgáltak, mily művelődési anyagot igyekeztek elsa-
játítani és továbbadni az egymást követő nemzedékeknek középkori 
iskoláink? Ezekre a kérdésekre — úgy véljük — akkor adhat juk a 
legvilágosabb feleletet, ha kolostori iskoláink történetét egyetemes 
szempontból tekintjük végig, hisz a szellem, mely őket éltette, 
ugyanaz volt Nyugaton, mint a magyar bencés kolostorokban. 

Az ókor klasszikus kul túrá ja a népvándorlás évszázados viharai-
közt már-már teljesen elpusztult. A római birodalom romjain ú j éle-
tet kezdő germán népeket a szellemi kultúra, a könyvműveltség nem 
érdekelte, A középkor világi társadalmát a középkornak nemcsak 
az elején, de még a végén is a testi ügyesség érdekelte; — a har-
cias erényeket és készségeket becsülte ez a kor. Az íj- és pajzs-
kezelés, a lándzsa vetés, a lovaglás, vadászás és agarászás voltak 
azok a foglalkozások, illetőleg szórakozások, amelyekben a középkor 
harcias gyermeke kedvét találta. Joggal panaszkodhatott tehát a 
frankok történetírója, Tours-i szt. Gergely (f594) : , , Jaj a mi ko-
runknak, mert kiveszett köztünk a tudomány művelése; én magam 
is nélkülözöm a retorikai és a grammatikai műveltséget." 

Az egyház azonban nem nyugodhatott bele a viszonyok íly-
irányú alakulásába, nem mondhatott le a klasszikus műveltség időt-
álló értékeiről. De mégis időre volt szüksége, míg az ókori hagyo-
mány alapján ki tudta alakítani a maga sajátos, keresztény kultú-
rá já t , Mivel más volt a pogány ókor világnézete, mint a keresz-



tény középkoré, természetesen lényegében különbözött a két kor 
iskolájának szelleme is egymástól. A pogányság immanens világ-
nézete tekintetét a földi életre szegezte. Eszménye a közéleti férfiú, 
a rétor volt s erre az életpályára igyekezett nevelni az ókori iskola. 
A kereszténység világnézete viszont transcendens s az egyház az 
örök életre kívánja előkészíteni az embereket. Az ő eszménye tehát 
már nem a rétor lesz, hanem az Isten akaratát ismerő és követő 
hívő ember. Ha a pogány iskola elsősorban oktatni akart, a keresz-
tény sokkal inkább nevelni. A klasszikus műveltségi anyag elsajá-
títása itt már nem annyira cél lesz, mint inkább eszköz, mely hozzá-
férhetővé teszi a tudományok tudományát, a szentírást. A kétféle 
iskola viszonyára vonatkozólag helyesen jegyzi meg az egyik francia 
író, hogy az új iskola nemcsak helyiséget jelent már, hanem egy-
séges világnézetet is. 

Az ú j műveltség kialakításában és elterjesztésében a legnagyobb 
érdem szt. Benedeket, illetőleg rendjé t illeti meg. Szt. Benedek a 
két műveltség határán áll, egyéniségére mindkét kultúra tényezői 
hatást gyakoroltak. A szabin i f jú Rómába került, hogy a szabad mű-
vészetek tanulmányozása révén ő is a közéletben találjon elhelyez-
kedést. A régi római és az új keresztény világnézet különbözősége 
azonban csakhamar világossá vált előtte, A kettő közül az utóbbit 
választotta. Szakított múltjával, elhagyta Róma pogány iskoláit és 
„scienter nesciens" megindult az ú j világ felé. Két-három évtized 
múlva Monte Cassinón találjuk az egykori római ifjút, ahol már az 
ú j világnézet számára alapította meg kolostorát, a „dominici schola 
servitii"-t, az Ür szolgálatának iskoláját (529). 

Szt. Benedek kolostora természetesen nem az értelmi, hanem az 
erkölcsi nevelés szolgálatában állott. Nem a tudományt, hanem az 
erényt illette meg benne az első hely. A bencés kolostor azonban 
ennek ellenére már kezdettől fogva melegágya volt a műveltségnek 
is. A római hagyományokon nevelkedett Szt, Benedek előtt ugyanis 
természetesnek tetszett, hogy szerzetesei mindannyian — az előkelő 
rómaiak épúgy, mint a barbár gótok — ismerik az írást, az olvasás 
tudományát s ennek megfelelően mindegyik kap írószert és magán-
olvasásra szolgáló kódexet, A tudományosan művelt rendalapítónak 
még arra is volt gondja, hogy figyelmeztesse tanítványait, hogy a 
szentírás könyvein kívül azok magyarázatait is olvassák, különösen 
azokat, „melyeket hírneves igazhitű és katolikus atyák szerzettek." 
A Regulának végül fontos intézkedése volt az is, hogy az istentisz-
telet és a kézi munka elvégzése után még naponként több órát ren-
delt a lelkiolvasmány végzésére, mely időt, illetőleg munkát nehéz-
ség nélkül fordíthatták a rendtagok lelki és szellemi műveltségük 
fejlesztésére. 

A középkori keresztény műveltség kezdeteit ismertetve, Cas-
siodorusról, szt. Benedek kortársáról is meg kell emlékeznünk 
(f580). A keresztény tudományok művelése céljából már fiatalabb 
korában a r ra törekedett, hogy Agapitus pápa segítségével Rómában 
keresztény főiskolát létesítsen. Ez a terve ugyan nem tudott meg-



valósulni, de élete vége felé — lemondva az államigazgatásban be-
töltött vezető állásáról — hasonló célra megalapította Délítáliában 
kolostorát, a Vivarium-ot. Az alapítás értelmében a tagok célja az 
erényes élet mellett a keresztény, főleg a szentírási tudományok 
művelése volt. Cassiodorus gazdag irodalmi munkásságában külön 
összefoglalta a rómaiak művelődési anyagát, a ,,hét szabad művé-
szetet" s köztük különösen a retorikát és a dialektikát tárgyalta 
részletesen. Egyéni hatása a középkori oktatás terén maradandó lett 
ugyan, de Vivariuma, ez a keresztény akadémia, nem váltotta 
valóra a hozzáfűzött reményeket. 

A keresztény iskolázás történetében sokkal jelentősebb szerep-
hez jutott szt. Benedek alapítása, mely Cassiodorus halála után pár 
évvel indult el eredményes munkájára. A megindulás érdeme Nagy 
szt. Gergely (f606) nevéhez fűződik, aki szt. Benedeknek nemcsak 
életszentségét magasztalta, de művének, rendjének nagy életerejét 
és hivatását is világosan felismerte, ő volt az, aki szent Ágostont 
és 40 társát Rómából az angolszászok megtérítésére küldötte s ez-
által, a külföldi míssziózásra adott megbízatása által, megtette az 
első lépést, mely az európai népek keresztény kultúrközösségben 
való egyesítésére irányult. A bencések ettől fogva századokon át 
járták Európa országait s mindenhol ugyanazt a vallást, ugyanazt 
a műveltséget terjesztették. Az Angliát megtérítő szerzetesek ugyanis 
nem elégedtek meg a keresztény vallás elterjesztésével és megszer-
vezésével. Ezt a munkát az iskolák felállítása követte. Minden ko-
lostor egyúttal iskola is lett s közülük a legnagyobb jelentőségre 
a Jarrow-i jutott, melynek híres mestere a VIII. század elején Beda 
Venerabilis volt (f735), A bencés tudományosságnak ő az első 
nagyszabású képviselője, aki a szerzetesi életet összhangzásba tudta 
hozni a tudományos és oktató működéssel. Nagy volt Béda mint 
tudós, mert kora enciklopédikus tudását mind elsajátította és nagy 
volt mint iskolamester, akinek tanítását néha 600 főnyi ifjúság is 
hallgatta. Ennek a kultúrális hagyománynak örököse és továbbszár-
maztató ja lett aztán a kontinensen a York-i iskola tanítója, Alkuin 
(f804), aki Nagy Károly kérésére a frank birodalomba költözött. 
Ettől az időtől kezdve nemcsak az uralkodó „palota-iskoláját" igaz-
gatta, de Nagy Károly kultúrpolitikáját is ő sugalmazta. Ily alapon 
jelentek meg azok a frank rendeletek, amelyek első ízben kísé-
relték meg a keresztény iskolaügy egységes szervezését, Megkívánta 
ugyanis Nagy Károly, hogy a plébánosok az ismeretek elemeire ok-
tassák a falusi ifjúságot, a kolostorok és káptalanok pedig ez alapon 
folytassák a közép- és a felsőfokú oktatást, A fuldai apáthoz írt 
levelében (787) kifejtette az uralkodó, hogy mennyire hasznosnak 
tartja, ha az egyházi férfiak a reguláris élet kötelmeinek és a val-
lásos gyakorlatoknak teljesítésén túl tudományos elmélyüléssel és ok-
tatással is foglalkoznak. A most újjászervezett palota-iskola és 
Alkuin Tours-i apátsági iskolája a kor két mintaintézete, igazi fő-
iskolája lett. Ez utóbbinak a növendéke volt a Rabanus Maurus, akii 
fuldai iskolája révén ezt a műveltséget a frank birodalom keleti r á -



szébe plántálta át s ezzel kiérdemelte a ,,Praeceptor Germaniae" 
elismerő jelzőjét, (f854.) 

Az eddigiekben csupán azt igyekeztünk vázolni, hogy az ősi 
kultúra elemeit az elpusztult római birodalomból miként mentették 
át szt. Benedek fiai az alakulóban lévő új, germán államokba. Lát-
tuk, hogy az itáliai műveltség miként jutott Angliába, onnét tovább 
Francia-, majd Németország területére. A kolostori iskolázás így 
hozta létre az első nyugateurópai kultúrközösséget, melynek kivirág-
zását a IX. század első felében méltán nevezhetjük Karoling-rene-
szánsznak, A fentebbiekben azonban ennek a kolostori kultúrának 
inkább csak az ú t já t mutattuk, de nem szóltunk annak tartalmáról. 
Középkori iskolázásunk célkitűzéséről, művelődési anyagáról és 
módszeréről a következőkben fogunk megemlékezni. 

Nagy Károly rendelkezései között nagyjelentőségű volt az, 
amely megkívánta, hogy a plébánosok a falu ifjúságát is részesítsék 
iskolai oktatásban. S hasonlóképen a nagy uralkodónak a művelődés 
iránt érzett rendkívüli szeretete nyilatkozott meg abban is, amikor 
birodalmának világi vezetőit is rá akarta venni arra, hogy a nem 
egyházi pályára szánt gyermekeiket is rendszeresen iskoláztassák. 
A barbárságból alig kiemelkedett népek műveltségi eszményei azon-
ban még nem engedték meg ezen törekvések valóraválását. A plé-
bániai iskolák még századokon át nem jutottak jelentősebb szerephez 
s épígy távolmaradt az ország vezető civil társadalmi eleme is a 
kultúra forrásaitól. E két tekintetben Nagy Károly sikere csak na-
gyon is átmeneti volt s a számban immár megszaporodott iskolák 
utána épúgy, mint előtte az egyházi társadalom kizárólagos tulaj-
donát alkották. Forrásaink ugyan emlegetik, hogy a nagyobb kolos-
toroknak két iskolájuk is volt, az úgynevezett ,,schola interna" és a 
,,schola externa," Ámde ez a felosztás nem azt jelenti, mintha az 
egyházi elemmel szemben állott volna a világi elem iskolája, hanem 
inkább csak azt, hogy a kolostorokban a szerzetesi ifjúságtól elkülö-
nítve oktatást nyerhettek az olyanok is, akik egyházi pályára készül-
tek ugyan, de nem szándékoztak szerzetbe lépni. 

Ezek alapján világos tehát, hogy a kolostori iskolázás főcélja az 
volt, hogy a rendi ifjúságot előkészítse hivatására. Ez a hivatás 
aszketikus életformát és egyházias műveltséget kívánt. Erre a célra 
törekedett a középkor internátus-jellegű iskolája az erkölcsi és az 
értelmi nevelés eszközeivel. A kolostori közös élet, de a kor kollek-
tív lelki irányzódása is a szerénységet, az alázatosságot tette az er-
kölcsi nevelés sarkpontjává. Az önmegtagadásra való ezen törekvés; 
jele az, amikor az írók nevüknek legfeljebb csak kezdőbetűjét jelzik 
leveleiken s amikor — ami szintén gyakori eset — műveiket névte-
lenül jelentetik meg, 

A kolostornak felajánlott ezen gyermekek (puerí oblati) erköl-
csi nevelésével együtt megindult az értelmi nevelés is, A kb, 7 éves 
korral kezdődő oktatás 3 szakaszra oszlott: az elemi ismeretekre, 
a hét szabad művészetre és a teologia tanulására, A kolostorok ar ra 



törekedtek, hogy ezeket a gyermekeket minél előbb megismertessék 
sa já t életformájukkal, s hogy az istentiszteletnél minél előbb alkal-
mazhassák őket. Az elemi oktatás azzal kezdődött, hogy a tanulók 
emlékezetbe vésték az apostoli és az athanázi hitvallás, a miatyánk 
szövegét, megismerték a főbb erkölcsi törvényeket (a tízparancsola-
tot, a főbűnöket, az irgalmasság cselekedeteit) s erre aztán a zsoltár-
tanulás következett. Az idegennyelvű (latin) szövegeknek ez a meg-
tanítása természetesen hosszú időt és sok munkát igényelt. Az em-
lékezet túlságos igénybevétele azonban általában jellemzi ennek a 
kornak a pedagógiáját, aminek legfőbb oka a szövegek, a könyvek 
ritkasága volt. A hallásból, a sokszoros ismétlés által elsajátított 
ezen ismeretekre következett az olvasás tanítása. A betűk megis-
mertetése és az olvasás gyakorlása rendszerint a már ismert zsoltár-
szövegeken történt. Az írás oktatására csak ezután került sor. Ennek 
módszere hasonló volt a rómaiakéhoz. A tanulók kezdetben stílust 
kaptak s ezzel írták a betűket és a szövegeket a viasztáblákra. Ké-
sőbb aztán már tollat és pergament is vehettek kezükbe. A számolás 
alapműveleteit szintén már az elemi fokon kellett megismernie a 
tanulónak. Az arabszámok ismerete előtt ezek elsajátítása is sokkal 
bonyolultabb feladat volt, mint napjainkban. A gyermekeknek az 
istentiszteleten való szereplése végül még bizonyosfokú énektanítást 
is szükségessé tett, ami szintén sok gyakorlást, kitartó munkát 
igényelt. 

A kolostori iskolázás középső fokozatát a hét szabad művészet 
elnevezéssel illették, A ,,septem artes liberales" — mely elnevezés 
először az V. században élt Martianus Capellánál található — mű-
velődési anyaga két csoportra oszlik. Az első a „trivium", mely a 
nyelvi tanulmányokat vagy tágabb értelmezéssel a szellemtudomá-
nyokat foglalja magába (grammatica, dialectica, rhetorica), A máso-
dikba, a ,,quadrivium"-ba már inkább a reál tudományok (arithme-
tica, geometria, astronomia, musíca) tartoznak. A hét szabad mű-
vészet tárgyait azonban sem az ókorban, sem a középkorban nem 
tartották egyaránt fontosaiknak, A római ifjúság színe-java a köz-
életre, az állami szolgálatra készült s e téren az ékesszólás képessége 
biztosította számára a legnagyobb lehetőségeket. Ezért jutottak kü-
lönleges jelentőségre az ékesszólást tanító rétoriskolák, ahol Cicero 
és Quíntilianus művei nyomán készítették elő a tanulókat jövendő 
pályájukra. A latinnyelvű ifjúság számára a grammatika és a di-
alektika kevesebb gondot okozott, a quadrivium tárgyaival pedig 
már inkább csak a tudományos ambíciókkal rendelkező ifjak fog-
lalkoztak. A középkor iskolája szintén csak a trivíum tárgyait ka-
rolta fel. A retorika azonban elvesztette korábbi jelentőségét, hisz a 
forumok és a törvényszéki tárgyalótermek zaja már rég elhallgatott. 
Az első helyet itt a grammatica vette át, mely arra törekedett, hogy 
kereszténnyé lett különféle nyelvű európai népek gyermekeit a latin 
nyelvre megtanítsa s ezáltal megnyissa számukra az ókori és a 
keresztény kultúra forrásait és megértesse velük a latinnyelvű Egy-
ház szertartásait. 



Iskoláink középső fokozatának a legfőbb feladata tehát a latin 
nyelv ismeretének írásban és beszédben való elsajátítása lett, E 
feladata megvalósításában azonban nagy óvatosságot tanúsítottak 
középkori iskolamestereink. Az oktatás vezérfonalául ugyan az egész 
korszakon át Donatus (IV, sz.) és Priscianus (V.—VI. sz.) nyelv-
tanát használták, de ezekhez Béda, Alkuin, Rabanus Maurus és má-
sok is korán készítettek már magyarázatokat és átdolgozásokat. 
Szükségesek voltak ezek egyrészt azért, mert Donatus és Priscianus 
még a latin anyanyelvű ifjúság számára készítették könyveiket s 
azok igényeit tartották szem előtt. De szükségesek voltak másrészt 
azért is, mert a klasszikus szerzőkből vett példáik nem mindig felel-
tek meg a kolostori iskola nevelési elveinek. A grammatikai oktatás 
egyébként nem elégedett meg a latin nyelv ismertetésével. A helyes-
írás, a stilisztika, a verstan is részletes tárgyalást kapott s az igazi 
logikai iskolázásnak is ez volt a helye és ideje. A tanult szabályokat 
aztán a klasszikus írók szemelvényes munkáin gyakorolhatták a ta-
nulók s szerzett ismereteiket prózai és költői dolgozataikon mutatták 
be. A klasszikus írókkal szemben már kezdettől fogva tanúsított bí-
zonyosfokú bizalmatlanságot a X. században már szinte ellenséges 
érzület váltotta fel, A clunyi vallásosság és az utána csakhamar 
Itáliában is fellépő aszketikus lelkiség már veszedelmes mérget lá-
tott a klasszikus művekben s e tekintetben még a korábban oly 
nagyrabecsült „szűzies" Vergilius sem nyert kegyelmet, A klasszi-
kusok helyét így a X. és XI. század iskoláiban mind nagyobb mér-
tékben foglalták el az egyházatyák és a keresztény költők (Juven-
cus, Sedulius). A nevelési szempontnak ez az egyoldalú érvényesí-
tése később aztán nem kis mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a 
kolostori iskolázás szellemi színvonala aláhanyatlott és a XII. szá-
zadban már nem tudott lépést tartani a kor követelményeivel. 

A kolostori iskolázásnak a XII. századig tartó korszakát joggal 
nevezhetjük a grammatika korának is. Raj ta kívül a dialektikának 
és a retorikának már egészen jelentéktelen szerep jutott. Alkuin 
ugyan összeállította a dialektika lényeges tananyagát és Rabanus is 
kijelentette, hogy a heretikusokkal szemben szükség van ezek isme-
retére is, a középkornak tekintélyen alapuló szelleme mégis bizal-
matlanul nézte a filozófusok okoskodását. A hit és a tudás szembe-
állítását látták a XI, században hódító útra induló olasz díalektiku-
sok munkásságában a kor tudós bencései (Szt, Gellért, a St. Em-
meram-i Othlo). A század végének legkiválóbb szellemei: Lanfranc 
és szt. Anzelm (mindkettő Bec-i apát, majd Canterbury-i érsek) 
azonban már az ellentétek elsimításán dolgoztak s így a győztes 
dialektika a XIII, század elejére már kialakíthatta a filozófia nagy-
szerű rendszerét, a skolasztikát. 

Amint a dialektika, úgy a retorika középkori oktatása is alig 
állott egyébből, mint a fontosabb fogalmak meghatározásából, az 
anyag vázlatszerű összefoglalásából, Rabanus Maurus tudta ugyan, 
hogy az egyház igazságainak védelmében és hirdetésében haszon-
nal alkalmazhatja az ékesszólás eszközeit, Alkuin azonban arra mu-



tátott rá, hogy a retorika tanulmányozása inkább az államigazgatás-
ban működők számára szükséges. A további fejlődés tényleg Alkuin-
nak adott igazat, mert a retorikai oktatás legfontosabb tárgya az 
„ars dictaminis" lett, mely főleg levélírásra, oklevelek kiállítására 
tanította meg az ifjúságot. Az oklevelek kiállításai módjának isme-
rete viszont bizonyos jogi tanulmányokat is megkívánt s a tanulók 
ezt is a retorikai oktatás keretében végezhették el. Itáliában a közép-
koron át fennmaradt régi rétor-iskolák hagyományaiból ily alapon 
tudott kifejlődni a XIII. század elején a híressé vált jogi egyetem 
Bolognában. 

A trivium anyagának ezen ismertetéséből már megállapíthatjuk, 
hogy az oktatás célja az volt, hogy a növendékeket megismertesse 
a latin nyelvvel s ezáltal lehetővé tegye számukra a szentírással 
való foglalkozást, az egyház szertartásainak, a vallás tételeinek és pa-
rancsolatainak a megértését. A grammatikai oktatás tehát csak esz-
közjellegű volt, A kolostori iskola a latin auktorokban csak a nyelvet, 
a formát, a gondolat kifejezésének az eszközét figyelte, de az azok-
ban megnyilatkozó szellem már hidegen hagyta, sőt mi több, nem 
egyszer ellenségesen lépett fel vele szemben, A középkor mesterei 
sokkal többre becsülték azokat az erkölcsi értékeket, melyeket a 
szentírás, a szentatyák iratai és a szentek életrajzai nyújtottak szá-
mukra, A latin nyelv elsajátításán kívül azonban nem csekély értéke 
volt annak a formális nevelésnek, annak a logikai iskolázottságnak, 
melyben a nyelvtani oktatás révén részesültek a tanulók. 

A trivium formális célú képzésével szemben a tárgyi ismeretek 
nyúj tása már a quadrivium feladata lett volna, A quadrívium tár-
gyait azonban a maguk részletességében alig tanították a kolostori 
iskolákban. Papoknak és szerzeteseknek alig volt ezekre szükségük. 
Az aritmetica közönségesebb műveletei még alkalmazást nyertek az 
építkezésekkel kapcsolatosan a geometriában, a felső foka azonban 
már a számmisztika homályos és bizonytalan területeire vezetett, A 
musica az ének- és a zeneelmélet kérdéseivel foglalkozott, az astro-
nomiának pedig főleg az időszámításban volt szerepe. Az időszámí-
tás legfontosabb feladata húsvét napjának a megállapítása volt, 
mert ennek időpontjához igazodtak az egyházi év mozgó ünnepei. 
Ezen ,,computus"-on kívül az időmeghatározáshoz tartozott a ,,Cisio 
Janus ' ' is, ami alatt azokat a két-kétsoros hexametereket értették, 
melyek úgy foglalták össze egy-egy hónap ünnepeit, hogy azok kezdő 
szótagjai a versnek annyiadik szótagját alkotta, mint ahányadík napra 
esett az ünnep az illető hónapban, A Cisio ismerete fontos volt 
azért, mert a középkor a nevezetesebb ünnepek, nem pedig a hó-
nap egymásra következő napjainak sorszáma szerint datálta írá-
sait, Amint azonban a computust is a legtöbb iskola már készen 
kapta valamelyik kiváló computistától, épúgy a Cisio összeállításá-
val sem kellett minden mesternek foglalkoznia. Az iskolák rendsze-
rint csak rámutattak annak használati módjára, 

A ,,hét szabad művészet" ily módon való elsajátítása révén elő-
készültek immár az i f jak arra, hogy a szentírás megismeréséhez fog-



janak, hogy megkezdjék teológiai tanulmányaikat. A cél e téren az: 
volt, hogy a növendékek meg tudják érteni a szent könyveknek 
nemcsak a történeti (szószerinti), hanem az erkölcsi és a misztikus 
értelmét is. A szentírásnak ez az ismerete volt ugyanis Rabanus 
Maurus szerint ,,az az alap, melyen minden tudás felépül." De a 
növendékek nemcsak magukat a szentírási könyveket tanulmányoz-
ták, exegetizálták, hanem olvasták a róluk szóló magyarázatokat, 
fejtegetéseket is, melyeket az egyházatyák és a későbbi tudósok ké-
szítettek. Mivel ezeknek a tanulmányoknak nagyon is gyakorlati 
céljuk volt, nemcsak jegyzetekkel, magyarázatokkal kísérték a mes-
terek a szent szövegeket, hanem már ekkor teljes szövegű anya-
nyelvű fordításokat is készítettek. így pl. Beda Venerabilis lefordí-
totta angol nyelvre szt. János evangéliumát. A gyakorlati szükség 
kívánta meg azt is, hogy erkölcstani kérdésekkel tüzetesen foglal-
kozzanak. Alkuin külön felhívta a Tours-i magísterek figyelmét arra, 
hogy a gyónási előkészítést gondosan végezzék. A szertartási szöve-
gek közül sokat — pl, a keresztelés, a szentmise szokott szövegét — 
kívülről kellett tudnia a növendékeknek, A középkor haladtával vé-
gül mindig inkább követelték a jogi oktatást is s a XII, század folya-
mán a kánonjog már nemcsak önálló studium lett, hanem az egész 
teológiai oktatásnak a gerincét képezte, A kolostori iskolázásnak ezen 
a felső fokán ugyan nem beszélhetünk olyan rendszerességről, mint 
amilyent az elemi és a középoktatásban szemlélhettünk, azt mégis 
megállapíthatjuk, hogy a legszívesebben Nagy szt, Gergely és sevillai 
szt. Izidor műveit (Regula pastoralís — De offíciis ecclesiasticís)' 
használták vezérfonalul. 

A kolostori iskolázás kialakulásának és művelődési anyagának 
az áttekintése után a következőkben az itt alkalmazott módszerről 
fogunk néhány szóban megemlékezni. Már az elemi oktatás érinté-
sekor rámutattunk arra, hogy középkori iskoláink mennyire igénybe 
vették és ki is fejlesztették növendékeik emlékező képességét. Az 
iskola munkáját megkönnyítő kézikönyvek hiánya egyrészt, másrészt 
pedig az a tény, hogy a gyermekek egészen másirányú érdeklődést 
hoztak magukkal otthonról, mint amilyent az iskola megkívánt: rá-
mutat már arra, hogy a magistereknek is milyen nehézségekkel kel-
lett megküzdeniök. Ez a körülmény és a bibliai nevelés szigorúsága 
ad ja továbbá természetes magyarázatát annak, hogy a kolostori is-
kola fegyelmező eszközei közt miért szerepelt oly gyakran a vessző-
zés. A sajátos nehézségek legyőzését azonban más eszközökkel is 
igyekeztek elérni középkori mestereink. A figyelem felkeltését és 
ébrentartását a párbeszédes előadási formával akarták biztosítani. 
Már Donatus is ilyen kérdés-felelet alakjában dolgozta ki gramma-
t ikáját s az összes bencés apátságokban ismertek voltak Nagy szt. 
Gergely „Díalogus"-ai, melyekben a szerző (Gregorius) egy Petrus-
szal folytatott párbeszéd keretében mondotta el szt. Benedek csodás 
élettörténetét. Ezeket a példákat követték a későbbi írók is. így Béda 
a húsvétszámítást ismertető könyvét (De ratíone computi) szintén 
ebben a katechetikus formában írta meg. Alkuin grammatikai tani-



tását a két növendék: Franco és Saxo egymáshoz intézett kérdései-
ben és feleleteiben adta elő, a retorika és a dialektika kérdéseit vi-
szont Nagy Károllyal folytatott beszélgetés folyamán tárgyalta (Ca-
rolus rex — Albinus magister). De ugyancsak nála előfordult már 
a „disputatio" előadási a l ak ja is (Pipini regalis et nobilissimi iuvenis 
Disputatio cum Albino scholastico), mely pedig csak századok 
múlva, a skolasztikának lett kedvelt tárgyalási formája. Hogy kor-
szakunkon végig mennyire szerették az írók és az előadók ezt a 
kérdés-feleletben mozgó pozitív előadási alakot, azt kiválóan szem-
lélteti a magyar bencés iskolákban is használt két könyv, az ,, Inter-
r o g a t e Petri" és a „Liber Quare", melynek címe a módszer jelzésén 
kívül semmi utalást sem nyúj t a tartalomra vonatkozólag. 

A fön többiekben néhány vonással körvonalazni igyekeztünk a 
középkori oktatásnak azt a formáját, melyet kolostori, vagy bencés 
iskolázásnak nevezünk s amelynek ideje a VII.—XII, századig ter-
jed. A következőkben azokra a nyomokra óhajtunk rámutatni,melyek 
utalnak arra, hogy a magyarországi bencés iskolák is hasonló alapon 
épültek fel, s hogy munkásságuk megfelelt a kolostori iskolázás álta-
lános követelményeinek. 

Tárgyalásunk folyamán láttuk, hogy szent Benedek fiai miként 
indultak meg hódító út jukra Itáliából Angliába, onnét Francia-, majd 
Németországba s miként teremtették meg a „Respublica Christiana"-t 
a hit és a műveltség fegyvereivel. Ezek a bencés hagyományok éltek 
és hatottak akkor is, amikor a X. század végén a magyarok is csat-
lakozni kívántak ehhez a Respublica Christianához, vagyis a nyugati 
keresztény kultúrközösséghez. Hozzánk is eljöttek a szt. Ágostonok 
és szt. Bonífácok szellemi utódai, hogy a vallás után a műveltség 
alapjai t is lerakják Magyarországon. Ezek a bencések ugyanis ma-
gukkal hozták rendjük szellemét és koruk kul túráját s a magyar ko-
lostorokban ú j otthont készítettek számukra. Ezek iskolázottságát, 
műveltségét szemlélve megkaphatjuk közvetve a feleletet arra a kér-
désre is, hogy milyenek lehettek a bencések első iskolái Magyar-
országon. 

A hozzánk érkezett bencések egyik legjelentősebb a lak ja kétség-
kívül az a szt. Adalbert volt, aki közvetlenül és tanítványai révén 
erőteljesen rányomta egyénisége bélyegét szt. István alkotására. Az 
előkelő cseh származású Adalbert az elemi ismereteket és a zsol-
tárokat még a szülői házban tanulta meg, de aztán a magdeburgi 
káptalani iskolába került, ahol 9 éven á t foglalkozott a szabad művé-
szetek és a teologia tanulásával. Otrik mesternek és Adalbert érsek-
nek, a korábbi bencés szerzetesnek, különös gondja volt Adalbertre 
és a hazulról velement tanulótársára, és gyermekkori barát jára , Rad-
iär a, A tanulmányait befejező Adalbert ugyan csakhamar Prága 
püspöke lett, de ideális lelkülete a még csak alakulóban lévő cseh 
kereszténységgel nem tudott megbarátkozni, azért pár év múlva (988) 
a római szt. Elek és Bonifác-kolostorba lépett. Boldog éveket töl-
tött itt a hasonló lelkű társak között Adalbert, de később mégis — 



a pápa parancsára — kénytelen volt visszaköltözni Prágába. Hogy 
ez a változás ne essék annyira nehezére, megengedték neki, hogy 12 
bencést vihessen magával Csehországba, akik számára aztán Brew-
nowban apátságot alapított. Adalbert ugyan ez alkalommal is csak 
2—3 évig tudott megmaradná püspöki székhelyén s végül ismét le-
mondott püspökségéről és rövidebb ideig tartó magyarországi tartóz-
kodás után a római kolostorába vonult vissza. A hamarosan be-
következett vértanúhaláláig többet ugyan már nem jött Adalbert 
Magyarországra, de pár év alatt idejöttek szinte összes tanítványai. 
Éveken át szt. István udvarában találjuk a szerény és ,,bölcs" Radiât; 
a brewnowi bencéseket apátjuk, Anasztáz vezette át hozzánk. A 
szent püspök másik kedves papja, kit élete végén szintén egy apát-
ság élére állított, Asztrik apát is magyar földre hozta szerzeteseit. 
Az előbbi számára egyelőre a pannonhalmi, az utóbbinak a pécsvá-
radí kolostor apátságát adta a király. De nem sok idő telt el s Anasz-
tázt már az esztergomi, Asztríkot pedig a kalocsai érsekség élén lát-
juk. Az alapvetés munkáját szemlélve nem kerülheti el figyelmünket 
querfurti szt. Brúnó alakja sem, aki szt. Adalbert példájára szintén a 
magdeburgi iskolában tanult, később a római szt, Elek és Bonifác-
apátság tagja lett, 1004 körül pedig hosszabb időt töltött szt. István 
udvarában, S végül még két tudós bencésről kell megemlékeznünk: 
szt. Wolf gangról és szt. Gellértről. Az előbbi az elemi ismeretek 
elsajátítása után az egyik leghíresebb német kolostori iskolában, 
Reichenauban, majd pedig Würzburgban nyerte kiképeztetését. 
Utána barátja, Henrik érsek kérésére átvette a trieri káptalani is-
kola vezetését. Az érsek halála (964) után azonban megvált állásá-
tól és az einsiedelni apátságba kért felvételt. Ám a kiváló tudós 
itt is csakhamar kénytelen volt átvenni a magister szerepét s 
főleg e téren működött mindaddig, míg nemesebbre vágyó lelke 
a magyar misszióba nem szólította (972). Nem raj ta múlott, hogy 
csak rövid időt tölthetett hazánk nyugati vidékein s év végére már 
a regensburgi püspökség kormányzására kellett vállalkoznia. Magyar 
kapcsolata azonban ezáltal nem szűnt meg, sőt Gizella hercegkis-
asszony nevelésével nagyon is közvetlen hatást gyakorolt a magyar 
kereszténység fejlődésére. Szt. Gellért személyével kapcsolatban 
egyelőre csak annyit jegyzünk meg, hogy a tudományos képzettsé-
gét a kolostori iskolán kívül főleg a híres bolognai rétoriskolán 
nyerte. Ez utóbbi helyen grammatikán kívül bölcseleti, jogi és zene-
elméleti tanulmányokkal is foglalkozott. Az itt szerzett tudását és 
könyveit is magával hozva érkezett 1015 körül hazánkba. 

Ezen adatok alapján már világosan láthatjuk, hogy a római 
apátságból hozzánk került Anasztáz és Asztrik apát csakis korsze-
rűen szervezhette meg a pannonhalmi s a pécsváradi kolostori, majd 
az esztergomi s a kalocsai káptalani iskolát. De a többi bencés apá-
tok is a lehető leggyorsabban megszervezték iskoláikat s így gondos-
kodtak a szükséges utánpótlásról, tanult és magyarul beszélő hit-
térítők képzéséről. A magyar bencés iskolák első ismert növendéke, 
„puer scholasticus"-a az a Maurus volt, aki később pannonhalmi 



apát, m a j d pedig Pécs második püspöke lett (1036.) De ezek közül 
való már az a 12 tanult (literati) szerzetes is, akiket a pannonhalmi, 
a pécsváradi, a bakonybéli, a zalavári és a zoborhegyi apát küldött 
segítségül a marosvári püspökséget szervező szt. Gellértnek s akik 
közül 7 már magyarul is tudott prédikálni. (1030.) 

A hazánkba jött bencések azonban nemcsak a kolostori, hanem 
jórészt a káptalani iskolák megszervezőinek is tekinthetők. Bizonyára 
nemcsaik Marosvár ott, hanem Kalocsán és Esztergomban is ők al-
kották a püspök első káptalanját s így az iskola megszervezése is 
az ő feladatukká vált. Valószínű, hogy ezeket az első bencéseket 
találjuk még 1020—1028 körül is Esztergomban s ezek azok, akik-
ről Arnold regensburgi bencés tett említést könyvében, A St, Em-
meram-kolostornak ez a szerzetese ugyanis apá t ja megbízásából Ma-
gyarországba jött s hat hetet töltött Anasztáz esztergomi érsek ud-
varában. A szt, Emmerám új életrajzán dolgozó tudós bencés itt 
időzése alkalmával antifónákat és responzóriumokat is írt szentje 
tiszteletére s ezeket Anasztáz érsek úgy megtanítatta szerzeteseivel és 
klerikusaival, hogy szt. Emmerám ünnepén már énekelték is őket. Ar-
nold művének ez a mellékesen odavetett adata egyébként annak felté-
telezésére is feljogosít bennünket, hogy szt. Wolfgang, legalább is pap-
jai révén, továbbra is kapcsolatban maradt a magyar kereszténységgel 
s így a nagy iskolamester — ha közvetve is — hatással volt a magyar 
művelődési viszonyok alakulására. Hogy életében küldött-e hittérí-
tőket maga helyett Magyarországra, nem tudjuk. De halála után 
két évvel hazánkba jött neveltje, Gizella királyné, akinek környe-
zetében bizonyára számosan jöttek hozzánk a szt. Wolfgang által 
újjászervezett és híres iskolával rendelkező St. Emmeram-apátság 
tagjai közül is, akik közé az említett Arnold is tartozott. 

A XI, század elején alapított magyar kolostori iskolák szellemi 
színvonalát biztosította tehát az a körülmény, hogy azokat külföldi 
férfiak szervezték meg mégpedig azon minták szerint, amelyekben 
ők maguk tanultak vagy tanítottak. Ez, a reánk nézve oly előnyös 
külföldi hatás azonban nem szűnt meg szt. István halála után sem. 
A párévtizedes belső nyugtalanságok után szt, László volt az az 
uralkodó, aki a külföldi kapcsolatokat ismét felvette, illetőleg ön-
tudatosan erősítette. A nyugati szellemiséggel való érintkezést nem 
csak azáltal ápolta, hogy érintkezésben állott a bencés ősmonostorral, 
Monte Cassinóval, de egészen sajátos módon is. A somogyvári apát-
ságot ugyanis oly feltétellel alapította, hogy az a délfranciaországi 
St. Gí//es-kolostornak legyen alárendelve. Az apátság átvételére 
megérkezett St. Gilles apátja, Odilo, de vele jött Poitiers-i Péter 
iskolamester (grammaticus Pictaviensis) is, A somogyvári kolostori 
iskolának francia minta szerint való megszervezése és irányítása 
természetesen az ő feladata lett. Ennek az iskolának a művelődési 
jelentőségét még csak emelte az a körülmény, hogy a kolostor 
apát ja i s jórészt szerzetesei is az egész XII. századon át a francia 
anyakolostorból származtak hozzánk. 

Kolostori iskoláink belső életével ez alkalommal nem szándé-



kozunk részletesebben, foglalkozni. E helyett csak utalunk Kühár 
Flórisnak Szemlénkben (XI. évf. 241—252. 1.) megjelent tanulmá-
nyára, melyben részletes képét adta a pannonhalmi iskola XI. szá-
zadban végzett munkájának. Hogy ez — s mintájára a többi is — 
a XII. században is élt és virágzott, azt a XII. század közepéről 
származó bizonyítékkal igazolhatjuk. Egy Cerbanus nevü szerzetes, 
aki ismételten megfordult Pannonhalmán, jól tudta ugyan, hogy 
szt. Márton híres ,,collegium"-a bővében van az isteni tudományok-
hoz szükséges könyveknek, mégis remélte, hogy tanulói (studiosi) 
hasznát vehetik a pásztói apátságban általa készített 2 latin fordí-
tásnak — mely a görög szentatyák első megjelenése a latin kolos-
torokban. A nyugati és a magyar kolostori iskolák szellemi rokon-
ságának igazolására végül még egy beszédes tanúra hivatkozhatunk. 
Zalán Menyhért, aki Cerbanus említett kéziratát ismertette folyó-
iratunkban (I. évf. 46—60. 1.), részletesen foglalkozott a Pray-
kódex forrásaival is (Magy. Könyvszemle, 1926, 3—4. sz.), Tanul-
mányában világos megállapítást nyert, hogy az a bencés, aki a XII. 
század második felében végezte tanulmányait és a század végén, 
illetőleg a következő elején készítette el misekönyvét a boldvai ben-
cés apátság számára, egészen a nyugati kolostori iskolázás szellemé-
ben nyerte kiképeztetését. Tanulta, ismerte a nagy bencés iskolames-
terek műveit, idézett Bédából és egész részletet közölt Alkuin ,,dis-
putatio"-jából, melyet föntebb mi is emlegettünk. 

Ezzel el is érkeztünk tanulmányunk végéhez, noha jól tudjuk, 
hogy a XI.—XII. századi magyar bencés iskola s a magyar bencés 
műveltség ismertetése még egy nagy hiányban szenved. Vizsgálnunk 
kellene még ezen iskolák tanítványainak munkásságát s irodalmi 
működését, ami tán a legékesebb bizonyítója lenne annak az állítás-
nak, hogy a középkori magyar bencés szellemi élet megvolt, virágzott, 
— ha némileg mostohább viszonyok, kezdetlegesebb körülmények kö-
zött is, mint az évszázados fejlődéssel dicsekvő nyugati kolostorokban. 
Ezzel, a középkori bencés irodalom ismertetésével azonban majd egy 
következő tanulmányunkban szándékozunk részletesebben foglal-
kozni. 

A felhasznált irodalom. Barth, P. Geschichte der Erziehung in soziologischer 
und geistesgeschichtlichsr Beleuchtung. Leipzig, 1911. — Berlière, U. Écoles 
claustrales au moyen âge. Bruxelles, 1921. — Békefi R. Árpádkori köz-
oktatásügyünk és a veszprémi egyetem létkérdése. Századok, 1896. — Denifle, 
H. Die Universitäten des Mittelalters bis 1400. Berlin, 1885, — Dürkheim, E. 
L'évolution pédagogique en France. 2 köt. Paris, 1938. — Fináczy E, A középkori 
nevelés története, Bpest, 1914, — Irsay, St, Histoire des universités françaises et 
étrangères. 2 köt. Paris, 1933, 1935. — Riboulet, L, Histoire de la pédagogie. Pa-
ris, 1935, — Specht, Fr. A, Geschichte des Unterrichtswesens in Deutschland von 
den ältesten Zeiten bis zur Mitte des XIII. Jahrhunderts. Stuttgart, 1885, — Thal-
holer, F, X, Unterricht und Bildung im Mittelalter. München, 1928, 



Á XIX. század pedagógia-történetének bölcseleti eszméi. 
Dr. Yárkonyi Hildebrand. 

(Első közlemény.) 

Ha a 19. század szellemi arculatát vizsgáljuk, könnyen észre-
vehetjük, hogy ez a „szellemi század" tulajdonképen Rousseautól 
a világháborúig tart és ami a nevelés-elméi eteket illeti, meglehetősen 
egységes áttekintést enged meg. A világháború óta az európai neve-
lésügynek és nevelési elméleteknek különösen a német szellemi ha-
tásokat befogadó világában a politikum és a faj i kérdések kerültek 
a középpontba; az angol-szász világ és szellem azonban töretlen vo-
nalban fu t ja a nevelésről való gondoskodásnak azt a pályáját, 
amelyet a 19, században megkezdett. A mult század tehát egységes 
egésznek tűnik fel előttünk; és azokban az években, melyek a 19. 
század örökségét az állandó hullámverés makacsságával tördelik és 
porlasztják, szükséges, hogy a pedagógia elmélkedői belemélyedje-
nek a közvetlen elődök szellemi hagyományaiba. Épen a 19, század 
szellemtörténete vezeti r á a gondolkozást arra a tanulságra, hogy a 
történeti folytonosság tulajdonképen semmilyen „forradalommal" 
nem szakítható meg gyökeresen; a mult eszméi és intézményei min-
den értelmi és kulturális földrengésben és földrengés után is elpusz-
títhatatlanul élnek tovább, sokszor re j te t t életet, — de hatástikban 
beleolvadnak a jövő eszmeáramlataiba és alakít ják őket. Ugy látszik, 
mintha az „eszméknek", melyek az emberiség szellemi életének ko-
ronkiint uralkodó csillagzatai, természetes életük és pályájuk volna, 
Spengler „kultúráihoz" hasonlóan; van ifjúságuk, termékeny koruk és 
eíhanyatló öregségük. Ezt a természetes-dinamikus pályát megfut-
niok époly történeti törvény parancsolja, mint ahogyan szükség-
szerű törvénynek tűnik fel előttünk az, hogy az egyszer uralkodó 
eszmék hatalmát kettétörni és pályájuk természetes vonalát meg-
szakítani nem lehet. 

Kant hagyománya. 

Kantot nem azok az előadásai teszik emlékezetessé a nevelés-
tudomány történetében, melyeket a nevelésről tartott . Ezeknek az 
előadásoknak megítélésében teljesen követhetjük Fináczy vélemé-
nyét (Neveléselméletek a XIX. sz.-ban, 1934,), aki rámutat, hogy 
„ezeknek az előadási vázlatoknak gondolatmenete csak erőszakos 
magyarázattal nevezhető rendszeresnek" (7, 1.) Kant szellemi alak-
jának és filozófiájának azonban nem is itt kell keresni neveléstudo-
mányi jelentőségét, hanem abban a hatásban, melyet a neveléstu-



domány művelőire tett és ezzel a pedagógia sorsát bizonyos terüle-
ten hosszú időre meghatározta. 

Kant igazi jelentősége kettős: egyrészt a pedagógiának bölcse-
leti alapvetést adott s ezzel rámutatott, hogy semmilyen tudomány 
sem állhat meg filozófiai „önigazolás" nélkül; — másrészt minden, 
az emberrel foglalkozó tudománynak kiindulópontját, mutatta meg: 
neveléstudományunk úgy alakul, amilyen az antropológiánk, vagyis 
amilyen alapvető felfogást alakítottunk ki magunknak az emberről. 
Az egész 19. századnak igen sok (német-filozófiai) törekvése, mely 
a neveléstudománynak bölcseleti alapvetést kívánt adni, Kant fel-
fogásához fűződik, még akkor is, ha az alapvetés más, mint ami a 
kanti rendszerből következik. Példaképen hivatkozhatunk Herbartra, 
aki szerint a neveléstudomány („Pädagogik als Wissenschaft") „az 
egész filozófia ügye, mind az elméletié, mind pedig a gyakorlatié 
és . . . a sokféle tényismeret könnyen egybefogó raisonnementsé", 
mondja egy helyen; tehát a neveléstudomány megalapozását ő is a 
bölcselettől vár ja ; de ez az alapvetés egészen más eszméket tartal-
maz, mint Kantnál. Kant a neveléstudomány bölcseleti alapvetését 
egész kritikai filozófiájával megadja, tehát lehet beszélni „kritikai 
pedagógiáról" épen úgy, mint ahogyan — a kanti gondolatrendsze-
ren belül — bármely tudománynak ismerettaná alapvetéséről. Ezen 
távolabbi („transzcendentális") alapon kívül azonban még más, köz-
vetlenebb úton is hozzájárult Kant bölcselete a neveléstudománynak 
bölcseleti megalapozásához, amennyiben oly speciális elveket is 
nyújtott, amelyek a neveléstudománynak egyes részletkérdését az ő 
rendszere szellemében oldották meg. Ezeket az irányelveket Kant 
tulajdonképen a három nagy kritika fő fogalmaiban ad ja meg. Az első-
ben (a Tiszta Ész Kritikájában) készen van a szemléletről és a foga-
lomalkotásról szóló tan, melyeknek pedagógiai alkalmazása új ra elve-
zet a régi bevált elvhez: minden emberi ismeretszerzés szemlélettel 
kezdődik és fogalmakkal (Kantnál még ezenkívül „eszmékkel") feje-
ződik be, ami a tanításban a szemléltetés pedagógiai elvéhez vezet. 
Még inkább a szemléltetésre irányítja a Kanti örökségből táplálkozó 
pedagógiát a másik nevezetes tétel: „a szemléletek fogalmak nélkül 
vakok, a fogalmak szemléletek nélkül üresek." 

Mélyebbre hatolunk a nevelés felfogásának irányelveit keresve, 
ha Kanttal átmegyünk a létezés birodalmából a „kellés" világába, az 
erkölcsi törvények filozófiájába. E ponton azonban Kant transzcen-
dentális bölcselete elválaszthatatlanul egybeolvad a 19. század másik 
lényeges irányzatával, a naturalizmussal. Ez a tétel kissé meglepően 
hangzik; feladatunk e helyen az, hogy Kant bölcseletének sajátos 
tényezőit oly tisztán szételemezzük, amennyire csak lehetséges; s 
ha ennek a célnak eleget teszünk, kiderül, hogy a transzcendentális 
bölcselet árama bizonyos naturalisztikus elemet is hordoz magával. 
E megállapítással természetesen még nem kívánunk a kritikai filo-
zófián kritikát gyakorolni; a nevelés fogalmához azonban úgy látszik 
Kant sem jutott el másként, mint hogy számításba vette az emberi 
természetnek érzelmi és irracionális elemeit. Ugy is mondhatnók, 
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hogy a neveléstudomány elvi megalapozásában Kantnál a transzcen-
dentális bölcselet egybefonódott a lélektani antropológiával, ami ter-
mészetes is, mert a nevelésről addig nem állapíthatunk meg elv-
szerűen semmit, még valamilyen fogalmat nem alkottunk magunk-
nak arról: mi az emberi természet? 

Ez az antropológia az erkölcsi nevelés célkitűzésénél jut előtérbe 
s itt érvényesíti hatását. Tudjuk, hogy Kant az erkölcsi törvényt 
a gyakorlati értelemnek abban a feltétlen parancsában látta, mely 
az embert kötelességének teljesítésére utasítja. Az erkölcsi nevelés 
fő célját ennek megfelelően a kötelesség eszméjében találja az, aki 
Kant rendszeréből fejti ki a neveléstudomány tételeit. A kötelesség 
gondolata és parancsa tisztán alaki elv, mely a maga szigorúságában 
szeüdbeszáll minden „önszeretettel" és „erkölcsi ábrándozással", az 
„érzelmes nevelők" tévedéseivel, akik Kant felfogása szerint a „józan 
de bölcs fegyelmet" elfeledve, szem elől tévesztik az emberi sze-
mélyiség igazi erkölcsiségét, a kötelesség egyetlen parancsát. Az 
erkölcsös akarásnak eszerint semmiféle más indítéka nem lehet, 
mint a kötelesség parancsszava; az egyetlen érzület pedig, melyet 
Kant megenged a tisztelet érzülete a paranccsal szemben. Ez az a 
Kanti rígorízmus, amely a rendszerből logikusan következik s amely 
egyedül elfogadható „gyakorlati észből" eredő elvek szerint. 

Amint azonban Kant arra a kérdésre tér át: miképen lehet a 
gyakorlatban megvalósítani az értelem formai kötelesség-parancsát 
(„a gyakorlati ész módszertana"), akkor már elhagyja előbbi merev 
álláspontját és több engedményt tesz az emberi kedélynek. Egyéb-
ként is bevallja, hogy az emberi természet tanulmányozásában Rous-
seau hatása alatt áll; nem tagadja, hogy a francia naturalista böl-
cselő „igazította helyre" (zurecht gebracht) felfogását az ember lé-
nyegéről és hajlandó Rousseaunak olyan helyet biztosítani az em-
beri természet tanulmányozói sorában, mint aminő Newtont meg-
illeti a természettudósok között. Ami már most az „erénytant" 
illeti, vagyis az egyetlen erkölcsi elvnek (a kötelességnek) gyakor-
lati alkalmazását és a kötelességre való nevelést, Kant habozás nél-
kül elfogadja a lelkesítő példák pedagógiai alkalmazását, az élet 
erkölcsi hőseinek életéből áradó vonzó motivációt, — persze ismét 
azzal a megjegyzéssel, hogy a példák tanulmányozásán az ifjúság-
nak csupán ítéletet kell gyakorolnia, nem pedig a lelkesedés tüzét 
kell belőle vennie; — úgy látjuk mégis, hogy e helyen Kant nevelői 
gondolkodásába sok oly kedélybeli és érzelmi elem nyomul be, 
amelyek a transzcendentális rendszertől elvileg idegenek. Ezeket az 
elemeket az emberi természet naturalisztikus felfogása sugallhatja 
csak, azé az emberi természeté, amely sokkal könnyebben indul meg 
a példaadás indító hatására, mint pusztán a kötelesség elvont esz-
méjének kényszere alatt. Kant szerint szükséges ugyan, hogy az if-
júkorban, „az érzékenység idejében" különösen nagy szükség van 
arra, hogy „a kötelesség mint komoly és száraz gondolat (trockene 
und ernsthafte Vorstellung)" álljon a lélek előtt, — de ezt a meg-
jegyzést, úgy véljük, inkább egy lehető félreértésnek elhárítása vé-



gett fűzi Kant az előbbi véleményéhez. A félreértés az lehetne, 
mintha a kötelességre való nevelés segédeszközeivel, a lelkesítő 
példákkal az ifjúság lelkét valamilyen vak „lelkesedésre (enthuziaz-
musra)" kívánnánk vezetni, ami Kant szerint ismét az érzelgősségbe 
való visszaesést, vagy az egyetlen helyes indítéknak a helytelen, szen-
timentális indítékkal való téves felcserélését jelentené. (Megjegyez-
zük, hogy más hasonlóan mélyenjáró gondolkodók szerint, mint pl. 
Claparède, épen a tiszta, eszményi lelkesedés egyik fő segítő indí^ 
téka az erkölcsi érzület kialakulásának.) 

Ugyancsak a naturalizmus áramlata viszi Kantnak pedagógiai 
felfogásába azt az eszmét is, mely egyébként nem hiányzik korá-
nak általános szellemi látóköréből: az emberi tökéletesség eszméjét. 
A „Metaphysik der Sitten" c. tanulmány jogi szempontból vizsgálja 
a nevelés kérdését és így sort kerít annak megállapítására, mik az 
egyes személyiség jogai és kötelességei saját magával szemben. Meg-
állapítja, hogy minden ember kötelessége saját természeti lényének 
lehető legmagasabb fokú tökéletesítése, kifejlesztése: „természeti 
erőinek kiművelése", részletezve: „szellemi, lelki és testi erőinek" 
lehető legmagasabb fokra emelése, hogy így mindenki saját életcél-
jának megfelelhessen. 

Ha a fentebbiek után röviden összegezni kívánjuk Kant elvi 
állásfoglalását a pedagógiának, mint tudománynak bölcseleti megala-
pozására vonatkozóan, akkor a következő eredményekhez jutunk: 
1. Kant szellemében a fő probléma ez lehetne: „Hogyan lehetséges 
a pedagógia, mint tudomány?" — Felelet: A pedagógia mint tudo-
mány azáltal válik lehetségessé, ha a nevelés tényeit a gyakorlati 
ész általános (transzcendentális) elveihez alkalmazzuk, vagyis a ne-
velést minden mozzanatában az értékek felé irányítjuk. — 2. A 
nevelésben bizonyos eszmék megvalósításáról van szó, elvek alkal-
mazásáról. Ily alkalmazás azonban Kant szerint csak az u. n, ítélő-
erő (Urteilskraft)" segítségével lehetséges, amely középúton áll a 
tiszta és a gyakorlati ész között és ítél arról, hogy mi a célszerű a 
dolgok rendjében. Ezen alapszik tehát az alkalmazott nevelés tudo-
mánya. — 3. Ebben az alkalmazásban a kötelesség eszméje a vezető 
gondolat, de figyelembe kell venni az emberi természetnek azt a 
hajlamát, hogy szívesen indul példák után a kötelesség eszméjének 
motivációja mellett. — 4. A „természet" gondolatával szemben áll 
az emberi tökéletesedés a kötelesség magasabbrendű parancsszava. 
Míg Rousseau szerint maga a hamisítatlan „természet" mindenben 
a példakép, az eszmény s így maga a végső tökéletesség, addig a 
kritikai filozófia neveléselmélete ennek az eszmének homlokegye-
nest ellenkező meggyőződésre jut: a puszta emberi természetet le kell 
győzni és belőle egy magasabbrendű (erkölcsi) személyiséget kell 
kialakítani. Ez a kritikai bölcselet végső szava a naturalizmussal 
szemben. (Fichte és Hegel). 

így nyeri el a mult század neveléstudománya azt a bölcseleti 
alapot, melyen Kant szigorú értelemben vett -követőinek mozogníok 



kell s melyet ők akkor sem hagynak el, ha ú j szempontokból tár-
gyalják is a nevelést, mint pl. Natorp, aki a „közösségi nevelés'* 
gondolatát is Kant rendszerére építi fel. 

Abban az áttekintésben, melyre e sorokban törekszünk, nem 
lehet célunk az egész Kant-féle rendszernek alapjaiban való bírá-
lata; Kant pedagógiai gondolatai sok tekintetben ismeretelméleti 
rendszerétől függetlenül is értékelhetők; e helyen csak annyit eme-
lünk ki, hogy Kant adta meg újra az indítást arra, hogy a nevelés-
tudományt is, mint minden tudományt általában a bölcselet végső 
alapjaira kell helyezni s belőle kell kiindulni. így kerekedett felül 
ismét a „filozófiai neveléstudomány" gondolata a mult században, 
még pedig azzal a szándékkal, hogy az öntudatlanul benfoglalt filo-
zófiák és világszemléletek helyett egy öntudatos (kritikai) bölcseleti 
alapvetést bocsássunk minden neveléstudomány elé. 

A továbbfejlődés Kant filozófiai rendszeréből részint az idea-
lizmus, részint a realizmus felé halad neveléselméleti szempontból 
is. Az enyésztő elem, amely továbbfejlesztést sürget Kant követői-
nél, a rendszer különböző gyújtópontjaiból ered és a gondolatok kö-
vetkezetes erejénél fogva Hegelhez^ Fichtéhez és Schellinghez vezet. 
A nevelés elméleti továbbszövésnek egyik kiindulópontja az a 
naturalisztikus elem, amely, mint láttuk Kant neveléselméleti gon-
dolatrendszerében épúgy benne lappang, mint Rous s seau hatása is. 
Kant bölcseletéről mondották azt a nevezetes szót: „Kantot meg-
érteni annyi, mint továbbhaladni." Nevelésfilozófiai szempontból is 
ugyanerre az eredményre jutnak azok, akik a Kant rendszerében 
gerjedező tapasztalati-naturalísztikus elemet, mint fel nem szívódott, 
„idegen testet" vették észre a transzcendentális rendszerben. A 
„természet", még pedig a nagy világmindenség és az emberi ter-
mészet, a „mikrokozmosz" válik vezető gondolattá a 19. század filo-
zófusai közül pl. Schellíngnél, bizonyos értelemben Fíchténél és 
alapját veti meg a természettudományos és lélektani alapon nyugvó 
pedagógiai gondolkozásnak, A „magánvalónak", az irracionális ta-
pasztalásnak, a „természetnek" Kanttól teljesen meg nem oldott 
problémáin mint nyitott réseken egy ú j nevelésbölcseleti gondolat-
kor tör elő: a naturalizmus. 

Naturalizmus. 

A 19. század első évtizedei nemcsak a kanti magasabbrendü 
személyiség filozófiai alapgondolatait fejtik ki, hanem a naturaliz-
mus neveléselméletét is; különösen Schellíng rendszerét kell itt fi-
gyelembe vennünk, honnan egyenes út vezet a német romantikus és 
Frőbel meg Carus gondolatvilága felé. 

Schellíngről is csak azt a megjegyzést tehetjük e helyen, hogy a 
neveléselméletnek csupán legmélyebb bölcseleti alapjait veti meg sa-
ját természetfilozófiájában, de nem nyújt neveléstudományi részlet-
kérdésekről szóló rendszert. Jénai előadása „az akadémiai tanulmá-



nyok módszeréről" (1802) látszólag egy speciális részletkérdést vet 
fel és old meg, ez az előadás azonban teljes egészében spekulatív és 
metafizikai elmélkedésnél nem egyéb, mert csak a „természet és szel-
lem" azonosságáról van benne szó és ajánlólevél a filozófia számára. 
Azt kívánja benne az abszolútum lényegébe intuícióval elmerülő filo-
zófus, hogy minden szaktanulmányt előzzön meg a bölcselet tanulmá-
nyozása minden egyetemi tanulónál, mert ez biztosítja csak az igazi 
műveltséget (Bildung). A „filozófia" természetesen, melyről itt szó 
van, nem más, mint a Schelling-féle azonosság bölcselete: az Abszolú-
tumban minden létező ellentétei feloldódnak, a természet egy és min-
den, önmagában azonos összefoglalása minden létnek, — ideális le-
gyen az, vagy reális, — és minden életnek. — Bölcseleti munkáiban 
és előadásaiban ez az „azonossági filozófia" tükröződik, amelyet jogo-
san nevezhetünk el panteizmusnak. Ennek a panteizmusnak egyik, a 
nevelés eszmekörére legközvetlenebb hatással irányuló gondolata az, 
hogy az emberi személyiség az isteni, egyetlen Természetnek egy 
része, amely önálló is, meg önállótlan is bizonyos szempontból te-
kintve. Önállótlan: mert léte a Makrokozmos létébe van beágyazva, 
s annak élet- és vérkeringésében teljesen feloldódik; viszont rendkí-
vüli jelentősége van annak a gondolatnak, hogy minden emberi egyed-
be maga a mindenség isteni lényege él. Ezt a gondolatot ragadja kí 
a Schelling-féle spekulációból Fröbel és teszi sa já t törekvéseinek alap-
rúgójává. E gondolat az emberi személyis égnek nagy értéket és ra-
gyogást van hivatva kölcsönözni ezekben a metafizikai-misztikus rend-
szerekben. A keresztény istenfíúsági gondolatnak természetfilozófiai 
nyelvre való lefordítását láthatták benne azok, akik a gyermekek ne-
velésének kérdéseit ebben a korban korszerűvé törekedtek tenni. 
Schelling hatása tehát elsősorban annak a felfogásnak ad táplálékot, 
hogy az ember s így a gyermek is, nagyszerű erőket és képességeket 
hordoz magában, mert lényegük azonos az egész világmindenségben 
egyaránt ható és tevékeny (isteni) lényeggel. E tételben a naturaliz-
mus aratott diadalt a kanti hagyományokból származó rigorizmuson 
és könnyű átlátni, hogy ebben a harcban voltaképen a bölcseletnek az 
az örök problémája jutott szóhoz, amelyet az immanentizmus kérdé-
sének nevezünk. Ez a kérdés arra irányul, váj jon az emberi természet-
ben magában benne rej lenek-e a jóságnak, igazságnak, tökéletesség-
nek normái? És következésképen a nevelésnek mire kell törekednie: 
az emberi (gyermeki) „természetnek" szabad játékot és kifejlődést 
kell-e biztosítani (ha ugyanis minden érték és tökéletesség normája 
már eleve benne van), vagy kívülről, valamely magasabb forrásból 
kell-e meríteni az emberi tökéletességnek vagy értékességnek zsinór-
mértékeit és eszményeit? E kérdésekre a Schelling út ján elinduló 
Frőbel adta meg a választ leghatározottabban; a gyermek lelkében 
rejlő őserő és őstehetség nem egyéb, mint a Világ lényegében dolgozó 
erő: a tevékenységnek és az alkotásnak ereje. 

Ebből az alapfelfogásból világos következetességgel vonta le a 
nevelési spekuláció azokat a tételeket, amelyek közül némelyek a mai 
nevelési törekvéseket is éltetik. Ily következmények voltak: 1. az a 



felfogás, hogy a nevelés feladata nem lehet más, mint a fejletlen 
lényben, a gyermekben lappangó őserőnek kibontakozásra való se-
gítése. Szemben a kanti és más felfogásokkal, a naturalizmusban az 
az elv érvényesül, hogy az emberből teljesen „ú j" és „más" személyi-
séget teremteni nem lehet; semmiféle nevelői mesterkedés nem al-
kothat ú j j á oly egyedet, kiben a Mindenség alkotó lényege maga 
tevékeny. A nevelés ennélfogva csak mintegy szemlélő szerepre van 
szorítva, legfeljebb csak a gátakat bont ja le a természetnek „szabad 
kifejlődése" elől, de egyéb beavatkozásra nincs jogosultsága. Frőbel 
játékai pl. ennek a felfogásnak kívánnak gyakorlati megvalósulást 
adni, de ugyanezt a gondolatot talál juk meg már Rousseaunál épúgy, 
mint, — átalakítva, — a mai gondolkozók közül Montessorinál vagy 
Ferrière-nél is. — 2. Egy másik, ugyancsak a mai életbe is átnyúló 
gondolatot a naturalizmus azzal sugalmazott, hogy megalkotta a 
képességek fogalmát. A gyermekben születésétől kezdve benne rejlik 
az őserő, az alkotásnak sokféle képessége; képességeink tehát velünk 
születtek. De nemcsak hogy velünk születtek, hanem ennélfogva át-
örököltek is. Képességek és öröklés: ezek a kérdések a mai nevelés-
tudományt is mélyen érdeklik és talán nem mindenki eszmél rá, hogy 
ezek a kérdések mily mélyről, t. i. a természetfilozófia fellengző 
spekulációjának rétegéből fakadnak! Természetes nem gondolhatjuk 
egy pillanatra sem, hogy a képességek és átöröklés mai tudományos 
kérdésfeltevései is teljesen megegyeznek a mult századi bölcselke-
désnek formuláival; de ha nagy eltérést látunk is köztük, nem feled-
het jük a dolgok eredetének történeti körülményeit sem. — 3, A 
spekulatív metafizikai gondolkodás állította először szembe egymás-
sal a „Makrokozmoszt" és a „Mikrokozmoszt" úgy, hogy abból neve-
léstudományi következmények vonhatók le (hogy az ember „kis vi-
lág", azt már a stoikus bölcselők is mondották.) A mindenség egyet-
len nagy és átfogó életébe beleszövődik az egyes ember is, de úgy, 
hogy a mikrokozmosz, vagyis az emberi személyiség megismétli a 
nagy mindenség életének minden mozzanatát. A nevelés, — jobban 
mondva nevelődés — az örök egyetlen életfolyamat egyéni kiadása 
s ennélfogva nem is véges és földi, hanem örök és isteni (panteista) 
célokat követ. így válik a természetbölcseleti spekuláció végül is kü-
lönös misztikává, amelyben voltaképen elvész a „nevelés" szónak kö-
zönséges értelme. A „nevelés" nem egyéb Frőbel panteista-misztikai 
felfogása értelmében, mint a mindenségnek életében önmagát kifejtő 
egyetlen tevékenység, — az egyénre alkalmazva. Jellemző, miképen 
a k a r j a ezt a „nevelést" Frőbel Blankenburgban (1836) egy u. n. 
„Autodidakta Intézet" keretében megvalósítani. Ennek az intézetnek 
cél ja gyanánt tűzi ki a „magasabb életigazságoknak szemléletes elő-
adását ." Ezen előadás oda törekszik, hogy az „élet" végső törvényeit 
megismerje és minden természeti jelenségnek alapvető egységét meg-
sej tse és felfogja a növendék. Er re szolgálnak azok a játékok is, me-
lyek a gomb, kocka, és egyéb mértani alakok és testek szemléletén 
keresztül már a gyermek lelkében is felkeltik a természet végső alap-
elemeinek sejtelmét. — 4. Hogy ez a természetbölcselet nem — ter-



mészettudomány, az az első pillantásra világos, de az sem kétséges, 
hogy belőle származik, legalább is első megindulásában belőle merít 
a VI. század későbbi nagy törekvése: a természettudományos alapú 
neveléstudomány. Míg azonban ez kifejlődik, az európai szellemnek 
egyéb útakat is be kell járnia: a romanticizmust és a pozitív bölcse-
let útjait, 1 w 

(Folytatjuk,} 

Á mocsár éneke. 
Békés Gellért. 

Egy csöndes este a Föld Városából 
hallottam ezt az éneket: 

És éjjelen 
és nappalon 
és tél jegen 
és szél jajon 
csak lehelem a gőzöket, 
mit süppedt lelkem főzöget 
a sápadt, fáradt álmokon. 

Mert süppedek 
és nincs remény, 
— kihűlt tetem, 
halott szegény" — 
zúgja a sás és reng-remeg 
és kerülnek a gyermekek, 
s megátkoz a parasztlegény. 

És átkozott, 
mert magtalan 
és átkozott, 
mert hangtalan, 
csak süppedek, csak süppedek, 
rám nyúlnak sötét, nagy kezek: 
a sorsom, jaj, vigasztalan! 

A barna föld, 
a jó anya 
bennem megölt 
posvány: banya, 
keblemből élet nem fakad, 
s tavaszt csírázó magvakat 
nem hordok én soha-soha! 

S az élő víz, 
az ősi tánc 
nem szökel biz', 
mint víg románc, 
az ajkamon. S az esti szél 
meghal bennem és nem zenél: 
a lelkem fáradt, csupa-ránc. 



FIGYELŐ. 

Áz idők sodrában. 
Dr. Sralay Jeromos. 

A mohácsi vész előtt néhány évvel mondta Szathmáry György 
esztergomi érsek a velencei követnek, hogy a magyarokat inkább a 
szenvedély, mint a megfontolás vezeti a közéletben: potius furore 
quam ratione ducuntur. Ennek az élesszemű megállapításnak szo-
morú valósága vezette el a magyarságot Mohácshoz, minden későbbi 
nemzeti tragédiánk kiindulópontjához. 

Nem mintha nem emelkedett volna fel a józan figyelmeztető 
hang — a történelmi források bőségesen beszélnek, — de hangjukat 
elnyomta a szenvedélyek lármája, önzőkké, nemesekké egyaránt. Az 
országvezetők elégtelensége, önzése felháborította az ország közvé-
leményét, de ez a nemes indítóokokból támadt felháborodás más ön-
zések eszközévé, hordozójává fajulván, inkább ártot t az ország ügyé-
nek, mint használt. Újság, gyalázkodó röpiratok tömege nélkül is 
sikerült az országot felizgatni, az engesztelhetetlen gyűlöletet úrrá 
tenni. Szenvedélyükben, önzésükben, mellyel a boldog birtoklók he-
lyébe akartak lépni, a lármázok elhitették önmagukkal és az ország 
többségével, hogy a formák vagyis inkább a vezetőállások előnyeit 
élvezők, annak fényében sütkérezők változásával minden rendben 
lesz. Nem hiányoztak a hatásos jelenetek, szimbólum ok, az egyetér-
tésre való felszólítások. 1497-ben a rákosi országgyűlésen a nemes-
ség véres bárdot vágott egy fatörzsbe és esküvel fogadta, hogy így 
jár, aki viszályt szít. 

De mindezeknél a nagy szavaknál, jelképeknél többet ért volna 
a kötelesség érzése s az, hogy miközben a mások önzését ostorozták, 
fürkészték, a magukéról mondtak volna le. Furcsa reformláz, mely 
mindig csak a más megreformálásával akar ja a közösséget megmen-
teni, a magáéra pedig rá se gondol. Ha a mohácsi vészt megelőző 
időkben a közéleti tisztaságot, az ország érdekét, a vezetők erkölcs-
telenségét, tehetetlenségét olyan szenvedélyesen hangoztató nemesség 
idejében olyan számmal jelenik meg az ellenségtől veszélyeztetett 
pontokon, mint amilyen számban jelent meg fegyveresen az ország-
gyűléseken, akkor nem esnek el a végvárak: Belgrád, Pétervárad s 
nem jön utánuk Mohács, hová az idegenként gyűlölt if jú király és 
azok nagy része, kiknek hazafiatlansága bebizonyított tény volt a 
tömeg szemében, elmentek. Itt vérükkel engesztelték ki, amit vétet-
tek, de a szenvedélyes ékesszólástól felizgatott köznemesség nem 
ment el. Nem ment el bálványa, a nemzeti királyjelölt, kinek erei-
ben ugyan egyetlen csepp magyar vér nem folyt, hanem egy el nem 



fogúit történetíró szerint „mintegy erkélyből nézte az eseményeket." 
Itt lett volna az alkalom bebizonyítani vezérükkel együtt, hogy van 
bennük bátorság, merészség és átgondolás az elhatározásban és ön-
feláldozás. Nem! A döntő pillanatban épen nem igazolták be ráter-
mettségüket az ország kormányzására. 

És szomorú, hogy a nagy lecke se józanította ki őket! Belecsöp-
pentek a hatalomba, de élni nem tudtak vele. Mikor élhetetlenségük 
folytán ellenségeiknek sikerült őket birtokból kitenni, elvakultságuk-
ban az ősi ellenséghez futottak. Ezzel azután betetézték azt, mít egye-
netlenségükkel okoztak. 

Inkább a szenvedélyektől mint az észtől vezetve, ezek a nagy, 
szenvedélyes szavaktól félrevezetett emberek nem akarták elismerni, 
hogy minden megújulás önmagunkon kezdődik. Hiába rendeletek, 
törvények, ha az egyén nem bocsát a köz rendelkezésére kötelesség-
érzetet, önfeláldozást, odaadást, önzetlenséget. 

Az Úristen tett csodát. Ú j ra lett nagy Magyarország. Dehát ne-
künk Mohács kellett újra, jött hát „mi átkos sorsunk, Mohácsnál 
Mohácsabb," A szenvedélytől elvakítva, gyűlölködésünkben a józan-
ész legelemibb szabályait felrúgtuk, mert jobban gyülöltük egymást, 
mint szerettük önmagunkat. Gyűlölködés, ideológok hiúsága, alko-
tásláza forradalmat szít akkor, mikor körül vagyunk véve ellenségek-
kel, kik mind azért léptek háborúra, hogy a mi testünkből szakítsák 
ki zsákmányukat, S ne mondjuk, hogy a szégyenletes megfeledkezés 
csak néhány ember műve: azoké, kik élre állítva nem rendelkeztek 
elég felelőségérzettel, bátorsággal, hogy az előrelátásról ne is szól-
junk; azoké az intellektüeleké, kik elméjük szörnyszülötteibe bele-
habarodva, egyéniségüket és elgondolásaikat olyan fontosnak tar-
tották, hogy azokért képesek voltak kockára tenni egy egész országot. 
Igen! Az utóbbiak a főbűnösök, kiket a jóhiszeműség se ment. Ezek-
nél csak irigység, gyűlölködés és véghetetlen sívárlelkűség volt. Ezek 
közül írta egyik, hogy a forradalmakat nem a többség csinálja, ha-
nem egy bátor kisebbség, A tömeg meggyőzése csak ezután követ-
kezik, De a tömeg is egy részében igen alkalmas volt a meggyőzésre, 
mert inkább a szenvedélytől, mint az észtől hagyta magát vezetni. 
Akadtak, kik a gonosztevők és hóbortosok előtt sietve bizonyították, 
hogy a nemzetfelforgató eszméket ők már az anyatej jel szívták ma-
gukba, Ezek a megalkuvók pedig nem egyszer igen magasan álló sze-
mélyek voltak, „Volt ezerévünk, oly szép, oly csodás. És meggyaláz-
tuk gyáván és bután," 

S annyi meddő bánat után tett még az Úristen gyönyörű csodát 
itt. Az igazak kedvéért, az ellenségnek ra j tunk elkövetett eszeveszett 
bűneiért. Új ra nagy lehetőségek támadtak, A feltámadás tavaszi le-
helete kezdte megilletni a dermedt tagokat. De megint, mint Mohács 
előtt, a józanész helyett a szenvedély lett úrrá felettünk. Potius furore 
quam ratione ducuntur . . . És ha az ország élén nem állanak elszánt 
férfiak, kik az érzés túláradásában, önző vagy nemes, de tudatlan-
ságuk miatt féktelen szenvedélytől teremtett közhangulatban nem 
állanak saját kétségeik, hánykolódásaik között is sziklaszilárdan, az 



ország feltámadásáért kifejtett annyi erőfeszítés, a Gondviselésnek 
ennyire nem remélt segítsége ellenére is egy nemes, kitartó küzdelem 
tragikomédiába fullad. 

A nemzeti válság halálosan komoly napjaiban mintha veszedel-
mes láz fogta volna el a nemzetet, nem volt ura idegeinek annyira, 
hogy nem volt messze a kirobbanástól. Legalább is ezt a hitet keltette 
nagy izgatásaival egy lármás kisebbség (legújabb községi választások 
nagyon is kicsi kisebbségnek mutat ják őket.), mely megnemalkuvást 
hirdető jelszavakat használva, megtévesztve a nemes érzelmektől 
hajtott tömeget, közel állott ahhoz, hogy mindent kockáztasson. 

A nemzetközi cégér megbukott 20 esztendővel ezelőtt. Kísérlete-
zéseit, lelkíismeretlenségét országunk kétharmad részének elvesztésé-
vel, millió meg millió embernek kimondhatatlan szenvedésével fi-
zettük meg. Ezeknek emléke még elég élénken él bennünk ahhoz, 
hogy ú j ra ilyen jelszavakkal lehessen kezdeni. Most az országot őrlő 
szenvedély nemzeti színű palástba öltözött, mint négyszáz évvel ez-
előtt, de ez alá is elbújhatott és el is búj t minden önző érzés. A 
méltánytalanul bántak, a kisemmizettek jogos panaszába belekevere-
dett az izgága természetek korteslármája, előkelő snobok szereplési 
viszketege, lemaradt versenytársak irigysége.. . Egészen olyanképen 
mint Báthory András mondta a mohácsi vész előtt: ,,Még az mi há-
zunkra is verőfény kelhet." Azután ide sorakozott egy sereg délibáb 
kergető utópista, fiatalok, öregek egyaránt, a hóbort előrehaladottabb 
vagy kevésbbé előrehaladottabb fokán. Nitti volt olasz miniszter-
elnök írja nagyszabású munkájában:1 „Mindenből kell egy kicsi a világ 
teremtéséhez, mondja egy régi angol közmondás: kellenek utópisták, 
őrültek és ostobák is, kik egyébként nem lennének veszélyesek, ha a 
valóságban is azoknak gondolnák őket, amik. De napjainkban az őrültek 
és az utópisták nagyon gyakran népeket kormányoznak. Az ostobák 
pedig, akiknek mindig szükségük van arra, hogy bálványt imádjanak, 
a hagyományos bálványokat ú j hit, új babona bálványaival cserélik 
fel. (392. 1.)" A fiatalemberek, kik azelőtt arról álmodoztak, hogy re-
gényeikkel, novelláikkal lépnek a hír országútjára, ma társadalom 
megváltoztatására szőnek terveket és írnak tanulmányokat. 

Ennek a szellemi vezérkarnak jelentőséget ad egy rétegnek a 
csatlakozása, melynek összetevői: közepes vagy azon aluli értelmi-
tehetség, erőszakos, ellenmondást nem tűrő fellépés, magát csalha-
tatlannak tartó önhittség. Ez az elem a győzelemre juttatója minden 
irányzatnak. Ortega y Gasset szerint ennek az emberfajtának min-
denről van végleges véleménye, ami a világban történik vagy ami-
nek történnie kellene. Azért nem is hallgat meg mást. Mire is lenne ez 
jó, mikor neki mindenre van felelete. Annyira vak és süket, hogy 
nincsen közérdekű kérdés, amibe bele ne avatkoznék, hogy ott fel-
fogását másokra erőszakolja. 

Az elsorolt elemekből alakult programmok előlegezve önmaguk-
nak és fejük köré fonva azt dicsfényt, mit az általuk utánzott kül-

1 La Désagrégation de l'Europe, 566 1. Paris, Spes, 18 fr . 



földi rendszerek valóban megérdemeltek teljesítményeik után, a zaj-
jal és biztonságérzettel olyan ellenállhatatlannak látszó tábor benyo-
mását keltették, hogy a kommunizmus ,,gyáva burzsuja" már minden 
lépést megtett egy időben a párttagsági igazolvány megszerzésére 
vagy legalább gutgesinnt érzelmeinek bizonyítására. A csodaváró 
nagy tűrés, magátcsaló bölcselgés helyett a cselekvés lett a jelszó. 

Húsz évnek csalódása, megalázása, sok-sok szociális mulasztása 
után hogyan is ne csatlakoztak volna a nemzeti megújulást, szociális 
igazságot akkora önbizalommal hirdető mozgalomhoz a nemesszán-
dékú, türelmetlen, főkép fiatal erők, kik égtek a vágytól, hogy erőik 
működésbe jöhessenek, de akiknek az ítélőképessége sok minden 
folytán nem állhatott arányban az akaraterővel vagy helyesebben 
nemes szenvedélyükkel. S ez nem is lenne baj . „Mindenből kell egy 
kicsi a világhoz", mondja az angol közmondás. A baj csak az volt, 
hogy ezek az erők a világ, a társadalom berendezkedésében a sok iz-
gatás, önbátorítás után egészen más szerepet követeltek, mint ami-
lyenre adottságaiknál fogva hívatva vannak. 

Megint csak Ortegát idézzük: „Korunk közepes embere, ez az 
ú j Ádám, nem kételkedik önmagáról sohasem. Önmagában való bi-
zalma valósággal mennyei. Veleszületett elzárkózottsága minden más 
gondolatvilággal szemben lehetetlenné teszi neki, hogy magát mások-
kal összehasonlítsa, pedig ez lenne előzetes feltétele önmaga elég-
telenségének a felfedezésére. Hogy ezt az összehasonlítást megte-
hesse, egy pillanatra ki kellene gubódzkodnia önmagából és a r ra tö-
rekednie, hogy felebarát ját megértse. De a közepes ember képtelen 
az ilyen vándorlásra, ilyen nehéz sportra." „Ez a közepesség magát 
tökéletesnek és csalhatatlannak hiszi a maga összehalmozott közhe-
lyeivel, előítéleteivel, másoktól kölcsönzött gondolatfoszlányaival, sok-
szor pedig egyszerűen véletlenül felszedett nagyhangú, tartalmatlan 
szavaival. S mindezt akkora bátorsággal akar ja másokra erőszakolni, 
amekkorát csak a naivság magyarázhat meg." 

Eszméik terjesztésében az apostolok buzgóságát és az inkvizíto-
rok türelmetlenségét megszégyenítik. Az apostoli küldetést azonban 
nem igen óhaj t ják igazolni. Csodák, martíromság nélkül hitelt köve-
telnek maguknak. Pedig még az Úristentől küldött prófétáknak is 
igazolni kellett magukat, őnekik meg az első elkíáltás után az orszá-
got kellett volna átadni. A reformátori, az igazi újí tó munka nem szo-
kott gyors sikerrel járni, A sikerért küzdeni, sokszor szenvedni is 
kell. Az ellenmondás, a küzdelmek tisztítják, kiegészítik elgondolá-
sainkat. Ha valaki értékes elgondolások, eszmék érdekében küzd, küz-
delme a legtöbbször nem veszik kárba. De annak a láznak, mely az 
ősszel már majdnem elöntött bennünket, túlságosan is epikai, vagy 
ha úgy akarjuk, népies szemlélete van (Bocsánat a profanizációértí). 
„Ha ez vagy az lehetnék csak egy óráig is, ma jd megmutatnám, mit 
kellene csinálni." Ezzel az életbölcsességgel, az ilyen állambölcse-
lettel, bármekkora szenvedély tölt is el bennünket, nem lehet álla-
mot és társadalmat reformálni. Ehhez fegyelmezett élet, sok önfel-
áldozás, munka, tanulás, tudás . , . és nagy önzetlenség szükséges. 



Nem elég az utánzott rendszerek teljesítményeit előlegezni ön-
magunknak, előbb be kell érkezni vagy alkotmányos vagy forradalmi 
úton, Aki forradalmi úton akar hatalomra jutni, az számoljon azzal, 
hogy akikre rá van bízva az ország, főkép a közelmúlt tapasztalatai 
után, védekeznek is azok ellen, kiket elég nagy valószínűséggel tart-
hatnak felforgatóknak, A másik út az alkotmányos út. Nagyon sok-
szor nincs a köztudatban, 'hogy a mintaképek évek hosszú küzdelme 
után érkeztek be. 

Az erkölcsi és értelmi középszerűség táborához nem volt nehéz 
megnyerni az ifjúságot, mely a pubertás kezdetétől 20—25 éves korig, 
némelyeknél tovább is nagyon sok hasonlóságot mutat a tömeggel. 
Mindenből kell egy kicsi a világhoz. Az ifjúságból nagyon is sok kell, 
de akik visszaélnek vele, nagyobb szerepet adnak neki, mint amilyen 
adottságainál fogva megilleti, vétkeznek a társadalom ellen, A francia 
ifjúság egyik nevelője ír ta: ,,A bálványok közül, melyeknek kultusza 
bennünket megmérgez, minden divatból, melyet tűzzel követnek mind-
azok, kik felszínen akarnak maradni, ma a leglehetetlenebb és leg-
ártalmasabb az ifjúság bálványozása , , , 30 évi elrejtett élet után 3 
év elég volt a világ megváltására. Ma az emberek nem akarnak el-
re j te t t életet élni. Azért van az, hogy nagyon sok közéleti szereplés 
jár siralmas bukással. Abból a gyümölcsből, mely tavasszal érik, 
nyáron rothad, az őszi gyümölcsszedéskor semmi sem marad. Azt 
kívánni egy 20 éves fiatalembertől, hogy úgy gondolkodjék, mint ha 
40 éves lenne, annyit jelent, hogy azt kívánjuk tőle, mondjon le 20 
évéről, s hogy arra kárhoztatjuk, hogy soha se legyen 40 éves, A 
bukás, melyre r ákény szerit j ük az ifjúságot ezzel a bálványozással 
(vagy tulajdonképen csak kihasználni akarásával), egész életének bu-
kása lesz. Terméketlen lesz egész élete, mert nem várta meg a gyü-
mölcshozás idejét," (E. Gilson.) 

Dehát az ifjúság nemes lelkesedését annyi mindenre lehet fel-
használni és használták is fel politikai érdekből. Pedig az ifjúság a 
maga lelki és fizikai adottságainál fogva még nagyon is rászorul a 
mások irányítására, ,,Az ifjúság a fejlődés, főkép a pubertás válsága 
alat t habozó, lázadozó, utópista, mindennel ellenkező és nincs a fe-
lelőségérzete, Különc, látszólagos ellenmondásokat kereső, többször 
ostoba, mint fennkölt. Eredetieskedésre való törekvése pillanatnyilag 
képtelenné teszi a cselekvésre, nagy tettek után való vágyakozással 
van tele, de egyúttal képtelen is nagy dolgok megvalósítására. Meta-
fizikai és vallási nyugtalanság támad nála, de az ember, amint nem 
lesz bölcselő az ész fegyelmezése nélkül, szent sem lesz alázatosság 
nélkül."2 

Értelmi, erkölcsi középszerűség, fiatalkori válság túltengése vala-
mely mozgalomban magával hord néhány olyan tulajdonságot, melyek 
megcsúfolásai műveltségünknek, emberi érzéseinknek. Ez a tömeg-
hangulat vagy szenvedély gondos irányítás mellett más igazságát el 
nem ismeri, a magáét meg nem okolja. A Római Egyház csalatkozha-

2 M. Debesse: La crise d'originalité juvénile-



tatlansága közel se rendelkezik akkora követeléssel, mint a tömeg-
vélemény. Más igazságának hangoztatása felségsértés előtte. Bécsben 
a nép ellen elkövetett bún vádja miatt került börtönbe az a pap, ki 
prédikációjában és a templom a j t a j á ra kiragasztott közleményben 
tudtára adta a hívőknek, hogy a legújabban papok elleni indított er-
kölcstelenségi pöröket a bíróság alaptalanoknak találta. 

Ez a mesterségesen szított tömeghangulat nem ismeri el a más 
érdemét, más szolgálatait. Vádaskodik, gyaláz mindenkit, aki nem 
tartozik hozzá. Csak két példát hozunk fel. Ki beszél Németország-
ban azoknak érdeméről, kik a megszálló francia sereget kialázatoskod-
ták az országból? Vagy a másik: Németországban, Ausztriában, elég 
gyakran nálunk is, a katolicizmust vádolják ellenmondást nem tűrő han-
gon, hogy zsidóbarát. Igazán tömegtudatlanság, agítátori lelkiismeret-
lenség kell ehhez. Az osztrák keresztény szocialista pár t hírhedt volt 
antiszemitizmusáról. Magyarországon egyedül a katolikus néppárt 
volt antiszemita, a papság ellene volt a zsidók egy en jogosításának, a 
keresztény-zsidó házasságnak, stb. S hol voltak ebben a harcban azok 
apái, kik most az Egyházat zsídópártisággal vádolják? Az Egyház 
akkor is a természetjog alapján állott, most is ott áll. Politizáló egy-
házról beszélnek azok, kik titokban és nyiltan mindent megtesznek, 
hogy az Egyházat szekerükbe fogják, de mivel meg nem engedett 
módon nem politizál az ő javukra, kilátásba helyezik, hogy majd ők 
a helyes útra vezetik vissza. Sekrestyés nagyzolás! 

,,A magyarokat inkább a szenvedély vezeti a közéletben mint az 
ész" S mi lett az eredménye? Tömeghisztéria történelmünk egyik leg-
nagyobb válságának idején. Ha nem kaphat ják meg a hatalmat, ,,hadd 
ússzon a barát," mondották egészen úgy, mint annak idején mondot-
ták Tomoriról. Meghatóan idegen palástba akartak burkolódzani 
úgy, mint annak idején Szolimánéba szellemi elődeik. Nem is jutott 
eszükbe, hogy egy idegen számára minden cselekvés mértéke csak 
sa já t hazájának érdeke lehet, 

A dinamikus elem után nem ártana kutatni mekkora része van 
ennek a veszedelmes lelkiállapotnak felidézésében a statikus elem, a 
boldog beérkezettek erkölcsi és szellemi középszerűségének. Annyi 
biztos, hogy túlságosan statikai állásfoglalásuk, a középszerűség mér-
hetetlen kultusza, pozíciókhoz való görcsös ragaszkodás, azokon való 
rokoni vagy baráti megosztozkodás voltak a szenvedély leghatható-
sabb lendítőkerekei. Ezekről azonban más alkalommal szeretnénk 
elmélkedni. Most az angol közmondással fejezzük be mondanivalón-
kat. A világhoz mindenből kell egy kicsi. Igen-igen kicsi elfér az 
önzésből is, de a kereszténységből igen-igen sok kell, hogy világíthas-
son, mélyíthessen, a felebarátszeretet és társadalmi igazság formá-
jában is. 



Á csend ma híd. 
Gerézdi Rábán. 

(Szent Benedek Atyámnak.) 

Atyám, a csendre léptem. És a csend ma híd. 
Keresztülfutok raj ta , mint egy szent apostol. 
Világ hívó zaja emitt mögöttem posztol. 
Hiába nyúj t ja ki felém az uj jai t : 

„Maradj, hisz úgyse bírják ott ki vállaíd, 
gyüge alázatosságból font ott az ostor, 
s pattog, csak úgy visszhangzik tőle a monostor 
s kemény kezek leszabdalják a lelked szárnyait!" 

Atyám, tudom, imád, mit bőkezűen osztol, 
virágzott ki lelkemben kamatostól, 
hogy én a csendre léptem és a csend ma híd, 

nem sülyedek mögötted int az ős monostor, 
s ahogy feléd megyek, nem félek a gonosztól, 
mint Maurus kezében a vízen Piacid. 

Pannonhalma 1937. aug, 6. Beöltözésem napján. 



KÖNYVEK. 

Bölcselet. 
Acta Pont. Academiae Romanae S. Tfaomae Aq. et Relígionís Cath. Vol. 

IV. Annis 1936—37. 184 lap. Marietti, 1938. 
Az Acta negyedik kötete kivételesen két év alatt tartott ülések anyagát tar-

talmazza, mert a tavaly megjelent III. kötet a II. Nemzetközi Tomista Kongresz-
szus felolvasásait közli. Sőt Gonellanak az etikai normáknak a vallással való ösz-
szefüggéséről szóló kongresszusi előadása helyszűke miatt a jelen kötetre maradt. 
Ezen kívül még négy más értekezést és négy vita-kérdést közöl, továbbá az Aka-
démia ügyeinek fenntartott harmadik részben egy az olasz neoskolasztikus filozó-
fiát a modern filozófiával egybevető és védelmező beszédet. Ezt és egy szintén 
olaszul közölt vitát kivéve a többinek a nyelve latin. Bár a jelen kötet annak 
ellenére, hogy két évet foglal össze, kisebb mint például az utolsó, az 1935-ös, az 
egyes értekezések színvonala ugyanaz: az olasz skolasztikusok legkiválóbbjai által 
képviselt szakértelem. Azért mondunk olaszt, mert kevés kivétellel nemcsak az 
írók, de méginkább az akadémikusok mind olaszok, vagy legalább is Rómában 
működő egyének. Az Acta-t melegen ajánlhatjuk mindazoknak, akik a slokasztikus 
tankönyvek kérdéseivel behatóbban szoktak foglalkozni. Ezek számára Gredt cik-
kének érdekes kiegészítése lesz a Divus Thomas-ban (Placentia, 1938} megjelent 
másik cikke. 

J. Van der Veldt O. F. M.: Prolegomena in Psychologiam. 308 lap. Roma. 
Libr. del Collegio dí S. Antonio. 1938. 

Az Antonianum és a „Propaganda Fide" tudós tanára az első, aki latin 
nyelven írt Bevezetést a pszichológiába. Könyve mind a bölcseleti, mind a tapasz-
talati lélektanba való bevezetésének van szánva, de elsődleges célja mégis az utób-
biba való bevezetés. A bölcseleti lélektan igazában csak az első fejezetben része-
sedik egyenlő elbánásban, ahol éppen megkülönböztetésüket tárgyalja, E célból 
elsősorban a két pszichológia nyújtotta magyarázat célját és értékét állítja szembe. 
Eljárása végül is arra készteti, hogy függelékben általában tárgyalja a természet-
tudományok és a bölcselet viszonyát. Szintén a pszichológia mivoltának megálla-
pítását célozza a második fejezetet alkotó történeti áttekintés, de egyúttal elő-
készítés a harmadik fejezethez, melyben megkísérli osztályozni a jelenkori pszicho-
lógiai rendszereket. Tehát nem a pszichológia lehetséges részeit próbálja meg 
logikai rendbe állítani, hanem a meglevő pszichológiákat iparkodik inkább csak 
világosság és a még külsődlegesebb teljesség kedvéért bizonyos szempontok szerint 
csoportosítani. Az utolsó fejezet a különféle módszereket ismerteti kimerítő és 
világos módon és ezek között a kvantitatív módszernek, azaz a mérésnek a külön-
böző eljárásait is tárgyalja. 

Bevezetés jellegének értékét növeli a sok informatív adat és az igen jól 
megválasztott, korszerű könyvészet. Ellenben elmaradt mindenféle index, amit még 
az sem okol meg, hogy a könyv a skolasztikus filozófiát bővebben tanulók számára, 
tehát tankönyvnek van szánva. 

Huszár Győző: Bölcselet. IV. kötet. Különös Metafizika (Természetbölcse-
let). 220 lap. 1938. Szerző kiadása. 

Huszár könyve népszerűsítő mű, melytől nyilt vagy titkos apologetikai cél 
sem esik egészen távol. „Tulajdonképen az a célunk, hogy a vezető osztályok me-



tafizikai szükségleteiknek az akarat részéről Ls eleget tegyenek: mélységes hó-
dolattal imádják az örök V a l ó t , . . . törvényei szerint rendezzék be magán- és 
társadalmi életüket s politikai megnyilatkozásaikban ezek a törvények legyenek 
vezető csillagok és döntő tényezők." A könyv nemcsak természetbölcselet, rész-
ben a mondottak miatt, részben mert bőven tárgyal olyan természettudományi 
tanokat és állást is foglal reájuk vonatkozóan, melyeket a természetbölcseletbe 
belevonni nem lehet, helyesebben előzetes tudománykritika nélkül nem szabad. 
Viszont a tudománykrítika e tanok jórészét kizárólag tudományosnak ismeri fel, 
melyeket tehát a természettudományok saját hatáskörükben kimerítenek. Ezért 
ellene kellene tudni állni azon csábításoknak, melyeket a köznapi felfogás kép-
visel, mikor reá juk vonatkozóan a bölcselő véleményét akarja hallani, — A könyv 
két részre oszlik: az élettelen és az élő testek (növények és állatok) metafizikájára. 
A szokásos kérdések mellett mindegyiknél külön tárgyalja inkább hatásosan, mint 
meggyőzően a keletkezés kérdését, 

Prohászka René. 

T, D, Szöllősy M.: Makroiilozóíía, Budapest. 
Maga a cím félrevezető, mert nem szoros értelemben vett filozófiáról van 

szó, hanem inkább a szaktudományok, főként a természettudományok legújabb 
eredményeit tárgyi csoportokba rendezve korunknak tulajdonképen természettu-
dományi világképét adja s azt igyekszik kimutatni, hogy ez mennyiben egyeztet-
hető össze a kinyilatkoztatott hittartalommal, a szentírással. A szerzőnek meggyő-
ződése, hogy az igazság teljessége a kinyilatkoztatásban van, mely nem ellenkez-
hetik a szaktudományok eredményeivel. Ha szoros értelemben vett kozmológia 
volna, akkor a hitnek s tudománynak területeit tüzetesen szétválasztaná s ebben 
az esetben a kinyilatkoztatott hittartalom csak negatív zsinórmértékként szere-
pelhetne, Merész feladatnak látszik korunk rendkívül összekúszált, sok tekintet-
ben még kiforratlan ® bizonytalan eredményeit kilencven oldalon összefoglalni s 
vizsgálódás alá venni s a szentírással összeegyeztetni, ami ép azért a mű olva-
sását egy kissé nehézkessé s zavarossá teszi. Mindamellett figyelmesebb tanulmá-
nyozásnál meglepő a szerző széles látóköre e meglehetősen nehéz terepen, 
amelyen a szentírás útmutatása mellett mindig biztosan elvezet az örök Igazság-
hoz, a jó Istenhez, anélkül, hogy kihangsúlyozott célja mellett, egyoldalú szük-
kebblűséget tanúsítana a modern kutatások eredményeivel szemben. Az a meg-
értő szándék, amellyel ezeket értékeli s megbecsüli, a mű olvasását bizonyára 
még a távolabb állók számára is vonzóvá teszi. 

M. S. 

Carbone: Círculus philosophicus seu obiectionum cumulata collectio iuxta 
methodum scholasticam. Vol. IV. Psychología. Vol. V, Theodicea. Turin, Marietti, 
1938, 888 és 663 lap. 30 és 25 líra, 

A szemle olvasói által már ismert ezen ellenvetés-gyűjtemény (az utolsót 
mult évfolyamunk második számában ismertettük) negyedik és ötödik kötetéről 
is általában ugyanazok állanak, mint az előzőkről. A köteteknek gyors egymás-
utánban való megjelenése ellenére sincs felületesen összehalmozott és rendszerte-
lenül előadott ellenvetésekkel dolgunk, tehát ellenkezőleg arra következtethetünk, 
hogy hosszabb időn át jegyezte fel és elmélkedte át őket a szerző. A responsio 
után következő explicatioban igen sokszor Szent Tamás szövegeiből vett idé-
zetekkel világítja meg a kérdést, az ötödik kötetben pedig a Szentírást is szóhoz 
juttatja, részben belőle véve a nehézségeket, részben általa illusztrálva az expli-
catioban a már megadott megoldást. Helytelen azonban eljárása, amikor olyan 
ellenvetéseket vesz a Szentírásból, melyekre csak exegesis út ján adható meg a 
válasz, pl. az 'Elohim-hez fűződő nehézség a 177, oldalon. 

Prohászka René. 

Dr. Noszlopí László; A világnézetek lélektana. Budapest, Szent István-
társulat. 1937. 

A világnézetek lélektana az újabb tudományágak közül való. Ma még ke-
vesen művelik. Legjelentősebb munka ezen a téren Jaspers könyve: Psychologie 



der Weltanschauungen. Berlin, 1922, Itthon Kornis Gyula foglalkozik ezzel a tu-
dományággal, A szerző e munkája az első magyarnyelvű kísérlet az eddigi ered-
mények összefoglalására, áttekinthető világnézetlélektanra, Tárgyánál fogva is na-
gyon fontos munka tehát. Hiszen a világnézetlélektan fiatalsága ellenére is talán 
a legidőszerűbb tudomány, ha egyáltalán szabad e téren különbséget tenni tudo-
mány és tudomány között. A világnézet az a szó, amely napjainkban a legtöbbször 
elhangzik. Jelenti azt a hatalmat, mely egybekovácsol ember-milliókat, de szét 
is választja azokat. A világnézetlélektan ennek a hatalomnak (illetőleg hatalmak-
nak, mert hiszen sok világnézet van) titkos lelki rúgóit vizsgálja, amelyek ezt ki-
alakítják. Eredményei nemcsak a psychologusok számára fontosak, hanem egész 
kultúránkat és a gyakorlati életet is érdeklik. Mert világos előttünk, hogy a poli-
tikai és gazdasági frontok, mint világnézeti frontok állanak egymással szemben. 
A világnézet azonossága vagy különbsége szabja meg az egyes hatalmaknak együtt-
működését vagy szembenállását, S korunk „egyetemes kultúrájának és civilizáció-
jának válsága végelemzésben világnézeti válság," A kivezető út keresése ezerféle. 
A közgazdász, a moralista, szociológus és politikus más-más téren látja az egye-
dülüdvözítő kivezető utat a válságból. S az a nagy fanatizmus, amellyel hisz 
mindegyik a maga útjának egyedül-helyességében, s egyoldalúan „vallást, leg-
alább is vallás-pótlékot csinál a saját szakmájából", világosan bizonyítja, hogy a 
válság eredete a világnézet terére megy vissza. Ép ezért nem lehet más a válság-
ból kivezető út, mint „a világnézet megújhodása, a vallásos élet és a metafizika 
újjászületése," 

E mellett az időszerű fontossága mellett nagyon sok eredménye mindig fontos 
marad azok számára, akiket hivatásuk a világnézet szolgálatához köt: papok, 
filozófusok stb, számára. Elsősorban pedig a pedagógust érdekli. Hiszen a nevelés 
célja világnézet-kialakítás, S ez sokkal könnyebben megy és sokkal nagyobb ered-
ménnyel, ha ismeri a világnézet kialakulásának lelki rúgóit, A világnézetlélektan 
e nagy fontossága rámutat e könyv fontos, időszerű és szükséges voltára. Tudo-
mányos könyv. Szigorúan az. De nem száraz, mert egyszerű és közérthető. Nehéz 
munka egy új tudományágat, mely forr és tisztul, s hasonló elődje nem volt a 
magyar tudományos irodalomban, összefoglalni. Tárgyszeretet, vállalkozókedv, 
széles látókör és biztos judicium kell. Mindezek stigmáit magán viseli e könyv. 
Sikerült is. Pálos Ferenc. 

Hittudomány. 
Nagy Ferenc: A katolikus teológia hagyományfogalma. A szerző kiadása, 

Budapest, 1938. 74 1. 
A dolgozatnak — mint maga a szerző mondja — nem célja a hagyomány 

egész problematikáját földolgozni, csupán a hagyomány fogalmát kívánja ponto-
san körülhatárolni. Ezért a hagyományfogalom problematikájának rövid ismerte-
tése után sorraveszi a hagyományfogalomról való különböző véleményeket, majd 
teológiai igazságkeresésünk szokásos útján, a Szentírás és a szentatyák tanítása 
nyomán, az egyházi előterjesztés tükrében és az ész világán keresi a hagyomány 
szabatos fogalmát és annak pontos tartalmát. 

Az egyházon kívülállókkal szemben a szerző kimutatja a nem katolikus ha-
gyományfogalom tarthatatlanságát, mert nyilvánvaló, hogy „éles különbség van a 
kinyilatkoztatás kettős ága: a Szentírás és a hagyomány között" (66, 1.), a kato-
likus teológia keretein belül pedig azoknak ad igazat, akik a hagyományt közvet-
len hitszabálynak tartják. Szerinte tehát a csalhatatlan egyházi tanítás és a hagyo-
mány között nem valós, hanem csak észleges különbség van. Deák Anasztáz. 

Egyháztörténet. 
Dr. Waigand József: A pápák a híthirdetés szolgálatában. XVI. Gergelytől 

XI, Piusig. Budapest, 1938, 128 1. Unió Cleri kiadása. 
Az érdemes fiatal szerző mint római ösztöndíjas a Gergely-egyetemen töké-

letesítette néhai Wolkenberg Alajos személyes hatása és oktatása által a misz-
Pannonhalmi Szemle 4 



sziók iránt felkeltett érdeklődését. Tanulmányai gyümölcsének egy része most 
nyomtatásban is megjelent. Könyvében az utolsó száz év pápáinak missziós tevé-
kenységével, vagyis a katolikus missziók utolsó századának magas szempontú át-
tekintésével foglalkozik. Ha bárki csak egy kicsit is behatóbban olvasni kezd a 
hithirdetés történetéről, akkor lehetetlen, hogy ne érezze lelke mélyén a megszé-
gyenülést, a kicsinységet, a másik oldalon pedig az emberi hősiesség megszentelt 
szellemének diadalmas fuvallatát . Ezt a lelkületet hívja életre bennünk ez a 
munka is: a megalázkodó önismeretet s a csodálat és tisztelet szent boldogságá-
ban való felemelkedést, lelkesedést. Gyönyörűen fejezi ki egy amerikai hithirdető-
rend felhívása a misszionárius hivatását: „Fizetés nincs. Jómód nincs. Szabadság 
nincs. Visszalépés nincs. Nyugdíj nincs. De e helyett van sok kemény munka, 
szegényes lakás, talán egy kevés vigasztalás, csalódások azonban egészen bizto-
san; gyakori betegségek, erőszakos vagy elfeledett halál, és a végén egy magányos 
sírhant a távoli idegenben. Jö j j ! " (52. 1.) A felhívás nekünk is szól, a polgári 
életforma elkényeztetett és kicsinyes embereinek, hogy legalább kissé megeröl-
tetőbb lelki és anyagi segítséget adjunk arra a célra, amelyre mások mindenüket, 
az életüket is feláldozzák! 

Vanyó Tihamér dr. 

Egyházjog. 
Gyetvai Péter: A vallás körüli felségjogok (Iura circa Sacra) a magyar 

közjogászoknál és kánonistáknál. Budapest, 1938. 
Az egyház és a magyar állam együttélése a kultúrában és a lélekben oly 

erős, eleven szálakat holott 1ère, hogy azok széttépése, a kettő éltető működésé-
nek megszűnését, legjobb esetben pedig óriási erőveszteséget, csonkulást és bénulást 
vonna maga után. A kettő egymáshoz való vizonyának kérdése az elméleti síkon 
maradva egyike a legnehezebb, s a mai viszonyokat tekintve szinte megoldhatat-
lannak látszó kérdésnek. A gyakorlatot tekintve azonban a maga megoidott-vol-
tában áll előttünk a kérdés az Egyház és állam egymást támogató együttes mun-
kájában A szerző a magyar köz jogászok és kánonisták a Iura circa Sacra-ra 
vonatkozó tanait gyűjti össze nagy szorgalommal és lelkiismereteséggel. A fel-
vetődő nézetek labirintusában biztos kézzel vezet. Átlátszó, tiszta képet nyerünk 
az írók felfogásáról, amelyet nagy mértékben támogat az a körülmény, hogy az 
ügyes beállítás folytán az írókban korunk tükröződik vissza politikai, vallási és 
szellemi áramlataival együtt. 

P. F. 

Benedetti, Ordo Judicialis processus canonic! super nullítate Matrimonii 
intruendi, iuxta Instructionem a S. C. de Sacramentis editam. Novissima editio 
1938. In-8 max., pag. 220. — Marietti, Torino. — Ara 12 lira. 

Ezen munkának szerzője a S. Romana Rota ügyvédje, már ez is biztosíték, 
hogy nem csak elméletet ad, hanem az érvénytelen házasságok érvénytelenségének 
kimondását kérő iratok kiállításához és az ezt követő eljáráshoz gyakorlati út-
mutatást is. Az 1936-os Instructiot magyarázó szöveg keretén belül adott, lépten-
nyomon található formulákon kívül még külön formulatárt közöl (34. darab) végű' 
pedig Specimen processus matrimonialis található. Közli a matrimonium ratum et 
non consummatum eseteiben esetleg bírói e l járásra vonatkozó, 1923. máj . 7-én ki-
adott regulákat. Az illetékes egyházmegyei forumok részére ezen munka nélkü-
lözhetetlen. Hermann Ipoly. 

Liturgia, 
Minísztráns kézikönyve. Kiadja: Az egyházmegyei liturgikus bizottság. 

Székesfehérvár, 1938. 64 1. 
Terjedelménél jóval nagyobb jelentőségű ez a kis könyv. A mai liturgikus 

mozgalom idején fontos szerepe lesz, hogy az oltárnál a szent szertartások a leg-
utolsó kis falusi templomban is minél inkább az egyházi előírásnak megfelelően 



történjenek. A bevezetőben ügyesen mutat rá a minisztránsok nagy méltóságára és 
igen hasznos, praktikus tanácsokat ad. Azután a minisztráció szövegét hozza ma-
gyarul és latinul, majd az asszisztálás általános szabályait adja. Ezután szól a 
kismisén és a nagymisén való minisztrálásról. Itt turifer, akolitusok, és a cere-
monárius teendőiről is felvilágosítást nyújt. Majd egy missa récita tat közöl. Végül 
a papszentelésre emlékeztető minisztráns beöltözés és avatás szertartását és a 
minisztránsok reggeli és esti imáját közli. Megjegyezzük, hogy általában a Ma-
gyarországon elterjedt minisztrálási módot tar t ja szem előtt, de csak általában, 
mert több újítást is tartalmaz, (pax adás a minisztránsoknak is, gyertyatartás 
gloria és credo alatt, a papnak átadott szerek és a pap kezének megcsókolása stb.) 
Az újítások közt van több olyan, amelyet nem helyeselhetünk pl,: Az oráte fratrest 
állva mondatja, a nálunk Domine non sum dignus-ra szokásos csengetésre vonat-
kozólag a következő helytelen szabályt adja: D. n, s. d.-a csengetnek, ha ez nem 
zavarja meg a békecsók továbbadását. A szerek és a pap kezének crsókolására 
nézve nem következetes. A csókolást talán legjobb volna teljesen elhagyni. Mind-
ezek ellenére a könyvecske nagyban hozzájárul, hogy akik az oltárnál segédkez-
nek, valóban az Ürnak szolgáljanak, és szolgálatuk imádság legyen az Urnák. 

Dr. J. Gy. 

Die Väterlesungen des Breviers. 5 Abtlg. Ubersetzt, erweitert und kurz 
erklärt: I—III. von Abtei Maria Laach, IV—V. von Chorfrauen der Abtei St. 
Hildegard O. S, B, Eibingen (Ecclesia Orans, hg. von I. Herwegen. Bd. XIII— 
XVI. und XVIII.), Herder, Freiburg in Breisgau. 

A minden ízében értelmes breviáriumimádkozás, az ajak és értelem össz-
hangjának megkönnyítése az egyik célja ennek az öt kötetes munkának. A másik 
pedig: a szentatyák hangban, tartalomban és formában rendkívül változatos mun-
káin keresztül az ősegyház szellemét akarja megszerettetni. Ez magyarázza azt, 
hogv időrendben szent Bernát az utolsó, akinek munkáit még felveszi e soro-
zatban, A skolasztikus és újabb szerzők művei kimaradtak. 

Kettős szöveggel közli a római és bencés breviárium olvasmányait. A leg-
többször nagyon megrövidített szöveget egészen vagy ha ez nehéz volna, legalább 
részben kiegészíti. Az áttekinthetőséget megkönnyítő beosztás, magának az össze-
függésnek látása szinte teljesen feleslegessé tesz minden magyarázatot. így a 
jegyzetek pusztán arra szorítkozhatnak, hogy a tudományos kutatások eredményei 
alapján megadják az eddig tévesen másnak tulajdonított művek igazi szerzőit; 
továbbá tisztázzák az évszázadokkal előbb még általánosan közismert, ma azonban 
már teljesen érthetetlen, vagy egész más tartalommal megtöltött fogalmakat, ki-
fejezéseket. 

Az első kötet rövid történeti összefoglalásban ismerteti a szentatyákból vett 
olvasmányok útját a nyugati liturgiában az első tanútól, szent Benedektől kezdve 
egészen napjainkig. Röviden ismerteti a kiemelkedőbb egyházatyákat, néhány vo-
nással, találóan jellemzi őket. Ez a kötet tartalmazza a karácsonyi ünnepkör nap-
jainak és a téli időszakba eső ünnepeknek olvasmányait. A második kötet a hús-
véti ünnepkör ünnepeit, köztük az egyházi év liturgikus szempontból leggazda-
gabb idejét, a nagyböjtöt, A harmadik a pünkösd után következő időt. A negyedik 
a szentek ünnepeit júniustól decemberig. Az utolsó pedig a főleg a római breviá-
riumban oly nagy szerepet játszó Commune Sanctorum olvasmányait. 

Valósággal könyvtárt pótol a szentatyák műveiből ez a szemelvénysorozat. 
Anyagának felhasználását megkönnyíti minden kötetben a négy, különböző szem-
pontod szerint összeállított tárgymutató. 

Vida Szabolcs. 

Aloisius Moretti, Ceremoniale iuxta Rítum Romanum seu De Sacris functio-
nibus Episcopo celebrante — assistento — absente in partes septem digestum. 
Vol. III. De Sacris Functionibus infra annum occurrentibus. — Taurini, 1938. 
Marietti. — XVI+586 lap. Ára fűzve 30 líra. 

Moretti a római pápai liturgikai akadémiának tb. tagja hét nagy részben 
.akarja összeállítani a római kat. egyház latin szertartásának összes előírásait, 



a szertartások rendjét. Mindenütt a Szertartások Kongregációjának legújabb 
rendeleteit és az egyházi törvénykönyv előírásait tart ja szem előtt. Az idő-
szerű, nagyon fontos, gyakorlati és monumentális szertartáskönyvnek most jelent 
meg a negyedik része, amelyet örömmel köszöntünk. Ez a rész három szakaszban 
tárgyalja az egyházi év különböző szertartásait. Az első szakasz a püspökök szer-
tartáskönyve (a Caerimoniale Episcoporum) és a Pontificale Romanum alapján is-
merteti az egyházi év szokásos szertartásait, amikor a megyéspüspök végzi őket, 
vagy amikor a megyéspüspök jelenlétében vagy idegen püspök jelenlétében más 
végzi, vagy amikor püspök távollétében más pap végzi azokat. Advent, karácsony, 
gyertyaszentelés, hamuszentelés, barkaszentelés, a nagyhét és húsvét, áldozócsü-
törtök, pünkösd, úrnap, halottak napja, negyvenórai szentségimádás, szentségki-
tétel, szentséges körmenetek összes szertartásai és előírásai megtalálhatók. A nehe-
zebb funkcióknál vázlatos rajzokat is hoz és a szertartás menetét is közli rövid 
emlékeztető szavakkal. A második szakasz a „Memoriale Rituum" alapján ismer-
teti azokat a szabályokat, amelyek akkor kötelezők, ha az egyházi év fontosabb 
szertartásait csak egy pap végezheti minden asszisztencia nélkül. Végül a harmadik 
szakasz az egyházmegyei és a tartományi zsinatok szertartásait, rendjét tárgyalja, 
valamint a megyéspüspök fogadásánál érvényben levő és kötelező szabályokat. 
Aki szabályszerűen akarja az Egyháznak gyönyörű szertartásait végezni, annak 
nélkülözhetetlen Morettinek jelen munkája, amelyet éppen ezért nagyon melegen 
ajánlunk. — fm — 

Szentírástudomány* 
Janssens—Morandi, Introductio Biblica seu Hermeneutica Sacra in omnes 

libros Veteris ac Novi Foederis. Editio septima (29. Taurinensis). — Taurini, 1937. 
430 lap. Ára fűzve 14 líra 

Janssens művét, amely többször is megjelent Franciaországban, majd Bel-
giumban és Spanyolországban is, most a 29-i torinói kiadásban Morandi rendezte 
sajtó alá. Ezzel a ténnyel már bizonyítva van a könyv értéke és a végzett muuka 
kiválósága. A szentírástudomány különböző ágait öleli fel. Elég bőven és hossza-
san tárgyalja a szentkönyvek kánontörténetét, isteni eredetét, hitelességét. Az 
Ószövetség történeti könyveinél mindenütt külön fejezet alatt hozza a különböző 
ellenvetéseket és nehézségeket s biztos kézzel boncolgatja és cáfolja őket. Jób 
könyvénél megállapítja, hogy szerzője Salamon király volt. Ugyanezt a módszert 
követi az újszövetség szent könyveinél is. Itt is fölemlíti a szent könyvek ellen 
felhozott nehézségeket és megoldja őket. Szent Pál apostolnak a fogságból írt 
leveleiről azt a véleményt vallja, hogy az első római fogságból valók, A negyedik 
fejezetben elég kimerítően a szövegtörténetet tárgyalja a szerző. Az ötödik fejezet 
a tulaj donképení hermeneutika. Végül három függelékben a szentírástudomány 
segédtudományait hozza: a Szentföld földrajzát, a héber régiségtant, a szentírás-
magyarázat rövid történetét, néhány messiási jövendölés rövid exegézisét és váz-
latos kortörténetet. Nagyon jó segédeszköz szerzőnk műve a Szentírás meg-
értéséhez. —Rs— 

Erkölcstan. 
G. de Varceno—A. Lojano—M. a Grizzana, 0. M. Cap., Institutiones Theo-

logiae Morális ad normám Juris Canonici. — Vol. III. Theologia Specialis. IV. De 
Iustitia eiusque laesione. V. De Contractibus. VI. De peculiaribus Clericorum et 
Religiosorum obligationibus. — Taurini, 1937, Marietti. — 1004 lap. Ára fűzve 
40 líra. 

A katolikus erkölcstan irodalma nem mondható szegénynek, mégis nagy ér-
téket jelent jelen kötet megjelenése. A szerzők öt hatalmas kötetre tervezték er-
kölcstanukat. Az első kötet az alapvető erkölcstan, a második kötet az isteni eré-
nyeket és a parancsolatokat tárgyalja, jelen kötet az igazságosság erényét, a szerző-
déseket, a papok és szerzetesek kötelességeit tárgyalja. A negyedik kötet a szent-
ségekről és egyházi fenyítékekről való tudnivalókat fogja majd ismertetni, míú az 
utolsó kötet a hatodik parancsolatot tárgyalja majd. A szerzők nem kivonatos* 



rövid összefoglalást adnak, de terjengős és minden lehető kérdést és problémát 
felölelő monográfiát sem. Csak a helyes középúton haladó, világos szerkezetű, a leg-
modernebb kérdéseket is tárgyaló, XI. Pius pápa enciklikáit, különösen a „Casti 
Connubíi" és a „Quadragesimo Anno" enciklikákat kiaknázó, a mindennapi életből 
vett gyakorlati esetekben bővelkedő és a gyakorlati szempontból leghasználato-
sabb erkölcsi rendszert, a probabilizmust nagyon bölcsen használó kézikönyvet 
nyújtanak. Igen helyesen jártak el a szerzők, amikor világosan tárgyalják az állami 
törvényeknek kötelező erejét a kölcsönös igazságosság terén. Tartalma miatt, a 
végzett munka kiválósága miatt kívánatos lenne e könyvnek minél szélesebb kör-
ben való elterjedése, amit elősegíthet az is, hogy nagyon olcsó, — fm — 

Lelkíélet. 
Aurelii Augustíni, Confessionum librí XVII, cum notis P. H, Wangnereck 

S. J, Edítio VIII, 1938, in-16, pag, X V I + 586. Marietti, Torino, Ára 7 líra. 
Szent Ágoston vallomásainak ezen kiadásához különleges értéket az a körül-

mény ad, hogy a szöveget a XVII, században élt Wangnereck Henrik Jézus-tár-
sasági atyának jegyzetei kísérik. A jegyzetek theológiai, bölcseleti és történelmi 
vonatkozásban adnak útbaigazító felvilágosításokat, sőt ahol a nagyobb érthető-
ség kívánja, Szent Ágoston más munkáiból is hoz kiegészítő szövegrészeket. Az 
egyes könyvek élén rövid tartalmi ismertetést ad, az egyes fejezetek végén pedig 
a mindennapi élet számára a megfelelő fejezet anyagából gyakorlatias elmélkedési 
anyagot nyújt. Kiállítás, a papír finomsága a kiadót dicséri, Hermann Ipoly, 

Szivós Donát O, S. B, dr.: Diáklelkígyakorlatok. Budapest, 1938, Szent 
István Társulat kiadása, 324 1. 

Ifjúsági lelkipásztorok számára írt nagydiák-lelkigyakorlatos könyv áll 
előttünk. Az ezirányú magyar irodalomban, de még a híres német Jugendexerzi-
tisnek hosszú sorában sem találkoztunk eddig ilyennel, Üjszerű az egész mű. 
Űjszerű tárgyában és formájában egyaránt. 

A mult karácsony egyik legnagyobb könyvsikere, ,,A ma diákja" szerzőjétől 
{a külföld is felfigyelt rá; tudomásunk szerint készül már német fordítása is!) 
három szerves egészbe foglalt lelkigyakorlatos beszédsorozatot kapunk. Közöttük 
enyhe fokozatos haladás észlelhető a nagydiák lelki fejlődésének megfelelően. — 
A tárgyat természetesen a lelkigyakorlatok örök témája, a „diverte a malo et fac 
bonum" út ja szabja meg, A mi esetünkben, a nagydiákoknál ez körülbelül így 
hangzik; az „eltékozolt fehér boldogság" siralmas állapotából fölébredve a 
„lélekbíplánjavítás" után a „diadalmas nagyotakaráshoz" (1. sorozat); vagy a 
„lélekvámpírok" hipnózisában élő „függvénylelkek" út ja a diák-ezentség magas-
lataira (2. sorozat); vagy pedig a bűnös élet vonzó „reflektorfényéből" az árral 
szembe úszva a „kisírtszemű Jézus" boldog öleléséig (3. sorozat). 

Ebből a rövid összefoglalásból is láthatjuk, hogy nem jár a szerző szorosan 
a szentignáci lelkigyakorlatoskönyv előírásainak útján. Amint azonban az előszó-
ban föl is említi, műve nem akar a lelkigyakorlatok évszázadokon át kipróbált és 
jónak talált témakörével szemben forradalmi szakítás lenni. Csupán a közös cél 
szem előtt tartásával a kamasz-diák lelkének igényei szerint szándékosan töre-
kedett elkerülni a szokásos címeket és tárgyakat, A cél tehát ugyanaz. Csak a 
hozzá elvezető út más, S ezt az új útat meg kell értenie mindenkinek. Itt, amikor 
lázadó-szellemű nagydiákokról van szó, valóban nagyon figyelembe kell vennünk 
a lelki élet, az Evangélium modern és a lelkekhez alkalmazott propagandának 
alaptételét, melyet Tóth Tihamér így szövegez meg: „Ne féljünk kimondani: van 
ugyan egyedül üdvözítő hitünk, de nincs annak egyedül üdvözítő hirdetési for-
mája! . , . Kanonizált prédíkációs formák nincsenek!" 

Hasonlóképpen vagyunk egy másik lehetséges ellenvetéssel szemben is. Azt 
mondhatná valaki: kevés ebben a lelkigyakorlatos könyvben a depositum fidei, 
ritkák az evangéliumi idézetek, — Ez igaz is, S ez ellen nem is lehetne az ú j -
szerűség követelményével vélekedni. Az Evangélium szavai örök érvényűek és 
mindig korszerűek. Aki azonban a kamasz-diákok lelkét, szélsőségekre hajló for-



radalmi szellemét ismeri, aki tudja , bogy még a legjobb érzésű felsős diákok is 
milyen hamar tudnak unatkozni hitoktatás és szentbeszédek alatt, — igazat ad 
a szerzőnek, hogy az Evangélium örök igazságait egészen a modern élet, a modern 
beszédmód, a modern technika és sport diákoknak imponáló ruhájába öltözteti. 
Másfél évtizedes gyakorlat vezette ebben a szerzőt, akinek diákbeszédei alatt való-
ban még a legfásultabb nagydiák sem tud figyelmetlen maradni. 

Ugyancsak ez a másfél évtizedes tapasztalat, a nagydiák lelki-gyermekek 
százai s a diáklevelek ezrei biztosítanak bennünket arról, hogy az újszerű tárgy-
választás mellett és az életnek legégetőbb diák-kérdései mind előkerülnek. A 
vissza-visszatérő tárgyak: diákcinizmus, diákpesszimizmus, a félperc bűne, a 
csábító szerepe, a küzdés lényege, a nagyotakarás, a szent nagydiák eszméje stb. 
valóban ezt mutatják, — Szerzőnk anyagának csak nagyon kis részét meríti for-
rásmunkákból. Főforrása az élet. Minden szavában az élet közelsége lüktet. Érzik 
r a j t a a kamasz-lelkek atyai szeretete. — A folyton változó ember talán éppen 
ebben a korban leginkább individuum ineffabile. Éppen ezért a nagydiák-lelkek 
templomában különösen nagy tisztelet sarumegoldó áhítatával kell járni s a me-
leg szeretet anyai kezével és férfias erőtadásával szabad csak e leltekhez nyúlni. 
Ezt teszi szerzőnk is. S ezért nyílnak meg előtte a kiegyensúlyozott, a küzdő, a 
szenvedő, a kiégett diáklelkek egyaránt. Ezért érzik a lelkigyakorlatok hangján 
a tapasztalt atyai jóbarát s a vergődő lélek viszonya. Innen érthető meg azután 
ezeknek a beszédeknek sajátosan személyes jellege is. Még a benne szereplő 
példák is legnagyobb részt a szerző személyes élményei, amelyekhez a nyitott 
szemmel és kereső lélekkel megtett külföldi utazások, a diákokkal töltött cser-
készkedések, kirándulások és sportolás adták legtöbbször az alkalmat. 

A „magyar ifjúság tüzeslelkű lelkipásztorai" tehát a legnagyobb haszonnal 
nyúlhatnak ehhez a könyvhöz. De más diák-lélekkel foglalkozó nevelők számára 
is jóformán nélkülözhetetlen, ha világos képet akarnak alkotni a kamasz-diák 
lelkivilágáról, O. P . 

Verkade Willibrord! Spuren des Daseins. Erkenntnisse des Malermönchs 
W. V. O, S. B. (128. 1. Mathias Grünewald Verlag. Mainz. 1938,) 

A híres beuroni szerzetes-festő eddigi művei is telve vannak mély meglátá-
sokkal és életbölcseséggel. Az ő művészszeme mélységeket lát ott is, ahol más 
csak figyelmetlenül átsuhan. Jelen könyvében egy csokorba kötve ad ja élénk 
hosszú életének tapasztalatát, elmélkedéseiből leszűrt igazságokat. Az életet adja, 
ezért műve ép oly gazdag és színes, mint maga az élet, Művészet, lelkiélet, iro-
dalom, tudomány, problémák, teológia, filozófia, az emberi lélek mélységei stb» 
mind helyet kap itt, A kis Könyvecske végén bő tárgymutató van, ami nagyon 
megkönnyíti használatát. G. E.. 

A lelkiélet tankönyve. Szerzetes újoncok oktatása. írta: Tiszteletreméltó 
János Atya, Fordította: Ernő atya sarutlan karmelita. Kiadja: A Magyar Sarut-
lan Kármelita Rendtartomány. 1938, 

A Sarutlan Kármelita Rend szentéletű generálisának, Johannes a Jesu — 
Maria atyának halhatatlan értékű művét, az újoncok oktatására írt tanítását az 
Institutio Novitioirum-ot tartalmazza hiteles magyar fordításban ez a könyvecske.. 
A munka — amint a címe is elárulja — elsősorban a kármelita növendékek szá-
mára készült, de olyan általános érvényű lélektani törvényeken nyugszik, s a 
lelkeknek annyira közös vonásaira van felépítve, hogy nemcsak bármely más szer-
zet használhatja, hanem még a világiak is, akik magasabb lelkiéletre törekednek. 
Sőt szinte azt lehetne mondani, hogy erre a célra —1 a fentebb említett tulajdon-
ságainál fogva — ennél a könyvecskénél alkalmasabbat, gyakorlatiasabbat nem 
is igen találnának. A könyvnek épen ezért nyugodtan lehetne eme címet is adni: 
A keresztény tökéletességre vezető út; János atya gyönyörű aszkézisének k i -
építését az emberi természet legelemibb, ösztönszerű indulatain kezdve megmu-
tat ja , miképen kell úgy a szellemi, mint az érzéki rész törekvéseit, örömeit és 
fájdalmait összhangba hozni az örök isteni törvényekkel- János atya tökéletesen 
ismeri mondani valóját, azért tud olyan világosan, szívhez szólóan, mindenki szá-
mára érthető nyelven beszélni a lelkiélet útjáról, T. M-



Strecke Ernő: A királynő apostolai. Elmélkedések, szentbeszédek, lelkigya-
korlatos naplók, kongreganiista nyilatkozatok. Kiadja: Az Apostolok Királynője 
Ürhölgyek Mária Kongregációja. Budapest, VIII., Mária-u. 20. 293 lap. 

Amikor első ízben olvassa az ember ezt a gyönyörű és rendkívül hasznos 
könyvet, nem tudja rögtön megállapítani, hogy tulaj donképen milyen irodalmi 
műfajhoz lehetne sorozni. Mégis talán az volna a legtalálóbb — mint ahogy a 
szerző is említi — ha „lelki naplónak" neveznénk. Azonban nem egyetlen lélek 
lelki naplója, hanem azé a „sok-sok névtelen szép, őszinte lélek"-é akik bepillan-
tást engedtek lelkűk szentélyébe," akik a Boldogságos Szűz, a legjobb édesanya 
veteményes kertjében a Mária-kongregációkban nemesedtek és hozták meg édes 
gyümölcsüket. 

Sokévi csendes lelkiatyai munkának, megfigyelésnek visszhangjai csapódtak 
le ebben a könyvben. Ennek a gazdag tapasztalatnak a kimeríthetetlen forrására 
támaszkodva „helyszíni közvetítést" ad a szerző egy ,, nagyreményű" kongregáció 
gyönyörű virágos kertjéből, úgy ahogyan a Mária-gyermek lelke a maga nemes 
egyszerűségében, keresetlenül és őszintén megnyilatkozik. Oly jóleső érzés ol-
vasni azokról a szép gyümölcsökről, melyeket ma is létrehoz az Isten kegyelme a 
tökéletesebb Mária tisztelet és annak hívatott hordozója, az „üdvösség iskolája", 
a Mária-kongregáció révén. 

A könyv első része főkép kongregáció s beszédeket és elmélkedéseket tartal-
maz, amelyek a következő részhez, a kongreganista egyéniségének és a kongregá-
ció életének megrajzolásához megadják az alapot és hátteret. Minden vallásos tár-
sulat vezetőjének rendkívül hasznos, a kongregáció vezetőjének pedig elengedhe-
tetlenül szükséges ennek a kimeríthetetlen gazdagságú könyvnek az ismerete, 
amely a való élettel a legszorosabb kapcsolatban van. T. M. 

W. Stocktums; Príestertum und Ascese, Relígiös-ascetische Gedanken für 
Theologen und Priester. (Herder, Freiburg in Breisgau, 1938; 8° 282 lap, vászon-
kötés 4.80 R. M.) 

A szerző jelenleg kölni segédpüspök, azelőtt hosszú ideig papneveléssel fog-
lalkozott és így e téren sok ismeretet és tapasztalatot szerzett. Most ezeket a 
tapasztalatait értékesíti és mások számára is hozzáférhetővé teszi. Ezzel a köny-
vével, amely „Das Príestertum" és „Beruf zum Priestertum" című még 1934-ben 
megjelent könyveihez csatlakozik, mondhatnánk egy trilógiát fejezett be a kato-
likus papságról. Nem annyira elméleti oktatást ad, hanem inkább gyakorlati, 
nevelő irányú ismereteket közöl. Biztos kézzel jelöli ki az irányokat a kat. hit-
élet legalanyibbnak mondható területén. Az aszkezisnek a papsággal egy cím-
ben való szerepeltetése nem jelent pusztán vezeklőgyakorlatokat és külső önmeg-
tagadásokat. Könyvének legnagyobb érdeme, hogy mindvégig pozitív irányban 
jelöli meg azt az aszketikus célt, ami a pap számára hivatásbeli kötelességének 
teljesítéséhez és a tökéletesség eléréséhez szükséges. Tartalmi szempontból ter-
mészetszerűleg könyve nagy része egyezik a használatban levő aszketikákkal 
(Zimmermann, Tanquerey, Müller, Hertling), de nem követi azoknak megszokott 
rendszerét. Az aszketikákban általában tárgyalni szokott dolgokon kívül szól még 
a következő kérdésekről is: az eszményi pap, papi szellem, világias szellem, a 
pap lelkiéletének a környezetre való kisugárzása, külsőség, belsőség, vallási és 
erkölcsi imperativus, egyházias és kritikai gondolkodás, a kötelező munka- és 
katonai szolgálat aszketikus vonatkozásai. Helyesen mutat rá azokra az előnyökre, 
amiket a modern aszketika jelent és joggal figyelmeztet néhány hibás kinövésre, 
így a sacramentalizmusnak nevezhető irányra. Az érdeklődők érdekében megem-
lítjük, hogy a könyv nem annyira egységes egész, mint inkább a papságról és 
az aszkézisröl tartott konferenciák sorozata. Ezekben az észrevehetően különálló 
konferenciákban többször ismétli önmagát. Több helyen kimondottan csak teoló-
gusokat tart szem előtt, ezért kezdő kispapok és ilyenek vezetői haszonnal fogad-
hatják, mások a föntemlített aszkézisek birtokában nélkülözhetik. 

Dr. Hets Aurelián. 

Ida-Frederika Coudenhove-Goerres: Dialogue sur la Sainteté, 100 1. 10 fr. 
Paris, Alsatia, 

Ez a kis könyv két fiatal leány párbeszéde az életszentségről. A lelkíélet 



összes problémái előkerülnek és Szent Erzsébet életének eseményeivel vannak 
magyarázva, A kegyelem feltételezi a természetet, ez az alapja ezeknek a meg-
beszéléseknek, melyek Szent Erzsébet életéből vett bizonyítékokkal bizalmat önt-
hetnek bárkibe, mert nincs az a természet, az a lelkiadottság, mit az életszentség 
szolgálatába ne lehetne állítani. y. 

Esztétika. 
Elek István: Csokonai versművészete. 8°. 114 1, Budapest, é. n. Királyi 

Magyar Egyetemi Nyomda, 
A külső forma esztétikája és általában a verselés története még mindig 

mostohagyermeke a magyar irodalomtudománynak. Igazán korszerű, minden tekin-
tetben a mai tudomány színvonalán álló dolgozat nagyon kevés van nálunk ezen 
a téren, Stílustörténeti szempontból már több írónkat feldolgozták, de a külső 
forma és a kifejezni kívánt belső tartalom finomabb, mélyebb kapcsolatainak fel-
tárásával egyelőre még a legnagyobbaknál is adósak vagyunk. Éppen ezért öröm-
mel üdvözöljük Elek István dolgozatát, amely Csokonainak, a játékos formák 
mesteri tökéletességű kezelőjének versművészetét, helyesebben annak csupán tech-
nikai felét, a verselést áll í t ja elénk korszerű feldolgozásban. Elek három nagy 
fejezetben (strófaszerkezetek, ritmika, rímelés) végigelemzi, csoportosítja és érté-
keli Csokonai lírájának minden versszakát, ritmikus sorát és rímét, Fontosabb 
megállapításai közül csak a következőket emeljük ki: Csokonai 206 legszebb köl-
teményében alig ismétli meg a formáit, 88 különböző faj ta versszakot használ, 
mégpedig játékos, könnyed változatossággal. Legtöbb a modern magyaros, illetve 
nyugateurópai forma (159), míg klasszikus menetű csupán 43 akad. Ritmika szem-
pontjából 95 a tisztán ütemes (magyaros) és ugyancsak 95 az időmértékes forma. 
Csokonai nem annyira forma-teremtő, hanem inkább forma-művelő lángésznek bi-
zonyul. Kiválasztja és művészivé csiszolja a hagyományos formakészletből a hasz-
nálható, az életképes alakzatokat. Rímelő készségével szinte páratlanul áll iro-
dalmunkban, 420 verséből mintegy 350 a rímes. Elek részletesen ismerteti rend-
kívül változatos rímeinek főbb típusait és megállapítja azokat a tényezőket, ame-
lyek Csokonai rímeit szépekké teszik. Végül leszögezi, hogy Csokonai mesteri 
ügyességű formakezelése teljességgel a rokokó-stílus jegyében áll. Éppen ezért 
pusztán technikai értékén felül stílustörténeti jelentősége is van. Teremtő zseniali-
tása, ösztönös formaérzéke, modern ízlése, tudós fölkészültsége és rokonszenves, 
erős egyénisége Csokonait Arany és Babits mellett a magyar lírai formaművészet 
legkiemelkedőbb és világviszonylatban is elsőrangú mesterévé teszi, •— Elek jó 
és alapos munkát végzett, A modern versesztétika kifinomult módszerét önállóan, 
eredeti ötletekkel és szeretettel párosult elmélyedéssel alkalmazta Csokonai ver-
selésére. Körültekintő és a legapróbb részletekben is alapos munkáját a tanul-
mány végén közölt jegyzetek is bizonyítják. Néhány bántó idegenszót azonban 
könnyű szerrel megfelelő magyar szavakkal is helyettesíthetett volna. A felhasz-
nált irodalmat — már csak a használhatóság szempontjából is — külön kellett 
volna közölnie. Karsai Géza dr. 

Életrajz. 
Dr. Mihalovits János: Delíus Kristófnak, a volt selmeci Bányászati Akadé-

mia első (1770) bányaműveléstani professzorának élete és kisebb munkái. Sopron. 
Műegyetem. 

A tanulmány az irodalom és eredeti levéltári kutatások alapján vázolja 
Delíus Kristóf életrajzát; méltatja sokirányú tevékenységének tudományos és 
gyakorlati jelentőségét és szószerinti fordításban közli Deliusnak a hegyek, a 
telérek, az ércek keletkezéséről, a fémek elércesedéséről, a vörösvágási opálok-
ról, továbbá a bányászati karmelisztika alapelveiről szóló értekezéseit. A 
„Függelék"-ben ismerteti Delíus korszakalkotó és francia nyelvre is lefordított 
„Bányaműveléstan"-ának rendszerét s kiadásának körülményeit. 



E tanulmány nemcsak a hálás megemlékezés adója a volt selmeci Bányá-
szati Akadémia tisztelői nevében, de egyúttal olyan dolgozat, melyben a ter-
mészettudományok története, valamint a XVIII, században uralkodó bányászati, 
erdészeti és közgazdasági felfogások iránt érdeklődők részére becses adatokat 
tartalmaz. 

Irodalom. 
Révay József: Raevius ezredes utazása. Franklin-Társulat, Budapest. 
Az ókori műveltségnek egy nagy tudású ismerője regényes utazás alakjában 

mutatja be a római világhatalmat, központi életét Rómában, de a végek életét is 
Aquincumban, Lepcis Magnaban, Afrika gyöngyében, Szíriában stb- Rég eltemetett 
világba viszi olvasóit, de úgy érezzük, mintha ma is élnének szereplői, Raevius 
ezredes az író maga, elmegy Lucullus lakomájára, társalog Caesárral, Maecenás-
sal, Horatiusszal, megfürdik Baiaeben, résztvesz a lovasversenyeken, megfordul 
írói körökben, kocsmákban, stb. Emberi szemmel, emberi szívvel öleli magáihoz az 
antik világot s nyúj t ja át olvasóinak. Mihályi Ernő. 

Kniewald Najstaríjí Zagrebackí red í cin mise. (Különlenyomat a „Croatia 
Sacra" 1938, évf.-ból.) Zágráb, 1938. 38 1, 

Kniewald újabb liturgiatörténeti tanulmányában a legrégibb Zágrábi sacra-
mentariumot ismerteti. A sacramentarium a XI, században keletkezett, de már a 
XIV. században elveszett belőle az Ordo- és Canon Missae, valamint a Proprium 
de tempore rész nagyobb fele, de így is nagyjelentőségű, mert részben alapja és 
forrása volt a zágrábi liturgikus könyveknek, Kn, ebben a kis tanulmányában is 
bemutatta, hogy milyen szeretettel foglalkozik Magyarország eddig ismert leg-
régibb sacramentáriumával. ha. 

Szendrey Miklós: Eszményi házasság. Tárcák, életképek, humoreszkek. 
„Élet" Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, Ára: 3 P, 

Korunk egyik legégetőbb és legjobban óhajtott kérdésével: az eszményi, a 
keresztény elveit szerint felépített házasság kérdésével foglalkozik a szerző. Köny-
vének első harmadában azt a három alapvető kérdést világítja meg, amelyeken az 
igazi keresztény házasságnak fel kell épülnie és amelyeken szilárdan meg kell 
maradnia. Ez a három lényeges pont, melyeknek kifejtéséhez felhasználja XI. 
Pius pápának „Casti connubii" (Tiszta házasság-ról) kezdetű, a házasélet tiszta-
ságáról kiadott encyklikáját, a következő: A házasság tisztasága, a házas sze-
retet és a házas termékenység. Minden házasság alapelve, amely az Isten paran-
csából és a házasságnak a természetéből is következik: a házas életben való tisz-
taság, az az minden meg nem engedett, rendezetlen nemi életnek a kizárása, A 
házasság tisztaságának megőrzéséhez elengedhetetlenül szükséges a szeretet, még 
pedig az a mélyebb szellemi szeretet, melyet az Isten oltott az emberi lélekbe. 
Végül minden házasságnak termékenynek kell lennie, hiszen ez az egyik legfőbb 
és legelsőbb célja, továbbá a házasélet- és szeretetközösségnek is legértékesebb 
gyümölcse: a gyermek, 

A könyvnek következő nagyobb felében hűséges képet kapunk az angol és 
japán nőkről, illetőleg az angol családi életről, napjaink egy érdekes jelenségé-
ről: a filmcsókról. Végül találó életképeket tár elénk a szerző a mai életből, 
melyek jobbára mind — mintegy a fentebbi tételek megvilágítására — a családi 
élettel, illetőleg az anyai szeretet megható megnyilatkozásaival (A „postán ma-
radó" édesanya; A macskás asszony) vannak kapcsolatban. 

A fiatal házasoknak, de minden keresztény családnak rendkívül hasznos 
útmutatóul és tanácsadóul szolgálhat ez a nagyon égető kérdést tárgyaló munka. 

T. M. 

Mary Kírk: Bruder Petroc kehrt wieder. Roman, Benziger, Einsiedeln, 
Merész és mégis nagyon érdekes lélektani rajzokon felépített regény. Egy 

1549-ben eltemetett bencés, aki épen felszentelése előtt állt, 1929-ben, a kripta 
leibontásakor még él. Gondos ápolással megerősödik, megismerkedik a modern 



kor teológiájával s pappá is szentelik. De lelkében még a középkor egységes hitét, 
zárt világképét hordozza, a modern kor zűrzavarával sehogy se tud megbarát-
kozni. Azzal roskad össze első szentmiséjének mondása közben, hogy ő már csak 
az istenszeretet régi útján tud járni, de találkozni fog majd a modern útakon 
járókkal az égben. M. E. 

Tobísch Irén: Tündöklő Jánoska és más mesék. Fordítás és átdolgozás. 
Budapest, Szent István Társulat, ól 1. 

— — Mikulás és karácsonyi mesék. U. o. 61 1. 
— — Húsvéti és más mesék. U. o. 67 1. 
A meseirodalom mindig nagyon jellemző valamely korra. Fontos szerepe 

van napjainkban is, amikor a meséken keresztül is igen sok veszély fenyegeti a 
gyermeki lelket. Éppen ezért jelent az utóbbi évek ifjúsági irodalmában örven-
detes eseményt Tobisch Irén háromkötetes mesegyűjteménye. Jelentőségét abban 
látjuk, hogy amikor az egész világon már a játékokkal militarizálják a gyer-
meki lelket, Tobisch Irén a nevelő magasztos hivatástudatával közeledik a gyer-
mekekhez és fínomszövésű meséinek aranyszálaival hímezgeti a fogékony gyer-
meki lélekbe a leghatalmasabb erőnek: a jóságnak és szeretetnek nevét. Á tiszta 
aranyszív az ember legértékesebb kincse! Ezt sugározzák a szent jánosbogárka 
nevét viselő kötet meséi, amelyeket az írónő más népek irodalmából ültetett át. 
Mikulás napjával kapcsolatban kedvesen tanít a szófogadás nehéz mesterségére. 
A karácsonyi szeretet illata tölti be a második kötet nagyobb részét. A harma-
dik kötetben pedig pirostojásos húsvétnak és az iskolaév befejezésének han-
gulata ízesedik. — A mesék írója jóságosan simogató kézzel vezeti a gyermek-
világot az erény útjára és a mesék finom ollójával nyesegeti a gyermeklélek 
leggyakoribb hibáit. A mesék végigvezetik a kis olvasót a természet különféle 
birodalmán és sok mindennel megismertetik őket. Az előadás lebilincselő, a 
nyelvezet választékos és már magában is gyönyörködtet. Nemes VazuL 

Arany Könyvtár. Pátria kiadás. Budapest, 1938. 
A „Pátria" Részvénytársaság Arany Könyvtár címen új kiadványsorozatot 

indított, amely kiállítás és tartalom szempontjából méltán sorakozik régebbi kiad-
ványaik mellé. Ügy látszik, méltán viselik a kiadványok az „arany" jelleget, mert a 
jelenlegi első hat kötet mindegyike a magyar irodalom egy-egy gyöngyét, vagy ha 
nem is legértékesebb, de mindenesetre olyan darabját tartalmazza, amely vagy meg-
jelenés szempontjából első a maga műfajában, vagy más egyéb tulajdonsága teszi 
becsessé a magyar irodalomban. Az első kötet Dr. Baránszky Jób László bevezeté-
sével és jegyzeteivel mindjárt a régi magyar irodalom egyik remekét, a Szigeti V«?-
szedelmet tartalmazza. Zrínyi ebben a munkájában a lángelme tehetségével a Tinódi-
féle históriás éneket emelte fel a barokk eposzok magaslatára. A második kötet 
Dr, Prónai Antal bevezetésével Zrinyi kortársának, Gyöngyösi Istvánnak legjobb 
munkáját, a Murányi Venus-1 nyúj t ja . Gyöngyösi munkája is a XVI, század ének-
költészetében, még pedig a humanista levegőtől áthatott regényes tárgyú széphis-
tóriákban gyökeredzik. Gyöngyösi azt hozza meg ebben a művében, aminek Zrinyi 
fenséges alapeszméjű és tökéletes szerkezetű eposza némikép híjával volt: a költői 
nyelvet. 

A harmadik kötet Gaal József A peleskei nótárius című színdarabját nyúj t ja . 
Gaal darabjával, amelyben Gvadányi hasonló című verses elbeszélését dramati-
zálta, egyrészt a maradiakat gúnyolja, másrészt népies, különösen az alföldi jele-
neteivel, a juhászok dalával Szigligeti népszínművei számára törte az utat. A jegy-
zeteket és a bevezetést Dr, Galamb Sándor írta a kötethez. 

Nem kevésbbé érdekes a negyedik kötet tartalma, amely az első történeti és 
egyben romantikus regényünket Jósika Miklós Abafi-ját hozza gazdag szemelvé-
nyekben, A kísérő szöveg Dr. Szentgyörgyi Lászlótól való. 

Fazekas Mihály demokratikus szellemű, hexameterekben írt népies tárgyú, 
jóízű elbeszélését, a Ludas Matyi-t teszi közzé Havas István jegyzeteivel az ötö-
dik kötet első része. A kötet második fele Fazekas Mihálynak Diószegi Sámuel-



lel közösen írt munkáját, az első magyar természetrajzot, a Magyar Füvészkönyu-et 
ismerteti szemelvényekben. Az utóbbi részhez a jegyzeteket Dr. Pénzes Antal írta. 

A magyar irodalom legremekebb drámáját, Katona József halhatatlan mun-
káját a Bánk bán-1 teszi közzé a hatodik kötet. Katona örökbecsű darabját a drá-
maélményt, a jellemben való fogantatást, a jellemek klasszikusan mesteri rajzát, 
a dráma sorsszerűségét illetőleg mai napig sem múlta felül senki. Bevezetéssel 
és jegyzetekkel Dr. Várady Zoltán látta el a kötetet. T. M. 

Fertsek Ferenc: Pubi és a körülmények. Könyvbarátok Kis Könyvei. Kir. 
Magyar Egyetemi Nyomda. Bp, 

Az egyéni hangú és különös zamatú ifjúsági írásokból való ez a könyv. A 
gyermeklélek világa a maga üdeségében és közvetlenségében nyilatkozik meg ebben 
a könyvben. Azok közé az ifjúsági regények közé tartozik, melyben gyermek és 
felnőtt egyaránt örömét leli. A gyermeket a közvetlen élmény és a közös sors, a 
felnőttet az emlékezés fájóan kedves hangulata ragadja magával, amely a könyv 
minden sorából feléje árad. Hőse, Pubi, az „örök gyerek", bánataival, gondjai-
val, örömeivel és problémáival. Nincs a könyvnek egy mondata sem, ahol elárulná 
magát a felnőtt, aki a regényt írta; ebben a könyvben egy gyerek beszél, minden 
mozdulata és szava igazolja, hogy ezt senki más, csak Pubi, a bukás előtt álló 
negyedikes gimnazista mondhatja és teheti. Megtudjuk, mi fáj neki, mi a véle-
ménye az iskoláról, tanárairól, szüleiről, a politikáról, a lányokról, a tánciskolá-
ról és az élet előtte még fel nem tárult titkairól, ízig-vérig mai gyerek, aki amint 
tudomást szerez valamiről, azonnal véleményt is mond, politizál az iskolában és 
a zsidókérdésről elmélkedik, 

A kitűnő lélekrajz mellett vannak azonban Fertsek Ferenc regényének más 
kiváló tulajdonságai is, A regény nagy kérdését, a serdülőkor meghasonlását a kör-
nyezettel, a lelki válság forrongását eleven erővel ábrázolja. Érdekesen elemzi egy 
lélek vívódását, a kamaszkor nagy kételyeit és megpróbáltatásait, A könyvet Ja -
novits István rajzai díszítik, M. E. 

Gömörí Jenő Tamás: Föld és ég között. Üj versek, Budapest, 1938, 
Gömöri Jenő verskötete joggal tarthat számot arra, hogy a maradandó értékű 

verskötetek közé soroljuk, hiszen szép számmal akadnak a kötetben olyan versek, 
amelyek mindig frissek és a magyar fülnek kedvesek maradnak. Gömöri Jenő 
ezekben az egyéni hangot és formát mutató versekben megtalálta az örök emberi 
végleges hangját, a tartalom és a forma összhangját, és eljutott a leegyszerű-
sített, tehát igazibb művészet magasságára. Mint minden jelentős költőt, Gömörit 
is főkép az emberi nagy problémák foglalják le; lírájának érzései Isten, az Élet, 
a Halál, a Föld és az ég körül forognak, mint éltető Napok körül. Ezeknek az 
érzelmeknek, gondolatoknak kifejezésére merőben új, egyéni hangokat talál. Na-
gyon jellemző rá a Földhöz való határtalan vonzódása, a nyomorultak iránti mély-
séges részvéte, alázata Isten előtt és a Halállal való félelem nélküli barátsága-
Lírájának mindeme változatos gazdagságán kívül Gömörí még más költészeti és 
nyelvészeti értékeket is termel a verseiben, amelyeket egyébként is a nyelv tiszta-
sága, újszerű szavak, tiszta formák tesznek a gazdag belső tartalmi kincsekkel 
együtt még maradandóbb hatásúakká, T. M. 

Aradi Zsolt: Az ég a rács mögött. Révai kiadás. 342 1, Budapest, 
Az újabb írógárda eme fiatal tagjának legújabb regénye úgynevezett kisebb-

ségi regény. Tárgvát a háború utáni zavaros, fülledt légkörű, zaklatásokkal és gya-
núsításokkal megkeserített kisebbségi magyar sors levegőjéből veszi. A regény 
hősét — egyébként jóindulatú fiatalember — a Felvidéket megszálló és minden-
kit gyanúsnak találó idegen hatalom lázadás gyanújával terhelten a börtönbe veti. 
A fiatal magyar lélek, aki a nagypolgári ház kényelméből kerül váratlanul a börtön 
szűk rácsai mögé, itt a börtöncellák magányában, nyomasztó komor csöndjében sok 
tépelődés után rádöbben arra, hogy az a kéklő égdarab, amely a börtön rácsain ke-
resztül ránevet, ugyanaz, amelyik Párizs, Berlin házrengetege fölé borul. Felsza-
badul a börtön ránehezedő súlya alól s rádöbben igazi hivatására: önmaga felsza-
badítására, Elmélkedései nyomán csodálatosan tiszta, derült világnézet alakul ki 



benne. Az egész lelki folyamatot az a kék égdarab vezeti, amelynek fénye áthatol 
a börtön rácsain s amely számára az új életet jelenti: a nemes, független, tiszta 
lelkek életét, amelyhez ezentúl neki is tartoznia kell, így találkozik a komor bör-
töncella a végtelenséggel, az ég végtelenjével, amely után a oella bezárt lakója 
egész életén át vágyódni fog, A regényben ilyenformán egy érdekes egyéniség lelki 
átalakulásának fejlődését kísérhetjük nyomon, de azontúl a háború utáni izgatott 
lelkű társadalom rajzát is megkapjuk benne, továbbá mint történeti dokumentum 
is jelentős, mert a magyar kisebbség sorsának képe is kibontakozik előttünk a 
regény lapjain, T. M. 

Győry János: A francia irodalom kís tükre, 80 1, Magyar Szemle Kin-
csestára, 

Az első pillanatra azt kérdezhetnék, mire való az ilyen természetű könyvek 
közzététele. Akiket a francia irodalom érdekel, valószínűen az eredetiben francia 
szerzők műveiből és nem dióhéjakból óhaj t ják megismerni, A munka átolvasása 
után meg kell változtatni véleményünket, mert ebben a kis füzetben ügyes, sok 
szempontra kiterjeszkedő összefoglalást kaptunk, mely jó szolgálatot tehet azok-
nak, kik megelégedhetnek ilyen kisebbfajta bevezetéssel. y. s, 

Boross Sándor: örök tükör. (Költemények.) Kír, Egyet. Nyomda, Buda-
pest. 8°. 70 1. 

Nyugtalan, az élet értelmét és a mindenség titkait lázasan kereső lélek vissz-
hangjai e költemények, „Három kérdés döbbenetes Titok-arca meredt reám: Az 
életem, A mindenség, S az ismeretlen nagy hiány," (Három kérdés-, 52 1,) Harmo-
nikus ihletésű verse kevés van: a legtöbb megoldatlan problémakeresés vagy ön-
elemzés. Megoldásai néha nem egyebek, mint új kérdőjelek, melyek ijedten mered-
nek a költő elé — vagy az olvasó elé. Olykor a végzet sötét gondolata kísért ben-
nünk, máskor meg panteista-ízű én-istenítéssel kacérkodik. Legszebbek azok a köl-
teményei, melyekben érzéseit egy-egy rövid, de találó képben vetíti elénk, vagy 
szimbólummal jeleníti meg. Ezekben a keltő lélek-tükre nem torzítja el annyira 
a valóságot, mint ott, hol az Élet értelmét kutatja. Egészében véve egy modern 
lélek vívódásainak és megnyugvásainak megénekiése e kötetnyi vers, a hagyomá-
nyos formák közvetítésével, 

Paule Regnier—Trugly Margit: Az elveszett drachma (L'abbaye d'Évo-
layne). 

Paule Régnier személyében új regényírónő mutatkozik be a magyar közönség-
nek; új név, melyet az irodalmi kritika a legtöbbet ígérő katolikus tehetségek kö-
zött emleget. Mert az írónő neve csak nálunk ismeretlen, Franciaországban s ná-
lunk is sikerek és viták tapadnak már hozzá; sikerek, mint aminő az 1934-i francia 
„Prix Roman", melyet az írónő most Trugly Margit művészi magyar fordításában 
megjelenő regényével, Az elvesztett drachmával nyert el. 

Mélységekbe vezet be és örvényekbe világít alá ez a nemcsak tárgyában és 
lélekrajzában, hanem hatásában is katolikus regény. A vallási élet bizonyos meg-
nyilatkozásait tárja elénk ez a történet. A legszebb és legfölségesebb gondolatok-
ból, a vallásos önfeláldozásból is súlyos lelki bonyodalmak fejlődhetnek, ha a he-
roizmus nem a megfontoltság és a keresztény okosság zsinórmértékéhez igazodik. — 
Egy nő, aki éppen nem hivatásból, hanem egy bálványozott férfiért való szertelen 
lángolástól elvakítva vállalja a fátyolt és a kitűnő sebészorvosnak ismert férfi, aki 
egyéni, bár lelki céljainak lázas féltéséből meggondolatlanul feláldozza az élet 
értelmét a hitvesi boldogságban és a földi szerelemben megtaláló nejét, akiben 
nincs meg a hősi áldozathoz szükséges erő és hivatottság — a hősei ennek a kettős 
tragédiát feltáró mélységesen emberi történetnek. Isten nem művel minden pilla-
natban csodát, hogy az emberi oktalanság és istenkísértés balfogásait jóvátegye. 
Az istenkísértés végül is kételybe taszítja a nőt, melyet öntudatlan nőies logiká-
jával megoldani semmiképen se tud; a bencések kolostorába vonuló, aszkéta szi-
gorba zárkózó férjet pedig a késő föleszmélés töri össze, úgyhogy csak a kereszt 
„elárult szerelménél" talál ja meg ismét önmagát. 

Mélységek, hétköznapi felkészültséggel meg sem oldható lelki problémák, vál-



ságok — ki tagadhatná, hogy a lelkiélet terén is van real i tásuk? Mesteri toll ecse-
teli itt a legfinomabb, legkényesebb és legfájdalmasabb vallási élményeket, bizo-
nyítva, hogy az életnek sehol oly megrázó, fölséges és felelősségteljes bonyodalmai 
nem adódnak, mint azon a téren, ahol az ember, a küzdő, lángoló és mégis föld-
höz tapadt ember a maga természetfeletti énjével és egy felsőbb világrenddel áll 
misztikus érintkezésben. M. E. 

Irodalomtörténet, 
Kozocsa Sándor: A Zalán futásának első kidolgozása, (=Rég i Magyar 

Könyvtár 41. sz.) Budapest, 1937. Kisoktáv, 106 1. — Juhász Gyula. Tanulmány. 
Különlenyomat az „Irodalomtörténet" 1937. évi 7—8. számából. 8°, 9 1. — Köl-
csey Antónia naplója, Kölcsey Ferenc halálának százéves fordulójára. 12°, 144 1. 
Budapest, 1938. Rózsavölgyi és Társa kiadása. 

Három értékes irodalomtörténeti dolgozatot, illetőleg szövegkiadást kapunk 
megint a tehetséges irodalomtörténetíró, Kozocsa Sándor tollából. Az elsőben Za-
lán futásának 1933-ig lappangott első kidolgozását teszi közzé alapos bevezetés 
kíséretében. Megállapítja, hogy az eposz nem 1823-ban készült, amint eddig tud-
tuk, hanem néhány évvel előbb. Eredeti címe ez volt: „Árpád győzödelme a' Titeli 
síkon", A „Zalán futása" címet Vörösmarty kétségtelenül Katona József Bánk 
bán-jának Kecskemét városának szóló ajánlásából merítette. Az első feldolgozás 
most közzétett szövege lehetővé teszi, hogy bepillanthassunk Vörösmarty költői mű-
helyébe és megfigyelhessük a szárnyaló képzelete mellett a legapróbb rész-
letekben is gondos, következetes költő ihletett munkáját . — A második dolgozat-
ban Kozocsa a magyar impresszionizmus egyik jellegzetes költőjének, Juhász Gyu-
lának állít emléket. Avatott készséggel elemzi a tragikus sorsú költő egyéniségét, 
röviden megrajzolja pályafutását és méltat ja egyes versköteteit. Megállapítja, hogy 
Juhász magábazárkózó, érzéseinek és gondolatainak elefántcsonttornyában uralkodó 
költő volt, akit korának forrongó világnézeti harcaiban is örök szerelemként csak 
a magyar alföldi nép és a szépség érdekelt, — A harmadik dolgozatban Kölcsey 
Ferenc unokahugának, Kölcsey Antóniának egy évszázadon át kiadatlanul lappan-
gott naplóját teszi közzé Kozocsa bevezető tanulmány kíséretében, A fiatal leány 
hetedfél évre kiterjedő feljegyzései (1838 május 29—1844 december 8.) értékes 
adatokat nyújtanak a magyar biedermeier-kor nemesi családjainak belső életéről, 
olvasmányairól és hangulatáról. Kölcsey Ferenc és Wesselényi Miklós jellemének 
több eddig ismeretlen vonása is feltárul előttünk az irodalmi becsvágyú, széplelkű 
leányka feljegyzései során, Karsai Géza dr. 

Nyelvpedagógia. 
Happ József: Az egységes német kiejtés magyar szempontból. Budapest, 

1938. 8°. 58 1. Ára 2.50 P. 
A mult év januárjában jelent meg Schwartz Elemér nyelvpedagógiai és hangtani 

szempontból egyaránt érdekes és fontos új í tást jelentő munkája (A német köz-
nyelvi ejtés iskoláinkban), amellyel a szerző véget akar vetni annak a zűrzavar-
nak, amely a német nyelv ejtése terén iskoláinkban uralkodik. Javaslatára tanári 
körökből számos hozzászólás érkezett; ezeket Schwartz külön füzetben is megje-
lentette, Két hónappal Schwartz javaslatának megjelenése után adta ki Happ J ó -
zsef a fenti, ugyanazon tárgyról szóló értekezését, amelyben több esetben ellenté-
tes véleményt hangsúlyoz Schwartz megállapításaival és javaslataival szemben. 
Röviden ismerteti az egységes német kiejtés szabályozásának történetét, követésé-
nek mértékét és részletesen elemzi a német szók hangjainak időmennyiségét, jel-
lemzi ejtésük módját. Siebs könyvétől eltérő és annak hangértékeit a magyar viszo-
nyoknak megfelelően módosító külön ejtési szabályzat kiadását Schwartz-cal ellen-
tétben nem ta r t ja szükségesnek. Azt vallja, hogy „az igazán helyes ejtés elsajátí-
tására még a legpontosabb leírás sem elégséges. Ehhez a hallott szó kell. Erre kell 
a német nyelv tanárának bőven alkalmat adni" (55. 1,). Ilyen alapon azonban a 
nyelvtan tanítása és általában minden normatív tudomány feleslegessé válnék, mert 



a gyakorlat és az elmélet versenyében az elérendő eszmény sok esetben alulmarad, 
vagy pedig meghaladott állásponttá lesz. A német kiejtés egységes hazai szabályo-
zásának gondolatát tehát a jelenleg uralkodó zűrzavarral, következetlen és sokszor 
helytelen gyakorlattal szemben föltétlenül helyesnek tartjuk. Karsai Géza dr. 

Néprajz. 
Anton Dörrer: Das Schemenlaufen in Tirol und verwandte alpenländische 

Masken- und Fasnachtbräuche. 2. bővített kiadás. Innsbruck, 1938, F. Rauch. 
8°. 44 L 

A német népi színjátszás történetének legtöbb érdemet szerzett kutatója, Dör-
res Antal, jelen művében szűkebb hazája, Tirol farsangi alakoskodásainak állít 
emléket. Évtizedes megfigyelés és szorgalmas levéltári kutatások után sikerült is 
méltó képet rajzolnia Tirol álarcos farsangi alakoskodásairól és felvonulásairól, 
melyek története a 13, századig nyúlik vissza. Dörrer megmagyarázza a „Schemen-
laufen" szó értelmét, boncolgatja a híres népszokás eredetét, megrajzolja elterje-
dési körét és ismerteti fejlődésének főbb mozzanatait, kultikus elemeit s a kard-
tánccal való kapcsolatait. Majd sorraveszi a főbb játszóhelyeket, ismerteti az ala-
koskodók jellemzőbb figuráit, leírja öltözéküket, álarcaikat és utal arra a hatásra, 
amelyet a reneszánsz és a barokk színjátszás a tiroli farsangi játékokra gyakorolt. 
A jól összeválogatott fényképfelvételek csak fokozzák az élvezetes stílusban meg-
írt tanulmány szemléletességét és tudományos értékét. 

Volk und Volkstum. Jahrbuch für Volkskunde, In Verbindung mit der Gör-
res-Gesellschaft herausgegeben von Dr. Georg Schreiber. III. kötet, 8°, 400 1,, 31 
kép, München 1938. Kösel-Pustet, 

Schreiber György vallásos néprajzi évkönyvének idei kötete is bővelkedik az 
új anyagot nyújtó és új utakat törő értekezésekben, így mindjárt az első cikk, 
Schreiber tanulmánya (Das Türkenmotiv und das deutsche Volkstum) fölkelti ér-
deklődésünket, hiszen a török-motívum igen sok szállal fonja át a magyar népísé-
get, irodalmat és művészetet, A török veszedelem tudata, a török rabság, a hon-
vágy, a törökellenes röpiratirodalom, a déli harangszó, a török veszedelem ellen el-
rendelt imádságok és ájtatosságok, körmenetek, a török veszedelmet tárgyaló szín-
darabok, párbeszédek, szatírák, a vele foglalkozó népdalok, közmondások stb, mind 
arra utalnak, hogy nálunk is termékeny ta la ja volt a török-motívumnak több év-
századon át. Magyar szempontú feldolgozása tehát igen értékes eredményekkel 
kecsegtet. — A többi tanulmány közül kiemeljük Dörrer Antalét (Das Schemen-
laufen in Tirol), amely sok fontos adatot hoz Tirolból a farsangi alakoskodás tör-
ténetéhez, — Érdekes tanulmányt találunk a rajnavídéki népi orvoslásról, a hús-
véti tűzről, a tizennégy segítő szent keletnémetországi tiszteletéről, az elszászi for-
ráskultuszról stb. Külön is megemlítjük Schmidt Lipótnak a német passiójátékok 
belső történetéről, a népi jámborsággal való összefüggéséről írt alapos cikkét, tor 
vábbá Hansel János tanulmányát a szentek tiszteletének szépirodalmi lecsapódá-
sáról és e hatás motívumtörténetí feldolgozásának szükségességéről, — Az apróbb 
cikkek, adalékok rovatában, továbbá a gazdag könyvrovatban sok érdekes rész-
letet olvashatunk a vallásos néprajz új tudományának gyorsütemű fejlődéséről. 

Romuald Bauerreíss: Sepulchrum Domini. Studien zur Entstehung der 
christlichen Wallfahrt auf deutschem Boden, (=Abhandlungen der Bayerischen 
Benediktinerakademie, Band I.), 8°, 70 1. München 1936. Selbstverlag der Baye-
rischen Benediktinerakademie. 

A búcsújárás tudományos felkutatása aránylag igen későn, úgyszólván csak 
napjainkban kezdődött meg. Az, amit erről a tárgyról még néhány évvel ezelőtt is 
írtak, alig emelkedik felül a hitvédő és az épületes irodalom színvonalán. Még a 
különben termékeny és módszertanilag gyorsan fejlődő német kutatás sem nyúj-
tott többet a részletes anyagközlésnél. Beissel István, Schreiber Keresztély, Müller 
Egyed és mások munkáiban elsősorban csak a részletkérdésekre találunk feleletet. 
A búcsújárás egyetemes történetével, gyökereivel és forrásaival, egyes motívumai-



val és fejlődésének történetével csak most kezdenek igazán foglalkozni, Schrei-
ber György és Kriss Rudolf mellett elsősorban Bauerreiss Romuáldot, a kiváló mün-
cheni bencés tudóst illeti meg az úttörés érdeme ezen a téren. Baureiss már egy 
korábbi munkájában (Pie Jesu. Deis Schmerzensmannbild und sein Einfluß auf die 
mittelalterliche Frömmigkeit. München 1931. Ism. Pannonhalmi Szemle VI-, 192, sk.) 
megkísérelte a fejlődés bemutatását. Kutatásait kiterjesztve és elmélyítve az előt-
tünk fekvő legújabb munkájában tette közzé. Ez a vékony füzet alapvető jelentő-
ségű a búcsújárás tudományos felkutatásában, Bauerreiss óriási anyagot vizsgált 
át kritikailag, amíg végre el tudta különíteni egymástól a fejlődés szempontjából 
lényeges és lényegtelen mozzanatokat, hogy így megrajzolhassa legalább a német-
országi fejlődés vonalát. Módszeres munkája meg is hozta a gyümölcsét. Az egyes 
zarándokhelyek keletkezési mondáinak, kegyeleti tárgyának, a régi búcsú járóhe-
lyek építésmódjának és nevének részletes elemzése, a közös motívumok kiemelése 
révén megállapítja, hogy a német zarándoklás a nagy szentsír-zarándoklások má-
saként keletkezett. Célja elsősorban a Nyugatra áthozott Krisztus-sírjának tisz-
telete volt. Ebbe a sírba rendesen a jeruzsálemi Szentsír-templomból, főként a szent 
Keresztből vett ereklyét tettek. A „Christus rex" korábbi tisztelete helyett az első 
kereszteshadjáratok idejében már a „Christus patiens" tisztelete általános. Üj moz-
zanatot hoz a 14. században a Pieta-kép, amelyet utóbb az ülő vagy álló Madonna-
kép vált fel. így lassanként egészen a Szűz Mária-tiszteletére tolódik át a za-
rándoklás súlypontja. A barokk-korszak ugyan ismét erősen hangsúlyozza a szen-
vedő Krisztus tiszteletét, de kevés sikerrel. A Szűzanya, a szegények, az eleset-
tek és a betegek segítője továbbra is úrnője maradt a legtöbb zarándokhelynek. 

Dr. Karsai Géza. 

Történelem. 
A Kír. Magy, Pázmány Péter-Tudományegyetem története, — I, kötet: Her-

mann Egyed—Artner Edgár: A hittudományi kar története (1635—1935), 1938. 
596 1. — III. kötet: Győry Tibor: Az orvostudományi kar története (1770— 
1935). 1936. 842 1. 

A 300 éves budapesti egyetemünk bölcsészeti, valamint jog- és államtudományi 
karának történetét már ismertettük folyóiratunk előző évfolyamának hasábjain 
1154—156). A következőkben a hittudományi és orvostudományi kar történetének 
2 kötetéről óhajtjuk tájékoztatni olvasóinkat. 

A hittudományi kar történetét ketten írták meg. Hermann Egyed az alapí-
tástól a megszüntetésig (1635—1790) kíséri figyelemmel a kar életét; ettől kezdve 
aztán Artner Edgár veszi kezébe a tárgyalás fonalát s vezeti egészen korunkig. 
Hermann két szerves egységre osztja tárgyalása anyagát: a jezsuita korszakra és a 
felvilágosult abszolutizmus korára. Ez a tagolás, illetőleg annak megnevezése már 
magában véve is jelzi, hogy a szerző az egyetemi életnek nem annyira külső kere-
teit, hanem inkább annak belső tartalmát, az azt éltető szellemet igyekszik az 
olvasókkal megismertetni. Tárgyalja tehát az akadémiai élet szervezetét, a tanítás 
menetét és módszereit, foglalkozik a hallgatóság létszámával, lelkületével, nemze-
tiségével s megállapítja, hogy a kar mindig a magyar nemzeti eszme szolgálatában 
állott. A mű legértékesebb részei azonban azok, melyekben a szerző a kar életé-
nek legfontosabb tényezőit, a tanárok egyéniségét és munkálkodását vizsgálja. 
Hermann ebben a tekintetben is megtalálja a helyes utat, amikor a kar tagjainak 
irodalmi működését nem a személyek, hanem a tudományszakok szerint csopor-
tosítja. így aztán az eszmei vonatkozások léptek előtérbe s ezek alapján meg-
ismerjük a kar szellemét, azt a világnézetet, melyet képviselt és terjesztett. A je-
zsuita korszak a nyugodt munka, a kiegyensúlyozott szellemiség ideje. De megvál-
tozik már a helyzet a 18. sz, második felében, amikor a rendnek és a karnak mind 
erősebben kell védekeznie a febronianizmus, a gallikanizmus és a racionalizmus 
támadásaival szemben. Muszka Miklós, Csapodi Lajos, Molnár János és társaik 
igyekezete mégis sikertelen lesz a Nyugatról felénk áramló szellemmel szemben, 
mely a Jézustársaság eltörlése (1773) és Mária Terézia halála (1780) után szinte 
korlátlanul érvényesül nálunk is. Az osztrák Riegger Pál civil tanítványa, Lakics 



György, már ilyen szellemben tanítja az egyházjogot, az egyháztörténetet pedig a 
protestáns Sohröckh Máté könyvéből tanulják a magyar teológusok. 

Csodálható-e ha ilyen körülmények között nem egyben meginog a hitbeli szi-
lárdság s vannak, akik Voltaire-verseket írnak a dogmatikai előadó-terem padjaira, 
akik gúnyolódnak a böjt, a szentségek, a kegyelem tana fölött, akik egész éven 
át nem járulnak a szt, áldozáshoz?! Az így kialakult jozefinizmusból való kiemel-
kedés és az utána következő liberalizmus korszakát már Artner írta meg, A kor-
szellem hatása természetesen megnyilatkozik a kar életében is. A tanárok iro-
dalmi működése meglehetősen gyenge s az is elsősorban a gyakorlati élet igényeit 
szolgálja. A tudományos elmélyülésre kevés tanár érez kedvet magában akkor, 
amikor az egyetem bölcsészeti kara megállapítja, hogy a teológia nem tudomány 
s ezen alapon kívánja a hittudományi kar megszüntetését. De a 20. sz, elejére már 
itt is megfordul a szél, 1904-ben egy napon nyerik kínevezésüket Kiss János, Kará-
csonyi János és Prohászka Ottokár, kik nemcsak a karnak, de tudományszakuk-
nak is maradandó értékei-

Hatalmas anyagot gyűjtött össze Artner is a tárgyát alkotó másfél évszázad 
történetének ábrázolására. A sok értékes megállapítás mellett azonban sok jelen-
téktelen adattal is találkozunk, ami néha (pl, 448—449, 1.) regesta-szerűvé teszi az 
előadást. Míg Hermannál főleg az eszmei összefüggések domborulnak ki, Artnernél 
a személyi vonatkozások lépnek előtérbe, 

Artner munkáját is jellemzi az adatszerűség, de a pozitivista történetírás 
módszere még inkább megnyilatkozik Győri Tibor művében, az orvostudományi 
kar történetében. Bár az orvostudományi kar csak másfélszázéves, története mégis 
vaskosabb kötetet alkot, mint a háromszázados teológiai karé. Az adatok gazdag-
sága s az előadás részletessége még világosabbá válik előttünk, ha megjegyezzük 
azt is, hogy ez a kötet szinte teljesen a tanárok életével és működésével foglalko-
zik. A tanítás menetét és a növendékek munkásságát inkább csak az időről-időre 
megjelenő reformtervek ismertetik. 

A tárgyalás menetét Győry annak ismertetésével kezdi, hogy milyenek vol-
tak a közegészségügyi állapotok hazánkban az orvosi kar alapítása (1770) előtt. 
A külföldön képzett kevés orvos mellett főleg a tapasztalat útján tanult sebészek, 
borbélyok s a kuruzslók foglalkoztak a betegekkel. A kar megalakításának érdeme 
Mária Teréziáé és udvari orvosáé, Gerhard van Swíeten-é, aki annak célszerű be-
rendezését is szívén viselte. De így is mily küzdelmet kellett folytatniok a tanárok-
nak, hogy nemes célkitűzésüknek lehetőleg megfelelhessenek! Csak örömmel üd-
vözölhette az 5 tagból álló orvosi kar annak hírét, hogy az egyetem Nagyszombat-
ból átkerül a fővárosba, ahol a polgári és a katonai kórházat is felhasználhatják 
az orvosképzés céljaira, A klinikai gyakorlat mellett a 19. sz. elején megjelenik 
már a himlőoltás, fejlődik a szemészet s a század közepén fedezi fel a gyermek-
ágyi láz mibenlétét és gyógyszerét a legkiválóbb magyar orvos, Semmelweiss Ignácr. 
Az orvostudomány erőteljes fejlődése a század második felére esik, A 60-as 
évekkel kezdődik ugyanis a specializálódás, az egyes résztudományok elkülönítése 
és önálló művelése. A sebészmesterképzés megszüntetése (1872) óta már csak 
egyetemi végzettségű egyének folytathatnak orvosi gyakorlatot. A magyar orvostu-
domány kiválóságai között első helyet foglalnak el a már említett Semmelweiss 
mellett Balassa János, a magyar sebészet megalapítója, a Lenhossék-család, mely-
nek 3 generációja (Mihály, József, Mihály) szolgálta kiváló sikerrel a magyar köz-
egészségügyet. Csóka J. Lajos. 

Váradí József: Széchenyi Éleslátása. A nemzetiségi kérdés. Budapest, 1938. 
44 1. Széchenyi zsebkönyvtár, 1. 

Korunk sok égető magyar problémája között nehezen látunk tisztán, nehezen 
tudjuk megtalálni a zűrzavarból kivezető helyes útat. Ezen a nehézségen akar 
segíteni a Széchenyi Zsebkönyvtár szerkesztő bizottsága, amikor a legnagyobb és 
leghívebb magyarnak a magyarság igazi sors kérdéseire adott válaszát akarja a 
mai nemzedék széles rétegeiben elterjeszteni. Ez az első kötet Széchenyi történet 
filozófiáját adja és a nemzetiségi kérdésről vallott magasztos felfogásával ismer-
tet meg, Széchenyi történetfilozófiája tulaj donkép megelőzte Spenglerét. Amit 



Széchenyi a népek fiatal-, férfi- és öregkoráról mond, az egyezik azokkal a tör-
ténetfilozófiai elvekkel, amiket Spengler Untergang des Abendlandes c. művében 
találunk. Széchenyi a magyart még nem tart ja öreg népnek és ez a tudat ad 
neki reményt kétségei idején is, ez iratja le vele: Magyarország nem volt, hanem 
lesz. Dr. J. Gy. 

Baráth Tibor: A dunai táj a francianyelvű történetírás tükrében. 1871 — 
1935. Bp. 1937, 64 1. 

A szerzőnek ez a munkája különlenyomat a Századokból. Sok tanulságot és 
megszívlelendő dolgot tartalmaz. Világossá lesz előttünk a szertelen germán 
félelem miatt Németország keleti határán katonai szövetséget kereső francia poli-
tika, hogyan jut összeköttetésbe a csehekkel, később az oláhokkal és szerbekkel, 
hogyan alakul ki ezen népek célzatos propagandája nyomán a francia közvéle-
ményben egy torzkép a magyarságról. A háború előtt a franciák szinte keresték a 
mai kisántánt államok, főleg a csehek barátságát. A háború után megfordult a 
helyzet, az utódállamok igyekeznek óriási propagandával a francia közvélemény-
nek bebizonyítani, hogy az ő fennmaradásuk Franciaország létérdeke. Sajnálattal 
látjuk ugyan Baráth munkája nyomán a magyar felvilágosító propaganda csekély 
voltát, München és Bécs után mégis némi jóleső érzéssel állapíthatjuk meg: ha-
zugságokkal csak látszat sikert lehet elérni, az igazság előbb, vagy utóbb, de 
biztosan napfényre kerül. Dr. Jánosi Gyula. 

Magyar könyvtárosok és levéltárosok egyesületének évkönyve II. 1937— 
1938. Szerkesztette: Dr. Bisztray Gyula. Budapest, 1938. 

„Könyvtáraink és levéltáraink évszázadokon át elszigetelten, szinte észre-
vétlenül folytatták nagyjelentőségű kultúrális tevékenységüket, anélkül, hogy egy-
mással közvetlenebb kapcsolatba kerültek, vagy éppen céltudatosan együttmű-
ködtek volna. Ez intézmények múltbeli struktúrája nem követelte, sőt olykor még 
lehetővé sem tette a kooperáció megteremtését. A modern fejlődés érlelte ki az 
egyesületbe tömörülés szükségességét, és pedig nem annyira a könyvtárosok és 
levéltárosok egyéni, mint inkább maguknak a könyvtáraknak és levéltáraknak 
köz-céljai érdekében. A szükséglet bel- és külföldi vonatkozásban egyaránt érvé-
nyesült, a világháború után a nemzetközi kultúrális kapcsolatok kimélyítése szem-
pontjából — a jelentősége egyre fokozódott s mind kevésbbé tűrt halasztást. Tu-
dományos életünk egész területére kihat az a körülmény, hogy a Magyar Könyv-
tárosok és Levéltárosok Egyesülete 1935-ben megalakulván, van egy hivatalos szer-
vük, mely mint a könyvtári és levéltári egyesületek nemzetközi hálózatának hazai 
csomópontja, intézményesen szolgálja a kutatás megkönnyítésének s lehetőségei 
kiterjesztésének feladatait" — írja Bisztray Gyula a Magyar Könyvtárosok és 
Levéltárosok Egyesületének célkitűzéséről, melynek megalapítása hazánkban 
Hóman Bálint és Pasteíner Iván nevéhez fűződik. Az egyesület, mely megala-
pítása óta rendkívül széleskörű munkásságot fejt ki, munkásságának eredményei-
ről és elért sikereiről hű tükröt nyújtanak az egyesület évkönyvei. 

Az 1937—1938. évi második kötet tartalmát a következő rendkívül tanulságos 
cikkek alkotják: Rédey Tivadar: Könyvtáros és közönség, Iványi—Grünwald 
Béla: Levéltár és közönség. Trócsányi György: Magyar nemzeti bibliográfia, 
Doromby József: írásbeli ügykezelés a hadrakelí seregnél, Fitz József: Elnöki 
megnyitó, Bisztray Gyula: Főtitkári jelentés. Asztalos Miklós: Beszámoló a Ma-
gyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete által rendezett második könyv-
tárosképző tanfolyamról. T. M. 

A. Zimmermann: Kalendarium Benedictinum. 3, kötet. Metten, 1938. 510 1. 
A mult év folyamán megjelent Zimmermann kalendáriumának befejező 3. 

kötete is s ezzel teljessé vált a nagy mű, melynek elkészítésén szerzője 2 évtize-
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den át dolgozott. A mű —- kötetenként 4—4 hónap egyes napjaira szétosztva — 
mindazon szent és szentség hírében meghalt férfiak és nők életrajzát tartalmazza, 
akik szt. Benedek rendszabálya szerint törekedtek az életszentségre. Ezen alapon 
tehát nemcsak szt. Benedek szűkebb családjának, a bencés rendnek kiváló tagjai, 
hanem a testvér-rendek (a ciszterciták, kamalduliak, stb.) szentjei is helyet nyer-
tek Zimmermann munkájában, 

Szt. Benedek nagy családja hálás lehet a szerzőnek, hogy másfélezer éves 
múltjának legszebb részeit, kiváló tagjainak életét elénk állította s azt mindenki 
számára hozzáférhetővé tette, A hatalmas méretű anyaggyűjtés mellett ki kell 
emelnünk a szerző azon igyekezetét, hogy a műben szereplő kb. 2400 személy 
alakját egyéníteni törekedett. Pedig az életformák közössége nagyon is vesze-
delmes kísértés volna arra, hogy sablonos legyen és tipizáljon. De Zimmermann, a 
hagiografiának azért is kiváló képviselője, mert tárgyszeretetéhez alapos szakmű-
veltség is járult. Ez megnyilatkozik ott, ahol az életrajzok után közli forrásait 
és azokat a modern kritika szempontjai és eredményei szerint értékeli. Ha vala-
hol, úgy itt van szükség az egészséges kritikai állásfoglalásra, mely a végletektől 
mindkét irányban tartózkodik. S hasonlóan tudós munkát nyújt szerzőnk akkor 
is, amikor az egyes személyekről szóló irodalmat közli, illetőleg azokat rang-
sorba állítja. Ezzel a módszerrel a szerző nemcsak rendjét ajándékozta meg egy 
egészen modern szentek életrajzával (Kalendárium), hanem megadta a módot arra 
is, hogy az egyes szereplő személyekkel kapcsolatban könnyen és biztos nyomon 
tovább is kutathassunk. A mű használhatóságát még nagyon emelte volna, ha a 
szerző a 3. kötet végére egy összefoglaló névmutatót csatolt volna. 

Csóka J. Lajos. 

Meszlényi Antal: Az egri érsekség felállításának s a kassai és szatmári 
püspökségek kihasításának története. Budapest, 1938. 378 1. 

Meszlényi az egri egyházmegye életének egyik legjelentősebb eseményét 
ismerteti a tőle megszokott részletességgel és alapossággal. Bevezetésként és a 
jubiláris évre való tekintetből összefoglalja a szerző azon munkák eredményeit, 
melyek a Szt. István-alapította püspökség keletkezését igyekeztek megvilágítani. 
A püspökség területe óriási volt, kb. egyenlő Csonkamagyarországéval, de hívői 
száma is közel félmillió volt. Ezen hatalmas terület lelki gondozásának feladata 
szinte meghaladta egy ember teljesítőképességét. Ezért gróf Erdődy Gábor egri 
püspök maga vetette fel a részekre osztás eszméjét, A kormány erre hajlandónak 
is mutatkozott, az évekig tartó tárgyalások (1733—40) mégis hajótörést szenved-
tek — főleg a káptalan ellenállásán. Pár évtized múlva Mária Terézia vette prog-
rammjába a nagy egyházmegyék felosztását s így jöttek létre a székesfehérvari, 
szombathelyi, besztercebányai, rozsnyói és szepesi püspökségek. Az egri egyház-
megyére azonban csak unokája, Ferenc király uralkodása alatt került sor. 

Az eszme ez alkalommal is az udvartól indult ki s megvalósítására a gr. 
Esterházy Károly halálát (1799) követő széküresedés idejét használták fel. A terv 
helyes volt, mert az Egyház a lelkipásztorkodás érdekét szolgálta, a mód azon-
ban — ahogyan a terv megvalósult — teljesen helytelen volt. Az uralkodó 
ugyanis — apostoli királyi jogaira hivatkozva — a saját hatáskörében intézte el 
a területek elkülönítését, az anyagi viszonyok rendezését és a személyek kiválasz-
tását is. Hogy az anyagiakban így kárt szenvedett egri püspökséget és káptalant 
erkölcsileg kárpótolja — Somogyi államtanácsos ajánlatára —, ép ily önhatal-
múlag határozta el a király a püspökség érseki rangra emelését is, Ferenc és 
udvarának ez az eljárása mélyen sértette ugyan VII, Pius és Consalvi államtit-
kár jogi érzékét, végül mégis csak kénytelenek voltak a magában véve üdvös ren-
delkezéseket tudomásul venni, illetőleg jóváhagyni, (1804.) A napóleoni idők 
ugyanis nagyon kívánatossá tették, hogy lehetőleg békés egyetértés uralkodjék a 
pápai kúria és a császári udvar között. 



A mű megírásával Meszlényi hasznos szolgálatot tett a magyar egyháztörté-
netnek. Hasznos azért, mert egy fontos eseményt ismertetett egész fejlődésében, 
de tanulságos azért is, mert egy egészen világos példán mutatja be a jozefiniz-
mus elvi felfogását és gyakorlati módszereit. A mű használhatóságát emeli az, 
hogy a szerző függelékként (270—366 1.) közli fontosabb forrásait, melyeket az 
egri érseki, a budapesti országos, a bécsi állami és a római pápai levéltárban 
gyűjtött. Csóka J. Lajos. 

Dr. Dívéky Adorján: Magyarország szerepe az 1920-iki lengyel-szovjet 
háborúban. 1938. Pécs. 

,,A világtörténelem tizennyolcadik döntő ütközeté"-nek lefolyásával, illetőleg 
azzal a fontos szereppel foglalkozik a szerző munkájában, melyet a magyarság 
játszott ebben az egész Európára sorsdöntő ütközetben, melyet a hazaszerető len-
gyelnép vívott meg önfeláldozó hősiességgel és döntő győzelemmel az óriási szám-
beli fölényben lévő vörös hadsereggel szemben. Ennek a 1920-ki híres varsói csa-
tának és lengyel győzelemnek óriási jelentősége volt. „Ha akkor a szovjet hadak 
megtörték volna a lengyel hadsereg ellenállását és elfoglalta volna Varsót, a 
bolsevizmus elárasztotta volna egész Közép-Európát, sőt lehet, hogy az egész 
kontinenst." És ennek a sorsdöntő ütközetnek a kivívásában a magyar kormány 
döntő fontosságú szerepet játszott, amely azonban sajnos kevéssé ismert, 

Lengyelország helyzete minden áldozatkészség ellenére is 1920 júniusa körül 
kétségbeejtő volt. A hősi önfeláldozással küzdő lengyel csapatok teljesen munició 
nélkül voltak és kénytelenek voltak egyre hátrálni a túlnyomó, jól felszerelt 
szovjet hadak elől. Július folyamán már Varsó ideiglenes feladásáról beszéltek, 
mert Tuchacsevszkij vörös hordái már alig húsz kilométernyire voltak a lengyel 
fővárostól. És ekkor történt az a váratlan esemény, hogy Pilsudszki döntő győ-
zelmet aratott a szovjet hadak felett. Ebben a csatában, melyet a lengyelek „cud 
nad Wisla" („vistulai csoda") néven emlegetnek, több mint 60,000 orosz esett 
fogságba. És ezt a győzelmet az a „80 vagont kitevő munició" tette lehetővé a 
baráti lengyelnép számára, melyet a magyar kormánynak sok és nagy erőfeszítés 
után sikerült 1920 augusztus 10-ike körül Románián keresztül eljuttatni a lengyel 
csapatokhoz és ezzel a magyar munícióval vívta ki a hősies lengyel hadsereg ezt 
a páratlan győzelmet. 

A magyarság a hü baráti lengyel néppel együtt itt újra teljesítette az ő 
világtörténelmi küldetését, újból megvédte a nyugati kultúrát a keleti barbár be-
törés ellen. Ezért hálával tartozik Európa úgy a lengyel, mint a magyar nemzet-
nek. Sajnos azonban, Európa nem tudja és nem értékeli eléggé ezt a nehéz 
küldetést. T. M. 

Dezső István: Szent István király és lelki világa. Missziós Ifjúság kiadása, 
Rákospalota. 

Ez a kis könyvecske, mely „a magyar történelem és hagyomány fönnmaradt 
bizonyítékai alapján íródott," nem akar egyebet, mint megjeleníteni a huszadik 
század gyermekei előtt a magyarok első szent királyának alakját, aki annyira 
szerette ezt a népet, hogy egészen érte élt. Kimentette a pogányság sötétségéből, 
nevelte és új, az igaz hithez vezette a magyarságot, és ennek a magyarságnak 
életével és törvényeivel irányt mutatott. 

És amíg csak magyar él ezen a földön, addig Szent István alakja nem vesz-
het feledésbe. Azért mutatja be könyvében Szent Istvánt, a magyar fejedelmet, 
a törvényalkotót, az Egyház szervezőt, a családatyát, a hadvezért, stb. Meg-
ismertet halálának és szenttéavatásának körülményeivel, bőven nyújt az első 
szent király gazdag lelki kincstárából, végül pedig függelékként közli az ország-

«építő magyar szent király törvényeit T. M 



Babies András dr.: Pécs város szabad királyi rangra emelésének törté-
nete 1703—1780. Különlenyomat a „Történetírás" 1937. 5—6. számából, 60 1, 

Pécs város történetét kitűnően ismerő szerző „Pécs múlt jából" c. sorozat e 
második füzetében a város történetének egyik legváltozatosabb idejét, a felszaba-
dulásért folytatott háromnegyedszázados küzdelmét dolgozta fel. A munka két 
fejezetre oszlik. Az elsőben a város és az egyházi földesuraság viszonyát tár-
gyalja 1767-ig, a másodikban a rangraemelésért folytatott utolsó harcot í r j a meg. 
Pécs város egyházi földesuraság alá tartozott. Felszabadítását megnehezítette az 
a körülmény, hogy a bécsi udvar jogfelfogása a felszabadítást illetően merő ellen-
tétben állott a kánonjog intézkedésével. Ebből az ellentétből hosszú küzdelem 
származott a város elöljárósága és a szentszék jogait hűségesen védő földesúr 
között. A harcnak az uralkodó vetett véget, amikor vis majorral élve megadta a 
felszabadítás jogát. 

Babies ezen újabb munkájával ismét nagyban hozzájárult a dunántúli 
egyetemi város múl t jának szélesebbkörű megismertetéséhez. Gondos, főképen a 
pécsi városi levéltárban folytatott kutatásával hasonló irányú munkáknak biztos 
forrásául szolgálhat. 

Kertész János dr.: Zebegény. Kiadja: Zebegény közönsége, Budapest, 
1937, 32 1, 

Zebegény ma csonka hazánk legszebb fekvésű nyaralóhelyei közé tartozik. 
A kis község jelentőségét bizonyítja a háború után megjelent gazdag történelmi 
és földrajzi irodalma. Kertész János új könyve elsősorban a nyaraló közönség 
igényeit igyekszik kielégíteni, amikor a meglevő forrásmunkák nyomán Zebe-
gény rövid történetét, demográfiai viszonyait és a nyaraló vendégeket különösen 
vonzó természeti szépségeket muta t ja be, „A demográfia és közegészségügy" c. 
fejezetben orvosi szemmel vizsgálva az állapotokat értékes újabb adatokat nyújt 
a község szociográfiai életéről és az idegenvonzás első kellékéről, a fejlett egész-
ségi helyzetről, A könyv végén a forrásmunkák mellett megtaláljuk Zebegény 
nevezetesebb állandó nyári és téli vendégeinek felsorolását. D. F. 

Dr. Weidlein János: A tolnamegyei német telepítések. Kiadja Tolna vár-
megye közönsége, Pécs, 1937, 73 1, 2 vázlatos térképmelléklettel és német kivonattal, 

Dr. Pataki József: Adalékok a Sárköz népességének történetéhez. Kiadja 
Tolna vármegye közönsége 1937. Pécs. 34 1, 1 vázlatos térképpel. 

A két füzet Holub József szerkesztésében megjelent „Tolna vármegye múlt-
jából" című sorozatnak 3. és 4. füzete. 

Az első, amint a szerző maga említi nem akar részletes településtörténet 
lenni, hanem megadja az alapot a további tudományos kutatáshoz. Ennek alapján 
— talán e sorozatban megjelennek az egyes telepítésről szóló monográfiák. 
Könnyebb megértés végett a szerző a vármegyei telepítés előtti helyzetével is 
foglalkozik, régi térképek és egykori összeírások alapján. Sorjában felsorolja 
azután az egyes telepítésekről a legfontosabb adatokat. Nyelvjárásuk és akHk 
alapján kikutatja, hogy honnan jöttek, ki telepítette és mikor őket a mostani 
helyükre. Egyes adatai nagyszerű képet adnak a török hódítás és pusztítás 
nagyságáról pl, a vármegyében a Hunyadiak korában volt 561 település, 1715-ben 
pedig 45-re apadt le. A legtöbb telepes Fulda környékéről jött ide- A végén 
még rövid német kivonatot is hoz a szerző, 

A másik füzet Magyarországnak egy nagyon érdekes tájegységével foglal-
kozik, A régi összeírások alapján a k a r j a a népesség fejlődését szemléltetni- A 
számadatok és gazdasági adatok mellőzésével csak a családi neveket veszi alapul. 
Természetesen ebből kifolyólag azután kisebb hibák elő is fordulhatnak. A török 



hódoltság előtt nagyszerű kultúrtáj volt a Sárköz, de a törökök a lakosságot 
elpusztították. 

A szerző a dolgozatának másik részében a sárköziek házasodási viszonyai-
val foglalkozik. Ezek alapján nagyon szomorúan kell megállapítanunk, hogy ez a 
vidék is sülyed, mert a lakosság az egyke miatt állandóan fogy. P. V. 

Hóman Bálint: Szent István és kora. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 
Budapest. 

Szent István ünnepi esztendejének legméltóbb befejezése az első magyar 
királyról írt hatalmas életrajz, melyet középkori magyar történetírásunk egyik 
legkiválóbb kutatója és ismerője írt. A történetíró éleslátásával, igazságkeresé-
sével, bölcs mérlegelésével, józan tárgyilagosságával és a vallásos lélek hódola-
tával rajzolja meg a szentéletü nagy király alakját, életét, eszméit és történelmi 
jelentőségét. Megelevenedik előttünk az országépítés csodálatos munkája, hűséges 
képet kapunk az ország népi összetételéről, gazdasági és társadalmi viszonyairól. 
Három évtizedes tudományos munka eredményeinek fényében úgy állítja elénk 
a magyar nemzet első királyát, hogy igaz mivoltában lássuk „az apostolt és egy-
házszervezőt, a népművelőt és nemzetnevelőt, az egységteremtőt és nemzetrefor-
mátort, a törvényhozót, és államrendezőt, az országépítőt és honvédelmezőt, az 
igazi bírót és győzelmes hadvezért, a vármegyék és városok alapítóját, új magyar 
életformák bevezetőjét és nagy nemzeti célok kijelölőjét, a magyar gondolat és 
haladáseszme megtestesítőjét," hogy kilencszáz esztendő történeti távlatában is 
érezzük tanítását, ösztönzését, útmutatását, és hitet, bizalmat és erőt meríthes-
sünk ezekből mi és minden idők magyarja. 

A magyar történetírásnak ezt a remekművét, mely világos és csiszolt stílusá-
val az olvasók legszélesebb rétegei számára is kivételes élvezetet nyújt, minden 
magyar érzésű, kultúránkat szívén viselő embernek ismernie kell. Számos kép-
melléklet díszíti a művet, M. E 



RENDI HÍREK. 

A belgiumi maredsousi apátsági templom ötvenéves. A ma red-
sou sí apátság a beuroniból indult ki fejlődésének hatalmas út jára . 
Első templomát báró Bethune építette újgót stílusban. Felszentelé-
sét XIII. Leó pápa bíboros követe végezte. 50 év óta az apátság az ú j 
idők bencés kultúrájának egyik legmesszebb sugárzó fénypontjává 
lett. Otthon középiskolája, diákotthona, iparművészeti iskolája lett 
híressé. Az egyetemes bencés rend életében első nagy apát ja töl-
tött be fontos szerepet a római S. Anselmo felépítésével, megszer-
vezésével. Hemptínne Hildebrand 16 évig egyesítette személyében a 
maredsousi apátságot és a prímásapát méltóságát. A S. Anselmo 
egykori kiváló rektora, Janssens Lőrinc is maredsousi szerzetes volt. 
Az apátság tudományos világhíre Germain Morin, De Bruyne, Ber-
liére nevéhez és az apátság folyóiratához, a nagytekintélyű Revue 
Bénédíctinehez fűződik. Harmadik apát jának, a szentség hírében 
álló Columba Marmionnak aszketikus munkái már majdnem minden 
kultúrnyelvre le vannak fordítva. A maredsousi ötvenéves bencés 
élet a rend történetének egyik legszebb fejezete. 

A Győri Szemle szerkesztését folyóiratunk munkatársa, Dr. 
Lovas Elemér vette át. 

A S, Anselmo, rendünk római központi egyeteme, évenként 
négyszer tudósítást ad ki Scintillae Anselmianae címen. Örömmel 
üdvözöljük. 

Hatalmas bencés ismeret- és tudománytár készül Don M. 
Bocksruth szerkesztésében. 1933 óta 519 tudós gyűjti az adatokat, 
az 1500 éves rend monostoraiból. Eddig 25000 monostorról tudunk. 
A szétküldött kérdőívekre 418 munkatárs már megfelelt. Az egyik 
munkatárs maga 800 monostorról számolt be. Pannonhalmán a szer-
kesztő személyesen gyűjtötte össze az adatokat,mely eket Dr. Soher-
mann Egyed, a nagy magyar, 14 kötetes rendtörténelemben a belső 
élet megíró ja, szolgáltatott neki. Az ismerettár öt európai nyelven, 
francia, angol, olasz, spanyol, német nyelven íródik, Benne lesz-
nek mindazok a bencések, akik egyházi, irodalmi, művészeti, tu-
dományos téren kitűntek. Benne lesznek a könyvtárak, levéltárak, 
műkincsek, a bencések irodalmi munkássága stb. — Kívánatos volna, 
ha ez a megszervezett munkaközösség az ismerettár elkészültével — 
esetleg most már római, központi irányítással hozzáfogna az egye-



tcmes rendtörténet feldolgozásához, vagy előbb még az egyes kon-
gregációk hiányzó történetének feldolgozásához, azután egy nagy 
összefoglaláshoz, mert sajnos kevés kongregációnak van olyan ha-
talmas 14 kötetes monográfiája, mint a magyarnak. Az 1500 éves 
levéltári anyagnak feldolgozása elképzelhetetlen gazdagodást jelen-
tene a történelem számára. Hiszen mennyi kultúrális ösztönzés indult 
kí a monostorokból. 

Az amerikai liturgikus mozgalom apostolának halála. Az ame-
rikai katolikus lapok szomorúan számolnak be az U, S. A. liturgi-
kus mozgalmát ért, szinte pótolhatatlan veszteségről: a katolikus 
körökben annyira ismert és annyira tisztelt Dom Virgil Michel O. S. 
B, nov. 26-án fiatalon meghalt. Törékeny, finom szervezetében nagy, 
nemes, fáradhatatlan, munkás lélek lakott. Szeretetreméltó termé-
szetének jellemzésére azt írja az egyik megemlékezés, hogy őt meg-
ismerni annyit jelentett, mint megszeretni és nagyra becsülni. Sokat 
vitázott, sokat küzdött és a küzdelem végén ellenfelei barátjaivá 
lettek. Munkatere sok volt. Ismert volt, mint nagy diákok nevelője; 
kiadója és legbuzgóbb munkatársa volt az ORATE FRATRES című 
amerikai liturgikus folyóiratnak; sokat dolgozott, mint liturgikus 
kurzusok és lelkigyakorlatoknak szervezője és vezetője. Könyvei kü-
lönösen Amerikában nagyon ismertek és nagyon kedveltek. Fő mun-
ká ja a The Liturgy of the Church; munkatársai segítségével a 
Christ-life sorozattal az amerikai iskolák hitoktatásának és vallásos 
nevelésének egészen új lendületet adott. Erre a munkára mondotta 
egyik amerikai püspök papjának: Olvassa el ezt a gyönyörű munkát 
és akkor úgy fogja mondani a szentmisét és a breviáriumot, ahogy 
még sohasem mondta. Liturgikus munkásságának fő jellemzője volt 
a szociális vonatkozások és a liturgia társadalom javító erejének ki-
domborítása. Távozása után — ír ja az egyik amerikai lap — csak 
könnyező szemmel lehet nézni és ezzel a kérdéssel: Ki fogja foly-
tatni ennek az igaz Istenemberének és komoly tudósnak munkájá t? 

Az uj donwsídeí apát. A betegsége miatt lemondott Bruno 
Hicks apát helyébe a donwsidei káptalangyűlés dec, 20-án Ralph 
Sigebert Traf ford, worthi perjel t választotta meg. Az újonnan meg-
választott apát, mint a magyar hercegprímás vendége résztvett a 
budapesti eucharisztikus kongresszuson is és akkor sokaknak fel-
tűnt szokatlanul magas és nemes termetével. Az új apát gazdag 
arisztokrata család gyermeke, amely család egy hatalmas téli uszo-
dát és könyvtárépületet építtetett a donwsidei bencés iskolának. 
Ennek a híres bencés középiskolának az új apát maga is tizenhat 
évig volt igazgatója. Ez alatt az idő alatt fáradhatatlan volt az 
alkotásokban: Különféle sportpaVillonokkal, számtalan ú j játéktér-
rel, fizikai és kémiai laboratóriumokkal fejlesztette a „katolikus 
Eton"-t. Magas fokra emelte intézetében a katonai nevelést, úgy-
hogy az intézet egyenruhás katonai alakulata ismételten győzött 
más híres angol iskolák katonai csapatával szemben. Alkotóerejétől 



szerzetes és pedagógiai téren is sokat lehet várni Downside hato-
dik apátjától, akit — angol szokás szerint — nyolc évre választot-
tak meg fejüknek a leghíresebb angol apátság szerzetesei. 

Vonier Oszkár halála, (Szül. 1875. nov. 11. Würtenbergben, 
meghalt 1938. dec. 26-án.) Szent Benedek rendjét és az angol nyel-
vet értő katolikus hívőket pótolhatatlan veszteség érte Vonier Oszkár 
buckfasti apát halálával. Kivételes tehetség, nagy szervező erő, tu-
dós teológus, fáradhatatlan és nagyhatású szónok, de elsősorban 
buzgó és szeretetreméltó szerzetes volt. 

Már diákkorában ,,orákulum"-nak tartották, aki az Újszövet-
séget nemcsak betéve tudta, hanem arról olyan előadásokat tartott, 
melyek díszére váltak volna tudós papoknak is. Római növendék-
évei után visszatartották az Anselmiánumban, hogy ott a filozófiát 
tanítsa. Közben történt életének egy nagy eseménye. Mikor Nutter 
apátot Amerikába kísérte, hajójuk a sponyol partok közelében el-
süllyedt: a hajótörésnek Nutter apáttal együtt 300 áldozata lett, 
Vonier azonban szerencsésen megmenekült. 

Nemsokára, 1906-ban buckfasti apát lett s az egyszerű kis ko-
lostort hatalmas szerzetes teleppé fejlesztette- Szerzetes testvérei 
munkájával templomot épített, mintamezőgazdaságot létesített, úgy-
hogy az eleinte ellenséges indulatú vidéken katolikusoknak, protes-
tánsoknak egyaránt kedves kultúrhellyé és a vallásos élet közép-
pontjává emelte Buckfästet. 

Legszívesebben azonban a teológiával foglalkozott. Szent Tamás 
Summájának kevés avatottabb ismerője és magyarázója volt, mint 
ő. Ezt bizonyítja az is, hogy halála előtt pár héttel a híres Angelicó 
dominikánus egyetem tanárai és növendékei számára hívták meg 
előadásokat tartani Szent Tamás halhatatlan munkájáról. Nagyobb 
munkáinak száma tizenhat, melyek a lelkiélet irodalmának legmé-
lyebb termékei. Teológiai alaposságukkal leginkább kiemelkednek 
közülük ,,Az emberi lélek", ,,Krisztus személyisége", ,,Az Eucharís-
tía", „A győzelmes Krisztus" című munkák. 

Mint szónok, konferenciázó és lelkigyakorlat vezető a legismer-
tebbek és a legnépszerűbbek egyike volt Vonier apát. Legszívesebben 
tartotta meg azonban a heti, vasárnapesti beszédét, mely annyi hí-
vőt vonzott kedves buckfasti templomába. Ha otthon időzött, szer-
zeteskonventjének is minden héten tartott egy teológiai előadást, 
amelyre mindig magával vitte Szent Tamás Summáját és a Szent-
írást. 

Mint embernek — amint mondják — a legkimelkedőbb erénye volt 
kifogyhatatlan szeretete és páratlan lelki ereje. Minden sértést a 
csend, a hallgatás mélységébe temetett el; sohasem hallották pa-
naszkodni és sokkal is fínomabblelkű volt, semhogy valakinek is kel-
lemetlenséget okozott volna. 

Világi neve Márton volt. Egy tisztelője mondja erről a nagy 
kontemplativ és gyakorlati lélekről, hogy róla sem lehet jobb jel-
lemzést adni, mint amit a liturgia Szent Mártonról mond: , ,0 vere 



b e a t u m . . . in cuius ore dolus non fuit, nunquam in illius lingua, 
nisi Christus, nisi pax, nisi misericordia inerat." 

Az első dánszármazásu püspök a hitújítás óta. Január 15-én, 
Szt, Mór apát ünnepén szentelték püspökké Dom Suhr Teodort, a 
római Sz. Jeromos apátság volt perjelét, Dánia ú j apostoli viká-
riusát, Az ú j bencés püspök protestáns családból született 1896-
ban. Tanulmányainak elvégzése után mint kultúrmérnök Argentí-
nába vándorolt ki. Itt minta-farmot létesített. Közben a komolyabb 
vallásos élet keresése visszavezette az anyaszentegyházba. 1925-ben 
tet te le hitvallását a római Collegium Germanico-Hungaricum ká-
polnájában, 1926 februárjában a luxemburgi Clervaux apátságának 
szerzetese lett, 1933-ban pappá szentelték. Apá t j a a Clervaux-ból 
alapított római Sz. Jeromos kolostorba küldte, ahol a Vulgáta-revi-
zíót végzik. Itt 1935 novemberében perjellé választották, s ebben a 
minőségben érte az apostoli vikáriussá való kinevezés. 

A dán lapok örömmel üdvözölték a fejlődő dán katolicizmus új 
vezetőjét Dánia első dán származású püspökét a hitújítás óta. Az 
utolsó évek számos megtérése reményt nyújt arra, hogy az új apos-
toli vikárius hatására a harmincezer dán katolikus nemcsak lélek-
ben, hanem számban is gyarapodni fog. 

Koller Pius, ki az elmúlt évben biológiai tanulmányúton volt az 
Egyesült Államokban s ott különösen Pasadénában, Morgán híres 
kaliforniai intézetében dolgozott, közben pedig az Egyesült Álla-
mok legtöbb nevezetesebb biológiai kutató intézetét végiglátogatta, 
a sejtörökléstan legújabb módszereit tanulmányozta, most hazatért 
rendes állomáshelyére, Edinburgba. Pasadénában három teljesen ú j 
dolgozatot sikerült befejeznie s számos előadást tartott. Munkássá-
gának tudományos értékét és megbecsülését az bizonyítja leginkább, 
hogy hazatérve azonnal meghívták a spa-i (Belgium) örökléstani kon-
ferenciára, melyet a Rockefeller Alapítvány rendezett s arra 30 tu-
dóst hívtak meg, azonkívül Párisba s Londonba előadások tartására, 
s ugyancsak őt bízták meg a jövő év augusztusában Edinburgban 
megtartandó nemzetközi örökléstani kongresszus sejttani csoportjá-
nak titkári teendőível. 

Á bencés gimnáziumok élete az 1937—38-i iskolaévben. 

Gimnáziumaink életének a mult iskolaiévben sajátos jelleget adott a buda-
pesti eucharisztikus világkongresszus és a Szent István-évforduló, Tanáraink 
nevelőmunkája számára külön feladatot jelentett az a törekvés, hogy tanulóink 
teljes lelki felkészültséggel éljék át a szentévnek fontosabb mozzanatait. 

Ha valakinek, akkor Szent Benedek minden öntudatos magyar fiának a leg-
nagyobb lelkesedéssel és erővel kellett végeznie azt a kötelességét. Rendi hagyo-
mányunk ugyanis az Oltáriszentség különös tisztelete és a bensőséges kapcsolat 
a Benne rejtőző Megváltóval. Szent Benedek is az oltár előtt lehelte ki lelkét. 
Viszonyunkat Szent Istvánhoz szükségtelen fejtegetni. Ő Pannonhalma igazi meg-



alapítója. Azon keresztül ivódott át azzal a szellemmel, mely országépítésében: 
testet öltött, és legközelebbi munkásait is őseink közül választotta. Joggal tart-
juk magunkat Szent István szerzetének. 

De hazafias érzésünk, fájdalmunk és reménységünk is nagy erővel sodor 
bennünket Szent István felé. Az ő lelkén keresztül újra átéljük az igazi em-
beri nagyságnak természetes kapcsolatát Istennel, kinek közelében lehámlik ró-
lunk érzékiségünk, gőgünk, tisztán földi érzésünk. Ott lehull a hályog szemünk-
ről és magunk fölé emelkedve tisztán látjuk a feltétlen örök értékeket, az egyéni 
és nemzeti élet legfőbb célját; neki lendül akaratunk és keménnyé acélosodik 
Isten szeretetének tüzében. De hogyan jutunk közelebb Istenhez, mint az Ol-
táriszentség ú t ján? Katolikus hitünknek és a legnemesebb hazafiságnak ünnepe 
volt tehát a szentév és éppen azért olvassuk örömmel a győri Értesítőben: „A 
kettős szentév gondolattartalmának ünnepi érzésével járta iskolánk a lélekne-
mesítésnek azt az útját, amelyet első szent királyunk mutatott: minden hala-
dásnak, fejlődésnek ösvényén biztosan vezet Krisztus, akinek teste táplálja a 
legnemesebb fajúvá a népeket és vére erősíti a legtisztább vérüvé a nemzeteket." 
Ez a léleknemesítés felhasznált minden lehetséges alkalmat. Nemcsak a hit-
tanórákon, a kongregációkban s a valláserkölcsi nevelés szorosabb értelemben 
vett egyéb területein folyt, hanem kihasználta a tanítás egész mezején kínálkozó 
alkalmaikat, az önképzőköröket, a cserkészeket, az ének- és zeneoktatás is több 
helyt az Oltáriszentség és Szent István dicsőségét szolgálta. A magyar dolgoza-
tok tárgyának megválasztásában is érvényesült e szempont. Mondanom sem kell 
hogy a liturgikus mozgalom is nagy lendületet kapott. A budapesti gimnázium 
természetesen a májusi ünnepségeknek minden nevezetesebb mozzanatában bele-
kapcsolódott, a földrajzi helyzet Esztergom tanulóságának jórésze számára is 
lehetővé tette ezt. Győrből 150, Pápáról 60 tanuló zarándokolt fel, az ország 
nyugati szélén fekvő Kőszeg is képviselve volt 18 diákkal. 

Több iskolai ünnep is alkalmat adott az egyes intézeteknek a szentév kel-
tette érzéseik megvallására, esetleg a város közönségével, ill. többi iskolájával 
együtt hódoltak az Oltáriszentség és Szent Istvánunk emléke előtt. Különösen 
megragadó volt az 1937. okt. 31-i győri nagy eucharisztikus ünnepség és 1938. 
május 8-án Pápán a 3000 főnyi ifjúság közös áldozása. Az esztergomi felsőosz-
tályok Pélíföldszentkeresztre zarándokoltak, hogy résztvegyenek a nagyarányú' 
egyházmegyei eucharisztikus napon. 

A leghatalmasabb iskolai ünnepet Esztergomban tartották, A mult évi május 
22-én leplezték le az intézet dísztermében Bory Jenő szobrásztanár alkotását, 
azt a művészi emlékművet,mely azt a jelenetet ábrázolja, midőn Szent István» 
és Boldog Gizella királyné a kis Imre herceget nevelésre átadiák Szent Gellért-
nek, A dombormű alatt kőbe vésve áll: Bencés diákok Szent király Uruknak. 
Összejöttek erre az alkalomra az öreg diákok, de az egyház, a megye és a> 
város előkelőségeinek részvétele is egyetemesebb jelleget adott e szép napnak.. 
Az avatóbeszédet Dr. Trikál József egy. ny. r, tanár, szintén volt esztergomi 
diákunk mondotta. 

A Szent Jobb országjárásának első állomása szintén Szent István szüle-
tési helye volt. Ebből az ünnepből is cselekvően és hathatósan kivette részét 
esztergomi gimnáziumunk s a délutáni szabadtéri előadáson is 14 tanuló és 120 
tagú énekkara is szerepelt. De itt volt a győri gimnázium 120 tagú kiváló válo-
gatott énekkara is. 

Hisszük, hogy a szentév hatása állandó és nem röpke hangulat és mély, 
nem pedig elszigetelt meggyőződés íratta egy pápai diákkal e sorokat: ,,Nem 
kell külön világnézethez menekülni, ha a hazát, ha a szegényeket, ha az igaz-
ságot akarom szolgálni. Nem kell szocialistává lennem vagy bolsevistává, hogy 
a szociális igazságokért küzdjek, nem kell nemzeti szocialistává változnom, hogy 
a haza értékével tisztában legyek. Egészen egyszerűen katolikusnak kell len-
nem, s van zsinórmértékem, biztatóm, fegyverem." 

E sorok azt is mutatják, hogy szent hitükből folyó társadalmi feladataikra 
is kellő útmutatást kaptak diákjaink. A szentév e tekintetben is üdvösen hatott. 
A „Vinculum Caritatis" és az örök magyar út kijelölőjének ünnepségei fe l -
frissítették a tanulók érdeklődését az Actio Catholica iránt. Különösen Pápán' 



folyt e tekintetben példaadó munka. A Quadragesimo Anno körlevelet — mondja 
az Értesítő — egy hónapig tárgyalta a hi t tanár az erkölcstanban és az egyháztörté-
nelemben, a fiúk részletesen beszámoltak mind a három fe j eze t é rő l . . . E szo-
ciológiai tudás különösen nyilvánvaló az önképzőköri pályamunkák egy részé-
ben. Az Actio Catholica katekizmusát meghozattuk és mind a 8 osztályban 
megtanítottuk. Tud ja meg és gyakorolja ifjúságunk, hogy minden katolikus meg-
mozdulásban részt kell vennie, össze kell tartania." De a legjobb előkészület és 
egyúttal bizalmunk legerősebb alapja folyton fejlődő eucharisztikus élete, mely 
e szentévben ú j ra hatalmasan mélyült. Az Ür Jézussal való belső kapcsolat 
együtt jár a Boldogságos Szűz buzgó tiszteletével. Hisszük, hogy a Patrona Hun~ 
gariae és Deliciae Benedictinorum nem hagyja el fiait, a magyar jövő hordozóit. 
Tiszteletének egy régi emléke is napvilágra került kőszegi templomunkban; egy 
15. századi falfestmény, a „Palástos Madonna," A műemlékek Országos Bizott-
ságának közreműködésével helyrehozott képmása áll a gimnázium szentévi érte-
sítőjének első lapján. 

A nagyobb tudományos értekezések az idén a legtöbb értesítőből elmarad-
tak s a szentévvel foglalkozó tanulmányok, megemlékezések, illetőleg ez ünnep-
ségeken mondott beszédek foglalják el helyüket. Az esztergomi közli Dr, Trikál 
József professzornak már említett nagyszabású, mély gondolatokban gazdag 
avatóbeszédet, Dr, Drahos János és Dr, Mertán János prelátuskanonokoknak a 
kongreganisták felvételekor, ill. Szent Benedek napján az ifjúsághoz intézett 
szavait, továbbá Dr. Kemenes Illés tankerületi kir. főigazgatónak a Mattyasovszky-
emlékmű felavatásakor elhangzott kegyeletes megemlékezését, Dr, Radványi Kál-
mánnak ünnepi költeményét Szent Istvánról, majd az igazgatónak Szent István 
és Esztergom géniusza c. előadását. Nagyon tartalmas két közlemény olvasható 
a kőszegi értesítőben Dr. Balázs Olivér és Bognár Ede tollából. (A magyarság 
kettős szentéve, ill, A földrajzi viszonyok hatása Szent István népe kialakulásá-
ban.) A pápaiban Dr. Barabás Ince emlékezik meg tömören az eucharisztikus 
szentévről, míg Szent István és a magyar ifjúság címen Dr. Dobrovich Ágoston igaz-
gató alkalmazza nagyon találóan a mai i f júságra Szent István intelmeit. Szellemében 
méltán csatlakozik hozzájuk az iskola hitvalló rajztanárának, a világi Boksay 
Endrének a vallásos és hazafias nevelésről a szülői értekezleten tar tot t előadása. 
Szülői értekezlet számára, de a mai szakirodalom ismeretével készült Dr. Brun-
ner Ernődnek tanulmánya a gyenge akara tú gyermekek neveléséről (Budapest). 

A győri értesítőben Ferenczy Viktor III, részét (XV+244 1.) a d j a hatalmas 
Jedlik-életrajzának. Ferenczy bámulatos buzgalma ú j r a nagy anyagot fedezett fel 
és kutatott át. E részben is csak fokozódik tiszteletünk Jedlik iránt. Világosan 
látjuk, hogy valóban a legnagyobb tervszerűséggel és módszerességgel kutató tu-
dós volt. Üjabb nem vagy kevéssé ismert felfedezéseiről értesülünk, ú j adatokat 
kapunk az elektromos motorokhoz való elsőbbségi jogáról, azt is lát juk, hogy 
Jedlik felismerte nagy felfedezésének fontosságát, de azt is megértjük, miért ma-
radtak érdemei jóidéig eléggé homályban, A magyar tudományt nagy hálára köte-
lezte Ferenczy. 

A trianoni Magyarország 6 bencés gimnáziumában 117 tanár működött , 97 
bencés és 20 világi. Az utóbbiak közül 13 rajz, ill. testnevelési tanár, 2 pedig 
franciát tanított; a többiek mint óraadók szerepeltek egyes rendkívüli tárgyak 
(ének, zene) oktatásában, A budapesti gimnázium tudós tanárát, Dr, Bognár Cecilt 
a pécsi egyetem pedagógiai tanszékére nevezte ki Magyarország kormányzója, A 
győri értesítő melegen búcsúzik Zászlós Sándor pedellustól, aki 44 évi hűséges 
szolgálat után nyugalomba vonult. 

A tanulók számáról a következő táblázat ad felvilágosítást: 



Intézet 
Osztá-
lyok 

száma 
Nyilv. 
tanuló 

Magán 
tanuló Összesen 

Válto-
zás a 

múlthoz 
képest 

Egy osz-
tályra esik 

nyilv. 
tanuló 

Budapest 8 509 16 525 + 1 63'6 

Esztergom 8 361 92 453 — 6 45'1 

Győr 12 679 19 698 + 2 7 56'6 

Kőszeg 8 296 8 304 + 3 0 37-0 

Pápa 8 363 21 384 + 6 45'4 

Sopron 8 342 15 357 — 4 427 

Összesen : 52 2550 171 2721 + 5 4 49-0 

Örvendetes a tanulók szaporodása Kőszegen, a győri emelkedés csak átmene-
tinek tartható s a következő években valószínűleg Budapesten is kezd eltűnni az 
egészségtelen zsúfoltság. 

Vallásilag a mellékelt kimutatás szerint nagyon egységesek voltak intézeteink, 
sőt Budapest és Sopron tanulósága 100%-ig katolikus. 

Intézet Tanulók 
száma r. kat. gör. kat. görög 

keleti ref. ág. h. ev. izr. 

Budapest 
o/o 525 518 

98'67 
7 
1-33 — — — — 

Esztergom 
O/o 453 427 

94-26 
7 
1-54 — 

9 
2-00 

6 
1-32 

4 
0-88 

Győr 
% 698 626 

89'68 
2 
0-29 

1 
0-14 

20 
2-87 

20 
2-87 

29 
4-15 

Kőszeg 
O/o 304 271 

89-14 
4 
1-32 — 

4 
1-32 

19 
6-25 

6 
1-97 

Pápa 
O/o 384 372 

96-88 
2 
0-52 — — 

3 
0-78 

7 
1-82 

Sopron 
O/o 357 357 

100 — — — — — 

Összesen: 
0/0 2721 2571 

94-49 
22 

0-81 
1 
0-04 

33 
1-21 

48 
1-76 

46 
1-69 

Iskoláink egységes szelleme nagyon egészséges a nevelés szempontjából. 
Éreztük ezt a szentévben is. A fegyelem is jó volt, csak Győrött fordult elő komoly 
erkölcsi kihágás. Bármily szomorú volt is a dolog, nagy megnyugvására szolgált 
a tanár i karnak az a körülmény, hogy — mint a vizsgálat folyamán kitűnt — a 
részesek teljesen elszigetelten álltak osztályuk szellemétől. Újra bebizonyult, mily 
veszedelem a fiúra, ha otthon rendezettlen családi viszonyokat lát. Ez is mutatja, 
mily fontossága van az iskola és a szülői ház megértő együttműködésének. Ennek 
előmozdítására irányulnak a szülői értekezletek. Ügy látszik hasznosabb, ha az 
egyes osztály tanulóinak szüleit külön-külön megbeszélésre hívják össze. Az idén 
Sopron is áttért e rendszerre. Vidéken is kezdik a szülők jobban megérteni a ta-
nár i fogadóórák rendeltetését is, bár még sokan főleg a jegyjavítást kérő alkalmat 
l á t j ák benne. Érdekesek e tekintetben a győri értesítő észrevételei. 



A tanulmányi eredmény 1.4%-kai rosszabbodott a tavalyihoz képest. Buda-
pesten javult ugyan, de aránytalanul felszökött a bukottak %-a Kőszegen 11.7-ről 
19.08-ra. De az esés nem általános. Ügy látszik, az V. osztályban sajátos okból 
sokan kaptak a matematikából elégtelen jegyet (48-ból 11). 

A tanítás egyébként elég rendben folyhatott, A győri értesítő azonban erősen 
panaszkodik az új tanterv fokozatos bevezetését kísérő kellemetlen körülmények 
miatt, Az új tanterv eddig csak részletekben és megkésve jelent meg és éppen 
ezért több tárgyból hiányoztak a megfelelő tankönyvek, 

A bejáró tanulók száma Pápán már 135-re emelkedett, tehát többre, mint a 
létszám 1/3-ára. Mindenesetre egészségtelen állapot ez. Látja a tanári kar is, de 
keveset tehet megszüntetésére. A tanulók zöme Pápán falusi fiú, a mai viszonyok 
között pedig kevés kisgazda iskoláztathatná fiát e kedvezmény nélkül. Még sze-
rencse, hogy a vasúti menetrend kedvező és a tanári kar i® jól megszervezte a 
bejárók ellenőrzését, A tanulmányi eredményekről részletesebben a következő táb-
lázatok adnak fölvilágosítást. 

A vizsgálatot tett tanulók tanulmányi előhaladása: 

Intézet Tanulók 
száma Ált. jeles Jó Elégséges Elégtelen 2 v. több 

elégtelen 
Bukott 

összesen 

Budapest 
0/0 525 128 

24'38 
196 
3733 

181 
34'48 

17 
324 

3 
0-57 

20 
3-81 

Esztergom 
°/o 453 67 

14-79 
136 
3002 

200 
4415 

40 
8-83 

10 
2-21 

50 
11-04 

Győr 
0/0 698 93 

13-32 
245 

35-10 
290 

41-55 
58 

8-31 
12 

1-72 
70 
10-03 

Kőszeg 
o/o 304 38 

12-50 
83 
27-30 

125 
41-12 

46 
15-13 

12 
3-95 

58 
19-08 

Pápa 
O/o 384 76 

19-76 
126 
32-81 

149 
38-80 

27 
7.03 

6 
1-57 

33 
8-60 

Sopron 
O/o 357 46 

1289 
100 
28-01 

165 
46-21 

41 
11-49 

5 
1-40 

46 
12-89 

Összesen: 
o/o 2721 448 

16-47 
886 
32-56 

1110 
40-79 

229 
8-42 

48 
1-76 

277 
10-18 



Az érettségi vizsgálatok eredménye: 

Intézet 
Tanu-

lók 
száma 

É r e t t B u k o t t 
Intézet 

Tanu-
lók 

száma 
kitünte-
téssel jelesen jól egysze-

rűen 
1 tárgy-

ból 
2 v. több 
tárgyból 

Budapest 
o/o 54 10 

18-53 
11 
20-37 

23 
42-59 

9 
16-66 

1 
1-85 — 

Esztergom 
o/o 57 5 

977 
7 

12-28 
23 
40-35 

18 
31-58 

4 
7-02 — 

Győr 
o/o 57 4 

7-01 
8 

14-01 
26 
45-60 

15 
26'37 

4 
7-01 — 

Kőszeg 
O/o 23 2 

8-70 
7 

30.43 
11 
47-83 

3 
13-04 — — 

Pápa 
o/o 42 6 

14-29 
2 
4-76 

18 
42-86 

16 
38 09 — — 

Sopron 
O/o 38 3 

7-89 
11 
28.95 

12 
31-58 

12 
31-58 — — 

Összesen: 
o/o 271 30 

11-07 
46 
16-97 

113 
41-70 

73 
26*94 

9 
3-32 — 

Az ifjúsági egyesületek, körök közül a már föntebb említett kongregációk 
mellett a cserkészetek működése nagyon jelentős a nevelés terén. Természetesen 
r a j t u k is kiverődött a szentév jellege. Sajátos feladatok is jutottak ezzel kapcso-
latban nékik, még pedig elsősorban a budapesti csapatnak, mely parancsnokával 
az élén nagy önfeláldozással állt szolgálatára a kongresszus rendező bizottságának. 
Az esztergomi csapat május 22-én ülte megalakulásának 25 éves fordulóját . Az 
ünnep lényegében megható kegyeletes megemlékezés volt a csapat felvirágozta-
tó járói, a tragikus sorsú Dr. Mattyasowsky Kassziánról. Hatalmas ércdombormű 
őrzi már a gimnázium falában a nagy pedagógus emlékét, melynek a leg-
főbb tanügyi hatóságtól kezdve a társadalom széles körei megadták hódolatuk 
adóját . Az avató beszédet — mint már említettük — Dr. Kemenes Illés tanker, kir. 
főigazgató mondotta. Bőséges történetét is hozza az értesítő a csapat dicsőséges 
25 éves múltjának, A bencés cserkészet fejlődésére nagyon fontos, hogy a győri 
csapat körében a pannonhalmi bencés növendékek között megalakult a csapat 
vezetőképző öreg ra ja , A szokásos táborozásokból kiválik a pápai, az akkor még 
osztrák Heiligenkreutz ősi monostor közelében, ami alkalmat adott a csapatnak 
Bécs, Márícell és más osztrák városok, helyek meglátogatására. 

Az önképzőkörök közül különösen azok virágzanak, melyeknél megvan a 
szakok szerint való tagozódás és azért a tanulók egyéni hajlama jobban kielégít-
hető, Leggazdagabb ágazatú az esztergomi, melynek mind az öt (szépirodalmi, ma-
tematikai és fizikai, classica-philologiai, történelmi, természetrajzi) szakosztálya 
szépen működött. Érdekes, hogy ahol megvannak a matematikai és fizikai osztá-
lyok, feltűnő eredménnyel dolgoznak (Kőszeg, Pápa, Sopron, a most alakult győri 
is jól indult). Az önképzőkörök irodalmi természetű munkájával kapcsolatban a 
vezetőtanárok a mai irodalomra is ráirányították a tagok figyelmét, így legalább 
kiegészül ismeretük és egészséges, határozottabb felfogással néznek körül diákjaink 
a legfrissebb irodalom terein. Pápán kellő óvatossággal és józansággal tovább folyt 
a magyar falu viszonyainak tanulmányozása, 

A sportkörök mindenütt jó munkát végeztek, A vezetés ú j ra a budapestié, 
ahol a fiúk igen sok sportágban edzették és gyakorolták magukat. így többek közt 
az atlétika, céllövés, evezés, gyephoki, jéghoki, korcsolyázás, labdajátékok, lovag-



lás , síelés, torna, úszás és vívás sportágainak gyakorlására volt többé-kevésbbé 
alkalom." Részletesen lehetetlen belemenni e körök működésének vázolásába s 
ezért inkább egy-két kimagaslóbb eredményt közlünk. A budapestinek különösen 
vívói jeleskedtek s az értesítő szerint harmadszor lettek elsők az ország összes 
iskolái között és nyerték meg az országos bajnoki versenyt. J ó atlétái, úszói és 
céllövői vannak Esztergomnak. Sokoldalú és szép működést fejtett ki a győri kör, 
különösen pedig az evezős- és vívószakosztálya ért el kiválóbb eredményeket, Sop-
ronban 4 város középiskoláinak vívói közül a bencés gimnázium kardcsapata lett 
a győztes. Pápa már adott országos bajnokot, most kiváló futót nevel, Kőszeg a 
rúdugrásban ért el nagyon jó eredményt. 

Az idén is nagyon szép volt a gyorsírókörök munkássága. Szerényen számol 
be munkájáról a budapesti aero-kör, de így is kitűnik, hogy fáradhatat lan és szak-
értő tanári vezetés mellett a legelsők közé küzdötte fel magát a kör testvérei so-
rában. Erre mutat az is, hogy az országos modellversenyen a kör egyik tagja bizo-
nyult a legjobb középiskolás versenyzőnek. Az idén különben Pápán is megalakult 
az aero-kör. Vannak még sakk- és bélyegkörök is. A budapesti Pax-bélyegkör 
már nagysikerű kiállítást is rendezett. 

A rendkívüli tárgyak között mindenütt szerepel az ének és zene. E téren 
igen nagy a fellendülés az egész vonalon. Zenekara mindegyik iskolának van. A 
francia társalgást mindenütt gyakorolták, a németet — érthető — csak Kőszegen 
és Sopronban nem, Esztergomnak régi hagyománya a fizikai gyakorlatok, A tanu-
lók enemű foglalkoztatása Budapest lelkes szaktanára buzgalma folytán kitűnő 
munkáltató iskolává fejlődött. A vívást szintén mindenütt tanítják, hasonlókép a 
gyorírást mint rendkívüli tárgyat is. Szerepel még a mintázás és művészi r a jz is. 
Budapesten megkezdték a gépírás oktatását is. Kőszeg sajátossága a gyógyítótorna. 

Az iskolai oktatás támogatását célozzák az u. n. diákelőadások a színházak-
ban. Elsősorban Budapesten volt alkalmuk tanítványainknak a részvételre ra j tuk . 
A mozgófényképbemutatások legrendszeresebben Pápán voltak beillesztve a taní-
tásba, ahol intézetünk bekapcsolódott az állami középiskolai mozgó-fénykép szer-
vezetbe. A szertárak gyarapodása a megszokott keretek között történt, nagyon 
•értékes gyűjteményt kapott azonban a győri Romer Flóris múzeum. Az intézet 
nyugalomba vonult derék pedellusának, Zászlós Sándornak fia, István, az orszá-
gosnevű szobrászművész a múzeumnak ajándékozta eddigi alkotásainak agyagból 
és gipszből álló szinte egész gyűjteményét. 

Az iskola épületében Esztergomban a tulajdonos város áldozatából nagyobb 
arányú tatarozások voltak, ugyancsak ott újra bővült a sporttelep épülete. 

Az egészségápolására is nagy gondot fordítottak iskoláinkban. Pápán a ta-
nulók rendszeres fürdetésére is volt gondjuk. Jól működött az esztergomi és kő-
szegi fogászat is. Az egészségi állapot is jó volt. Haláleset kettő történt, még 
pedig Esztergomban az egyik — kis I. oszt. tanuló — gépkocsiszerencsétleniség-
nek esett áldozatul, Budapest akarattyai nyári üdülőtelepe ú j ra szépen fejlődött. 

A jótékonyság terén ismét a Rend főapát ja járt elől, aki 20.000 pengő tan-
díjat engedett el. Kőszegen a kat. Tanítók Internátus-alapja 4500 P. értékben 14 
tanuló ellátásáról gondoskodott. Elég szép számmal szerepelnek tanulóink a Horthy 
Miklós és a Közalkalmazottak gyermekei ösztöndíjának élvezői között. A régi 
segítő alapok is kezdenek ú j életre kelni, de magánosok, a pénzintézetek, a váro-
sok is elismerésre méltó áldozatokkal sietnek a szegény tanulók segítségére. 

A diákok elszállásolását a vidéken mindenütt egy-egy tanár őrzi ellen. 
Rendi internátus nincs ugyan, de több városban jó initernátusok állanak a szülők 
rendelkezésére: Sopronban a Szent Imre-kollégium, a Szent Domonkos-rend ne-
velőintézete és a Voss-féle kat. internátus, Kőszegen a Kelcz-Adolffy-, a Societas 
Verbi Divini-fiúnevelő, Győrött a Rákóczianum és Pálffyanum, a Kat. Tanítóképző-
internátus, Esztergommal van kapcsolatban a Szalézi Rend nyergesúj falusi nevelő-
intézete, a városban a Szent Anna kolostor is befogad alsóbb osztályú tanulókat, 
de van ott még Érseki Fiú-internátus is. Budapesti intézetünk mellett napközi 
otthon van szervezve az iskola felügyelete alatt.Az öregdiákoknak már említett 
nagyszabású összejövetelén kívül Győrött volt nagyobb arányú találkozó. 



A kat. bencés diákok egyesülete újjászervezés előtt áll, de azért, bár szerény 
keretek mellett, folytatta működését, mely főleg a szegényebb sorsú egye-
temi hallgatók támogatására irányult. A jövő szempontjából is nagy veszteséget 
jelent a budapesti osztály elnökének, vitéz Báti Berkó Antal ny. vezérfőtörzs-
orvosnak halálával. Az értesítő méltó emléket állított ennek a talpig katonásan 
magyar s mellette áldott szívű, végtelenül nemes lelkű öreg bencésdiáknak. 

A tanári kar iskolánkívüli működése is nagyon tágkörű. Tanáraink sokat 
dolgoztak a tudományos, lelkipásztori, társadalmi élet sok terén, A szentév elő-
készítő munkájából is bőven kivették részüket. Itt főkép budapesti rendtársaink 
és a soproni igazgató említendők elsősorban. A méltán feltűnést keltő székes-
fehérvári tanügyi kiállítás rendezésében győri iskolánknak is szép szerep jutott, 
az esztergomit voltakép ottani intézetünk igazgatója teremtette meg, aki egyéb-
ként az esztergomi ünnepségek irányítási munkájának is nagyrészét végezte. Meg 
kell még külön is emlékeznünk Zászlós István szobrászművészről, budapesti gim-
náziumunk rajztanáráról, aki megtervezte a pannonhalmi főmonostor jubileumi 
Szent István-kápolna 6 oltárát és az őket díszítő, a Rend Szent István-korabeli 
történetének legfőbb mozzanatait ábrázoló bronz domborműveket. 

Abból a nagy ajándékból, mellyel a Gondviselés Szent István jubileumára a 
nemzetet megáldotta, nekünk külön rész is jutott. A visszatért Komárommal haza-
jött a 7. gimnázium is. Midőn meghatódott szívvel mondunk hálát a jóságos Isten-
nek, egyúttal szeretettel köszöntjük sokat szenvedett rendtársainkat is 20 éves 
munkájukért a magyarság védelmében. Hogy mit tettek, azt megállapították már 
nálunk illetékesebbek. De kikövetkeztethető az abból a bizalomból is, mellyel a 
felvidéki magyarság megtisztelte őket. Messze, nagyon messze eső vidékekről is 
jöttek tanulók a csehektől megszállt magyar földnek egyetlen magyar katolikus 
iskolájába. Az idén már párhuzamosítani kellett az I. osztályt. A zsúfoltság 
azonban nem igen enyhült. Bizonyítványt kapott a 9, osztályban 679 diák; 504 
fiú és 141 leány nyilvános, továbbá 23 fiú és 11 leány magántanuló. Volt pedig 
közöttük 4 csehszlovák és 2 német, a többi 673 magyarnak vallotta magát. Vallás 
szerint 482 volt a katolikus, 20 az evangélikus, 106 a református, 71 az izraelita. 
Komáromban született 207, ,,Sz!ovenszkó"-ban 446, iuthénföldön 2, Morvaország-
ban 1, külföldön 23. 

(Fejlett egyesületi élet virágzott az intézetben. Buzgó munka folyt a két fiú-
és leánykongregációban, a Czuczor Gergely-önképzőkörben, a Jókai-cserkészcsa-
patban. Jellemző, az elnyomás hogyan megerősítette az összetartást, egymás 
szeretetét és kisarjaztatta a jóléti intézményeket. Volt „Vörös-kereszt sarjadék" 
címen gazdasági és egészségügyi segélyező egyesülete az intézetnek. Szkleno mel-
lett diáknyaraló-telepet teremtettek, a Főgimnáziumi Segítő Egyesület 18.731.45 
csehkoronát adott ki, a Diákmenza 44.100 cseh korona értékben segített a szegény 
tanulókon, a valláserkölcsi nevelés és a papi hivatás ápolásának szolgálatában 
állott a magyar kat, papság alapította Marianum kath. Fiúinternátus, ahol 20 kis-
pap és 50 diák nyerhet elhelyezést. Ösztöndíjban 56 tanuló részesült, még pedig 
32.600 csehkorona erejéig. Az összeg még a régi Király-püspök alapítványból 
származik, de áz Országos Hivatal is adott e célra 6.500 cseh koronát. 

A tanári kar 17 tagból állott, 9 rendtagból és 8 világiból, akik jórészt a ki-
üldözött szerzetestanárok helyébe léptek. Gyászuk is volt. 45 évi tanári munka 
után meghalt Csapó Antonin bencés tanár. Már nem érhette meg azt a napot,, 
mely után sóvárgott. 

E sorok írásakor a komáromi gimnázium is beilleszkedett a magyar közép-
iskolák szervezetébe, Isten áldja meg múltjához méltó jövővel! 

Sárkány Nyomda Részvénytársaság, Budapest, VI., Horn Ede-utca 9. 

Igazgatók: W e s s e l y Antal és Wesse ly József , 



Budapest Székesfőváros 

Gyógyfürdői és Gyógyforrásai 

Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló 
Budapest, I., Szent Gellért-tér 1. 

47 C°-os, rádióaktív hőforrások. Társas thermál- és thermál-kádfürdők. 
Iszapkezelés „Szent Gellért" kolopi rádiumos gyógyiszappal. Hőlégkezelés. 
Elektrotherapia. Gépgyógyászat. Inhalatorium és pneumatikus kamra. Fény-
therapia. Szénsavas fürdők. Nőgyógyászati osztály: thermál-, sós-, láp-, 
vasas- és kénes-ülőfürdőkkel. Ultrarövid elektromos hullámgyógykezelés. 
— Therapíás és diagnostikus röntgen, chemiai és bakteriológiai laboratórium. 
Elsőrangú gyógyszálló a fürdővel közvetlen kapcsolatban. 240 legmodernebb 
kényelemmel berendezett szoba és lakosztály. Diaetás konyha. Gyógy vendé-
geknek a szobaárakból jelentékeny engedmény. Kívánságra pensío-rendszer. 

Széchenyi Gyógyfürdő 
Budapest— Városliget 

970 m, mélységből feltörő 74 C°-os hőforrás. Társas- és kádfürdők. Iszap-
kezelés- Szénsavas fürdők. Hőlégkezelés. Gépgyógyászat. Gyönyörű beren-
dezésű népgyógyfürdő, külön férfi és női osztállyal. Nagyméretű ivócsarno-

kában ivókúrák gyomor- és bélbetegeknek, hörg- és garathurutok ellen. 

Rudas Gyógyfürdő 
az Erzsébet-híd budai hídfőjénél 

43—47 C°-os, erősen rádíóaktív gyógyforrások. Gőzfürdője 7 különböző 
hőfokú medencéjével a legtökéletesebb fürdést nyúj t ja . Ivókúrák. Fedett 

úszócsarnok, a nyári idényben tetőnapozóval. Modern berendezésű 
rádiumos kádfürdők. 

Szent Imre Gyógyfürdő 
(Rácfürdő) 

Budapest, /., Hadnagy-utca 8—10. 
43,7 C fokú rádióaktív gyógyforrás a legkiválóbb eredménnyel gyógyítja 
a csúzos és köszvényes bántalmakat, az idegzsábákat, az idült izületi izzad-

mányokat, mindennemű csontbántalmakat. 



O B E R B A U E R A. U T Ó D A 
B U D A P E S T , 
IV., VÁCI-IL 41 

Alapítási év : 1863 
+ 

M a g y a r o r s z á g l e g -
r é g i b b t e m p l o m -

b e r e n d e z ő é s 
z á s z l ó k é s z í t ő 

v á l l a l a t a 

Miseruhák, pluvialék, 
s z e n t s é g t a r t ó k , 
k e l y hek, s z o b r o k , 
gyertyatartók, ö r ö k -
l á m p á k stb. állan-
dóan nagy választék-

ban raktáron. 
Vállalom oltárok, szó-
székek stb. építését, 
restaurálását, fából fa-
ragott szobrok készí-
tését, kelyhek aranyo-

zását stb. 
Kívánatra n a g y k é p e s 
árjegyzékemet díjmentesen 

megküldöm. 

T E L E F O N 1 - 8 3 3 - 4 4 S Z A M 

S z ö v e t b o l t j a i : 

IV., Prohászka Ot»ókár-u. 8. 

VI., Teréz-körút 8. 

II., Margit-krt. 50. 

VIL Baross-tér 15. 



C A L D E B O M I és T A U S A 
Ï P é i S Z C k B u d a p e s t , V., V o r ö s m a r t y - t é r 1. 
h h m h ^ b Tel.: 1-811-48 (Haas-palota) Alapít. 1819 

x Ajánlunk legjobb minőségű pápaszemeket, orrcsíp-
tetőket és lorgnetteket Zeiss-punktál Ultrasin üve-

fhpr*0'*^) ^ gekkel- Különleges pápaszemek orvosi előírás sze-
) rint pontosan készítve. Hő- és lázmérők, aneroid 

barométerek. Bor-, pálinka- és teimérők. Fényké-
pészeti készülékek és cikkek nagy választékban, 

lr — n I —, w»i i.ifi î ni 'î i 'II fpi îi 11, ,I w TP -T-« 1 I T T Ti• 

R I E G E R OTTO 
B U D A P E S T , 

XIV., SZIGLIGETI - UTCA 29 
(RÁKOSFALVA) — TELEFON: 2 - 9 6 3 - 4 5 . 

Elvállalunk U J O R G O N Á K , 
valamint homlokzatsípok szállí-
tását szakszerű, művészi kivitel-
ben, úgyszintén orgonajavításokat 

mérsékelt árban. 

BUDAPEST, IV.. VÁCI-UTCA 46. 
T E L . : 1 - 8 3 3 - 5 9 Ango lk isasszonyok in tézetéve l szemben T E L . . 1 - 8 3 3 - 5 9 

C0OO57O 
C H I F F O N . V Á S Z O N , I N T É Z E T I S Z Ö V E T E K , F E H É R N E M Ű 

R Ö V I D Á R Ú , T E M P L O M I L E N - V Á S Z N A K 
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„PRO ECCLESIA ET PONTIFICE" pápai érdemkereszt tulajdonosa 

MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
HARANG- ÉS ÉRCÖNTÖDE, HARANGFELSZERELÉSGYÁRA 

BUDAPEST, Xlli.f PETNEHÁZY-U. 78. (Magdolna-város) 

BUDAPESTI BAZILIKA RÉSZÉRE KÉSZÍTETT 
7945 KGR=OS „SZENT IMRE HERCEG HŐSÖK HARANGJA" 

Kitüntetve 

Párizsi 
világ 

kiállításon 
dísz 

oklevéllel, 
8 nagy 

arany 
és 1 nagy 

ezüst 
éremmel, 

több 
állami 
dísz 

oklevéllel. 

Számtalan 
egyházi 
elismerő 

levél. 

Frangepán-utca 
mellett 
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PALKA JÓZSEF 
Magyarország aranykoszorCis mesterének 
O V E G F E S T É S Z E T I M Ű T E R M E 

B U D A P E S T , VIII., B A R O S S - U T C A 5 0 . 
T E L E F O N : 1 -302 , -20 . A L A P Í T V A 1 Ö 9 4 . 

lQ12.-ben „Pro ecclesia eí Poníifice" pápai arany érdem-
kereszttel kitüntetve. 

KÉSZÍT: stílszerű színes és festett 
templomablakokat a legegysze-
rűbbtől a leggazdagabb kivitelig. 

K ö l t s é g v e t é s d í j t a l a n . 
Ablakok javítását is vállalja. 

I 
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VINCZE JÁNOS 
K A L Á P O S M E S T E R S Z A K Ü Z L E T E 

G Y Ö R , DEÁK FERENC-U. 8. 

T E L E F O N : 8 3 1 . 

Legjobb és legolcsóbb bevásárlási forrás 

saját készítésű és márkás Borsa-
lino, Gyukits, Pichler stb. férfi-
kalapokban. 
Női kalapokban, eredeti modellek-
ből állandóan nagy választék. 
Festés, vasalás, alakítás! 



SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK. 

Csávossy Elemér S. J.: Szt. Józseí tökéletes tisztelete. Korda. Bp. 
Müller Lajos S. J.: Harmatozzatok egek! Korda. Bp. 
Szenvedő Lelkek naptára. Kiadja A Lélek Szava szerkesztősége. Csongrád. 
Mary Kirk: Bruder Petroc kehrt wieder. Benziger. Einsiedeln. 
Félegyházy Józseí: A középkor egyháza. Pázmány Péter Írod. Társ. Bp. 1939. 
Les Cahiers de Saint-André. Bruges. 
Tiszteletreméltó János Atya: A lelkiélet tankönyve. Karmelita Rendtart. 1938. 
Miskolczy Gyula: A kamarilla a reformkorszakban. Frankin-Társulat. Bp. 
Révay József: Raevius ezredes utazása. Franklin-Társulat. Bp. 
Tihamér Tóth: L'éducation de jeune homme. Éditions Salvator, Casterman. 
Tihamér Toth: Belief in God. Herder. 1938. 
Tihamér Toth: La communio des saints, la rémission des péchés, la vie éternelle. 

Éditions Salvator. Casterman. 
Tihamér Toth: I dieci comandamenti. Vol. I. Gregoriana editrice in Padova. 
Tihamér Toth: El joven de caracter. Atenas. Madrid. 
Tihamér Toth: Cristo rey. Burgos. 1938. 
Dr. Ildefons Herwegen: Christliche Kunst und Mysterium. Aschendorff. Münster. 
Evelyn Waugh: Lebensbild des E. Campion. Saat im Sturm. Kösel-Pustet. Mün-

chen. 
Bangha Béla S. J.: Örök élet igéi. IV. k. Magyar Kultúra kiad. Bp. 
Calvet: La littérature religieuse de François de Sales a Fénelon. J. de Gigord, 

Éditeur. Paris. 
Gyalókay Jenő: Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán. Franklin Társulat. Bp. 
P. van der Veldt O. F. M.: Prolegomena in psychologiam. Róma. 1938. 
Acta Pont. Academiae Romanae S. Thomae Aq. et religionis catholicae. Annis 

1936—37. Marietti. Taurini. 
A Coronata: Manuale practicum iuris disciplinaris et criminalis regularium. Ma-

rietti. Torino. 
Moretti: Caerimoniale iuxta ritum Romanum. Vol. IV. Marietti. Taurini. 
Preces et pia opera indulgentiis ditata. Marietti. Taurini. 
P. Takács Ince dr.: Szeráfi tüzek. Pápa. 1939. 
Strecke Ernő: A királynő apostolai. Bp. 1938. 
Herwegen: Ecclesia Orans. Die Vaterlesungen des Breviers. I—V. Abteilung. 

Freiburg im Br. Herder. 
Pintér Jenő: Magyar kereskedők nyelvvédő könyve. Bp. 1938. 
Pinsk—Perl: Das Hochamt. Verlag Anton Pustet. Salzburg—Leipzig. 
Szendrey Miklós: Eszményi házasság. Bp. 
M. Deésy Géza: Krisztusba öltözötten. Korda. Bp. 
Farkas Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban. M. Tört. Társ. 
Dr. György Lajos: Dr. Bitay Árpád életrajzi adatai és tudományos munkássága. 

Cluj-Kolozsvár. 1938. 
Dr. Dragutin Kniewald: Najstariji Zagrebacki Red I Cin Mise. Zágráb. 1938. 
Aemiliana Löhr: Eucharis. Ferdinand Schöningh. Paderborn. 1938. 
Lützeler: Vom Sinn der Bauformen. Herder. Freiburg im Br. 
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AZ ÚJ PÁSZTOR. 

XII. Pius pápában új Pásztort kapott a katolikus világegyház. 
De nemcsak a hívő katolikus néz föl várakozással telve XII. Pius 
személyére. 

A protestáns eszmevilágban nagy fölfogásbeli változás tapasztal-
ható. „A római katolikus egyháztörténész a saját egyházát fogja az 
egy, közönséges keresztyén Anyaszentegyház egyedül hiteles és 
adaequat földi, történeti megjelenésének tekinteni, míg a protestáns 
hitbeli meggyőződésű egyházhistorikus ugyanannak az Anyaszentegy-
háznak részeiként fogja fölfogni valamennyi történeti keresztyén tí-
pust és egyházi alakulatot." (Révész Imre.) Minden elvi különbség* 
ellenére az összetartozás akarásának kifejezői e sorok. A protestáns 
vallásos élet elmélyülése; a püspöki hatalomnak, a szentségi erőnek 
kifejezett hangsúlyozása; a liturgikus mozgalom; Halifax lord meg-
beszélései; Mercier bíboros tárgyalásai az első lépések az egység 
keresésének útján. Várakozással tekint föl a protestáns világ is az 
új pápára. 

Reménykedve néz az új Pásztor felé a világboldogító konferen-
ciáktól keserű szájízet kapott államférfi. Lord Salisbury a Lordok 
Házában a következő kijelentést tette: „Egy nagy mozgalom szavai-
val élve állítom: Isten irányította személyiségekre van szükség, hogy 
Isten irányította nemzetek és új világ álljanak elő. Gazdasági ter-
mészetű toldozgatások nem nyúlnak le a bajok gyökeréig." — „Nem 
hinném, hogy volna olyan társadalmi, politikai, gazdasági kérdés, 
amely meg nem oldódnék egy igazi benső lelkiébredés tüzében." 
(Roosevelt, amerikai elnök). 

Hollandia bölcs királynője így szól népéhez intézett szózatában: 
„A béke vágya erős kapocs a népek között, de ez a vágy, ha hata-
lommal, katonai erőhatalommal még úgy alá van is támasztva: nem 
képes a tartós béke biztosítására. Szükség van lelki és erkölcsi 
fölfegyverkezésre. Szívvel-lélekkel részt veszünk e lelki és erkölcsi 
fölfegyverkezés munkájában. Ebből a belső megújulásból fakadó erő, 
mely külső változást idéz elő: azzal az eredménnyel jár, hogy a be-
Pannonhalmi Szemle ® 



csületesség, a bizalom és a szeretet válik újra uralkodóvá az egyének 
és a nemzetek közötti érintkezésben." 

A lelkek e még bizonytalanul tapogatózó sóvárgásának nagy erő-
vel ad kifejezést Frank Buchmann, midőn fölkiált: „Valamikor Isten 
próféták által szólt népéhez. Manapság állandóan csak az emberek 
hangját hallani. Torkig vagyunk már vele. Szeretnők már egyszer újra 
Isten hangját hallani. Isten szava legyen a nemzetek szava, Isten 
akarata legyen a nemzetek arakata!" — „A világ kezdete óta — 
ugyanis — nem volt a mainál nagyobb háborúság. Nem nemzet har-
col ma nemzet ellen, hanem a káosz Isten ellen." 

így beszélnek azok az Egyháztól távolálló férfiak, akik időt és 
fáradságot vesznek maguknak abba az örvénybe beletekinteni, amely 
felé a mai világkép zuhan. íme az Istentől független „szabadgondolat", 
„laikus morál" csődje! íme a lelket megtagadott anyagelvűség teljes 
tehetetlensége! Ide juttatta az évszázadok óta egyeduralkodóvá lett 
kritikai szellem a világot. A józan szintézis határait lerontó analízis 
marólúg módjára föloldotta, szétbomlasztotta a lelkek közös-
ségét. Kalauzul Mephistopheles-ra bíztuk magunkat és most ott 
állunk a mindent elnyelő örvény szélén. 

Megtagadtuk a hi t e t, s az ég ez állócsillaga nélkül az érte-
lem zsákutcába vitt bennünket. Benne vagyunk az intelligencia, az 
értelmiség csődjének a zűrzavarában. Ma már nemcsak a hit, hanem 
a józan ész szavát is lehurrogja a tömeg, amelynek tisztalátását a 
jóüzletnek bizonyult lázítás egészen elhomályosította. Az értelmi-
osztály tehetetlenül áll e jelenséggel szemben. Kezéből kicsúszik a 
vezetés a lelkiséggel nem számoló, sőt azt egyenesen lábbal tipró erő-
emberek kezébe. Az értelmi-osztályt tekintettük a nemzetek gerincé-
nek. Mint ilyen megszűnőben van. A föltörekvő „új rend", a proletár-
ság, nem elégszik meg a kiváltságos osztályok jogainak megszerzésé-
vel: az ő célja a többi osztályok megsemmisítése. 

Goethe kórképe az intelligens emberről ma is érvényes. „Und 
sehe, dass wir Nichts wissen können", „s tudom, hogy tudni semmit 
sem lehet." A túlzó kritikai szellem melléktermékének, az örök ké-
telynek keserű vonala ott a modern ember szája szögletén. Mégis 
űzi nagyravágyását a sátáni szó: „És lesztek, miként az Isten, jót és 
gonoszat tudók". A művelt ember érzelmi világa hasonló végletek 
között hányódik. Ugyancsak Goethe megállapítása, ha csak ismétlése 
is a szentpálinak: „De ah, énbennem két lélek tanyázik, s el akar,; 
egyik a másiktól válni: az egyik nyers szerelmesül vigyáz, hogy e 
világhoz kösse minden szerve; a másik minden földi port leráz, 



magasztos ős hónába törve." A szilárd világszemlélet hiánya folytán 
korunk művelt emberének ez értelmi és érzelmi kettősség közt való 
nyugtalan hányódása az oka, hogy nem boldog a művelt ember mint 
egyén. Hogy családi életének „állandósága" az ösztönök kényének 
van alárendelve. Hogy minden kósza szellemi áramlat — csak tet-
szetős legyen — magával ragadja, főleg, ha önzése is ezt kívánja. 
Csak természetes, ha sem a már másoktól kézbevett ipari munkásság, 
sem a jóban, rosszban konzervatív föld népe nem indul „széltől inga-
tott nádszál után." 

Ha a népek irányítása, kormányzása így az értelem hatóköré-
ből a nyers erőébe jut, az csak egészen természetes. Utóbbvégre vala-
milyen rendnek kell lenni. Ha nincs józan belátásból, lesz terror-
szülte megdermedésből. Az is csak természetes, hogy a szűk látó-
körű erő nem tűr, mert nem tud tűrni ellenvéleményt. Az ellenérvek 
méltánylásához, fölértéséhez hiányzik a maga gépies gondolatjárá-
sában mozgó erőnek az értelmi és érzelmi készsége és hajlandósága. 
Földön csúszva, látkör és égbolt nélkül gyakorlatba lép a legkímélet-
lenebb anyagelvűség, amely éppen azt öli ki az emberből, ami emberré 
teszi: a lelket, az embernek szellemi és erkölcsi lény voltát, a szemé-
lyiségét. 

A kavargó zűrzavarban egyetlen szilárd pontként áll Péter szik-
lája. Ezen a sziklán új Pásztor áll, de régi, de örök küldetéssel. Tu 
es Petrus. Te Péter vagy. Te vagy az egyetlen ember e világon, aki-
nek megbízatása, hivatala, hatalma egyenest Istentől származik. Köz-
vetlenül Isten személyes alapítása. Torkig vagyunk már az emberek 
hangjától, új Pásztor, hallasd velünk küldődnek, Istennek a szavát! 

Istenküldötte Pásztor, elszéledő nyájadat tereld újra egybe! 
Kiket az anyagiak bírásának vágya megosztott, szembeállított, ellen-
séggé tett: erősítsd meg őket hitükben és eggyé lesznek mindannyian. 
Et omnes unum er unt. Egyedül Oroszországban 250.000 fizetett 
ember terjeszti intézményesen az istentelenséget és mindazt, ami az} 
istentelenségből folyik: az embertelenséget. Fogd egybe, Isten em-
bere, a pásztorságban osztályosaidat, paptársaidat, hogy rabbá ne 
legyenek apró kis földi érvényesülési vágyak enyvesvesszején! Nagy 
Elődöd mindent megtett a papság szellemi szintjének emeléséért: Te 
az apostolok tüzét és a vértanúk bátorságát könyörögd le számunkra. 
Isten kegyelmétől kísérve csak így, a szellem fényével és az önfel-
áldozó szív melegével tudjuk a kósza eszmeáramlatok divathóbortjá-
ból kiszabadítani az értelmi-osztályt. Csak így tudunk neki újra meg-
tisztult és kikrisztályosodott világfölfogást adni, hogy megtalálja 
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lelke elvesztett egyensúlyát. Hogy legyen határozott értékmérője, 
melynek próbakövén az új ideák valódiságát megállapíthassa. Hogy 
az értelmiség újra visszanyerje tekintélyét a nemzeti és a nemzetközi 
élet irányításában. Hogy a mai világ képét rombadönteni készülő 
rém, a halál apokaliptikus szörnye, eltűnjék az emberiség égboltjáról. 

„Opus iustitiae pax" vallja a Szentatya jelszavában. Az emberi-
ség boldogulásának zavartalan, egybehangzó munkálása: a békes-
ség csak az igazságosság alapján válik lehetővé. Az igazságosságot 
pedig élővé, cselekvővé csak a hitből, az Istennel való kapcsolatból 
táplálkozó szeretet tudja változtatni. 

Szentséges Atyánk, „confirma fratres tuos", erősítsd meg hitün-
ket, hogy remélni tudjunk az Isten országában. 

Isten országa pedig a szeretet országa. „Szeretet — ugyanis — 
az Isten, és aki a szertetben marad, Istenben marad, és az Isteni 
őbenne." (Szt. János /., 4., 16.) 

Kelemen Krizosztom. 



XI. Pius pápasága. 
1922—1939. 
Blazovich Jákó. 

A katolikus világ örömünnepre készült, hogy fénnyel, hálatelten 
ülje meg a lateráni szerződés tizedik évfordulóját, gyermeki hódolat-
tal köszöntse a szerződés bátor megalkotóját, A nagy ünnep vigiliá-
ján, február 10-én megkondultak Róma összes harangjai, de nem 
öröm-, hanem gyászhírt küldtek világgá: ismételt sikertelen támadás 
után a halálnak sikerült kioltani a Vatikánváros agg Urának földi 
életét, XI, Pius alkotó, erős keze lesiklott Péter hajójának kormá-
nyáról, nagy lelke visszatért Ahhoz, akinek tizenhét hányatott esz-
tendőn keresztül földi helytartója volt. 

Csak mikor a tölgy kidől, akkor látjuk, gyökérzetével milyen 
széles és mély rétegeket fogott át, XI, Piusról már életében tudtuk, 
hogy az egyháztörténelem nagyjai közé fogja sorolni, de hogy hatal-
mas egyénisége a kor legjelentősebb tényezője volt, az teljes világos-
sággal akkor derült ki, amikor elvesztettük. Az egész világ mély 
gyásza kísérte utolsó nyugvóhelyére a legősibb trón halott urát . 
Cikkek, tanulmányok megolvashatatlan tömege hódolt emlékének, tör-
ténelmi nagyságának. Nemcsak hívei, de egykori ellenfeleinek is leg-
nagyobb része sietett leróni a nagyokat megillető elismerés, hódolat 
adóját. Koporsóját valóban a világ állta körül — nem is annyira 
könnyező szemekkel, mint inkább a lenyűgöző nagyság átszellemült 
tiszteletében, 

XI, Pius hatvanegyéves volt, amikor a könyvek néma birodalmá-
ból kilépve az egyházkormányzatba kapcsolódott, A tudományos 
szakkörökön kívül neve úgyszólván ismeretlen voit. Hároméves len-
gyelországi diplomáciai működése, a milánói érseki székben töltött 
féléve már szélesebb körben tette ismertebbé a Ratti Achilles nevet, 
de a nagyvilág még mindig vajmi keveset tudott róla, amikor a kon-
klávé bizalma folytán Ratti Achillesből XI. Pius lett. Tizenhét évig 
állt Krisztus egyházának kormánya mellett, de a világtörténelmi 
viszonylatban ugyancsak rövid idő alatt is évszázadokra kiható mun-
kát végzett. 

Ratt i Achillesben sokrétű, határozott, erős egyéniség lépett a 
pápai trónra. Nem az ötletről-ötletre csapongó képzelet, hanem a: 
valóságok embere, A legmagasabb trónon ült, amelyet kétezer év 
emlékei zsongnak körül, de az élettel való szoros, eleven kapcsolatát 
soha egy pillanatra sem vesztette el. Levelei, enciklikái, munkatervei 
mindig az élet konkrétumaiból indulnak ki. Körlevelei sohasem, me-
rülnek ki puszta eszmélődésben, mindig szorosan az élettel kapcsolat 



tosak. Az élet realitásait, a bennök jelentkező problémákat gyorsan 
és gyökeresen fölismerte s azonnal megoldásukhoz látott. Erősen akart 
s mindig tudta, mit akar, 

A munka hőse volt. Reggeli 6 órától kevés megszakítással éj-
félig dolgozott. Sem betegség, sem a lateráni egyezmény óta lehetővé 
vált castelgondolfóí nyaralás nem tudta pihenésre szorítani. Beteg-
ágyból három fontos enciklikát bocsátott ki. A szó szoros értelmé-
ben a halál fogta le alkotó kezét. 

Odaadó, gyors s a mellett pontos munkát követelt munkatársai-
tól is. Elvárta, hogy mindenki a reá bízott munkakör betöltésébe 
énjének legjavát vigye, „Köszönjük Istennek" — mondotta egyízben 
— „hogy nagy korszakban élünk, amikor nem engedhetjük meg ma-
gunknak, hogy középszerűek legyünk," 

A nagy pápa egyéniségének egyik legjellegzetesebb vonása a 
hivatástudat mély, minden ízében való átélése. Tudatvilágának ten-
gelye az a rendületlen meggyőződés, hogy annak a Krisztusnak földi 
helytartója, aki Péterért s Péter minden utódáért külön is aggódott, 
külön is imádkozott. Hite, hogy az egyetemes üdvtörténetben pápa-
ságának idejére a legkiváltságosabb és legfontosabb ponton áll, tuda-
életében soha egy pillanatra sem halványult el. Nemcsak egyházfői 
működése, de legegyénibb magánélete is ennek a töretlen hitnek 
sugárzatában állott. Soha egy pillanatra sem kételkedett, hogy a 
Szentlélekkel a legbensőbb és legkiváltságosabb kapcsolata neki van. 
Ezért mert erősen akarni, súlyos kérdésekben önmaga dönteni, bátran 
cselekedni, elhatározásaiért, cselekedeteiért a teljes felelősséget vál-
lalni. Amint a világ itt-ott diktátori hajlamnak minősített, az nagy 
küldetésének eleven átéléséből folyó logikus következmény volt. Aki 
XI. Pius egyéniségének, pápaságának megítélésében egyéniségének ez 
adottságát figyelmen kívül hagyja, csak téves, igazságtalan ítéletek-
hez juthat. 

Miben keressük XI. Pius egyház- és kultúrtörténeti nagyságát? 
Egyéniségének, pápaságának gazdagságára jellemző, hogy hol 

mint a konkordátumok, hol mint a missiók, hol mint a társadalmi 
korkérdés pápá ja áll előttünk. E címek mindegyikét joggal fűzzük 
nevéhez, de egyház- és kultúrtörténeti nagyságának helyes, teljes 
megismeréséért e részlet-jellemzések mögé kell nyúlnunk. Pápaságá-
nak nagyméretűségét csak az látja élesen, tisztán, aki a maga mély-
ségeiben és bogozottságában ismeri a földúlt kor súlyos probelmati-
káját . A háború utáni időszaknak nincs egyetlen államférfia, állam-
fője, aki oly biztos, finoman érzéklő kézzel fogta volna a kor ritmus-
talan ütőerét mint XI. Pius. 

Úttalan, bolyongó, kereső kor vagyunk. Államéletünket a szabad-
elvű állameszme út já ra tereltük. Gazdasági életünket a kíméletlen 
kapitalizmus vágányaira állítottuk. Társadalmilag a szélsőséges indi-
vidualizmus útjai t jártuk. Világnézetileg minden transzcendencia föl-
adásával a földön tipródtunk. Az újkor az ifjúság lendületével vágott 
á t ezekre a középkorral szemben ú j útakra. A mi történelmi sorsunk, 
hogy az útak végére értünk: mindenütt szakadék szélén állunk. Egyet 



világosan látunk: tévútakon jártunk. De hogy a történelem szekerét 
most merre irányítsuk, hogy a szakadékokat kikerüljük, erre a kínzó, 
az egész Nyugatra nézve sorsdöntő kérdésre feleletünk nem volt. 
Láttunk és látunk merész kísérleteket, de ezek vagy máris a sza-
kadékokban végződtek, vagy lesiklóban vannak. 

Ez a tragikus korkép senki előtt sem állott élesebben, mint XI. 
Pius előtt. A korképből kimeredező problémák száz ponton érintik 
azt a fölséges munkakört, amelynek középpontjában a pápaság áll. 
XI. Pius elsősorban ennek a munkakörnek szemszögéből bírálta el a 
nagy korkérdéseket, de ezzel az egyetemes történelmi fejlődésnek is 
irányt mutatott. Biztos kézzel, látnoki erővel vonta meg azokat az 
irányokat, amelyekben az ú j útépítésnek meg kell indulnia. Csodála-
tos realizmusával nemcsak eszmei irányt szabott, hanem konkrét ja-
vaslatokkal indította el az útépítés munkáját. Eszméi, gondolatai 
egyre erősebb visszhangot vernek nemcsak a katolikus, hanem az 
Egyházon kívül álló, fanatizmustól el nem vakított körökben is. 

A legsürgősebb teendőt a béke biztosításában látja. A béke gon-
dolata, vágya szivárványként ívelte át pápaságát. A béke köszöntő-
jével jött, békét suttogva távozott. Első enciklikájában (Ubi arcano) 
kinyilvánított szándékához: „Visszaadni az emberiségnek a békét 
Krisztus országának megvalósulása, a nemzeti, társadalmi és családi 
életnek krisztusi szellemmel való telítése által" — életének egyetlen 
pillanatában sem lett hűtlen. Ki tudná elfelejteni azt a szeptemberi 
ólomsulyú estét, amikor a világ színe előtt ajánlotta föl Istennek 
életét a veszélyeztetett béke megmentéséért. Pápaságára sötét árnyék-
ként vetődött egy újabb világháború lehetőségének gondolata. Egyet-
len alkalmat sem mulasztott el, hogy az emberiséget figyelmeztesse, 
milyen végzetes veszélybe rohan egy újabb háborúval. Minden ren-
delkezésére álló diplomáciai, politikai erőt s az imádkozok millióit 
mozgosította, hogy az emberiség számára a békét megmentse. 

Pápasága a társadalmi forrongás idejére esik. Kiviláglott, hogy 
a középkori társadalmi rend romjain fölépített újkori társadalmi 
szervezet életképtelen. Elkeseredett osztályharc, a felsőbb osztályok 
önzése, szívtelensége, az alsóbb rétegekben fölgyülemlett gyűlölet, az 
emberi sorsiközösség, egymásra-utaltság tudatának hiánya a társa-
dalmi rend teljes fölborításával fenyegetett. A helyzetet súlyosbí-
totta a gazdasági élet rendetlen hullámzása, a nemzeti, politikai ellen-
tétek kiéleződése, A forrongás, zajlás már nemcsak a propagandisz-
tikus irodalomban, parlamenti harcokban mutatkozott fenyegetően, 
hanem több ponton betört Európa államéletébe is. Sokszor véres kí-
sérletek történtek ú j társadalmi ideológiák szerinti berendezkedésre. 

Mint mindig, a forrongó társadalmi problematikánál is XI, Pius 
éles tekintete megtalálta a bajok végső forrásait, Enciklikáiban kí-
méletlen őszinteséggel tár ta föl azokat a romboló erőket, amelyek a 
művelt emberiség társadalmi rendjét aláásták, a veszélyeket, amelyek 
felé a világ rohan, A biztos diagnózison túl megjelölte azokat az úta-
kat is, amelyeken egyedül juthat el az emberiség igazságosabb, biz-
tosabb, maradandóbb társadalmi rend kialakításához. 



A legelső teendő a családi élet válságának leküzdése. Az emberi 
természetnek megfelelő, életképes társadalmi szervezet sej t je a csa-
lád. Amíg beteg a sejt, beteg lesz a szervezet is. Pedig ma ez az 
eset. A házasélet erkölcsiségének süllyedtsége, az elválások számá-
nak rohamos emelkedése, a családok elnéptelenedése szomorúan iga-
zolják, hogy a család ellen évszázadokon át folytatott ostrom meny-
nyire előrehaladt. 

XI. Pius már első enciklikájában (Ubi arcano) fölhívja a világ 
figyelmét ar ra a veszedelemre, amely a családi élet bomlása felöl 
fenyegeti. A legfájóbb korkérdést a maga teljességében tár ja az em-
beriség elé a Casti connubii enciklika. A pápai körirat kiterjeszke-
dik mindazokra a kérdésekre, amelyek a mai családi életet nyugta-
lanít ják: a házasság szentségi jellege, fölbonthatatlansága, elválás, a 
házastársak viszonya, eugénika, sterilizáció, a gyóntató s az orvos 
felelőssége a családi élettel szemben. Sürgeti az állam részéről az 
anyagi létföltételek biztosítását, a bérviszonyok olyan rendezését, 
hogy az anya, „a család szíve" teljesen a családé lehessen. Nem 
utolsó sorban az enciklika hatásának kell tekintenünk, hogy az ille-
tékes tényezők figyelme egyre jobban a családvédelem felé fordul. 

A társadalmi rend megújításának egy további feltétele az if jú-
ság helyes nevelése, A nevelés minden társadalom legfontosabb élet-
funkciója. Társadalmunk e pont körül is veszedelemben forog. A 
család egyre jobban kivonja magát e legelemibb kötelessége alól, vi-
szont az állam sokszor olyan jogokat követel a maga számára az if jú-
ság nevelésében, amelyek meg nem illetik. Az iskolai nevelésben 
egészségtelen, veszedelmes áramlatok ütik föl fejüket, 

XI. Pius nem késik e súlyos kérdésre vonatkozólag is a teljes 
fölvilágosítással, Aranymiséje alkalmával küldi világgá a Divini 
illius Magistri kezdetű felejthetetlen enciklikát, amelyben átlátszó-r 
sággal, megdönthetetlen logikával foglalja egybe a helyes nevelés 
irányelveit. Pontosan megadja a nevelés célját, megvonja a család, 
az állam s az Egyház munka- és jogkörét a nevelésben, állást foglal 
időnk jellegzetes nevelési kérdéseiben, mint a naturalizmus, szexuális 
nevelés, koedukáció, meleg, áldozatos szeretetet kér minden hívőtől 
a katolikus iskolaügy iránt, „Katolikus nevelést, az egész katolikus 
ifjúság számára, katolikus iskolákban!" 

Korunknak talán legnagyobb föladata új társadalmi rend föl-
építése, Társadalmi életünk súlyos válságban vergődik. Az újkor leg' 
jellegzetesebb áramlata, a szélsőséges individualizmus szétszakított 
úgyszólván minden társadalmi köteléket, A társadalmi eltömegese-
dés olyan méreteket öltött, mint az emberiség történelmének egyetlen 
szakában sem. Az emberi sorsközösség, egymásrautaltságunk tudata 
a két milliárdnyi embertömegből úgyszólván teljesen kiveszett. A leg-
pogányabb magántulajdon jog érvényesítése az egyik oldalon, a tu-
lajdonjog elkeseredett ostroma a másik oldal felől. A „kegyetlen, 
durva és félelmetes gazdasági élet" a különböző javak szédítő töme-
gét termeli, s mégis milliók nyomorognak. 



Ebbe a szörnyű kavarodásba, amelyben sokszor a jóakaratúak is 
elvesztették tájékozódó képességüket, csendülnek bele XI. Pius talán 
legfontosabb, valóban korszakos enciklikájának, a Quadragesimo 
anno-nak kemény, határozott mondatai. A pápa a megdönthetetlen 
igazság birtoklójának nyugalmával és biztosságával vázolja föl időnk 
hihetetlenül összebogozott társadalmi problematikáját s jelöli meg a 
kibontakozás útjait . A Quadragesimo anno nem légüres térben lebegő 
elmélet — minden mondatával a valós életbe kapcsolódik. Kimerítően 
foglalkozik a magántulajdonjoggal, annak határaival, a magántulaj-
don kötelességeivel, a munka- és munkabér kérdéseivel, a tőke és 
munkás viszonyával, a munkásszervezetekkel, a kapitalizmus túlkapá-
saival, a marxismus és kommunizmus tévedéseivel. Egyik legfonto-
sabb része az, amely a jövő társadalomszervezetét a hivatásrendíség-
ben (korporatívizmus) jelöli meg. XI. Pius ritkán volt nagyobb, mint 
mikor ebben a kavargó, úttalan, tanácstalan világban emelte föl a 
Quadragesimo anno-n keresztül szavát, ítélt és utasított. 

Még egy évtizede sincs, hogy XI, Pius a Quadragesimo anno-1 
kihirdette, de hatása máris világszerte érezhető. Aki figyelemmel kí-
séri a legújabb szociológiai irodalmat, az ú j társadalmi rendért ví-
vott küzdelmeket, gyakran találkozik olyan gondolatokkal, eszmék-
kel, amelyek közvetlenül, vagy legalább közvetve a korszakos pápai 
köriratban forrásoznak. Kétségtelen, hogy az új társadalmi rend ki-
alakulásában a Quadragesimo anno fontos szerepet fog játszani. 

XI. Pius nemcsak a társadalmi kérdés körül, hanem az egyház-
politikai téren is élénk tevékenységet fejtett ki. Minden törekvése arra 
irányult, hogy a különböző államokban az Egyház szabad mozgását 
biztosítsa, A vallási gyakorlatok szabadsága mellett főleg a kat. 
iskolaügy s a házasság védelme fekszik szívén. Nem kevesebb mint 
18 konkordátumot kötött — az egyháztörténelemben is ritka teljesít-
mény! A konkordátumok közt a legfontosabb a lateráni szerződés, 
amelynek történelmi fontosságát nem kell hangsúlyoznunk, A konkor-
dátumok révén az Egyháznak sikerült, ha nem is mindig tökéletesen, 
ú j törvénykönyvének a Codex Juris Canonici szellemének útat nyitni 
a különböző államok politikai gondolkodásába. Negyedszázaddal 
előbb ez a diplomáciai siker alig képzelhető el. A 19. század fölényes 
egyházpolitikai jelszavai, mint a laicizálás, szeparació stb. kezdenek 
megfakulni. Az államok egyre jobban keresik a Rómával való kap-
csolatot: ma már alig van jelentősebb állama a világnak, amelynek 
valaminő képviselete hiányoznék a Vatikánból. Hogy ebben a siker-
ben a pápával osztozkodnak kiváló munkatársai, azt nem kell han-
goztatnunk. 

A pápa természetesen élénk figyelemmel kísérte azokat a kísér-
leteket, amelyek a korproblematíka megoldására vállalkoztak. A Mit 
brennender Sorge enciklika nyíltan, minden kétséget kizáróan álla-
pí t ja meg a keresztény álláspontot a német nemzeti szocializmusban 
jelentkező új eszmevilággal szemben. Pontosan megvonja az állami 
joghatóság határait , bátran védelmébe veszi az ember egyéni szabad-
ságát, méltóságát. Hasonlóképen a Divini Redemptoris enciklika 



tisztázza a kereszténység s a kommunizmus viszonyát. A kommuniz-
mus lényegénél fogva vallásellenes — áthidalásról, együttműködés-
ről tehát szó sem lehet. 

A jövő titka, vájjon Nyugat meg tud-e küzdeni azzal a gigászi 
korproblematikával, melyet önmaga idézett föl. Ha mai viaskodását 
siker koronázza, a győzelem kivívásában egyetlen tényező érdeme 
sem lesz nagyobb XI. Piusénál, Pedig hatalmas munkásságának súly-
pontja nem az eddig jelzett vonalon fekszik. Ratti Achilles nem 
puszta kegyeletből vette föl a Pius nevet, amikor a pápai trónra ié-
pett. A névválasztás programm-megjelölés is volt: a Krisztusban való 
megújítás munkájának, amelyet szentéletű névelődje hirdetett meg, 
tovább kell, ha lehet még szélesebb mederben folynia. S a tizenhét-
éves pontifikátus ilyen vonatkozásban is bámulatosan termékeny. Bár-
merre tekintünk, az Egyház belső életében mindenütt élénk mozgal-
masságot, lázas munkát figyelhetünk meg. Ez a munka is, mint XI. 
Pius egész egyénisége, gyakorlati jellegű, A cél nem annyira a kato-
likus tanrendszer elméleti ápolása, világnézeti harcok megvívása, 
mint inkább a gyakorlati katolikus élet fölpezsdítése. Mindenesetre 
meglepő, hogy ennek a hatalmas tevékenységnek lelke, vezére a 
könyvek, tudósok világából jött. 

A legélénkebb a munka magában a Vatikánban, Az élen itt 
is a pápa jár, A munka egyik legmeghatóbb, jellegzetes része a 
nagy pápa élénk részvétele a lelkipásztori munkában. Mert a kihall-
gatások a szó nemes értelmében ,,cura animarum", pasztorációs 
munka voltak. Számtalan tömeg- és magánkíhallgatást adott. Gyak-
ran kora délelőttől az esti órákig folytak a kihallgatások. Az egy-
háztörténelemnek alig van még egy pápája, aki annyi emberrel érint-
kezett volna személyesen, annyi zarándoklatot fogadott volna. Min-
den alkalmat megragadott, hogy a világ minden részéből Rómába 
zarándokló hívek közvetlenül is kapjanak a kereszténység Aty já -
tól. Az egyik esztendőben több mint 400 beszédet mondott el. S 
itt az életerőivel viaskodó kór, környezetének féltő aggódása sem 
tudta visszatartani. Akár tömegek, akár egyes egyének álltak előtte, 
mindig egész lelkét adta. Ennek a léleknek kisugárzása nyűgözte le 
az angol anglikán államférfiakat, akiket halála előtt egy hónappal 
fogadott. 

Nincs helyünk, hogy csak kissé részletesebben is vázoljuk XL 
Pius munkásságát, alkotásait, amelyekkel az Egyház belső életé-
nek elmélyítésén, a „Restaurare omnia in Christo" megvalósításán 
fáradozott. Beszélnünk kellene arról, milyen féltő gonddal őrködött 
a papság nevelésén, kiképzésén, mennyire szívén feküdt a külön-
böző szerzetes testületekben a lelkiélet felvirágoztatása, mint fára-
dozott a lelkigyakorlatok terjesztésén, mennyire sürgette az egész 
Egyházban a liturgikus élet meggyökereztetését, mily közel állt szí-
véhez a kat, sajtó, a keresztény művészetek ügye, mennyire töre-
kedett az Egyháztól elszakadt felekezetek visszatérésének, az unió-
nak ú t j á t egyengetni. Háromszor hirdetett szent-évet, s viselte azok 
minden fáradalmát, 42 boldoggá-, 17 szentté-avatási ünnepség esik 



pápaságára. 436 bolgoggá-, 34 szentté-avatási pört folytatott le-
Mennyi szeretettel, milyen fáradhatatlanul terelgette sok milliós 
nyáját Krisztus közelébe, hogy igyekezett az egész világot a Szent-
séges Szív oltalma alá helyezni, Krisztus királyságát a földön meg-
erősítette, Nincs helyünk részletezésre, de XI. Pius két legked-
vesebb s az Egyház jövőjére talán legkihatóbb mozgalmára mégis 
rá szeretnénk mutatni. Az egyik a Katolikus Akció (A. C.}, a másik 
a missiók ügye. 

Mi az Actio Catholica elindítójának elgondolásában? 
XI, Pius a belga bíbornokhoz, Van Roey-höz írt levelében ezt 

a meghatározását a d j a : „Az A, C, nem egyéb, mint a hívek apos-
tolkodása, akik püspökeik vezetése alatt az Egyház szolgálatában 
állnak és segítségére vannak, hogy a lélekgondozás munkáját töké-
letesen végezhesse," A pápa világosan látja, hogy „ma egy világ 
áll velünk szemben, amely nagyrészt a pogányságba süllyedt vissza," 
Ezeket a tömegeket az Egyház nem nézheti tétlenül. Nem mondhat 
le arról sem, hogy a ma annyira szükséges karitatív munkában részt-
vegyen, híveinek lelkiéletét állandóan termékenyebbé, öntudatosabbá 
tegye. Ez a hatalmas munka meghaladja a papság teljesítő képes-
ségét, A történelmi múltban lánglelkű uralkodók, szent királyok, 
államférfiak siettek az Egyház segítségére — ma erre nem számít-
hat. A segítségnek hívei sorából kell jönnie. Különben is a világi 
apostolok ma sokszor könnyebben férkőznek a Krisztustól elszakadt 
tömegekhez, „Hogy egész társadalmi osztályokat Krisztushoz vissza-
vezessünk" — í r ja a pápa — „azok soraiból kiválasztott és jól kép-
zett munkatársakra van szükség, akik társaik gondolatvilágát és tö-
rekvéseit jól ismerik és a testvéri szeretet szelíd erejével szívükhöz 
tudnak férni". 

A pápa írásiban és szóban számtalanszor kitér az A, C, föl-
adatának, hivatásának részletezésére, tisztázására. Nem győzi han-
goztatni, hogy az apostolkodás első feltétele az apostoli lelkület. 
Csak az fog eredményt elérni, aki „maga is bővelkedik, nagyon is 
bővelkedik a természetfölötti életben," Nem elég csak hirdetni az 
igazságokat, „Az igazság hirdetése" — mondotta 1937-ben a fran-
cia püspököknek — „nem sokat hozott Krisztusnak: a Golgotára 
vitte. Szeretetével nyerte meg a lelkeket s bír ta rá a maga köve-
tésére. Számunkra sincs más eszköz a lelkek megnyerésére." 

Mert az A. C. apostoli munka, sohasem tévedhet a politika 
síkjára. „Előkészíti a híveket a politikai akcióra, útat készít a tár-
sadalmi problémák megoldásának, de megáll azon a határvonalon, 
amelyen túl a politikai akció kezdődik." (J. Maritain), A pápa 
fáradhatatlan annak hangoztatásában, hogy az A, C, semmiféle poli-
tikai irányzatnak uszályhordozója nem lehet, „Az A. C.-nak" — 
írja a portugál kardinálisnak — „miként az Egyháznak, amelynek 
munkatársa, nincsen anyagi, hanem lelki célja, természetes velejá-
rója tehát, hogy az Egyházhoz hasonlóan politikai pártok fölött, 
azokon kívül áll. Nem lehet föladata, ilyen vagy amolyan csoportok 
különleges érdekeinek védelme, hanem a lelkek igaz javának olya-



tén szolgálata, hogy minél jobban terjeszti Krisztus országát az egyé-
nekben, a családokban, a társadalomban," 

Az A, C.-ban XI. Pius hatalmas áramlatot indított el, amely-
nek korszakos jelentőségét nem szabad a kezdő lépések bizonyta-
lanságán mérni. Hatalmas célkitűzése olyan mélyen belenyúl az 
Egyház munka-módszerébe, hogy a teljes kifejlődéshez évtizedekre 
lesz szükség. 

Talán az A. C,-nál is közelebb áll XI, Pius szívéhez a missiók 
ügye. Amikor megválasztási évének pünkösdjén először fordul a 
világhoz, már a missíós ügy szeretete izzik szavaiban, Legfőbb vágya 
,,az apostoli hősök segítségével mindennap messzebb vinni az Evan-
gélium világosságát." Egyik konzisztóriumi beszédében kijelenti: 
,,Az összes katolikus művek közt a legnagyobb és legszentebb a 
missiók ügye." Biztos célkitűzéssel, széles vonalban indítja el s 
vezeti utolsó napjáig azt a munkát, amelyhez hasonlót az újkorban 
a hithirdetés terén alig látunk. 

Trónralépésekor a missíós ügy terén sok a kívánnivaló. Ebben 
kétségkívül a világháború is fontos szerepet játszik, A Rerum Ecc-
lesiae enciklika, a missiós munkakör e Magna charta-ja szomorúan 
panaszolja föl a hiányokat. így pl. az egy milliárdnyi pogányság 
megtérítésén 1926-ban mindössze ötezer hittérítő fáradozott — ezek 
mellett mindössze néhány száz bennszülött pap. Az anyagi eszkö-
zök, amelyeket ez a munkakör sem nélkülözhet, ugyancsak szeré-
nyek, A missiók elhanyagoltsága lesújtóan hat a pápára. „Sokszor 
nyugtalan a lelkünk" — ír ja az említett köriratban — „arra a gon-
dolatra, hogy egy milliárd pogány van még." Tudja jól, hogy ez a 
szám évről-évre emelkedik. Mi lesz az Egyházzal, amely a vallás-
ellenes áramlatok következtében Európában is jelentékeny veszte-
ségeket szenved, ha a többi földrészen nem sikerül Krisztus orszá-
gának határait egyre messzebb vinni! A kor jelenségek megfigyelé-
sében és értékelésében bámulatosan finom érzékű pápa figyelmét 
nem kerülte el az a kortűnet sem, hogy bizonyos külső civilizáció, 
elsősorban a technika, megelőzve a hithirdetőket, egyre jobban be-
nyomul a pogány területekre. Pedig a tapasztalat azt mutatja, hogy 
ez a megelőzés jelentékenyen gátolja a hittérítés munkáját , XI. 
Pius messzelátó lelkét meg-megütötte az a fájó gondolat is, hogy 
Európa öngyilkossága nem merő rémkép, hanem tragikus lehető-
ség, Egyik legutolsó beszédében meghatóan jut kifejezésre az a gon-
dolat, hogy az isteni Gondviselés talán azért siet oly kézzelfoghatóan 
a hithirdetők segítségére, hogy a süllyedő Európa helyett a keresz-
ténység számára „előkészítse ezeket a nagy kontinenseket," 

XI. Pius tehát minden rendelkezésére álló erőt a missziók szol-
gálatába állít. Fáradhatat lan a szükséges anyagi eszköz előterem-
tésében. Serkenti, sürgeti a missziós célokat szolgáló kat. egyesüle-
teket. Missiós kiállításokat, ilyen kongresszusokat rendez, külön 
missiós múzeumot alapít. Mindent elkövet, hogy a saj tó állandóan 
ébren tartsa a kath. világ érdeklődését a missiók iránt. Legfőbb 



gondja, hogy az apostoli buzgóságú hithirdetői gárda egyre jobban 
erősödjék, nőj jön, Ahol csak lehet, hithirdető szemináriumokat épít-
tet, fáradhatatlanul keresi a munkásokat a nagy aratáshoz, Hogy eme 
törekvését milyen gazdagon áldotta meg az Ég, annak bizonyítéka 
ez a néhány adat. Még 1926-ban mindössze 5000 hithirdető — mel-
lettük néhány száz bennszülött — buzgólkodik a pogányok megté-
rítésén. Ma a missiók száma 1926-hoz viszonyítva egyharmaddal 
növekedett. A különböző missiókban pontosan 14,239 hithirdető, 
5.349 apáca végez hősies munkát. 

XI, Pius missiós tevékenységének egy-két jellegzetes vonását 
külön is ki kell domborítanunk. Az egyik, hogy állandóan sürgeti a 
bennszülöttek bekapcsolódását a missiós munkába. Nem osztja a 
bennszülött neofita papokkal szemben régebben itt-ott fölmerült ag-
godalmat, A pápa fáradozásának gyümölcse, hogy ma a különböző 
missiókban 26 bennszülött püspök főpásztorsága alatt 6973 bennszü-
lött pap buzgólkodik, 15,979 bennszülött növendék készül a külön-
böző szemináriumokban a lélekmentés nagy munkájára. Az első hat 
bennszülött (japán) püspököt 1926-ban maga XI, Pius szentelte. 
Sürgeti a szemlélődő szerzetesrendek letelepedését is. Ez a folyamat 
is megindult. — A rendszer igazolását kell látnunk a pekingi kül-
ügyminiszter, Dr. Wang következő nyilatkozatában, ,,A külföldi hit-
hirdetők elhozták ide az evangéliumot, de szükségszerűen mint 
cserépbe ültetett palántákat; bármennyire szaporítják is ezeket a 
cserép-palántákat, erdő sohasem lesz belőlük, Most csak a palánta 
jön s közvetlenül a földbe kerül. Kinyújt ja gyökereit, lassan-lassan 
erdő fejlődhetik belőle," 

XI, Pius éberen őrködött, hogy a missiók az egyes hatalmak 
gyarmatpolitikájának függvényeivé ne váljanak. Ismeretes, hogy a 
múltban ilyen szempontból sok volt a kívánnivaló, A pápa egy 
1926-os levelében maga fölpanaszolja, hogy a nemzeti érdekek sok-
szor kiverődtek a hithirdetők munkáján, „Nem és nem" — kiált 
föl 1932-ben egyik beszédjében — „a missióknak nem szabad a 
nacionalizmus, hanem kizárólag a katolicizmus, az apostolkodás 
szolgálatában állniok. A lelkek ügyét s csak a lelkek ügyét szol-
gáljuk," 

A missiós munka súlypontja nem eshetik a civilizáció terjesz-
tésére sem. Az Egyház rendeltetése „evangelizálni s nem civilizálni. 
Ha civilizál, úgy azzal, hogy evangelizál" — hirdeti a pápa, A hit-
hirdetőknek a lelkükre köti, hogy tartsák az egyes néptörzsek sajá-
tos szellemét, hagyományait, amennyiben a keresztény erkölcstan-
nal nem ellenkeznek, teljes tiszteletben. Az Egyház nem azonosít-
ható a nyugati kultúrával. Ne akarjuk, s főleg ne akarjuk a missíó-
kon keresztül ráerőszakolni az egyes népfajokra az európai civili-
zációt, hanem a meginduló kultúréleíben engedjük érvényesülni a 
népi sajátságokat, hagyományokat. Amiként a kereszténység termé-
kenyítőleg hatott a görög—római kultúrára, úgy hatása alatt ezek 
a különböző kezdetleges népi kultúrák is fejlődésnek indulhatnak. 
Bármily merésznek is látszik ez a gondolat, csak az európai önzés 
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és rövidlátás száműzheti a lehetőség határain túlra. — XI. Pius 
világ-, történetszemlélete csodálatosan mély távlatú volt. 

íme, tizenhét év hatalmas termése — madártávlatból szemlélve. 
— A pápai trón hazatér t Ura sokat szántott, sokat vetett, de sokat 
aratott is. Sokszor nehéz volt a szíve. Az orosz, mexikói, spanyol 
üldözés, a német ú j pogányság támadásai sokszor megsebezték nagy 
lelkét. De sok örömben is volt része. Szeme előtt, apostoli munkája 
nyomán izmosodott a katolikus reneszánsz. Nagy tömegekben föl-
engedett az előző idők közönye, milliókban felzsendült a kegyelmi 
élet. Irodalomban, karitatív munkában, tudományban új nagy erők 
vonultak fel sűrű sorokban. A két évenkint megismétlődő eucharisz-
tikus kongresszusok szemmel láthatólag tárták a világ elé a lelkiség 
izmosodását, zsendülését az Egyházban. A missiós területeken egyre 
nagyobb lendületet vett az apostoli munka. XI. Pius, a kikezdések, 
elindítások nagy pápá ja — mert ez volt Rat t i Achilles — nem 
üres kézzel tért meg Urához, akinek 17 súlyos esztendőn át Hely-
tartója volt. 

Az immár lezárult tizenhétéves pontifikátus fölött eszmélődőben 
sokszor nyugtalankodik a kérdés: mi lesz azzal a felbecsülhetetlen 
örökséggel, amelyet XI. Pius ránk hagyott!? Az elhunyt pápa encik-
likáiban, bulláiban, szenttéavatási dekrétumaiban, motu proprióiban, 
beszédeiben, leveleiben a gondolatok, eszmék hihetetlen tömege hal-
mozódik föl. Csak aki egy XI. Pius-féle encíklikát lelkiismeretesen, 
elmélyedve áttanulmányozott, az tud ja értékelni például a 30 encik-
likában ránkmaradt kincset. Nemcsak a nagy halott emlékének, de 
a katolicizmus jövőjének tartozunk azzal, hogy a XI. Pius-féle örök-
séget be ne temesse az idő futóhomokja. A katolikus irodalomnak, 
ismeretterjesztő munkának történelmi feladata, hogy a nagy örök-
ség egyre jobban közkinccsé, az élet forgótőkéjévé váljék. A szen-
vedések közt születő ú j világ, amelynek annyi a hívatlan prófétája, 
XI. Pius hatalmas szellemét nem nélkülözheti. Ez a szellem, amely 
a kereszténység fényforrásaiból annyit tudott meríteni, mint a szá-
zadok folyamán kevesen, a maga nagy gazdagságából évszázadok-
nak tud adni. 



A brit világbirodalom kialakulása. 
Dr. Kalmár Gusztáv. 

A világhatalmak között az első hely a brit világbirodalmat 
illeti meg, sőt ez az egyedüli világhatalom, amelyet minden világ-
részhez súlyos gazdasági és politikai érdekek fűznek. Közvetlen brit 
uralom alá tartozik a Föld 150 millió km2 szárazföldi területéből 
40 millió km2, tehát több, mint negyedrésze. A brit korona alatt-
valóinak száma pedig 500 millió körül van, ami éppen negyed része 
a két milliárdra becsült emberiségnek. Ha azonban a brit érdek 
kifejezést tágabb értelemben vesszük, akkor a brit világhatalom ér-
dekterülete ennél sokkal nagyobb. Kína, Irán, Irak, Tibet, Holland 
Kelet-India, Spanyolország, Abesszínia nem tartoznak a brit világ-
hatalom keretébe, de beletartoznak a brit érdekkörbe részben gaz-
dasági, részben geopolitikai okokból. A brit világhatalom érdek-
hálózata annyira beborítja a Földet, hogy minden újabb hatalmi 
megmozdulás, legyen az gazdasági vagy politikai jellegű, kisebb-
nagyobb mértékben beleütközik a brit világhatalom érdekeibe. A 
világ bármely részén ér je is ellenséges hatás ezeket a vonalakat, 
a Foreign Office termeiben azonnal megszólal a vészcsengő, A brit 
érdekvonalak ugyanis nem egyszerű közlekedési útak, hanem geo-
politikai erővonalak. Nemcsak a brit gazdasági és politikai élet irá-
nyát jelzik, nem is egyszerűen a brit hatalom terjedésének irányát, 
hanem a brit világhatalom jelenlétét. 

A világ legfontosabb geopolitikai eseményei ma a brit világ-
hatalom árnyékában mennek végbe. Minden idők leghatalmasabb 
állama éppen olyan tevékeny érdeklődéssel szemléli a japán-kínai 
háborút és a spanyol polgárháborút, mint a Dardanella-kérdés meg-
oldását és az olaszok abesszíniai hódítását, A turkszib-vasút meg-
építését éppolyan gyanakvással kísérte, mint a nagy líbiai tenger-
parti útnak, a Litoranea Libica építését. A brit világhatalom gigászi 
árnyéka ráborul az egész világra azzal a különbséggel természete-
sen, hogy egyes helyeken sötét ez az árnyék, másutt ellenben át-
tetsző. 

A brit világhatalom kialakulásának négy főtényezője volt: a 
brit nép jellegzetes, szinte példátlan imperialista természete, a ki-
vándorlók nagy tömege, a dinamikusan fejlődő brit gazdasági élet 
és végül az elvitathatatlan elsőség a kereskedelmi és hadi tengeré-
szetben. A brit világhatalom tartóssága és a brit geopolitikai erő-
vonalak szilárdsága ma is ennek a négy tényezőnek az erejétől függ. 

A brit imprerialista szellem. Csak egy igazi imperialista nép 



nemzeti himnusza kezdődik ezekkel a szavakkal: Rule Britannia, 
uralkodj Britannia! A világhatalmi küldetést megérző angolok ezt 
a dalt már akkor nemzeti dalnak fogadták el, amikor a brit világ-
birodalom még gyermek korát élte (1740). A világtörténelem eddig 
két igazi imperialista népet ismer: a rómait és az angolt. A Rule 
Britannia csak 18. századi visszhangja Vergilius híres sorainak: Tu 
(Roma) regere imperio! Más szavak, de ugyanaz a szellem és érte-
lem nyilatkozik meg mind a kettőben: uralkodni a világon! A római 
írók szerint Rómát maguk az istenek választották ki a világura-
lomra. Az angol imperialista felfogás ugyanezt a hitet vallja, Carlyle 
pl. azt í r ja : Maga az Isten ruházta örök isteni elhatározással a 
gyarmati feladatokat az angol népre, (O. Graf: Imperium Britanni-
cum 27, 1,) 

Közép- és Nyugat-Európa népei századokon át a római kul-
túra emlőiből táplálkoztak, A hatás a népek természete és igényei 
szerint különböző volt, A magyarság középkori vezető osztályára 
főleg a rómaiak jogi rendszere hatott, A román népek (olaszok, 
franciák, spanyolok) sőt még a németek is inkább a városi élet és 
a vele kapcsolatos foglalkozási ágak (ipar, kereskedelem, művészet) 
átvételében és fejlesztésében mutatkoznak jó tanítványoknak. Az 
angolok ellenben a hódító szerepet vették át. Érdekes párhuzamot 
lehet vonni a két nép kialakulása, terjeszkedése és művelődési ha-
tása között. A római világbirodalom szíve és kiindulási helye a Ti-
beris kis medencéje volt, a Brit világbirodalomé pedig a Londoni-
medence, vagyis a Themze alföldje. Az angol nép is számos nép-
törzs összeolvadásából alakult ki, éppen úgy mint a római. Mind-
kettőnek első és legfontosabb teendője volt, hogy korlátlan úr legyen 
félszigetén, illetve szigetén. Azért visel Róma évszázadokon át há-
borút a szomszédos néptörzsekkel, az angol-szászok pedig az ugyan-
csak szomszédos kelta népekkel, walesiekkel, skótokkal, írekkel. 
Róma nagyhatalmi kialakulása akkor kezd hatalmas lépésekkel 
előre haladni, amikor elérte a félsziget természetes határait. Az 
angol nagyhatalom szintén a szomszédos kelták megnyerése, illetve 
leigázása után kezd rohamosan fejlődni, (W, Vogel: Das neue 
Európa I. k, 61, 1,) A terjeszkedés ú t ja ugyan mindkét népnél más, 
de az eszközök és módok ugyanazok, A római nép mindig száraz-
földi nép maradt, az angol ellenben hazája szigeti fekvésének meg-
felelően óceáníkus, tengerész nép lett, A római a szárazföldön hatol 
előre. Első gondja mindig az volt, hogy hatalmába kerítse a leg-
fontosabb útakat, á t járókat (pl, az Alpok szorosait). Az angolok 
viszont a tengeri útak csomópontjait, a tengerszorosokat szerzik 
meg (Gibraltár, Szuez, Áden, Magellán szoros stb.) Az akadályok 
legyűrésében mind a kettő rendkívül szívós. Annak az elkeseredett 
küzdelemnek, amelyet Róma Hannibállal és Mithridátesszel viselt, 
méltó pár ja Anglia küzdelme Spanyolországgal, Hollandiával, Na-
póleonnal és a világháborúban Németországgal. Rómának szokásos 
el járása volt, hogy kis országokat vett védelmébe, protektorságába, 
de csak alkalomra várt, hogy végleg bekebelezze őket. Angliának 



hasonlóképen szokásos el járása ez. India nagyobb része, Keleti vagy 
Angol-Egyiptomi Szudán így lett angol gyarmattá, sőt még ma is 
nagy területek szerepelnék protektorátus néven az angol gyarmat-
birodalomban (pl. Brit Malája, Brunei, Száráwak, Zanzibar, Uganda, 
Tanganyika stb.), de tulajdonképpen ezek is gyarmatok, még pedig 
angol gyarmatok. 

Az imperialista módszerek csodálatos párhuzamossága azonban 
nemcsak a hódításban és terjeszkedésben nyilvánul meg, hanem a mű-
velődés terjesztésében is. Ebben a tekintetben is egyformán nagy 
mind a két nép. A római légiók nyomában nemcsak a római adó-
szedő járt, hanem a római gyarmatos, a colonus is. A római gyar-
matosítás egyúttal a római művelődés meghonosítását is jelentette. 
Erdőírtás, mocsárlecsapolás, folyószabályozás, útépítés, a földmí-
velés, ipar, kereskedelem fejlődése és a városi élet kialakulása je-
lezte a római gyarmatosítást. A római imperalizmus művelődést ter-
jesztő tevékenységét az angol imperalizmus munkája erősen felül-
múlja, bár ki kell emelnünk, hogy inkább terjedelemben, mint mély-
ségben, A római gyarmatosítás nemcsak anyagi, hanem még szellemi, 
nyelvi, sőt lelki tekintetben is átalakította, romanizálta a bennszü-
lött lakosságot. Az angolok ezt sehol sem tudták elérni. Keletkez-
tek ugyan angol nyelvű és szellemű gyarmatok, de ezek lakossága 
mindig az angol bevándorlókból kerültek ki, (Kanada, Unió, Ausz-
trália). Nincs egyetlen gyarmata sem Angliának, ahol a bennszü-
lött lakosság tömegesen átvette volna az angol nyelvet és szellemet... 
Mind ez természetesen egyáltalán nem von le semmit az angol gyar-
matosítás értékes eredményeiből. A római gyarmatosítás célja min-
dig az volt, hogy meghódított terület művelődését itáliai színvonalra 
emelje. Az angol gyarmatosítás célja azonban már megoszlik. Ez 
is emelni akar ja az általános művelődést, de egyáltalán nem szán-
déka annak maradéktalan átültetése. Anglia nyersanyagot termelő 
és ipari gyártmányokat felvevő piacokat lát gyarmataiban. Művelő-
dést terjesztő politikája ehhez igazodik. Rendkívül sokat tesz a kü-
lönböző nyersanyagok termelésének fellendítése érdekében (búza, 
rizs, gyapot, kaucsuk, olajos növények termelése, bányászat stb.) 
Iparkodik emelni a lakosság anyagi jólétét: kikötőket, útakat, vasuta-
kat, csatornákat, építettet, de már a bennszülöttek gazdasági ön-
állóságának kiépítésével, a bennszülöttek gyáripari és kereskedelmi 
tevékenységével egyáltalán nem gondol, sőt tudatosan elhanyagolja 
a szellemi élet nagyobb arányú terjesztését is. Ez az eltérés kisebb 
értékűvé teszi ugyan az angol gyarmatosító munkát a rómaival szem-
ben, de azért még sem lehet az elismerést megvonni az angoloktól 
sem. Az angol gyarmatosítás nélkül több száz millió ember sokkal 
nagyobb nyomorúságban élne mint ma, és óriási területek heverné-
nek parlagon szerteszét a világon, holott ma ezekről megbecsülhe-
tetlen értékű termékeket kap a világgazdaság. A római gyarmato-
sítás nyitotta meg az útat a művelődés előtt Európa és Észak-Afrika 
barbár népei között. Ugyanezt a munkát folytat ja Anglia kissé más 
céllal ugyan, de viszont sokkal nagyobb területen. 

Pannonhalmi Szemle 7 



A római és angol imperializmus közötti párhuzam nem egyszerű 
esetlegesség. Anglia Britannia néven nem hiába volt római gyar-
mat, a római kolonusok vére sem hiába keveredett a szigetlakó kel-
tákéval. A rómanizálódás olyan nagy fokú volt, hogy a Római biro-
dalom feloszlása idején nemcsak nem örültek a légiók és a római 
prokonzulok távozásának, hanem még maguk kérték Stilichotól, hogy 
továbbra is a birodalom keretében maradhassanak. 

Alig alakult ki a középkori angol állam, ez a szunnyadó szel-
lem feléledt. Már a XI. században megkezdődött a brit terjeszke-
dés, amely kisebb-nagyobb megszakításokkal azóta folyton tart. 
Skócia hűbéri viszonyba került Angliával, sőt angol bírtok lett Fran-
ciaország északi és nyugati része is. A franciák csak szakadatlan 
háborúk után 1559-ben tudták az utolsó angol kézben levő francia 
területet, Calaist is visszahódítani, Anglia ezzel kiszorult a konti-
nensről, de viszont pontosan ugyanebben az időben megkezdődött a 
nagy, tengeren túli hódítás. 

A latin hagyományokon nyugvó, vagy abból fakadó hódító szel-
lem fennmaradásáról az angol nép szinte ösztönszerűen gondosko-
dott, sőt gondoskodik ma is. Az angol iskolákban a latin nyelv 
nem egyszerű eszköz a latin művelődés szellemébe való elmélye-
désre, a nagy római történetírók: Caesar, Sallustius, Tacitus és a 
költők közül Vergilius munkáinak olvasása nem egyszerű segédeszköz 
a nyelvtan szabályaihoz és a latin stílusgyakorlathoz, mint sok más 
országban és nálunk is, hanem az angol nemzeti nevelés egyik leg-
fontosabb gyakorlati tantárgya az imperialista szellem megértésére 
és elsajátítására. A mai angol nevelésben a Public Schoolok (Eton 
Harrow stb.) teljesen az angol imperialista gondolat szolgálatában 
állnak. Ezeknek az iskoláknak körülbelül 50—60 ezer tanulójuk van. 
Céljuk, hogy alkalmas vezetőket neveljenek a birodalom és gyar-
matok kormányzására. Az angol társadalom körében már több mint 
egy század óta súlyos kifogások hangoznak el a Public schoolok 
nevelése, főleg az erkölcsi szabadosság ellen, sőt bezárásukat is kö-
vetelték, legalább is az internátusokét, de semmi lényeges változ-
tatás nem történt. A Public School intézménye szerves része az im-
perialista gondolatnak. Egész sora kerül ki ezekből a nagy vezető 
politikusoknak, gyarmatszerzőknek és szervezőknek, (0, Graf: Im-
perium Britannicum 20—22, 11,) 

A tengerek feletti uralom megszerzése. Az Üj-világ felfedezése 
(1492-ben) és az Indiába vezető tengeri út megtalálása (Vasco da 
Gama 1498-ban) után Anglia lassanként elfordult Európától, Ekkor 
ezzel kezdődött Anglia óceánikus kora és vele a világhatalmi gon-
dolat kialakulása, A brit világhatalom kialakulását azonban meg 
kellett előznie a tengerek felett való uralom megszerzésének. Nem 
a brit világhatalom kialakulása tet te Nagybritanniát a tengerek 
urává, hanem megfordítva a tengereken való uralom szerezte meg 
számára, illetve tette lehetővé a világbirodalom kiépítését, Anglia 
eredetileg nem gondolt arra, hogy a spanyolokat és portugálokat 
követve gyarmatokat szerezzen. Több mint egy évszázad telt el 



Amerika felfedezése után, amikor az angol gyarmatosítás igazában 
megkezdődött. Igaz ugyan, hogy Walter Raleigh 1584-ben már kísér-
letet tett Észak-Amerikában a mai Virginia területén a gyarmato-
sítással, de az indiánok tervét meghiúsították. Csak huszonhárom 
év múlva, 1607-ben sikerült az első tartós településnek, Jamestow-
nak alapjait megvetni. Ez volt az első angol város Amerika föld-
jén. E körül fejlődött ki az első angol gyarmat, amely 1624-ben 
Virginia néven korona gyarmat lett. 

Hogy Anglia olyan feltűnően tartózkodott a gyarmatosítástól, 
annak több oka volt. Ezek között legfontosabb, hogy legalább is egye-
lőre csak mérsékelt éghajlatú területekhez juthatott volna, már pedig 
ilyen területnek abban az időben se gazdasági, se népesedési szem-
pontból nem volt értéke. Anglia ugyanis ekkor még egyáltalán nem 
szorult gabona-, hús- és ipari nyersanyag bevitelre. Lakossága is ritka 
volt, mert a XVI. században csak 5—6 millió lakosa volt Angliának. 
Ellenben valamely trópusi terület már értéket jelentett volna, de a 
spanyolok és portugálok ezeket maguknak foglalták le, sőt még a tro-
pikus óceánokat is tulajdonuknak nyilvánították. Amikor Anglia óceá-
nikus életét megkezdte, egyetlen vágya a kereskedelem volt. Amerika 
felfedezése, de főleg a spanyolok és portugálok rohamos gazdagodása 
terelte az angol nép figyelmét igazi hivatására, hogy tudniillik közve-
títő legyen Európa és az óceánokon túl fekvő világrészek között. Az 
angol nép a középkorban igen kevés fogékonyságot tanúsított a keres-
kedelem iránt. így történt, hogy először az olaszok, majd a német 
Hanza városok bonyolították le Anglia külkereskedelmét. A londoni 
Lombard-street és a pound sterling ( = Pfund der Osterlinge — a ke-
leti emberek fontja) az olasz, illetve a német kereskedelmi hatás em-
lékei. A középkor vége felé azonban már erős ellenszenv mutatkozott 
az idegen kereskedőkkel szemben. 1485-ben, sőt még jóval előbb, már 
a XIV. század végén a parlament hajózási törvényekkel (navigations 
acte) igyekszik az angolok részvételét biztosítani. A két törvény azt 
követeli, hogy az angol kivitelt és bevitelt angol személyzettel ellátott 
angol hajók bonyolítsák le. Ezek a törvények az angol tengerészet ön-
tudatra ébredésének a jelei. Még jelentősebb megnyilvánulása ennek 
az Adam de Moleyn püspök 1436 táján megjelent könyve, a Libel of 
English Policy, amely szerint az igazi angol politikának arra kell irá-
nyulnia, hogy az Angliával szomszédos tengerszorosokat angol ura-
lom alá hajtsa. Ez a Rule Britannia első megnyilatkozása. (E, Deman-
geon: L'Empire Britannique 6. 1.) 1612-ben pedig lord Bacon már azt 
írja, hogy a tengeren való uralom a haza legértékesebb hozománya 
(Kjellén: Großmächte der Gegenwart, 91. 1.), Bacon szavai azt bizo-
nyít ják, hogy a XVII, sz. elején az angol nép már felismerte hazája 
szigeti fekvésének értékét, sőt már meg is kezdte ennek kihasználását. 

Az angol tengeri imperializmus az angol kereskedelmi szellemből 
fakadt. 

A két ibériai nép, a spanyolok és portugálok, roppant jövedelmei 
ismertek voltak egész Európában, és nagy vonzást gyakoroltak a ten-



ger melletti népeikre, főleg az angolokra. Mivel se a spanyolok, se 
a portugálok nem tűrtek idegen hájókot vizeiken, csak erőszakos úton 
volt lehetséges a tropikus országok népeivel közvetlen összeköttetést 
találni. A XIV, sz. második felében egyre sűrűbben jelentek meg 
angol hajók Nyugat-India szigeteinél. Maguk a spanyol gyarmatosok 
is szívesen látták őket, mert a különböző trópusi termékekért (fűsze-
rek, dohány, cukor stb.) az angolok jó árakat fizettek, és ők viszont 
olcsóbban jutottak különböző ipari cikkekhez, ruhához, mezőgazdasági 
eszközökhöz, fegyverekhez. Az európai spanyol kormány azonban nem 
szívesen látta az angol hajókat gyarmataiban. Ez a kereskedelem 
ugyanis csempészet volt, mert a spanyol állam a gyarmatokkal való 
kereskedelmet spanyol monopóliumnak nyilvánította, A spanyolok az 
elfogott angol hajókat úgy kezelték, mint kalózhajókat. Az árukat el-
vették, sőt gyakran a személyzetet is fogságba vetették. Az angol ke-
reskedők azonban ennek ellenére sem voltak hajlandók a nagyszerűen 
jövedelmező kereskedelmet abbahagyni. Ezután ágyúkkal felszerelt 
hajókon mentek a nyugatindiai vizekre, Hawkins, Drake és más kapi-
tányok erőszakkal hatoltak be egyes kikötőkbe, a spanyol gyarmato-
sok nagy örömére, A viszály azonban egyre jobban elfajult. A keres-
kedelemből végül kalózkodás lett. 

Az angol kalózhajók egyenként vagy csoportosan rátámadtak a 
hazafelé tartó és különböző értékes rakománnyal telt spanyol szállító 
hajókra, sőt később megtámadták a gazdagabb gyarmati városokat is. 
Rablás, gyújtogatás, öldöklés jelezte az angol kalózok útját, A kalóz-
kodás a nyugatindiaí szigetekről át ter jedt a Csendes óceán partvidé-
keire is, sőt Drake még Cadiz kikötőjébe is betört. A mind véresebbé 
váló tengeri harc végre nyílt háborúban tört ki Anglia és Spanyolor-
szág között- A háború igazi oka azonban nem a kalózkodás volt, ha-
nem a spanyolok és angolok európai politikai viszályai. Az angolok 
kalózkodása rengeteg kárt okozott ugyan a spanyoloknak, akik sűrűn 
tiltakoztak is Londonban, de a XVI—XVII. században a kalózkodás 
egyáltalán nem volt megbecstelenítő foglalkozás, és maguk a spanyol 
hajóskapitányok se tartották annak, mert meglehetősen gyakran fosz-
tottak ki portugál, angol és francia hajókat. A kitört háborúban Anglia 
nagy hasznát vette a tapasztalt és harcedzett kalózoknak. 1588-ban 
II, Fülöp győzhetetlen armadiája az angol és a skót partok mentén 
tel jesen tönkrement a viharok és az angol hajók támadásai következ-
tében. Ez a győzelem az első lépés volt az angol tengeri főuralom meg-
szerzéséhez. 

A kalózkapítányok és a szelídebb eszközökkel dolgozó csempé-
szek ezután elárasztották a Nyugatindiai-szigetvilágot, Mivel a spa-
nyolok csak a nagyobb szigeteket szállták meg, a rengeteg apró sziget 
kitűnő védelmet nyújtott az üldözött, viharoktól megrongált, vagy pe-
dig ivóvízre szorult angol hajóknak. Egyik-másik szigeten kalózfész-
kek, majd kereskedelmi telepek keletkeztek, Barbados szigete már 
1605, illetve 1625 óta angol gyarmat volt, első a Föld tropikus övében. 
Utána már gyors egymásutánban kerültek egyes szigetek angol hata-
lom alá. Egyelőre azonban az angolok még nem gondoltak gyarmati 



gazdálkodásra, hanem az elfoglalt szigeteket csak hajózási és keres-
kedelmi támaszpontnak szánták. 

Ezeknek a támaszpontoknak kiválasztásában az angol tengerészek 
rendkívül ügyesek voltak. A XVII. és XVIII. században szerzett bir-
tokok ma sem vesztették el forgalmi és stratégiai jelentőségüket. Bar-
bados, majd a pár évvel később, 1609-ben megszerzett Bermuda és 
Bahama-szigetek évszázadok óta fontos támaszpontjai a brit keres-
kedelemnek, sőt a brit tengeri uralomnak is. Ugyanezek a szempontok 
vezették Angliát a Atlanti-óceánban fekvő kis magános szigetek le-
foglalásában is (Szent Ilona 1673, Ascension és Tristan da Cunha 
1815-ben, a Magellán-szorosan uralkodó Falkland-szigetek 1833-ban). 
Legalaposabb munkát az Indiai-óceánban végzett Anglia, mert néhány 
jelentéktelen kis sziget és Madagaszkár kivételével minden sziget 
Nagybritannía birtoka. Gyarmatos! tási szempontból valamennyi jelen-
téktelen, ezért az angolok előtt itt megjelent gyarmatosító népek (por-
tugálok, hollandok) a legtöbbet figyelemre se méltatták. A tengeri 
uralomra törő Anglia számára azonban értéket jelentett valamennyi. 
Legfontosabbak helyzetük miatt a Vörös-tenger bejáratára ügyelő 
Szokotra-szigetek és Perím-sziget, az Arábia déli par t já t szemmel 
tartó Kúria Muria-szigetek, a Perzsa-öbölben uralkodó Bahrein-szí-
getcsoport, továbbá délen Seychelles- és a Mauritius-szigetek és 
keleten az Indiai- és a Csendes-óceán határán fekvő Singapore-sziget. 
Alkalomadtán természetesen fontos szerepet tölt be a többi is. A kis 
Cocos- vagy Keeling-szíget pl. középpontja az indiai-óceáni angol hír-
szolgálatnak. 1914-ben ennek a kis szigetnek a szikratávírója okozta 
a legendás hírű német Emden cirkáló pusztulását, mert tudtul adta 
közeledését a Sidney nevű nagy ausztráliai hadihajónak, 

A szigetek mellett Anglia Afrika partjain is megvetette lábát 
még abban az időben, amikor nem is volt komoly gyarmatosító szán-
déka, hanem csak a hajózás biztosítása. Még a XVII. század folyamán 
angol hajóállomások és kereskedelmi telepek keletkeztek a Gambia 
torkolatánál (1618), Sierre Leone par t ján (1651) és az Aranyparton 
(1667). Több mint kétszáz éven át Anglia megelégedett Afrikában 
ezekkel a parti állomásokkal. Ezek bonyolították le az angol-afrikai 
kereskedelmet, amely Afrika részéről nagyobbrészt rabszolga eladás 
volt, és ezek szolgáltak állomásul Szent Ilona-szigete mellett az Indiai-
óceán felé haladó vagy onnan visszatérő hajóknak. Ezeknek a fontos 
állomásoknak a lánca akkor lett teljes, amikor a XVIII. század végén 
(1795-ben) a Fok-föld is angol birtok lett. Ezekkel és a már említett 
atlanti és indiai-óceáni szigetekkel Anglia nemcsak nagyszerűen ki-
épített útvonalat szerzett az indiai és keletázsiai hajózás számára, 
hanem egyúttal teljesen urává lett ennek a fontos óceáni útnak. A vi-
torlás hajók hónapokig tartó út jaik alatt kénytelenek egyik vagy má-
sik angol állomást felkeresni, hogy ivóvizet vagy élelmet szerezzenek 
be. Különösen fontos volt a Fokváros, amely Afrika déli csúcsán fek-
szik. Ez a pont még ma, a gőzhajózás korában sem vesztette el jelen-
tőségét, Az óceánjáró gőzhajók ugyan kevésbbé szorulnak rá a Fok-
város friss vizére és élelmére, de annál jobban kőszénraktáraira. 



Hasonlóképpen építette ki kereskedelmi és hajózási állomásait 
Anglia Ázsiában is, A területi hódítást itt is jóval több mint száz 
évvel megelőzte a part i kereskedő telepek (factory) és kis védő erő-
dök építése, (Kalíkut 1616, Masulipatam és Armagon, Madras 1639, 
Bombay 1661, Kalkutta 1696 stb.) Kelet felé haladva 1786-ban meg-
szerezte a Malakka-szorosban Penang-szígetet, majd 1824-ben Singa-
porét és végül 1842-ben Hongkong-szigetét, Később (1898-ban) még 
Wei-hai-wei is angol birtok lett a Pecsili-öböl bejáratánál, de ezt a 
világháború után visszaadta Kínának. Mivel Aden már 1839 óta angol 
birtok volt, az Indiai-óceán minden kapujánál angolok állnak őrt már 
több mint egy évszázada. Az ú j utakat, új lehetőségeket kereső angol 
kereskedelem így rakta le közel három évszázados munkával az angol 
tengeri uralom alapjait az Atlanti-óceánon és az Indiai-óceán terüle-
tén. Ennek az uralomnak a kialakításában a brit állami hatalom csak 
a napoleoni háborúk után vett részt. Igaz, hogy annál lényegesebben. 
Az Indiai-óceán feletti uralmat a Szuezi-csatorna megnyitása nagy 
veszedelemmel fenyegette, A most már imperialistává lett angol kor-
mány (Disraeli 1875-ben) azonban a legelső alkalmas percben közbe-
lépett, Először megvette a csatorna részvények jókora hányadát (400 
ezerből 176 ezret), majd (1882-ben) megszállta Egyiptomot. Ezzel az 
új indiai út is angol kézbe került. 

Kevesebb gondot fordított Anglia a Csendes-óceán feletti uralom 
megszerzésére, ami azért különös, mert a hatalmas óceán kikutatása 
kétségbevonhatatlanul az angolok érdeme, James Cook és más angol 
tengerészek nemcsak Ausztráliát tették angol birtokká, hanem a Csen-
des-óceánban szétszórtan fekvő szigetek százait is. Bár Cook harma-
dik útjának 1776—79-ben kimondottan az volt a célja, hogy a Csen-
des-óceán gazdátlan szárazföldjeit foglalja le, A nagy tengerész, Ko-
lumbus és Magellán után a világ legnagyobb, legeredményesebb fel-
fedezője, ennek a feladatnak fényesen megfelelt, Azonban se Cook, 
se a többi felfedező angol tengerész nem ismerte fel a Hawai- vagy 
Sandwich-szigetek jelentőségét. Itt az ösztönösen dolgozó angol 
munka csődöt mondott. Ezen azonban nem szabad csodálkoznunk, A 
XVIII, század második felében a Csendes-óceán északi része még 
teljesen kiesett a világforgalomból, mert Észak-Amerika csendes-
óceáni melléke még néptelen vidék volt, Japán és Kína pedig elzár-
kózott minden kereskedelmi érintkezés elől, A Csendes-óceán északi 
része csak a mult század második felében lett gazdasági és geopoli-
tikai tekintetben fontos tengerré, amikor az Unió és Kanada nyugati 
részei benépesedtek és Kelet-Ázsia két nagy állama, Kína és Japán 
megnyitották kikötőiket az idegen hajók előtt. Három világhatalom 
áll itt szemben egymással: Nagybritánnia, Japán és az Unió. Míg 
azonban a Csendes-óceán déli részén Nagybritánnia feltétlenül úr, az 
északi részen hatalmi állása erőtlen, mert csak egyetlen támasz tó-
pontja van: Esquimal, a kanadai parton. Innen kezdve egészen a 
Fidzsi-szigetekig, illetve Sidney és Port Darvin hadikikötőjéig nincs 
egyetlen támasztó pont ja sem Nagybritánniának a Csendes-óceánban-



Az összes világtengerek közül egyedül a Csendes-óceán északi részén 
nem érvényesül a brit tengeri főhatalom, a marine supremacy. 

A haditengerészeti támasztópontok (floítabázísok) azonban egy-
magukban még nem biztosítják a tengeri főhatalmat, hanem ennek 
főtényezője a brit tengerészeti haderő. A brit haditengerészet csak év-
százados harcokkal tudta megszerezni, hogy első legyen a világon. A 
„győzhetetlen armada" pusztulása még egyáltalán nem jelentette a 
brit hajóhad elsőségét, hanem annak csak adott helyzeti fölényét. A 
spanyol hajóhad még sokáig jóval erősebb maradt, mint az angol, 
legalábbis mennyiségileg. Egyet azonban az angol haditengerészet 
1588 óta folyton megőrzött, a minőségi fölényt. A XVII. és XVIII, 
században Anglia évekig, sőt évtizedekig tartó súlyos tengeri háború-
kat vívott Hollandia, majd Spanyolország, Franciaország, végül Spa-
nyolország és Franciaország egyesült hajóhadaival. A számbeli fölény 
csaknem mindig Anglia ellenfeleinek az oldalán volt, de a háborúkból 
legtöbbször mégis Anglia került ki győztesen, A napoleoní háborúk 
befejezése óta azonban az angol tengeri haderő számbeli elsőségét 
egészen a világháborúig megőrizte. Általános elv volt, hogy a brit 
haditengerészetnek legalább olyan erősnek kell lennie, mint a két 
utána következő hatalom együttes tengeri haderejének, A világháború 
előtt ezt a helyzetet erősen fenyegette a német haditengerészet nagy-
arányú fejlődése, Angliának a világháborúban való részvételét első-
sorban ez idézte elő. Sikerült is a különböző „kontinentális kardok" 
segítségével a német tengeri hatalmat tönkretenni, A világháború 
utolsó erőfeszítése volt Angliának a tengerek feletti uralomért. A há-
borút ugyan megnyerte, de a tengeri főhatalom, a marine supremacy 
lejtőre került. A fent említett két hatalmi elv, a two power standard 
ma már a múlté, A világháborút követő washingtoni tengerészeti érte-
kezleten (1921—22-ben) Anglia kénytelen volt belenyugodni abba, 
hogy az akkori tengeri hatalmak között a tengeri haderő viszonyszá-
mai így alakuljanak: Anglia 5, Unió 5, Japán 3, Franciaország 1.75, 
Itália 1,75. Azóta a helyzet Anglia számára még rosszabbodott. J apán 
és Itália többé nem engedi megkötni magát tengeri haderejének fej-
lesztésében, Németország pedig kiharcolta azt a jogot, hogy olyan 
erős hajóhadat szervezhessen, amely felér a brit hajóhad felével, A 
fokozott iramban dolgozó fegyverkezési verseny következtében Anglia 
uralma a tengerek felett már nem a régi, de azért elsősége még ma 
is elvitathatatlan. 

Mivel Nagybritannia társországai (domíniumai) és gyarmatai az 
egész világon szétszórva feküsznek, a tengerek szabadsága, azaz a 
tengereken való szabad közlekedés létkérdés Nagybritanníára. Nem-
csak a gyarmatok nyersanyagára utalt angol gyáriparra lenne vég-
zetes a forgalom szabadságának veszélyeztetése, hanem a lakosság 
élelmezésére is, mert Anglia sa já t földjének termékeivel legfeljebb 
4—5 hónapig tudja ellátni lakosságát. Nagybritannia eddig a tengerek 
szabadságát a brit világhatalom szempontjából értelmezte, és a brit 
tengeri uralmat tekintette a tengerek szabadsága alapfeltételének (pax 
britannica), A világháború azonban megmutatta, hogy az angol tengeri 



főhatalom a tengerek szabadságával nem fér össze. Minél jobban el-
veszti Anglia tengeri főhatalmát, annál biztosabb alapokon nyugszik 
a tengerek szbadsága. Ez természetesen egyáltalán nem jelenti a brit 
világhatalom alapjaiban megrendülését, hanem csak csökkentené a 
kontinens ügyeibe való beavatkozási hajlamát, és valósággá tenné a 
splendid isolation elvét. Ma már kisebb-nagyobb mértékben minden 
ország belekapcsolódik a világgazdaságba, és így érdekelve van a 
tengerek szabadságának kérdésében, A világ valamennyi tengerére ki-
terjedő szabadságot jobban biztosítja a hatalmi egyensúly a tengeren, 
mint a brit tengeri főhatalom, 

A brit kivándorlás. A brit világhatalom kialakulásában lényeges 
szerepe volt a brit kivándorlók hatalmas tömegének. Nincsen még egy 
gyarmatosító nép, amely a kivándorlók olyan hatalmas tömegét kül-
dötte volna a tengeren túli gyarmatokba, mint Anglia, Ez annál fel-
tűnőbb, mer t a gyarmatosítás megindulásakor Angliának legfeljebb 
5—6 millió lakosa volt. Az angol állam azonban az aránylag kis lakos-
ság ellenére se korlátozta, néhány jelentéktelen esetet kivéve, a ki-
vándorlást. Éppen ellenkező eljárást követett tehát, mint Franciaor-
szág, ahol egészen a nagy forradalomig a nép nagyobb részére rá-
nehezedet a feudális megkötöttség, így természetesen tömeges kiván-
dorlásról szó sem lehetett. Ez volt az oka, hogy a hatalmas és rend-
kívül értékes amerikai francia gyarmatok (a Mississippi völgye, Ka-
nada) gyér lakosságuk miatt nem tudtak ellenállni a jóval gyorsabban 
népesedő angol gyarmatok nyomásának, és végül is elvesztek, illetve 
angol kézre kerültek. Hasonlóképpen a kivándorlás megcsökkenése 
okozta a portugál és spanyol gyarmatok elszakadását is. Ez a két 
ibériai ország ugyan szabad utat engedett a kivándorlásnak, de az 
emberanyag végre is kimerült. 

Az angol nép csodálatos életerejét bizonyítja, hogy háromszáz 
éven ezres, százezres tömegekben bocsáthatta útnak fiait, az ország 
életerejének és gazdasági életének legcsekélyebb kára nélkül, A XVII. 
és XVIII. századi adatok természetesen bizonytalanok és hézagosak. 
Néhány ada t azonban mégis rámutat a legkorábbi kivándorlások tö-
meges jellegére, 1607-ben, tehát a brit gyarmatosítás legkezdetén, 
150 angol gyarmatos szállt par t ra a Chessapeak-öbölben, de már 
1688-ban 200 ezer angol gyarmatos élt Észak-Amerika keleti partjain. 
1709-ben csak Londonban 30 ezer kivándorló gyűlt össze. Még na-
gyobb arányú volt a XIX, századi kivándorlás, amelyről már elég 
biztos adatok vannak: 1815—1906 között 17 millió ember hagyta el 
Nagybrítanniát, de Nagybritannia lakossága ennek ellenére is ugyan-
azon idő alat t 16 millióról 42 millióra emelkedett. Ebben az időben 
Nagybritannia népe vezetett Európában a népszaporodásban. (G, Mon-
daini: La colonisation anglais, I, k. 90—91. 11.) 

Nagybritannia sajátos politikai, társadalmi és gazdasági viszonyai 
gondoskodtak arról, hogy minden időben elegendő kivándorló jelent-
kezzék, VIII . Henrik és leánya Erzsébet alatt a reformáció felbom-
lasztotta a középkori állami és társadalmi viszonyokat, A feudális ne-
mességgel és a királyi hatallommal szemben erős polgári osztály ala-
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kult ki. A több mint egy évszázadon át tartó polgárháborúk a föld-
mívelő lakosság ezreit, sőt tízezreit vonták el a megszokott munkától. 
A háborúk befejezése után csapatosan kóboroltak az elbocsátott kato-
nák Anglia országútjain. A szabad polgári osztály és az elbocsátott 
kóbor katonák lettek az angol imperializmus gondolatának első zászló-
vivői, a nélkül természetesen, hogy erről valamit is sejtettek volna. 
Ebből a magával szabadon rendelkező néptömegből került ki a rabló 
kalózhajók és később a hódító hajóhadak legénysége, majd a kiván-
dorlók hatalmas áradata is. A brit világhatalom kialakulásában lénye-
ges szerepe volt ennek a tétlen, nem dolgozó, sőt nem ritkán tolvaj-
lásból, rablásból élő néprétegnek. A sajátságos angol belső viszonyok 
következtében századokon át mindig bőségesen volt olyan néptömeg, 
amelyet a szükség vagy a törvény hatalma kényszerít arra, hogy mun-
kása, sőt hőse legyen a világuralmi törekvéseknek. A különböző ke-
reskedelmi, gyarmati vállalatokban meggazdagodott angol főurak bir-
tokaikat jövedelmező mezőgazdasági mívelés helyett vadászterüle-
tekké alakították át. A munkaalkalmakból kiforgatott falusi nép újból 
a dologtalanok és csavargók tömegét szaporította. Ugyanilyen ered-
ménnyel jártak a különböző; háborúk is, Anglia csak alkalmi hadsere-
geket tartott, A háborúk befejezése után tehát mindig megszaporodott 
a lézengők száma. Sehol Európában nem büntették olyan drákói ke-
gyetlenséggel a csavargást és tolvajlást, mint Angliában, de mégsem 
sikerült a ba j t orvosolni. A gyáripar kialakulása, a gépek el terjedése 
még jobban növelte a munkátlanok számát, mert ezrével mentek 
tönkre az iparosok. Mikor a kormány már nem bírt a hatalmas tömeg-
gel, deportációra határozta el magát. A börtönlakókat és csavargó-
kat hajókra rakták és átszállították az amerikai gyarmatokba az ön-
ként kivándorolt gyarmatosok nagy megütközésére. A tiltakozások 
azonban nem segítettek. Csak az amerikai függetlenségi harc győzel-
mes befejezése vetett véget a szállításóknak. Anglia azonban csak 
rövid időre jött zavarba. Űj helyet keresett és talált is hamarosan. 
1788-ban már az akkortájt felfedezett Ausztrália felé küldött 1204 
fegyencet. Egészen 1868-ig Ausztrália volt Anglia legfontosabb depor-
táló helye. Ezalatt a nyolcvan év a la t t közel kétszázezer fegyencet 
szállítottak Ausztráliába, Ebből Tasmánia-szigete egymaga 70 ezret 
kapott, Ausztráliában a fegyencek voltak a brit imperializmus meg-
alapítói és úttörői. Ezek nélkül Ausztriália sokkal néptelenebb és sok-
kal elmaradottabb volna, mert Ausztrália gyarmatosításának megkez-
dése jóval nagyobb munkába és áldozatba került, mint pl, Amerikáé. 
Anglián kívül egyedül Oroszország hsználta fel ilyen kíméletlen egy-
szerűséggel népeinek elesettjeit az imperialista gondolat oltárán. 

A fegyenc-telepítés azonban az angol gyarmatosításnak és így az 
angol világhatalom kiépítésének csak egyik eszköze volt, A gyarmato-
sítás nagy munkáját igazában az önkéntes kivándorlók végezték, Ang-
liában mindig bőségesen akadtak ilyenek is. Az önkéntes szót azonban 
nem szabad teljes értelemben venni, mert ha az első amerikai kiván-
dorlók önként szálltak is hajóra, mégsem mondhatjuk, hogy Anglia 
nagyságának gondolata bírta őket Anglia elhagyására. A nagy tömegű 



első kivándorlókat Anglia vallási és politikai viszonyai kényszerítet-
ték hazájuk elhagyására, Cecil Calvert 1634-ben kivándorló katoliku-
sokkal alapította meg a Maryland nevű gyarmatot. Az Angliából ki-
űzött puritánok pedig még ezt megelőzőleg Massachusetts gyarmatot, 
majd később Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Vermont és 
Maine gyarmatokat, majd legvégül W. Penn vezetésével a quäkkerek 
Pennsylvániát. A gyarmatosok lelkében azonban, bármilyen okok 
késztették is őket Anglia elhagyására, élt az angol összetartozás 
tudata. A hét gyarmat New England, Üj Anglia néven szövetkezett egy-
mással, Ezzel a névvel hangsúlyozni akarták, hogy bár lakóhelyük más 
lett, továbbá is angoloknak vall ják magukat. Anglia erre az érzésre 
támaszkodva, tudta egy századdal később megvívni győzelmes gyar-
mati háborúját a franciákkal, amikor megszerezte a Mississippi völ-
gyén kívül Kanadát is (1763). A brit kivándorlásban azonban nem csu-
pán a számnak volt nagy jelentősége, hanem a kivándorlók szellemé-
nek is. A brit kivándorló nemcsak otthon volt imperialista, hanem a 
gyarmatokon is. Indiában, Afrikában, Ausztrtáliában a gyarmatosok 
mindig elsőrendű feladatuknak tekintették a brit érdekterületek hatá-
rainak tágítását. 

Nincs még egy nép a világon, amely a gyarmatokon élve is any-
nyira telítve volna az imperialista eszmével, mint az angol. Ez a ma-
gyarázata annak a világszerte megfigyelhető jelenségnek, hogy az 
angol sehol sem tud igazán belehelyezkedni idegen népek és államok 
társadalmi és állami viszonyaiba, hanem, ha teheti, utat keres, hogy 
még ott is országának, illetve birodalmának törvényei szerint élhes-
sen, Japánban, Kínában, Indiában, Törökországban, Iránban, Egyip-
tomban és a színes lakosságú gyarmatokban az angol lakosság kivé-
teles jogi helyzetben élt, sőt így él sok helyen még ma is. 

A brit gazdasági élet szerepe. Az imperialista szellemmel egyen-
rangú birodalomszerző tényező volt az angol gazdasági élet is. A 
XVII—XVIII. században Anglia hajói száz és ezer métermázsa-
számra hozták a különböző tropikus termékeket, főleg fűszereket, de 
hoztak ezeken kívül más cikkeket is, pl. az indiai bennszülöttek házi 
ipari munkáit, pompás szöveteket, szőnyegeket, selymeket, ércmun-
kákat, A portugáliai és hollandi kereskedelem visszaszorítása után 
több mint kétszáz éven át London volt a trópusi cikkek főpiaca. Rop-
pant összegek vándoroltak a kontinensről Angliába, ahol példátlan 
arányú vagyonosodás kezdődött. Ehhez hasonló nagyságú monopó-
liumot a világtörténelem addig nem ismert (R. Kjellén: Die Groß-
mächte der Gegenwart, 87. 1,). Ezekhez a többé-kevésbbé tisztességes 
módon szerzett gyarmati jövedelmekhez járultak még a kétségtelenül 
igazságtalan eszközökkel szerzett milliók. Már az angol gyarmatosí-
tás úttörői, a nagy kalózok: Drake, Raleigh, Cavendish, Dampier, 
Rogers roppant értékeket raboltak össze a spanyol gyarmatokon és 
a tengereken. Drake, ,,a királyné kalóza" egyetlen út ján a kortársak 
szerint több mint 12 millió pengő értékű aranyat és ezüstöt szedett el 
a spanyoloktól, A kalózkodásnál sokkal jelentősebb összegeket jelen-
tett India kifosztása. India ma vagyoni megoszlás tekintetében a leg-



élesebb eltéréseket mutatja. Többszáz millió ember a legnagyobb nyo-
morban él, ugyanakkor néhányszáz maharadzsa, nábob az 1001 éj t -
szaka mesés kincseit halmozza fel kincstárában, így volt ez a XVII. 
és XVIII. században is. Az East Indian Company, de főleg ennek két 
legismertebb képviselője, Clive és Hastings Warren ravaszsággal, 
igazságtalansággal és kegyetlenkedésekkel kierőszakolta a keleti 
kincsárak megnyitását. Arany- és drágakőfolyam mdult meg ezzel 
Anglia felé, amely azóta szakadatlanul tart, A két említett kormányzó 
az indiai nagymogulok, maharadzsák és nábobok kincstárából több 
mint száz millió pengő értékű nemes fémet és drágakövet küldött haza. 
Ne felejtsük, hogy ez a XVIII. sz, második felében történt, amikor az 
aranynak és ezüstnek a mainál jóval nagyobb volt a vásárló ereje. Ez 
azonban csak a törvénytelen jövedelem volt Indiából. A törvényes ha-
szon még nagyobb volt, hiszen az East India Company részvényesei 
20 százalék osztalékot kaptak évenkínt. Természetes, hogy ezek a 
korábban teljesen elképzelhetetlennek tartott jövedelmek alaposan 
növelték az angol nép imperialista ösztönét. 

A kalózkodásból, zsarolásból és kereskedelemből származó száz-
milliók szolgáltak alapul a későbbi, XIX—XX. századi angol világha-
talmi és gyarmatosítási törekvéseknek, Anglia nemcsak háborúinak 
költségeit fedezte ebből, hanem ami íontcsabb, ez a roppant vagyon-
felhalmozódás tette lehetővé, hogy a gőzgép feltalálása után azonnal 
át tudott térni a modern gyáriparra. Gyarmati jövedelmeiből nyitotta 
meg szénbányáit, ezekből építette ú j érckohóit és alakította át vitor-
lásait gőzhajókká (Demangeon: L'Empire Britannique, 228. 1.). Anglia 
évtizedekkel megelőzött minden más államot a modern gazdasági 
életre való áttérésben, Szerencsés körülmény volt, hogy Anglia földje 
vasércben, de főleg első minőségű szénben rendkívül gazdag, A világ 
első kereskedő állama egyúttal első gyáripari állam is lett. Most 
már nem egyszerű árúközvetítő volt, hanem sajá t ipari termékeit szál-
líthatta jó ideig verseny nélkül az egész világba, ami a nemzeti jöve-
delem újabb hatalmas méretű emelkedésével járt, A kereskedő, 
gyáriparos Anglia hamarosan a világ bankára is lett. (Kjellén: Die 
Grossmächte der Gegenwart, 87—88. 1.) 

A gyáripar kifejlődése és a roppant arányú tőkefelhalmozódás 
újabb nagy lendületet vitt a gyarmatosításba és Brit világbirodalom 
kiegészítésébe, A rohamosan növekvő ipari termelésnek folyton újabb 
piacokra és újabb nyersanyag (gyapot, növényi olaj, kender, len, 
kaucsuk stb.) termelő helyekre volt szüksége. Ekkor Anglia az addig 
mellőzött Afrikára vetette magát. Pár évtized alat t óriási terjedelmű 
afrikai területek kerültek a Brit világbirodalom keretébe: Nigéria, 
Uganda, Keleti Szudán, sőt 1882—1936 között még Egyiptom is. 

Ugyanebben az időben (a mult század második felében) Nagy-
brítannia egy más fontos munkába is belekezdett: a Brit világbiroda-
lom megszervezésébe, A cél az volt, hogy a Föld minden tá ján szét-
szórt részeket egyetlen birodalom keretébe foglalják bele. Ez a tö-
rekvés újabb foglalási, hódítási terveket vetett fel, mert védelmi, gaz-
dasági szempontból múlhatatlanul szükségesnek mutatkoztak egyes 
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közbeékelődő idegen területrészek megszerzése főleg Afrikában. 
Egyelőre azonban kénytelen volt a tervezgetésnél maradni, mert a 
kérdéses területek erős kézben voltak: Németország birtokában. Ért-
hető, hogy a világháború után az angol kormány két kézzel kapott a 
kedvező alkalmon: sietett hatalmába venni a németek keletafrikai 
gyarmatát. Ez a láncszem hiányzott még a keletafrikai gyarmatok 
sorából, hogy ennek beleillesztése után kialakuljon az az összefüggő 
hatalmas gyarmatbirodalom, amely a Fokföldtől egészen Egyiptomig 
nyúlik, Ugyanekkor a franciáknak átengedett Szíria kivételével, 
Itália szentföldi igényeinek semmibe vevésével protektorátusát kiter-
jesztette egész Elő-Ázsiára, vagyis az ú j arab államokra. Tagadhatat-
lan, hogy gazdasági szempontból is jelentős eredményt jelentett ez 
a terjeszkedés főleg az iraki kőolaj források miatt, de sokkal fontosabb 
a geopolitikai eredmény: Anglia út já t vágta az oroszok déli irányú 
ter j esz ke d ésének a Perzsa-öböl felé, elvágta a német Drang nach 
Osten út já t is, és egyúttal megakadályozta, hogy Itália megvethesse 
lábát a Földközi-tenger keleti partvidékén, mert ez veszedelmet je-
lenthetne a Szuezi-csatornára. Anglia roppant céltudatossággal pó-
tolta a háború utáni években a régebbi angol gyarmatosítás mulasz-
tásait, ami főleg abban nyilvánult meg, hogy beengedte a németeket 
az Indiai-óceán partvidékére és Mezopotámiába. A háború győzel-
mes befejezése után valóra vált Rhodes Cecil és még néhány nagy 
éleslátású angol gyarmatpolitikus álma: az Indiai-óceán angol bel-
tengerré lett. A négy és félszáz éves brit gyarmatosításnak és szí-
vósságnak ez a legnagyszerűbb eredménye. Ehhez fogható eredményt 
a világtörténelem még csak egyet tud felmutatni: a Földközi-tenger 
mellékének egyesítését a római uralom alatt, A Brit világhatalom 
szíve az Indiai-óceáni gyarmatbirodalom, amelyhez Indián kívül hoz-
zátartozik egész Ausztrália, a délafrikai dominium, és a hatalmas 
keletafrikai gyarmatvílág. Az Indiai-óceánnal határos területek túl-
nyomó része angol gyarmat vagy pedig angol befolyás alatt van, A 
közbeékelődő portugál, francia és hollandi gyarmatok nem számíta-
nak, vagy legalább is nem sokat, mert az Indiai-óceánba vezető utak, 
főleg a kapuk, kivétel nélkül angol kézben vannak. Az út nemcsak a 
tengeri utakat jelenti, hanem a használható légi utakat is. A világ-
birodalomnak legnagyobb és legfőbb gondja, hogy indiai-óceáni gyar-
matbirodalmát maradéktalanul megtartsa, és hogy az ide vezető útak 
biztonságát megőrizze. Nagybritannia mai világpolitikájában minden 
más kérdés, legyen az Anschluss, vagy a szudéta német-kérdés, 
másodrendű e mellett. Ellenben elsőrendű kérdéssé nőtte ki magát 
az olaszok abesszíniai hódítása és a spanyol polgárháború, mert ezek 
veszélyeztetik az Indiai-óceánba vezető legrövidebb útvonalat. 

Az indiai-óceáni gyarmatbirodalom kialakítása az angol impe-
riálísta szellem munkájának megkoronázása. A fényes sikert éppen 
a tizenkettedik órában sikerült elérni. Ez a szellem ugyanis ma már 
rendkívül sokat vesztett erejéből. Az angol nép az ötödfélszáz éves 
szakadatlan terjeszkedésben kimerült. Az utolsó két évszázadban 
évenként tízezrével, százezrével, sőt voltak évek, hogy milliós szám-



mai vándoroltak a szigetország lakosai a csaknem teljesen ismeretlen 
gyarmatok területére, ma ellenben nagyobb a visszavándorlás, mint 
a kivándorlás. Egyes gyarmatok, illetve domíníumok az idegen, fő-
leg színes népek tömeges bevándorlása ellen Angliától kérnek és 
várnak népi segítséget. Anglia népe azonban ezeknek a kívánságok-
nak csak kis mértékben tud eleget tenni, Kanada évenkint 3000 angol 
kivándorlónak kínál megélhetést, de már több mint öt év óta ennek 
ötöd része sem jelenetkezik. Ausztrália ós Uj Zealand öt évi átlag-
ban félmillió angol bevándorlót kíván, A kivándorlók a hajóköltség 
egy részének visszatérítésén kívül még sok más előnyben is részesül-
nek, de egyetlen esetben sem sikerült a szükséges számú kivándorló 
tömeget összehozni. Ez annál is jellemzőbb, mert ismeretes, hogy 
Angliában egy évtized óta állandóan egy millión felül van a munka-
nélküliek száma. Hasonló a helyzet más brit területeken is. Még a 
ha jdan annyira felkapott indiai állások is elvesztették vonzó erejüket. 
Ennek természetesen igen veszélyes következményei lesznek, mert a 
gyarmati hivatalokban a hiányzó fehérek helyét színesekkel kell be-
tölteni. (0 . Graf: Imperium Britannicum 36—37 1.) Az imperialista 
szellem hanyatlásának legbiztosabb jele a fáradtság. A római és 
hellén gyarmatosításnak a tetőpontján szintén ugyanezek a jelek tűn-
tek fel. Utána már a hanyatlás következett, nem azonnal ugyan, ha-
nem csak századok múlva, de a kettő között az összefüggés tagadha-
tatlan, Anglia most ugyanazt teszi, amit a rómaiak: építik a limest, 
a gátakat a „barbárok" ellen. Még feje a világnak, de már nem a 
terjeszkedés dinamikus gondolata uralkodik, hanem a statikus vé-
delmi érzés. Az ötvilágrészen szétszórt birodalom minden részén 
a védelem a vezető eszme. Korunk legnehezebb geopolitikai kérdései 
nagyobbrészt a brit világhatalom limesei körül forognak. 

Húsvét felé 
Véres valót tükröznek könnyeim feléd, 
bíborvörösban úszó Golgotám: 
böjti szelekkel sírva permeteznek 
a megfeszített bánatok urán. 
Keresztje rámborul — a jobb latorra — 
némán reámnéz s mint véres csoda, 
kínzott szemében szent ígérete: 
feszült kegyelmek húsvét-hajnala. 

És nézd csak! ott az alvó dombokon 
húsvéti ú j ruhájá t fonja már a som . . . 
— Mint nagy vizekről visszatérő fecske, 

dalos szívem a végtelenbe vetve 
fiús erőkkel tárom szét karom 
s első allelujámat halkan dúdolom. 

Rezek Román. 



Àz idő fogalma a modern fizikában. 
Dr. Holenda Barnabás. 

Szent Ágoston a Vallomásaiban felveti a kérdést: ,,Mi hát az idő? 
Ha senki sem kérdezi, tudom; ha kérdik tőlem, s meg akarom ma-
gyarázni, nem tudom. Később így folytatja: „Bizonyos tudós ember-
től hallottam, hogy az idő a Nap, Hold és csillagok mozgása. Nem 
fogadtam el nézetét. Miért nem inkább az összes testek mozgása? 
Hát ha az égi testek nem volnának, de forogna a fazekas korongja, 
nem volna idő?" Kétségtelen, hogy az idő belső mivolta szerint szoros 
kapcsolatban van a változással és különösen ennek nagyon gyakori 
formájával: a mozgással. Érthető ezért, hogy a fizikában is a mozgás 
természetének kutatásával kapcsolatban kapott ú j színt az idő sok-
arcú problémája. 

Nagyon világos előttünk a mozgás jelentése, ha pl. azt mondom: 
sétálok a kolostor folyosóján. Ha gondolatban eltávolítom két oldalt 
a falakat, még megmarad a talapzat, a Föld egy részlete a lábam 
alatt , melyen tova haladok. Ha a Föld is eltűnik, én még tovalebeg-
hetek az űrben a többi csillaghoz viszonyítva. De mi történik, ha a 
többi csillag is eltűnik? Ha mindössze egyetlen pontszerű golyó ma-
radna a mindenségből, beszélhetnénk-e annak a mozgásáról? Lenne-e 
annak értelme? 

Nézzük még más oldalról is a kérdést, Ülök a vonatban, amelyik 
az állomáson áll. Kinézek az ablakon és látom, hogy a szomszédos 
vonat megmozdul, A két vonat elmozdult egymáshoz képest, de hir-
telenében nem tudom eldönteni, melyik mozdult meg a valóságban? 
Ránézek az állomás épületére és látom, hogy látszólag az is tova 
mozdul. Ekkor rögtön megállapítom, hogy az én vonatomnak kellett 
elmozdulni, mert tapasztalatból tudom, hogy az állomás épülete nem 
szokott tovasétálni. A gyakorlati élet számára találtam egy kielégítő 
ismertető jegyet, amelynek segélyével eldöntheíem, mikor mozog a 
vonat valóságban? Az elmélkedő ész azonban ennyivel nem éri be. 
Keresi, van-e a mozgó testen valami változás, megfigyelhető-e olyan 
jelenség, amelyik a környezettől függetlenül is elárulja nekünk a test 
mozgását? Ha a külső világtól elzárva utazunk egy teljesen egyenle-
tesen haladó vasúti kocsiban, van-e valami lehetőség arra, hogy el-
döntsük, mozog-e valóságban a vonatunk vagy nyugszik? 

A fizikus természetesen kísérletezni kezd és próbálja megállapí-
tani, változtat-e valamit a kísérlet eredményén a mozgás. Feldobunk 
egy labdát függőlegesen, az visszaesik és ú j r a elkapjuk. Lesz-e vál-
tozás, ha ezt a játékot a gyorsan száguldó vonatban próbáljuk ki. 



A következőkép okoskodhatnánk. Amíg a labda felrepül és ú j ra vissza-
esik a vonat vagy 20 m-t halad előre, ezért a labda nem esik a ke-
zünkbe, hanem vagy 20 m-re mögöttünk ér földet. így okoskodott 
Ticho de Brahe, aki a XVI. század végén hirdette: nem lehet igazuk 
azoknak, akik azt mondják, hogy valójában nem a Nap, hanem a Föld 
mozog tova a térben. Ha ugyanis így volna — mondotta — akkor a 
torony tetejéről leejtett kő nem esne a torony lábához, hanem messze 
tőle, mert mialatt a kő leér, a Föld és vele a torony előző helyétől 
már messze jár. Azonban a kísérlet hamarosan megcáfolta ezt az 
okoskodást. Àz árbóc tetejéről leejtettek egy követ és hiába haladt 
gyorsan a hajó, a kő ép úgy az árbóc lábához hullott le, mintha köz-
ben a hajó nyugodott volna. Mi is könnyen kipróbálhatjuk, hogy a 
haladó vonatban ép úgy labdázhatunk, mintha a vonat nyugalomban 
lenne. A fizikus ezt így fejezi ki: Mechanikai kísérlettel nem lehet 
eldönteni, mozog-e valóságban a test, vagy pedig a mozgás csak lát-
szólagos és valóságban a környezet az, ami elmozdul. 

Ott vannak azonban még a fénytani és ezzel rokon elektromos 
kísérletek. Gondoljuk el, hogy a száguldó vonat elejére elhelyezünk 
egy tükröt, amelyre hátulról fénysugarat vetítünk. Ez elérkezik a 
tükörhöz, onnan visszaverődik és visszatér eredeti helyére. Ha a 
vonat előre rohan, a fénysugár csak később ér el a tükörhöz, hiszen ez 
szalad előle; a tükörtől visszafelé haladva pedig hamarább ér vissza 
eredeti helyére, mert ez szembe fut a visszatérő fénysugárral. Ha 
megtudjuk mérni a fénysugár megkésését, ez elárulja nekünk a vo-
nat valóságos mozgását. Természetesen a fény óriási sebessége miatt 
a kísérlet nem könnyű. Tova haladó vonatban nem is sikerült eddig 
elvégezni, de itt van maga a Föld, amelyről Kopernikus óta tudjuk, 
hogy 30 km másodpercenkénti sebességgel száguldozik az űrben. 
Erre kell csak ráépítenünk a kísérleti berendezést, hogy kipróbáljuk 
elgondolásunkat. Először két amerikai fizikus — Miohelson és Mor-
ley — végezték el ezt a kísérletet, utánuk sokan mások, de egyiknek 
sem sikerült ezen a módon igazolni, hogy igaza volt e Kopernikus-
nak: mozog-e valóságban a Föld? Kieszeltek másféle, elektromos és 
mágneses kísérleteket is, de eddig egy fizikusnak sem sikerült oly 
kísérletet találni, amelynek a segítségével el lehetne dönteni, hogy 
ha két test egyenletesen elmozdul egymáshoz képest, melyik mozog 
a valóságban? 

A gyakorlati ember persze mosolyog a fizikusok erőlködésén. 
Amikor Descartes a mozgások kölcsönösségéről beszélt, H, Morus ezt 
felelte neki: ,,Ha én nyugodtan ülök, s egy másik tőlem ezer lépés-
nyire távolodva piros a fáradságtól, akkor bizony ő mozog, és én 
pihenek," De az arc pirossága és a fáradság nem abszolút biztos jelei 
a mozgásnak. Ha a munkás ha j t j a a kereket, ő izzad meg, nem a 
vizes vödör, és mégis az utóbbi mozog a kútból felfelé. Bele kell nyu-
godnunk egyelőre abba, hogy a kritikus ész eddig nem talált olyan 
biztos jelet, amellyel kétségtelenül el tudná dönteni az egyenletes, 
egyenes vonalú mozgás esetében, hogy a test mozog-e, vagy a kör-
nyezete? 



Einstein 1905-ben még tovább ment egy lépéssel. Azt mondotta, 
ilyen jel nem is lehetséges, mert a fizikai világnak alaptermészete, 
hogy jelenségeiből semmi sem változik meg, ha a test egyenesvonalú 
egyenletes mozgást végez. A mozgásnak önmagában nincs jelentése, 
hanem csak két test egymáshoz viszonyított mozgásáról beszélhetünk. 
Hozzá kapcsolta ehhez a fénytani jelenségek elemzéséből nyert azt 
a tételt, hogy a fénysebesség mindig egyforma, akár nyugvó, akár 
egyenletesen mozgó megfigyelő méri meg azt. Ezekre az alapokra fel-
építette a relativitás elméletét, amely az időről ú j fa j ta , paradox 
gyanánt hangzó tanokat kezdett hirdetni. 

Az első támadást az egyidejűség fogalma ellen intézte. A mi 
megszokott gondolkozásunk így beszél: Ha ezt mondom „most", nem 
csak az én tudatomban játszódik le egy folyamat, hanem ugyanakkor 
kinn az utcán is történik valami, a Föld ellenkező oldalán is, a Holdon 
is, a Napon is, az Androméda ködfolton is ; mindenütt a mindenség-
ben. Persze még rádió ú t j án is csak egy millió év alat t érkezhetne 
ide a híradás az Andromédáról, hogy mi történik „most", de ez az 
idő pillanat azért keresztül szeli a világmindenséget és mindenütt 
tartozik hozzá valamely esemény. Az idő múlása az egész vi-
lára nézve egyetlen közös folyam, egymásután következő hullám-
fodrai az egész mindenségben egyszerre érvényesülnek. Ezzel szem-
ben Poincaré (A tudomány értéke 43. 1.) a következőkép beszél: 
„Két különböző lelki folyamat történik két külön tudatban; mit je-
lent, ha azt mondom, hogy ezek egyidejűek? Mit jelent, ha azt mon-
dom, hogy valamely fizikai tünemény, amely minden tudaton kívül 
történik, megelőz vagy követ valamely lelki jelenséget? 

1572-ben Tycho-Brahe észrevett az égen egy ú j csillagot. Valami 
hatalmas égés keletkezett egy nagyon messzi csillagzaton; de ez már 
jóval régebben történt; legalább is kétszáz esztendőre volt szükség, 
amíg a csillagból útrakelt fény a Földünkre ért. Ez az égés tehát 
megelőzte Amerika felfedezését. 

És amikor ezt mondom, mikor elképzelem ezt a titáni eseményt, 
— amelynek talán egy szemlélője sem volt, mivel e csillag bolygói 
esetleg lakatlanok —, mit akarok mondani azzal, hogy e tünemény 
megelőzte a „Spanyol-sziget"-ről Kolombus Kristóf tudatában ki-
alakult látási képet? 

Nem kell sok gondolkozás hozzá, hogy lássuk: mindezeknek az 
állításoknak önmagukban semmi értelmük; értelmet csakis meg-
egyezés folytán nyerhetnek." 

Ez a felfogás — amit Einstein is a magáévá tett — azt hirdeti, 
hogy az egyidejűségnek, meg az előbb és utóbb viszonynak csak olyan 
jelenségekre nézve van értelme, amelyek valami féle kapcsolatba 
léphetnek egymással, jeleket küldhetnek egymásnak. Hogy pl. mi 
történik „most" a Napon, ennek a kérdésnek nincs abszolút értelme. 
A leggyorsabb híradás, a fény is csak 8 perc és 16 másodperc alatt 
ér hozzám, tehát az én „mostani" tudatommal csak olyan jelenség 
kapcsolható össze a Nap felszínén, amelyik már több mint 8 perccel 
előbb történik. A későbbi jelenségek is besorozhatok ugyan az én 



időtáblázatomba és így párhuzamba kerülnek az én tudatom tartal-
mával, de ez a besorozás, már csak bizonyos megállapodások segít-
ségével történik és ezért nem abszolút jelentőségű. Nem lehet tehát 
csodálkozni azon, ha a relativitás elméletének formuláiból azt kap-
juk eredményül, hogy pl. két villámcsapás közül az egyik megfigyelő 
az első számúról állítja, hogy előbb történt, a másodikról, hogy 
utóbb; a másik, az elsőhöz képest mozgó megfigyelő pedig teljesen 
hasonló joggal az első számút mondja későbbinek, a másodikat pedig 
előbb történtnek. 

A dolgok időbeli egymásutánja tehát bizonyos fokig önkényes, 
a megfigyelők mozgásállapota szerint változhatik. Ez azonban még 
nem jelenti az időbeli rend teljes felborulását. A tudatunkban leját-
szódó élmények sorozata az ú j felfogás szerint sem tűr meg semmiféle 
önkényességet; a sorrenden, amelyben az egyes élmények a tudatunk-
ban elhelyezkednek, nem tudunk változtatni. De ez a közvetlenül át-
élt idő nem azonos a külső világ fizikai idejével. A külső világ je-
lenségeiről ugyan vannak érzeteink, és ezek által a fizikai jelensé-
geket is beoszthatjuk a tudatunk időfolyamának hullámverései közé. 
De a külső jelenségekről hozzánk jutó benyomások véges sebesség-
gel, bizonyos idő alatt érnek hozzánk, ezért az érzet idejét nem 
mondhatjuk a külső jelenség idejének. Hogy mennyivel tolódik el a 
külső jelenség ideje a belső érzet idejétől, azt már a fizikai törvények, 
a fény terjedésének természete stb. döntik el, tehát érthető, hogy az 
eredménybe a megfigyelő mozgásállapota belejátszik. 

Különösen a fénysebességnek van nagy szerepe. A relativitás 
elmélete ugyanis azt mondja, hogy ez a leggyorsabb híradás, ami 
egyáltalán lehetséges. Anyagi test nem érheti el a fény sebességét, 
mert akkor a tömege végtelen nagyra növekedne. De másfelől jel-
adás sem mehet a fénynél nagyobb sebességgel. Thirring bécsi egye-
temi tanár ezt a következő példával szemlélteti. Egy földi meg-
figyelő a fénynél nagyobb sebességgel jelet küld a Neptunba, ahonnan 
az ottani kísérletező rögtön felel ugyancsak a fénynél nagyobb sebes-
séggel. A relativitás elmélet képletei azt mondják, hogy ilyenkor a 
földi megfigyelő előbb megkapja a választ, mint a kérdést elküldötte. 
De ékkor módjában állna megváltoztatni elhatározását: elhagyhatná 
a jeladást. Ez azonban azt jelentené, hogy lehet válasz kérdés nél-
kül, okozat ok nélkül. 

Érdekes ezt az okoskodást összevetni Locke nézetével. Ő azt 
mondotta, hogy a természetben nincs olts ág, csak időbeli egymásután. 
Ami előbb szokott történni, arról mondjuk, hogy a későbbinek oka. 
Lát juk most, hogy az előbb-utóbb kapcsolat nem olyan magától érte-
tődő adottság; az időbeli rend kiépítése arra kényszeríti a fizikuso-
kat, hogy az oksági elvet vegyék fel mint előző adottságot. Az előbb-
utóbb kapcsolatból csak annyi marad abszolút jelentőségű, amennyit 
az oksági elvből kap. Ami másnak oka lehet, az előbb van a másik-
nál. Ahol okságszerű kapcsolat nem lehetséges a két jelenség között, 
ott az előbb-utóbb kapcsolat csak viszonylagos: más megfigyelőre 
nézve a sorrend ellenkezőre változhatik. Előbb hangzott el a kiáltás, 
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azután robbant a bomba, mondja az egyik megfigyelő. Épen fordítva 
volt, ál l í t ja a másik és mindkettő egyforma joggal ragaszkodhatok az 
igazához, 

A relativitás másik érdekes eredménye az időtartamra vonatko-
zik, Eddington példájával szemléltetjük ezt. Gondoljuk el, hogy re-
pülőgép száguldozik el mellettünk 260.000 km másodpercenkénti 
sebességgel. A gép utasa cigarettázik és órája tanúsága szerint egy 
cigaretta elszívása 2 percig tart. Ha nekünk is sikerül megfigyelni a 
cigarettát, azt találjuk, hogy az 4 percig tartott. Pedig az óránk tel-
jesen hasonló szerkezetű mint a repülőgép utasáé; ha magával viszi, 
a két óra teljesen együtt jár. Ha azonban két teljesen egyforma já-
rású óránk volt, és csak az egyiket adjuk oda a repülőgép utasá-
nak, a másikat megtartjuk, hogy a tovaszáguldó órát ellenőrizzük, 
ú j ra furcsa tapasztalatunk lesz. Ha a velünk maradt óra 10 perc el-
múlását jelzi, a repülőgépben levő órán még csak 5 perc múlt el. 
Azt mondhatjuk ezért, hogy a repülőgépben minden folyamat meg-
lassul: az óra járása is, meg a cigaretta elégése is kétszer lassúbbá 
lett amiatt, hogy olyan nagy sebességgel távozik tűlünk. A gép utasa 
ezt ugyan nem veszi észre, mert nála minden egyforma tempóban 
lassul meg, de a mi ellenőrző mérésünk ezt mutat ja . A paradoxon 
azonban, még csak most kezdődik. Ha mi szívunk el egy hasonló 
cigarettát, és ennek elégése óránk tanúsága szerint 2 percig tart, 
akkor a repülőgép utasa szembeszáll velünk és azt erősíti, hogy ő 
is megmérte órá ján a cigaretta elszívását: az bizony 4 percig tartott. 
Tehát nálunk lett lassúbb a folyamatok lejátszódása. 

Mindez a paradox eredmény a relativitás képleteiből adódik, 
amelyekre szükségünk van, hogy a Michelson-féle kísérlet eredmény-
telenségét megmagyarázhassuk. A kétféle időszámítást az teszi egy-
formán jogossá, hogy amilyen joggal állítom, hogy nyugalomban va-
gyok és a repülőgép távolodik tőlem, hasonló joggal hirdeti a repülő 
magáról, hogy valóságban ő nyugszik, és én mozgok. Hisz láttuk a 
bevezetésben, hogy csak a kölcsönös elmozdulást lehet a testeknél 
megállapítani és nincs rá mód, hogy eldöntsük, a két test közül melyik 
mozog a valóságban? 

Mit kell ezek után a kétféle időről mondanunk? Akkor beszé-
lünk helyesen, ha azt mondjuk, hogy a cigaretta 2 percig tart, vagy 
a 4 perces idő az igazság? A relativitás elmélete sajátságos választ 
ad. Kétféle megfigyelő méri ugyanannak a jelenségnek az idejét és 
mérheti egyúttal a két dolog térbeli elhelyezkedését, A relativitás el-
mélete szerint ez a két dolog szorosan összetartozik, mert a testek 
időben és térben vannak egyszerre. Csak a tér és idő együttes mérése 
a d j a meg a dolgok valóságos fizikai állapotát, ami azután már abszo-
lút jelentőségű: minden megfigyelőre nézve ugyanaz. A repülőgép 
utasa mérheti a cigaretta elégésének idejét és annak térbeli adatait, 
hosszúságát. Gondoljuk el pl., hogy a cigarettát épen a haladás irá-
nyában tar t ja és hosszúságát 6 cm-nek találja. Ha mi mérjük meg 
ugyanannak a cigarettának a hosszúságát, azt csak 3 cm-nek találjuk 
a relativitás képletének megfelelőleg. Tehát a térbeli adatoknál 



ugyanaz a kettőség mutatkozik, mint az időnél. A cigaretta egy tér-
időbeli adottság, ugyanaz a dolog, akár a nyugvó, akár a száguldó 
megfigyelő végez ra j t a méréseket. Ha külön mérjük csak az időt, 
vagy csak a tervet, szétbontjuk a fizikai valóságot két összetevőre 
és ez a szétbontás függ a megfigyelő mozgási állapotától. Mindegyik 
szétbontás egyformán jogos, bár különböző időbeli és térbeli adatokat 
ad. Az abszolút, a megfigyelőtől független fizikai valóságot azonban 
csak a kétféle adat megfelelő összerakásából kaphatjuk meg. Ha ezt 
az összerakást a relativitás által megszabott matematikai eljárással 
elvégezzük, minden megfigyelő ugyanazt a tér-időbeli adatot kapja . 

A relativitás elmélete tehát azt mondja, hogy lényeges kapcsolat 
van a tér és a fizikai idő között, bár a kettőt azért nem azonosítja. 
Gondolatmenete azonban még más szempontból is beleütközik a 
megszokott gondolkozásunkra. Painlevé példájával szemléltethetjük 
ezt. Péter és Pál ikertestvérek, akik 20 éves korukig együtt élnek a 
Föld ugyanazon helyén. Ekkor Pál beszáll egy rakéta repülőgépbe, 
amelyik 260,000 km óránkénti sebességgel száguld ki a világűrbe, 
Péter pedig tovább is a helyén marad. Két egyforma szerkezetű óra 
közül egyiket Péternél hagyják, a másikat pedig Pál viszi magával. 
Mindkét óra épen éjfélt jelez az elinduláskor. Pál utazása közben 
egy ideig meg tudja figyelni műszereivel Péternek helyben maradt 
órá já t és csodálkozva tapasztalja, hogy ez az óra már 2 órát jelez, 
amikor nála még csak 1 óra van, és 4 órát mutat, amikor az övé csak 
2 órát jelez stb. Először zavarban van, hogy melyik óra mutat helye-
sen, de a későbbi tapasztalata meggyőzi, hogy az ő órájának kell jól 
járni, mert ez pl. az éjjeli alvása idejét 8 órának jelzi — nem 16-nak, 
mint a Földön maradt óra —, már pedig ő a földi életében is 8 órát 
szokott aludni. Méri tehát az órájával az időt, miközben tova szá-
guld az űrben. Évek múlva ú j ra haza kívánkozik, vissza fordí t ja a 
rakéta gépet és <haza felé száguld. 20 évi távollét után — 40 éves 
korában — visszaérkezik a Földre és ú j ra találkozik iker testvéré-
vel. Nagy azonban csodálkozása, amikor megtudja, hogy ikertestvére 
nem 40 éves, mint ő, hanem 60 esztendős. Még pedig nemcsak az 
órák járásából következik, hogy Péter számára közben 40 év múlt 
el, hanem egész testszervezete is öregnek mutatja, amíg ikertestvére 
Pál csak a férfikor delén van. 

Ezt a példát 1922-ben a Collège de France-on vitatták meg, 
amikor a relativitás-elmélet következményeit tették tudományos meg-
beszélés tárgyává. Azt akarták vele igazolni, hogy a relativitás elmé-
letében belső ellenmondás rejtőzik. Hivatkoztak ugyanis arra, hogy 
épen a relativitás elmélet szerint amilyen joggal mondottuk, hogy 
Péter a helyén marad és Pál elszáguldozik mellőle, ép olyan joggal 
állí thatjuk az ellenkezőt is: Pál maradt a helyén és Péter száguldo-
zik el mellőle, persze ellenkező irányban. Ekkor azonban Péter órá ja 
és egyéb életfolyamatai lassúdnak meg, tehát az újabb találkozáskor 
ő lesz 40 éves akkor, amikor Pál már 60 esztendős. 

A probléma részletesebb vizsgálata azt mutatja, hogy ez a belső 
ellenmondás nincs meg, A mozgás és nyugalom felcserélése ugyanis 



csak addig jogosult, amíg egyenletes mozgásról van szó. A rakéta-
repülő azonban csak távolodása közben haladhat egyforma sebesség-
gel; amikor vissza akar térni, először le kell lassítania a mozgását 
és megfordulása után újra meg kell gyorsítania. Az ilyen változó 
mozgásra is sikerült kiterjeszteni a relativitás elméletét, de ennek 
az alkalmazása azt mutatja, hogy a kétféle lehetőség között csak az 
szerepelhet, amelyik szerint a találkozáskor Pál 40 éves és Péter 60 
esztendős, Nincs tehát belső ellenmondás és semmiféle fizikai tapasz-
talattal nem jutunk ellenkezésbe, ha ezt a furcsa eredményt elfogad-
juk, Természetesen még a filozófiának is van hozzászólása a kérdés-
hez: nem ellenkezik-e ez a következtetés az idő alaptermészetével? 

Newton híres munkájában az abszolút időről beszélt: „Az ab-
szolút, igaz és matematikai idő természete szerint egyenletesen és ön-
magában folyik, minden vonatkozás nélkül a külső tárgyakkal," Ez 
persze csak az egész mindenségre nézve közös idő lehetne, de nem 
igen akad filozófia, amelyik egy ilyen, a dolgoktól függetlenül létező 
időt elfogadna. 

Kant szerint az idő — épúgy mint a tér — nem a külső világ 
tulajdonsága, hanem csak a mi érzéklésünk formája, amit mi viszünk 
bele a külső világba. Amint a zöld szemüvegen át minden zöldnek 
látszik, nem mivel a külső tárgyak zöldek, hanem mivel a szemüveg 
ezt a tulajdonságot adja nekik, E felfogás szerint csak akkor van idő, 
ha van érzékelő ember, és annyiféle idő lehet, ahány megfigyelő. Az 
is nyilvánvaló azonban, hogy olyan fizikai rendszer, amelyik a külső 
világ idejéből, ennek a méréséről beszél, nem egyeztethető össze 
Kant szubjektív felfogásával, 

Bergson az egyetlen és egyetemes idő hipotéziséhez ragasz-
kodik, (Tartalom és egyidejűség 58 1,) Megállapítja, hogy az idő ki-
alakulásához szükséges, hogy a világegyetem gördülésének egymás-
utáni mozzanatait valahogy kapcsoljuk; de a két pillanat összeszővé-
séhez kell valamiféle emlékezet: „A két pillanatot egymáshoz kötő 
elemi emlékezet nélkül nincs más mint vagy az egyik, vagy a másik 
pillanat a kettő közül, tehát egyetlen pillanat; nincsen sem ezelőtt, 
sem ezután, sem egymásután, sem idő," Ezért az egyetemes idő hipo-
tézisét is úgy építi ki, hogy annyi emberi eszméletet képzel, amennyi 
csak szükséges; tele szórja velük gondolatban az egész mindenséget 
és ezeknek idejét egymásba kapcsolva próbálja kiépíteni az egész 
mindenség egyetlen, egyetemes idejét. A relativitás-elmélet eredmé-
nyeit is összhangba igyekszik hozni ezzel az elgondolással, de a fi-
zika többídejűségét megcáfolni nem tudja, 

A skolasztikus filozófia időfogalmáról Schütz a következőkép ír 
(A bölcselet elemei: 123 1.) „Minden folyamat tart valameddig és 
ezt a tartamot egymásutánság mozzanatai töltik ki folytonosan. Min-
den változást az jellemez, hogy mostani fázisa nem azonos az előző-
vel és következővel, de folytonosan átmegy az előzőből a követke-
zőbe. A változásnak ez a jellegzetes egymásutánisága, amely arra 
képesít, hogy az egyes mozzanatokat számba vegyük, azaz megol-
vassuk és egymással szemben elhelyezzük, ad ja az i d ő t . . . Minden 



változás időben folyik le, még pedig természetesen mindegyik a maga 
idejében; ebben Einsteinnek igaza van. Ez a belső idő." 

Ez a felfogás nem zár ja ki, hogy Péter és Pál ideje ne szakad-
hasson el egymástól. A megszokott gondolkozásunkkal ellenkezik 
ugyan a relativitás következtetése, de semmi sem teszi szükségessé, 
hogy mint okvetlenül tévését, elvessük. Ezzel kapcsolatban kitérhe-
tünk arra is, mit is találunk a külső világ jelenségei közt, ami alapul 
szolgálhat az idő sajátos természetének: az idő csak egyirányban 
gördülhet le, nincs benne megfordulás, visszatérés. 

Példával kezdjük fejtegetésünket, A Föld végzi keringését a 
Nap körül. Ismerjük a pálya előző részét, előre ki tudjuk ezért szá-
mítani, hol lesz a következő pillanatban. Nézzük azonban más szem-
pontból a dolgot, A Föld mozgása egymásután következő állapotok 
sorozata és benne nincs emlékezet, amelyik ezeket az állapotokat 
összekötné. Nem emlékezik, hogy előzőleg balra volt, honnét tudja 
tehát, hogy a következő pillanatban jobbra kell haladnia? Miért nem 
téveszti el az irányt? Mi akadályozza, hogy hirtelen vissza ne for-
duljon a már megfutott út ja felé? 

Hasonló példát sokat találunk. Hideg vizet teszünk a tűzhelyre, 
ott fokozatosan felmelegszik. Miért nem téved az állapotok sorozatá-
ban ellenkező útra. Ekkor a fokozatos felmelegedés helyett fokoza-
tosan lehűlne. Sőt tovább mehetünk. Az emberi szervezet fizikai, ké-
miai szempontból tekintve atomok és molekulák bonyolult állapot-
változása. Miért nem fordítják meg irányukat ezek a változások? 
Ekkor a szervezet az elöregedés helyett napról-napra fiatalabb lenne. 

Egyetlen törvényt találunk a fizikában, amelyik a dolgok vissza 
fordulását megtiltja, Clausius entrópia törvénynek nevezte és így 
fogalmazta: zárt rendszerekben csak olyan irányú változások lehet-
ségesek, amelyeknél az entrópia növekszik- Ahelyett hogy az entrópia 
Clausius-féle fogalmát tárgyalnók, inkább a tételnek azt a szemlé-
letesebb formáját vizsgáljuk, amelyet Boltzmann adott neki. Ez a 
valószínűség fogalmával függ össze. 

Ha kihúzunk két kártyát a csomóból, megtörténhetik, hogy 
mindegyik piros. De nagyon csodálkoznánk, ha a találomra kihúzott 
8 kártya a piros szín egész értéksorozatát kiadná. Hasonlóan meg-
történhetik, hogy a kihúzott két kártya hetes és nyolcas, de rögtön 
szándékos összerakásra gondolnánk, ha azt találnók, hogy mind a 
32 kár tya rangsorban következik egymásután. Minél nagyobb a tár-
gyak száma, annál kevesebb a valószínűség, hogy magától véletlenül 
rend alakul ki köztük. A véletlen — pl. a kártyák keverése — a 
rendből rendetlenséget csinál, de nem megfordítva. 

Gondoljuk el most, hogy két üvegedény áll egymás mellett cső-
vel összekötve. A cső csappal elzárható. Az egyik edényben legyen 
hidrogén, a másikban oxigén. Mindkét gáz sok trillió atomból áll, 
amelyek nagy sebességgel röpködnek össze-vissza. Nyissuk ki most a 
csapot. Rögtön megkezdődik a gázok összekeveredése: az oxigén ato-
mok átröpülnek a hidrogén atomok közé és megfordítva. Az előző 
rendet hamarosan a teljes összekeveredés, rendetlenség vált ja fel . 



Megtörténhetik-e, hogy a két gáz csak úgy magától ú j ra szétválik? 
Tud-e a véletlen a rendetlenségből ú j ra rendet csinálni? Ez nem le-
hetetlen, csak valószínűtlen. De hogy a valószínűtlenség milyen nagy 
fokú, azt Borai francia fizikus igen szemléletes példával illusztrálta. 

Gondoljuk el, hogy egy millió majmot megtanítanak írógéppel 
bánni. Természetesen csak az eljárás technikáját ismerik, de értel-
mesen írni nem tudnak. Egy éven át szorgalmasan dolgoznak. A tele-
írt lapokat írástudatlan munkások összegyűjtik és találomra össze-
válogatva kisebb-nagyobb köteteket készítenek belőle. Lehetséges-e, 
hogy az egy évi munka eredménye szórói-szóra, betüről-betűre meg-
egyezzék a British Múseum könyvtárával? Ez nem lehetetlen, csak 
valószínűtlen. Mert ha pl, a Museum első kötetének első szava: 
Isten, semmiféle fizikai törvény nem akadályozza, hogy a majom 
először az I betűt kopogtassa le, azután az s-et stb. De természete-
sen annyira valószínűtlen a sok betű véletlen találkozása, hogy nem 
akad ember, aki elhinné, hogy a majmok munkájából a könyvtár ki-
alakulhatna. 

Hasonló az eset a gázok keveredésénél és más fizikai jelenségek-
nél. A testek igen nagy számú atomból tevődnek össze, és emiatt 
óriási mértékben valószínűtlen, hogy ezek az atomok magukból ren-
deződjenek. Az atomok vak játéka csak rendetlenséget tud csinálni 
a rendből, de nem fordítottját . 

De mi történik akkor, ha az értelem is dolgozni kezd? Maxwell 
a két gáz keveredésének a példáját a következő gondolattal egészí-
tette ki. Képzeljük el, hogy a két edényt elzáró csapnál értelmes 
kis lény ül — ez a Maxwell-féle démon — aki az egyes atomokat is 
megtudja különböztetni. Szét tudja-e ez az atomokat válogatni, hogy 
a baloldali edényben csak oxigén, a jobboldaliban pedig csak hid-
rogén maradjon? Látja maga előtt az atomok kavarodását. Ha észre-
veszi, hogy egy oxigén atom épen a baloldali edény felé repül, ki-
nyit ja egy pillanatra a csapot, átengedi az atomot, és utána új ra 
elzárja a nyílást. Hasonlóan tesz a jobb felé repülő hidrogén atomok-
kal, így lassanként, esetleg néhány ezer esztendő alatt, ú j ra rendet 
teremt az atomok összevisszaságában, 

Maxwell démona az értelmét használja fel, de eredményt még-
sem érne el. Megakadályozza ezt az anyag természete, Brown angol 
fizikus 1827-ben növényi oldatot vizsgált mikroszkop alat t és azt ta-
pasztalta, hogy a folyadékban levő részecskék állandóan ugrándoz-
nak jobbra-balra, teljes szabálytalansággal; egy percig sincsenek 
nyugalomban. Azóta megállapították, hogy ezt az atomok hőmozgása 
okozza. A testek melege atomjaik szabálytalan állandó mozgásából 
származik. Kis testeknél az atomok rezgése magát a testet is állandó 
mozgásba ta r t j a . Hiába kezelné a démon az átvezető csapot, ez ato-
mos méretei miatt nem engedelmeskednék parancsainak, hanem 
össze-vissza szabálytalanul működnék. Ezt a kellemetlen tapaszta-
latot nem egyszer a fizikusok is érezték. Ha nagyon érzékeny készü-
léket próbáltak készíteni, az egyszer csak kicsúszott az irányításuk 
alól; nem a fizikusok kívánsága szerint működött, hanem a műszer 



érzékeny kis része szabálytalanul kezdett ugrálni, teljes össze-vissza-
ságban, A műszer használhatatlanná lett. 

Az atomvilágnak tehát az a természete, hogy rendezett állapot-
ból mindig rendezetlenségbe akar átmenni. Még az értelem is csak 
szűk korlátok közt tud ezen változtatni és akkor is csak úgy tud 
egyik helyen rendezettséget teremteni, hogy beavatkozásával máshol 
annál nagyobb rendetlenséget csinál, A fizikusok felismerték, hogy 
az anyagvilágnak átfogó, minden jelenségre kiterjedő törvénye ez, 
amelyik csak abban az irányban engedi végbe menni a jelenségeket, 
amelyik irányban a rendezetlenség nő. Ezért nem lehet szó arról, 
hogy a jelenségek iránya ellenkezőre változzék. Nem fordulhat meg 
az idő előre gördülő kereke sem: a múltba visszamenni nem tudunk. 
Nem csak mi olvassuk bele a világba az idő előre haladását, a min-
denség önmagában tekintve is hasonló az emberi élethez: megszüle-
tett, időben előrehalad és kikerülhetetlenül megöregszik. 

Lukretíus hirdette a Kr. e, első században De rerum natura 
című nagy költeményében, hogy a világ egyszerűen az atomok vak 
játéka; az atomok véletlen csoportosulása hozza létre az újabb és 
újabb jelenségeket. Utóbbi fejtegetéseink igazolni látszanak ezt a fel-
fogást. Valóságban azonban a legélesebben megcáfolják. A fizikai 
jelenségeknél érvényesülhet az atomok vaktánca, de fennmarad egy 
nagy kérdőjel. Az atomok véletlen játéka csak rendezetlenséget te-
remt, fogyasztja a világ rendjét. De kisebbedni csak az tud, ami van. 
Felmerül ezért a nagy kérdés, honnét van a világban a nagy rend, 
amelyet az anyagi erők csak kisebbíteni tudnak. Láttuk, hogy még 
az emberi mértékű értelem sem elég ennek a megteremtésére, mert 
csak az anyag segítségével tudna munkálkodni. A logikus gondolko-
zás tehát szükségkép elvezet bennünk a dolgok legelejére, amikor 
az idő folyama megindult. Nagy érteimet kell itt találnunk, amelyik 
megadja a világ hatalmas rendjét. Bölcsen és végtelen hatalommal 
dirigálja a világot, anélkül hogy magán hordaná az anyag korlátozó 
bilincseit. Oda jutunk el tehát a gyarló emberi okoskodás végszavá-
val, ahová a Szentírás első szavai irányítanak: Istenhez, aki kezdet-
ben teremté az eget és a földet, A kezdet és a vég, az elindulás és 
a megérkezés őbenne egyesül a legtökéletesebb harmóniában. 



Á magyar szentimentális irodalmi stílus kialakulása. 
Dr. Pénzes Balduin. 

Közismert igazság, hogy Petőfi Pesten írta gyönyörű tájképeit, 
Csokonai pedig kietlen prózai magányában álmodta tele verseit ízes-
illatos rózsaligetekkel, színes pásztori idillekkel, játszi mitológiá-
val. És ez nem meglepő. Mindannyian zimankós télben vágyódunk 
legjobban a nyár után, szürke bérházak közül epedünk igazán az 
ózonos erdők hűvösségébe, szülőházunktól távol álmodjuk otthonunk-
ról a legvágyóbb álmokat. 

Ez az általános emberi vonás a d j a kezünkbe a kulcsot a szenti-
mentális lélek, ízlés és stílus megközelítéséhez. Mert mi a szentimen-
talizmus? Egyáltalán nem túlságos érzelmi gazdagság, mint általá-
ban vélik, ellenkezőleg: érzelmekben való szegénység és ebből folyó 
epedő vágyódás az igazi, mély érzelmek után,1 Még általánosabban: 
epedés e hideg, szürke világ égibb mása, az eszményi világ után. 
E vágy pedig kiszínezi a képzelt világ minden területét- Hogy mást 
ne említsünk, a szentimentális természeti képből kimaradt szinte 
minden, ami a valóság természetes szürkeségére emlékeztet. Itt nin-
csen könnyfakasztó hideg, izzasztó meleg vagy porkavaró szél. 
Mindig tavaszi illat kavarog a hímes réten, az árnyas fenyér meg a 
rózsaliget rózsapírban vagy ezüstös holdfényben fürdik, az erdők 
mélyén pedig „nyögdeli a csattogány." 

Hasonló, a mindennapitól irtózó tündériesítő törekvés „szépíti", 
alakítja a szentimentális nyelvet és stílust is. Eleinte tudattalan, ké-
sőbb mindjobban tudatosodó a szép nyelv után való törekvés. Ered-
ménye: kecses, kényesen finom, légies, de minden természetes ízt 
és zamatot nélkülöző műköltői nyelv, amely nem szűkölködik korcs 
túlzásokban. 

Feladatunk most már a szentimentális nyelv és stílus kialakulá-
sát nyomon követni, 

A nyugati szentimentalizmus a XVIII. század első felében éli 
virágzását.2 Hozzánk a század második felében jut el, mégpedig 
megmagyarított német kaland-lovag-hősi regények közvetítésével. 
Nem meglepő, ha a szentimentális magyar nyelv és stílus is ezekben 
a fordításokban kezdi nyitogatni kényes virágait. Olvassuk csak a ki-
tűnő ízlésű Báróczy Kasszandráját (1774), egyszerre olyan helyen 
találjuk magunkat, amilyeneken Bajzáék szerették kisírni fájdalmu-

1 J . Volkelt: Kunstphilosophie und Metaphysik der Ästhetik. München, 
1914, 314. 1., Szerb: Kölcsey. Minerva, V. k. 73—74. 1, 

2 M. Wieser: Der sentimentale Mensch. Gotha, 1924. 186—218. 1. 



kat, Hősei fájdalmaik elől az „erdő híves és sötét árnyékai" közt ke-
resnek vigasztalást, kedvesük nevét sírva vésik fák kérgébe, „kényü-
ket" találják a madarak „zengésekben" és a forrás kellemetes „csör-
gésében."3 — íme, a szentimentális stílus díszlet-elemei kezdenek 
már összegyűlni, a nyelv-cízellálás vésője azonban még bátortalanul 
működik. 

Annál bátrabb szószépítő már Bartzafalvi Szabó Dávid, Hírhedt 
fordítása: „Szigetvárt klastromi története" (1787) hemzseg új nyelvi 
„szépségektől." A fordításhoz csatolt szótár igen érdekes tanulságul 
szolgál. Azt lát juk ugyanis, hogy ú j szavainak nagyobbik fele ma-
gyarul eddig még meg nem nevezett tartalmak megjelölésére szol-
gál, tehát nyelvtisztító törekvés szülötte. De van itt sok olyan szó is, 
amelyet már magyar szóval tud helyettesíteni. íme egynéhány: 
Hivellő = Az Üri Asszonyok és Kís-Asszonyok legyezője; Leble — 
Aura, Szellő; Szenyv = Nyomorúság; vímályos = derült. Ezek már 
nem szükségben, hanem ízlésben, mégpedig határozottan szentimen-
tális ízlésben fogant újítások. 

Csakhamar jelentkezik a nyelvalakító szentimentalizmus túlzó, 
korcs formája is. Vandza Mihály „Búsongó ámor"-a4 már ilyen ér-
zésben, nyelvben egyaránt. Tele van a művecske ilyen szavakkal: an-
dallás, bájné, bájlélek, éj leány, hókebel, korány,5 örömfi, sírpenész-
ette stb. Hogy milyen messzire tudott tévedni, mutat ja a sok hasonló 
közül kiragadott következő mondat: „Né, miként mammol taj tékot a ' 
tsiklánd lágyságot nyaló vadontz lotsmoj," (49. 1.) 

* 

Az alakulófélben levő szentimentális nyelv- és stílus-készlet Ka-
zinczynál és az ú, n. németeseknél kezd líraivá válni. Ha külföldi 
istápolót akarunk megjelölni, csakis a „Göttínger Musenalmanach" 
írói körére gondolhatunk. Mert említett költőink nagy buzgalommal 
olvasták és fordították az almanach darabjait,0 A hatás meg is lát-
szik költőink egész költészetén. Belsőleg: lágy szentimentalizmus, 
Joung-i hanyatló enyészet-vágy, a természettel szemben való édes-
kés állásfoglalás; nyelvben és stílusban: kényeskedő keresettség. Az 
ú, n, németesek költészetében azonban (hogy először róluk szóljunk) 
mindez egyelőre még a hagyományos érzés és stílus nem egyenlő 
rangú járuléka csupán. Mert a mult vonásai: a deákos érzés és stílus, 
a Gyöngyösi-féle rím-okozta döcögő szószaporítás, a rokokós pász-
toriaskodás, a Balassa—Amade-féle ének-nyelv és ritmus mind élő, 
ható hagyomány, 

A kényeskedő főnevek (báj, kény, láng, stb,), melléknevek 
(csergeteg, édes, epedő, susogló) és igék (bágyadoz, nyög, ömleng) 
kezdenek népszerűsödni, „metrizálódni," A már régebben fel-fel-

5 III. köt. II. k. 119—120. 1. (Kazinczy kiad.) 
* Teljes címe: A búsongó ámor. Egy hajnali édes andalmány teremtménye. 

A szép nem kedvéért. Pest, 1806, 
B A szentimentális stílus e népszerű szava az ö alkotása. 



bukkanó németes összetételek7 szaporodnak és mindinkább szenti-
mentálisabbá válnak. Lassanként alakul a szentimentális stílus meta-
fora-készlete: „Rózsapiros s szűz hóba vegyült orczája" (Bacsányi: 
Elégia) ; „Élte tavaszában" (u. o.) ; „S orczád tündöklő gyöngy hava" 
(Bacsányi: Vigasztalás). A természeti képek néha édeskések: 

A hűs pataknak bús zuhanásai, 
A lágy fuvalmak lengedezései 
Éjféli csendben, a susogló 
Ágak, az illatos hant virági. . . (Dayka: A virtus becse.) 

A temető-költészet csakhamar elnépszerűsödő elemei Ányos ver-
seiben vannak alakulóban, 

A magyar szentimentális nyelv és stílus kialakításában Kazin-
czynak jutott a döntő szerep. Nem annyira költői gyakorlatával ha-
tott, mint inkább nyelv- és stílusújító tevékenységével. Egész életét 
áldozta fel, hogy a meglevő nyelvet a lelkében élő eszmény formá-
jára átgyúrja, hajlékonnyá, széppé tegye, a keveseknek szóló „fen-
tebb stílt" megalkossa. Klopstock gyakorlatának és elméletének ta-
nulmányozása nagy hatással volt rá.8 Ki is alakított olyan művészi 
irodalmi nyelvet és stílust, amely messze távolodott nemcsak a köz-
napitól, hanem sok tekintetben a természetestől és magyarostól is. Az 
eddigi próbálgatások csupán egyes jegyek az irod. nyelv és stílus 
össze nem illő elemei közt, mostantól kezdve a szentimentalizmus 
az uralkodó jegy, s a magyar irodalmi nyelv és stílus ettől kezdve 
lesz sajátos kényes ízlés, németes íz és idegen szentimentalizmus 
kifinomodott, keveseknek szóló hordozójává egészen Petőfiig a lírai 
költők nagy részének a tollán. Csokonaihoz hasonló „nyelvinyencke-
déssel" szépíti a nyelvet. Szépség-eszménye pedig szinte egybeesik 
a mi szentimentalizmusunk fogalmával. Ismeretes nyilatkozata Báróczy 
nyelvének élvezéséről igazi szentimentalista nyilatkozat. És hány van 
ilyen leveleiben! Nagyon jellemzők azok a szavak, amelyeket 
„Sóhajtás" című Metastasio-fordításához fűzött:9 „Legalább hízel-
kedem azzal magamnak, hogy nyertem azzal, midőn a placido Zefi-
ret tot nem csendes hanem nyögdécselő szellő-nek, a limpido rusce-
lettot pedig nem tiszta patak-nak, hanem búsnak azaz búsan zörgő-
nek neveztem. És minő voluptuózus hangzatok: nyögdécselő szel-
lőcske, minő onomatopoea: sóhajtás! minő kedves iambusi numerus: 
de meg ne mondd kié! és: azt, csermely, meg ne valld!" 

Szigorú határ alakul ki költői és nem költői nyelv és stílus között. 
Költői művekben csak azok a szavak szerepelhetnek, amelyeket 
hangalakjuk, jelentésük vagy hangulatuk erre méltóvá tesz. Az új , 
illetve ú j képzésű szavak ilyenek, de jórészt szentimentálisak is. 

8 Lásd Pénzes: Az ú. n. „almanach-líra". Pannonhalma, 1937, 8. 1. 
7 Búzás Győző: A németes összetételek tört, Nyr. 35. k. 7—10. fűz. 
8 Simaí: Kazinczy nyelvújítása. M. Ny. VIII, 68. 1. 
9 Orpheus I. 1790. 48. 1, 



Szóalkotásban eljárása a következő:10 felújít régi szavakat (alak, 
vándor), tájszavakat általánosít (permeteg, repkény), meglevő szava-
kat megszépít (lepe, magány), kurtít (csermely, csín, rény), elvon 
(gyönyör, kecs), ú j szavakat képez (különösen az -at-et, -zat-zet, -ng 
képzőt kedveli), németes összetételeket alkot (angyalkép, könny-
patak). — Stílusújításai talán még fontosabbak. A régi, egyszínű, ne-
hézkes stílust sokszínűvé, könnyeddé teszi és a „fentebb stílt" elvá-
laszt ja a mindennapitól. Az előbbinek ismét sok eleme szentimentális. 
Általában jellemzi a „finomabb szépségek" után való vágy, amely a 
természetessel, egyszerűvel szemben a keresettnek ad ja az elsőséget 
és nem riad vissza az idegen (különösen a német) virágoktól sem. 
Kényeskedően keresettek a jelzős kifejezések (fecsegő patak: Idyll 
228; nyögdécselő szellőtske: Orph. I. 48. 1.); képek, hasonlatok, ter-
mészetfestések : 

Az életforrásnál mulattam; 
Tenger virág nyílt partjain, 
Sokan jöttek s szedtek miattam, 
S kéjelegtek színök lángjain. 

S mint a virágok arcai 
A víznek tükrén lengedének, 
Szívemben úgy lengett az ének, 
Míg felcsattantak szárnyai. (Ajánlás.) 

Az eddig inkább szórványos rímes-mértékes verselés is a szenti-
mentalizmust sugározza. 

Külön típust képvisel a rokokó szentimentalizmus, amit Csokonai 
nyelvén elemezhetünk. Mert a mi meghatározásunk szerint Csokonai 
is egészen szentimentális költő, de rokokó szentimentális. A rokokó 
ember lelkialkatának alapja e föld örömeinek aranyközéputas élve-
zetvágya, stoicizmussal vegyes epikureizmus. Vágyakozik a sok ízű, 
sok illatú örömök után, és szereti magát e szürke világból oda kép-
zelni, hol e vágya teljesül. Ez a rokokó költészet idilli, pásztorias-
kodó, mitológiás természetfestésének alapja és ezen alapul a nyelv-
vel és stílussal szemben elfoglalt magatartása: nemcsak tudatosan 
szépíti, hanem szinte ízleli, tapintja, szagolja. 

Vegyük most már elő Csokonait.11 ő is Kazinczyéhez hasonló 
kényes ízléssel válogatja ki a versbe méltó szavakat és kifejezése-
ket, de az ő szitáján á t ju t sok vaskosabb szó is, ha ízes, méginkább 
ha csiklandós jelentésű, festői hangulatú vagy zenei hangzású. A 
mitológia szó- és szóláskészlete bő alkalmazást nyer. Miniatűr-
vonzalmából kifolyólag szereti a kicsinységet jelentő szavakat és 
kicsinyítő képzőket. A szentimentális összetételeket alkalmazza, de 

10 Tolnai Vilmos: A nyelvújítás. A magy. nyelvtud. kézikönyve. II. 12, füz. 
Bp, 1929. 148—149, 1. 

11 L. Harsányí: Rokokó ízlés a magy. irod.-ban. Sárospatak, 1930. 



csak a legkényesebbeket; épígy az andalító, bágyasztó igéket. Jelzős 
kifejezései Kazinczyéhoz hasonlóan finomkodók, de jelzőinek minő-
sítő tevékenysége sokkal elevenebb. Különösen kedveli a bonyolult, 
ellentétes jelzőket, sokszor halmozva. Kép-készlete szintén kényes 
ízlés hordozója, Kazinczyénál több elevenséggel. Természeti képei, 
hasonlatai szentimentálisan édeskések, elfogódottak, de kedélyesebbek, 
játékosabbak, mint elődeié és utódaié. Jobban szereti a nappalt, mint 
az éjszakát, a tavaszt, mint az őszt, temetőbe pedig ritkán látogat el. 
Igen sok virágot ismer (legkedveltebb a rózsa, de kedveli a jázmint, 
nárciszt, rozmarínt, jácintot, tulipánt, mirtust stb,), madara azonban 
neki is alig van más, mint a szentimentalizmus szent madara: a füle-
müle, A természetet megtölti pásztorokkal és játékos mitológiával. 
Nagy területet azonban ő sem tud összefogni, csak a kicsinységek 
érdeklik, 

Kisfaludy Sándor egy-két szóújításon kívül (langy, mereng) kü-
lönösen a németes összetételek népszerűsítésével vett részt a szenti-
mentális stílus kialakításában. Különösen kedveli a báj- , élet-, láng-, 
öröm-, rózsa-, szív-, tűz-, vér-előtagúakat. Divatba hozta ezenkívül a 
-z és -ng gyak. képzőket. — Szemere Pál, a szerencsés „szóálmodó", 
gazdagította a szentimentalísta nyelv szókészletét jónéhány sikerült 
szóval (ábránd, dalnok stb.) és résztvett az összetételek népszerűsí-
tésében. — Kisfaludy Károlynak is van egynéhány divatos ú j szava 
(csüggeteg, részvétlen, honáruló), de sokkal fontosabb az, hogy szó-
val és példával buzdított a németes verselés és szentimentális stílus 
művelésére. 

Sokkal döntőbb fontosságú Kölcsey szerepe a szentimentális nyelv 
és stílus kialakításában, A szentimentalizmus történetében a 19. sz. 
eleje ,,der Übergang des sentimentalen Menschen zum rein sentimen-
talischen,"12 Ez epekedő szentimentalizmus első nagy lírai költője 
Kölcsey Ferenc.13 Szentímentalizmusának belső előfeltételei (veleszü-
letett adottságok és élmények, különösen gyermekkori szerelme) adva 
voltak, de a kész érzelmi formákat német mestereitől, különösen 
Matthissontól, azután Gessnertől, Kleisttől, Höltytől, Salistól, Klop-
stocktól Schillertől tanulta, E formák: sírásban gyönyörködő önkínzó 
bánat; viszonzatlan, elmúlt, halott iránt érzett, a világtól meggátolt 
siránkozó szerelem; vágyó, bánatos, érzékeny hangulat.14 Ilyen 
sóvárgó, epekedő lélek kifejezője csak sóvárgó, epekedő szentimen-
tális nyelv és stílus lehet. 

A Kazinczytól irodalmivá, kecsessé fínomított irodalmi nyelvet 
használja és önti el még határozottabb szentimentalízmussal. Azokat 
a szavakat szereti leginkább, amelyek legszentimentálísabb tartal-
múak (gerjedelem, kény, korány, virány stb,); épígy az összetételek 
közül is a legkényesebbeknek ad elsőséget (báj lehellet, kény virány, 
lángérzemény, rózsapálya, szellemkebel stb,). Érzéki szó helyett szí-

13 M. Wieser: i, m. 229. 1. 
13 Lelkialkatának kitűnő elemzése: Szerb: Kölcsey. Minerva, V. k. 72—119. I. 
» Szerb: i. m. 88—91. 1. 



vesen használ elvontat, pl.: ,,Gúnyol a gőg téged álnokul" (Genius 
s z á l l , . . ) . Néha viszont a szokottnál valóbb: ,,Mi kedves olvadnom 
tüzedben" (Tiszták m i k é n t . . . ) . Kedveli a nagy, de kevésbbé megha-
tározó jelzőket: (aetheri, égi, isteni, tündéri; különösen a szent ked-
velt jelzője). Kicsinyítő és gyakorító képzők teszik gyengédebbé a fő-
neveket, lágyabbá, határozatlanabbá az igéket (lyánka, rózsácska, 
szelecske; járdái, nyögdel, ömledez, röpes, szállong). 

Kölcsey hozta divatba a Bajzánál és örököseinél úgy elterjedt 
szokatlan határozóhasználatot: 

Minden órám csüggesztő magányom 
Néma csenden búnak szentelem, (Mindem órám.) 

Kedveli és kifogyhatatlan bőséggel használja a metaforákat, de 
ezek mind kényesek, szentimentálisak: „szent fáim alkonyában" 
(Ideál); ,,Igy él a repke rózsaszájjal, Csókolván Flóra kedvesét," 
(Phantasia) ; „Merengtem a kény árjain" (Tiszták mikén t , , , ) . Sok-
szor annyira halmozza a képeket és metaforákat, hogy logikai elem-
zésük alig lehetséges, de bizonyos érzelmi és hangulati egység ilyen-
kor is összefűzi a kép elemeit (Genius szál l , . , ) , Az ilyenekről mondja 
Toldi,15 hogy alakja i körvonalatlanok, határozatlanok, ideái megíog-
hatatlanok, inkább hangulatok. De ahol nincs képhalmaz, sokszor ott 
is egészen határozatlan, megfoghatatlan, pl,: 

Egykor homályos érzetek álmain 
Borongva lengett képzetím angyala, (Egykor homályos,,,) 

Természeti képei, hasonlatai idillikusak, szentimentálisak, E 
téren tanult legtöbbet Matthissontól. Balzsamos, nyögellő esti szellő, 
a víz tükrében visszaverődő holdfény, csónak a csörgő víz habjain, 
illatos erdő, benne philomela nyögellése (Alkonyi dal) ; néha-néha 
egy kis szomorúfűzzel, mirtussal díszített temető-romantika, itt-ott 
rokokó-mitológiai vonások. 

Bajza József nyelve és sítlusa a beteljesedés, Üj vonás kevés 
van, de az eddigiek szinte mind együtt vannak és minden mást hátra-
szorítva egyedül uralkodnak. 

Szóhasználata, összetételei, ha lehet, még szentímentálisabbak. 
Százakra megy az -at -et képzős szavak száma az eddigi -ás -és he-
lyett.10 Kölcsey nagy jelzői helyett Bajzánál a bájló, édeni, langy, 
ömlengő-félék szaporodnak el. Sok a németes -dús, -ellenes, -mentes, 
-teli, -üres utótagú és túl- előtagú jelzős összetétel. Igéi hasonlóak 
főneveihez és jelzőihez: lágyak, andalítóak, A gyakorító képzőket még 
Kölcseynél is jobban szereti (-z, -ng), így is gyengíti az egyébként 
is gyengéd igék funkcióját és emeli lágyságukat, 

A határozók szokatlan használatára nála is jócskán találunk 
példát; feltűnő a -lag -leg határozórag kedvelése a régebbi -an -en 

15 A m. nemz. irod. tört- rövid előadásban. Pest, 1864—65. 207. 1. 
16 Tolnai: A nyelvújítás. Bp. 1929. 170. 1. 



helyett. A szóképeket ép úgy szereti, mint Kölcsey, ezek époly ké-
nyes ízlés hordozói, mint az övéi, A Kölcseyéhez hasonló nehezen 
kibogozható képhalmazok és mondatfüzérek azonban alig vannak. A 
romantikától eltávolodó józan egyenes vonalúság, áttekinthetőség jel-
lemzi költeményei stílusát, 

A képdíszletezést az idilli irányába fejleszti, Már Kölcseynél 
hiányzik némely tipikus, a német szentímentálisoknál unos-untalan 
felötlő mozzanat (várrom, sejtelmes erdő remetével, vadásszal, hegyi 
kápolna, pásztor stb.), ezek helyett bizonyos virányos, csalogány-
dalos, kevésbbé titokzatos, idilli világ tárul elénk. Még inkább így 
van Bajzánál, Közös motívum természetesen akad bőven: holdvilág a 
tó tükrében, hajnali és esti pir, csalogánydal, temető holdvilággal, 
szomorúfűzzel, setét fejfákkal és friss sírhantokkal, Üjak: virányos 
mező, kies liget, hímes rét, rózsaillatos kert és még egynéhány. Iga-
zában nem annyira az elemek újak, mint inkább összefűzésük ad ke-
vésbbé vadregényes, de idillibb, színesebb, illatosabb, gyengédebb ké-
pet. Lássunk egyet: 

Ekkor már közízlés volt a szentimentalizmus, a nyomon kísért 
stílus pedig szinte hivatalos stílus, különösen a líra területén, de a re-
gény, eposz, dráma stílusa is á t meg át volt itatva szentímentaliz-
mussal. Lírikusok közül elég Eötvös, Tompa, Vachott Sándor, Keré-
nyi és a többi almanach lírikus nevét említenünk, az epikusok közül 
Garay, a regényírók közül Jósika stílusa a leginkább szentimentális. 
A közízlés általánosságának bizonyítására legyen elég említeni, hogy 
Széchenyi hazánk fővárosának a Honderű nevet akarta adni a szürke 
Buda és Pest helyett, íróink szívesen használták a Tündefi,- Vad-
ormi,- Bústaví-féle álneveket, almanachjaínk, divatlapjaink, az érint-
kezés formái, öltözködés, lakás mind magukon viselik a szentimenta-
lizmus bélyegét. Sőt e területeken uralma tovább is tartott, mint az 
irodalmon, mert itt Petőfi, bár kezdetben ő sem tudta kivonni magát 
a szentimentalizmus bűvöletéből, szembefordult vele, gúny tárgyává 
tet te és vele ellentétes új közízlés megalapítója lett. Utána már nem 
volt divat szentimentális stílusban írni, S ha egyesek mégis írtak, így 
a Petőfit túlélő almanach-lírikusok, vallásos és alkalmi költők, el-
kerülhetetlenül maradiakká bélyegeztettek. Egyes vonások (szóhasz-
nálat, összetételek) azonban élnek napjainkig versben prózában egy-
aránt . 

Báj ló aranyfény 
Csillog szelíden 
A reszkető tó 
Hullámain, 

Némul az erdő, 
A messze síphang 
Reszketve nyögdel 
A légen át. 

Fölserken a szél 
Rózsák öléből, 
S völgyek hűs árnyin 
Zokogva leng 

Kéklő virággal 
Hímzett ligetben 
Rejtezve csattog 
A csalogány. (Esthajnal.) 



FIGYELŐ. 

Tíz év a számok tükrében. 
Blazovich Jákó. 

A számok beszédesek. Az újkori ember esküszik tanúvallomá-
sukra. Sokszor számszerűsítéssel olyan igazságok birtokbavételére is 
tör, amelyek a számok titokzatos birodalmán ugyancsak kívülesnek. 
De tagadhatatlan, hogy a számok főleg tényigazságoknak sokszor 
olyan hangsúlyt, távlatot tudnak adni, amire a legszemléletesebb fo-
galmazás sem képes. 

A „Magyar Statisztikai Évkönyv" köteteit tanulmányozzuk. Az 
utolsó — az 1937-es évről — néhány hónapja jelent meg. A számok 
megolvashatatian rajai szállják meg ezeket a köteteket. A XXXIV, 
(1926-os) kötet új függelékkel gazdagodott: nemzetközi adatokat kö-
zöl. A függelék szerencsére állandósult. E függelékek tükrében kísé-
rel jük meg az 1927—1937 közti időszak néhány jellegzetes, fontos 
tünetét kivetíteni. Főleg Európa sorsa érdekel bennünket. 

Érdeklődésünk elsőnek a népesedési mozgalom táblázatai felé 
fordul. Milyen Európa arculata ilyen vonatkozásban? 

A legfontosabb kétségkívül a születések számadataínak hullám-
zása. íme egy kivonatos, szemléltető táblázat: 

O r s z á g 
Ezer lakosra esik élveszületés 

O r s z á g 
1905—1909. 

évi átlag 1927 1937 

Angol ország 26.7 17.1 15.3 
Franciaország 20.1 18.1 14.7 
Lengyelország 45.5 31.9 24.9 
Németország 32.3 18.4 18.8 
Olaszország 32.6 26.9 22.7 
Románia 40.1 35.3 30.8 
Magyarország 36.3 25.7 20.2 

A kis táblázat mögött nemzetek, mondhatnók Európa tragédiája 
viharzik. A születések száma az egész földrészen süllyedőben van 
— az egyik országban lassúbb, a másikban gyorsabb ütemben. Ez más 
szóval annyit jelent, hogy a nyugati kultúrát hordozó nemzetek élet-



gyökérzete rothadóban van. Ennek a megállapításnak komorságát 
nem enyhíti a halálozási percent esése sem. A táblázatból tompán 
sírnak ki Franciaország születési számadatai. Franciaország szomo-
rúan t á r j a a világ szeme elé azokat a következményeket, amelyekkel 
egy nemzet születési számának apadása jár. Nem lesz érdektelen ezt 
a szomorú „Gallia dooet"-et, a francia tanulságokat kissé részletezni. 
Az egykori neves francia sebésznek, Richet-nek fia, az orvos-pro-
fesszor Charles Richet az egyik legelőkelőbb francia szemle, a 
„Revue des Deux Mondes" 1939. február 1-i számában, „La destinée 
de la France et sa dénatalité" (Franciaország sorsa s a születések 
csökkenése) címen egy tanulmányt közöl. Ennek alapján vázoljuk, 
mit is tanít Franciaország példája, amely már Európa-szerte köve-
tésre talál. 

Franciaország — ír ja az orvosprofesszor — vagy félszázad óta 
hanyatlóban van. Ha összehasonlítjuk az 1888-as Franciaországot az 
1938-assal, szomorú mérleget kapunk, „Az ország nagysága, expan-
zív ereje, kereskedelme, ipara, földmívelése, pénzügyi és gazdasági 
ereje, tudományos és irodalmi fejlődése a hanyatlás képét mutat ja ." 
Csak a gyarmatosítás terén van haladás, A szomorú tünetek egy kö-
zös forrásra utalnak: Franciaország lassan de biztosan néptelenedik. 

1876-ban a mainál kisebb területű Franciaországban a születé-
sek száma 1.022.000. 1937-ben ez a szám a megnagyobbodott ország-
ban 616.000-re süllyedt. Az esés 40%-os, Ezzel szemben ugyancsak 
1937-ben Németországban 1.275.000, Olaszországban 985.000 a szüle-
tések száma. Hatvan év alatt a bennszülött francia lakosság alig 
gyarapodott, míg a német és olasz nemzet majdnem megkétszere-
ződött. 

A szomorú tény első következménye, hogy Franciaországot el-
öntötték az idegenek. Ma 3 millió az idegenek száma — nem szá-
mítva a régebben bevándorlottak már francia területen született le-
származottjait, Ez utóbbiakkal együtt az idegenek száma közel jár a 
6 millióhoz — tehát a lakosságnak majdnem 14%-a, S ez még bizo-
nyos szempontból szerencse: az idegenek betódulása nélkül Francia-
ország lakossága ma nem 41, hanem legfölebb 37 milliót számlálna. 
Ha a beözönlés valaminő okból megszűnnék, s viszont a születések 
számának süllyedése megtart ja mai ütemét, Franciaország lakossá-
gának száma ötven év múlva mindössze 28 millió lesz — ennek is a 
fele aggokból fog állni. Katonai szempontból vizsgálva a szomorú 
jelenséget, a mai Franciaország egy-egy korosztálya mindössze 250.000 
ember — ezzel szemben Németország 500.000-es, Olaszország 
400.000-es korosztályokkal rendelkezik. 

Hol keressük ennek a végzetszerűen előretörő áramlatnak okait? 
Az ok döbbenetesen egyszerű: „Nekünk nincsenek gyermekeink, mert 
nem akarunk gyermekeket." Richet kíméletlen őszinteséggel állapítja 
meg, hogy a lehetséges gyermekek fele a lét küszöbét sem lépi át. 
E mellett Párizsban (ma már valószínűen a vidéken is) az évi abor-
tusok száma messze felülmúlja a születések számát. „Minden év-
ben az abortus több franciát öl meg mint a világháború egy eszten-



deje." A 8 millió francia családból 7 millió családban van egy vagy 
két gyermek — soknál egy sem. Az eredmény, hogy vagy 30 départe-
mentban nagy számmal találunk elhagyott tanyákat, ugaron heverő 
földeket, félig lakatlan falvakat. 

Mint a vészharang szava, úgy csendül el Ríchet utolsó mondata: 
„Des enfants ou la mort!" — gyermekeket, vagy a halál martaléka 
vagyunk! A vészharangot egy orvosprofesszor húzza, aki közvetlen-
közeiről szemléli nemzetének pusztulását s nem másod-harmadkéz-
ből kapott anyag a lapján alakítja meg a maga véleményét, 

A francia szellemi előkelőség egy másik tagja, Adolphe Landry, 
az egykori miniszter is egy alapos munkában (La révolution démo-
graphique) t á r j a föl nemzete előtt a fenyegető veszedelmet, Landry 
kiterjeszti vizsgálódásait a múltra is s arra a megállapításra jut, hogy 
Görögország s Róma bukásában egyik legfontosabb tényező a szüle-
tések számának visszaesése volt. Mindkét kultúrállamban először bő-
séges volt a gyermekáldás. Életerejük akkor kezdett hanyatlani, 
amikor a gyermekek sora ritkult. Mintha Polybíus időnket jellemezné, 
amikor ezeket í r ja koráról (Kr, e, II, sz.) : „Az egész Görögország 
olyan emberhiányban szenved, hogy a városok elnéptelenednek, A 
mai emberek a fényűzés, a pénz, a kényelem szeretete miatt nem 
akarnak családot alapítani, vagy ha mégis rászánják magukat, nem 
akarnak családot felnevelni, legföljebb egy vagy két gyermeket, 
hogy vagyont hagyhassanak rájuk, hogy fényűzésben nevelhessék 
őket," A gyermekáldás elleni bűnös védekezés megtörte Görögország 
életerejét. Ugyanez volt Róma sorsa is, A rómaiak száma egyre csök-
kent, idegenek özönlötték el nemcsak a fővárost, hanem a hadsere-
get is, A vérbeli római katonaság hiánya volt a birodalom egyik sír-
ásója is. 

Rendkívül tanulságosak a német állapotok is. Mint a fönti táb-
lázat mutatja, Németország 1927 és 1937 között némi emelkedést 
mutat a születések számát illetőleg. Érdemes kissé közelebbről is 
szemügyre venni a német népesedési viszonyokat, 

Németországban még a XIX, század második felében is magas a 
születési ezrelék. 1871—80, közötti évi átlagban ezer lakosra 39.1 
születés esik. A szám a XX. század elejével kezd lemorzsolódni, de 
1905—1909 között, mint láttuk, még mindig 32.3. A világháború után 
az esés rohamos: 1927-ben lezuhan 18.4-re, 1933-ban pedig mind-
össze 14.7, Ez volt eddig a legmélyebb pont. A következő évben, 
1934-ben az ezrelék fölszökik 18.4-re, 1935-ben 18.9-re, 1936-ban 
19.0-ra. Az 1937-es év ú j ra némi esést mutat: 18.8. Számokban a kép 
ekként fest: 

1933-ban született 971.000 gyermek, 
1934-ben született 1,198.000 gyermek, 
1935-ben született 1.264.000 gyermek, 
1936-ban született 1.279.000 gyermek, 
1937-ben született 1.275.000 gyermek. 
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A javulás tehát jelentékeny: évi átlagban az utóbbi esztendők-
ben mintegy 300.000-rel több gyermek születik mint a közvetlenül 
megelőzőkben, (N, B, A német népesedési statisztika még ezzel a 
javulással sem kielégítő!) A jelenség magyarázatát Burgdorfer, a 
német Statisztikai Hivatal igazgatója a következőkben talál ja meg, 
(L, A, Landry cikkét a „Temps Présent" 1939, febr, 24. sz.-ban.) 

A nemzeti szocialista kormányzat keményen bünteti a bűnös 
abortusokat. Az eredmény nem is maradt el: az abortusok száma ro-
hamosan esett. A legföltűnőbb volt Ausztria esete: néhány hétre a 
Németországhoz való csatolás után a születések száma különösen 
Bécsben jelentékenyen emelkedett. 

Eredményesnek mutatkozik a házasulandóknak nyújtott kölcsön 
rendszere is. Mint ismeretes, a német állam a családalapítás megköny-
nyítése céljából a házasulandóknak kedvezményes kölcsönt ad, ame-
lyet részletekben kötelesek törleszteni. A törlesztés óhajtott módja a 
gyermek: az állam minden gyermek után egy-egy részt törlesztett-
nek tekint. A tapasztalat azt mutatja, hogy az 1935-ben kötött házas-
ságok közül azoknál, ahol az újházasok igénybe vették az állami köl-
csönt, a születések száma 39%-kai magasabb mint a többieknél. 

Egy további ok Burgdorfer szerint a munkanélküliség vissza-
szorítása. Ez a körülmény természetesen fokozta a jövőbe vetett bi-
zalmat s ezzel a házasodási kedvet is, sőt közvetlenül a születések 
számára is kihat. 

Végül szerepet játszik a faji, nemzeti öntudat emelkedése is. 
Burgdorfer szerint a nemzeti, fa j i közösség tudatának erősödése meg-
fékezi azt a túlzó individualizmust, amely a születések számának 
süllyedéséért elsősorban felelős. 

Korai volna a mindössze néhány évre ter jedő német tapasztala-
tokból messzemenő, végérvényes következtetéseket vonni. Kétségte-
len, hogy a fölsorolt tényezők jótékonyan, jelentősen közrehatnak a 
ba j orvoslásában, de tartós és gyökeres változást csak a fenyegetett 
nemzetek erkölcsiségének emelkedésétől tudunk várni. Richetnek 
igaza van: „Nincsenek gyermekeink, mert nem akarunk gyermeke-
ket." Ez a művelt emberiség jövőjére végzetes „nem akarunk" nem-
csak nemzetgazdasági, népjóléti, hanem utolsó gyökérzetében erköl-
csiségi korkérdés: megoldása nem fog másként sikerülni, mint ha a 
családi élet anyagi létföltételeinek biztosítása mellett a házasélet eti-
ká ja tisztul, a házastársaknak Istennel és nemzetükkel szemben fönn-
álló felelősségtudata ú j ra elevenné lesz. A császári Róma nagyszerű 
törvényekkel sietett a haladó családi élet, a gyermek védelmére, de 
a kor lefelé rohanó szekerét nem ezek, hanem a katakombákból föl-
vonuló kereszténység kötötte meg, 

Egyre nyugtalanítóbbak a hazai állapotok, A magyar gyermek-
sereg is veszedelmesen ritkul, A fönti táblázat magyar adatai fenye-
getően meredeznek felénk. Állítsuk ezt a szomorú képet még éle-
sebbre, íme, az utolsó negyedszázad népesedési hullámzása hazánk-
ban! 



É v Születés Halálozás 

1911—1915. évi átlag 251.004 179.277 
1916—1920. „ „ 172.209 171.564 
1921—1925. „ „ 240.129 162.503 
1926—1930. „ „ 221.594 144.853 
1931—1935. „ „ 198.025 139.592 
1936 188.679 128.333 
1937 187.641 128.049 

A táblázat nem szorul magyarázatra. Amilyen örvendetes a ha-
lálozási statisztika, oly aggasztó a születések számának következetes 
esése, A tünet még aggasztóbb, ha egybevetjük a román születési 
arányszámokkal. Kevés vigasztalót találunk abban a tényben, hogy 
kedvezőtlen születési statisztikánkban nem annyira a vidék, mint 
inkább városaink a bűnösek. Az 1930-as népszámlálás világosan iga-
zolta, hogy főleg az ország nyugati részében (pl. a Dunántúl u. n. 
egykés sarka) már a vidék életgyökérzetén is rágódik a szú. A váro-
sok bűnös példája egyre rombolóbban hat ki a vidéki lakosságra. 

Örvendetesebb kép tárul elénk — legalább első tekintetre — 
ha a világ összlakosságának számbeli viszonyait vizsgáljuk. Hogy az 
összehasonlításra biztosabb, szélesebb alapunk legyen, az alanti táb-
lázatba beiktattuk az 1810-es és 1913-as (a világháborút közvetlenül 
megelőző évi) adatokat is. Az adatok — főleg Ázsiára és Arikára vo-
natkozólag — nem feltétlen bizonyosságúak, de amennyiben nem nép-
számlálásból erednek, komoly, szakszerű becslésen alapulnak. 

A világ lakossága milliókban. 

V i l á g r é s z 1810-ben 1913-ban 1927-ben 1937-ben 

Európa 188 463 469 530 
Ázsia 380 875 1046 1154 
Afrika 99 129 137 151 
Amerika 21 193 235 272 
Ausztrália 2 8 9 11 

Összesen: 690 1668 1886 2118 

Az első tanulság, amely a táblázatból kikívánkozik, hogy az 
utolsó 127 esztendő alatt az emberiség létszáma több mint meghá-
romszorozódott. A létszám emelkedése a XVIII. század végével kez-
dődik s egyre gyorsabb ütemű lesz. 1800—1900 között az átlagos évi 



szaporulat 7,15 millió, az utolsó évtizedben pedig már 21,2 millió. 
Milyen tényezők együttes hatásában keresendő a magában álló új-
kori történelmi jelenség magyarázata? 

Az első okot azokban a gyökeres politikai, gazdasági és társa-
dalmi változásokban kell keresnünk, amelyeken a művelt emberiség 
a XVIII, s főleg a XIX. század folyamán átment, A feudalisztikus 
rendszer, a rendiség megdőltével, az egyéni szabadság megnövekedé-
sével a családalapítás sokkal könnyebbé lett. Annál is inkább, mivel 
a technika rohamos fejlődése s a nyomában járó gyáripar ter jedése 
egyre több kenyérkereseti alkalmat teremtett. Statisztikai adatok 
igazolják, hogy a népesség nemcsag tényleges, de természetes szapo-
rodása is a legnagyobb az indusztrializálódó országokban volt. 

Egy további ok, hogy a szóbanforgó időszak első nagyobb felé-
ben a születések száma magasan mozog. A XIX. század első évtize-
deiben, a materializmus pusztításai előtt a különböző társadalmi ré-
tegekben még jelentősek a valláserkölcsi erők, A gyermek még nem 
nyűg, amely ellen akár bűn árán is védekezni kellene, hanem a há-
zasélet természetes célja, az Isten áldása, így pl, Németországban 
még 1871—80 között a születések évi átlaga ezer lakosra 39,1, (1937-
ben 18,8,), A születések számának esése főleg az utolsó félszázadban 
lett egyre általánosabbá és rohamosabbá. 

A művelt világ népesedési mozgalmára kedvezően hatott a gyer-
mekhalandóság örvendetes csökkenése. Egészségügyi berendezésünk 
állandó tökéletesedése, a csecsemő véd elem szervezése, az anyák kellő 
ismeretekkel való ellátása egyre több gyermekéletet ment ki a halál 
torkából. Az előző századokban a gyermekhalandóság megdöbbentő. 
Adam Smith említi, hogy korában (XVIII. század) nem ritka eset, 
hogy egy anya 20 gyermeke közül alig kettő marad életben. Szeren-
csés az az anya, akivel gyermekeit megfelezi a halál. Németország-
ban pl. még 1900-ban is az egy éven aluli gyermekek 25%-a meg-
halt, Ma a nyugati országokban a gyermekhalandóságot sikerült 6—-
7 %-ra is leszorítani. Idehaza is jelentős a javulás, de még mindig 
sok a tennivaló. íme, az utolsó tíz év szélső számadatai. 

Száz élve szülöttre esik 1 éven aluli elhalt 
O r s z á g 

1927-ben 1937-ben 

Anglia 
Franciaország 
Németország 
Olaszország 
Románia 
Magyarország 

7 
8.3 
9.7 

12.0 

18.5 

5.8 
6.5 
6.4 

11.0 
17.8 
13.4 



Az emberiség létszámának rohamos emelkedésében talán a leg-
fontosabb tényező a különböző betegségek ellen folytatott kemény, 
kitartó harc nagy sikere, Az orvosi tudomány fejlődése, a technika 
térfoglalása, tökéletesedése szinte évről-évre szorítja lefelé a halá-
lozási percentet. Járványok, mint a pestis, kolera, himlő, amelyek 
pedig annyiszor megtizedelték az emberiséget, a civilizált területek-
ről szinte teljesen kiszorultak, A műtéti közbelépések ezrével törík 
ki olyan betegségek méregfogát, amelyekkel szemben a mult orvosi 
tudománya tehetetlenül állt, A diagnosztika finomodása számtalan 
esetben akadályozza meg a különböző betegségek végzetes elmérge-
sedését, Hihetetlenül fejlett hírszolgálati és közlekedési berendezé-
sünk minimális területekre szorítja az itt-ott még fellépő járványo-
kat. Hány ezer és ezer életet mentenek meg a különböző oltások, 
szérumok ! 

íme néhány adat a mondottak igazolására, Londonban a halálo-
zási ezrelék a XVIII. század közepe tá ján 40 körül mozgott, 1937-ben 
mindössze 12,6, A tífusz Angol országban 1871—75 között 1 millió 
lakos közül évi átlagban 595,4 halálos áldozatot követelt, 1896— 
1900 között már csak 34.2-őt. Hogy ez az irányzat mennyire erősö-
dött, mutat ja az utolsó évtized statisztikája. íme, egy kivonatos 
táblázat! 

O r s z á g 
E z e r l a k o s r a e s i k h a 1 á 1 o z á s 

O r s z á g 1905—1909-ben 
évi átlag 1927-ben 1937-ben 

Anglia 15,1 12.5 12.6 
Fr anciaor szág 19.5 16.5 15.0 
Lengyelország 29.4 17.6 14.0 
Németország 18.3 12.0 11.7 
Olaszország 21.7 15.7 14.0 
Románia 25.9 23.0 19.3 
Magyarország 25.7 17.7 14.2 

Hogy a táblázatban szemléltetett tünet még erősebben kidom-
borodjék, ideiktatjuk az utolsó évek megfelelő magyar adatait . 

Halálozások száma Magyarországban: 
1921—1925 közt évi átlag 162.503 
1927-ben 150.675 
1931—1935 közt évi átlag 139.562 
1937-ben 128.049 

A születések és a halálozások számának kitartó esése különös 
és fontos társadalmi jelenség előidézője: Európa öregszik. Évről-évre 



a fiatalok száma kisebbedik, az öregek korcsoportja növekszik. A 
korcsoportok természetes arányszáma tehát megváltozott. Kiszámí-
tották, hogy pl. Németországban, ha a népesedési mozgalom mai 
irányzatát megtartja, 30 év múlva az öregek száma megkétszerező-
dik. A jelenség már magyar viszonylatban is erősen érződik. Az 
1930-as népszámlálás szerint Magyarországon 

1920-ban 70 éven felüli ember 238.000, 
1930-ban 70 éven felüli ember 319.000 volt. 

Hogy ez az elváltozás a nemzettársadalom szempontjából milyen 
súlyos következményekkel jár (munkaerő csökkenése, az ellátásra 
szorulók növekedése stb.), azt nem kell hangsúlyozni. 

Milyen reményekkel tekinthet Európa a népesedést illetőleg a 
jövőbe? 

Félő, hogy a születési apály a jövőben sem fog gyengülni, sőt 
egyre keletebbre húzódik. Ennek természetes következménye, hogy 
a halálozás csökkenésének eredményeképpen a lakosság száma egy 
ideig emelkedni fog, de aztán lassan-lassan esni kezd. Az fog be-
következni, amit Franciaországban már látunk: a bennszülött lakos-
ság növekvése máris megszűnt, a mutatkozó hiányok csak bevándor-
lókkal tudja pótolni. Baudhuin szerint Belgiumban, Németországban 
ez a forduló I960 t á j án fog bekövetkezni. Richet szerint Európa lát-
határának szélén az elszlávosítás, ma jd az ázsiai gyarmatosítás ve-
szélye imbolyog . . . 

Tanulságos eredményekhez jutunk, ha abban az irányban vizs-
gálódunk, miként helyezkedik el Európa megduzzadt lakossága a te-
lepülés módjának szempontjából. Ismeretes, hogy elsősorban az 
indusztriális forradalom, a termelési és közlekedési apparátus elgé-
pesedése milyen lendületet adott az elvárosodásnak. Évtizedről-év-
tizedre nő a nagyvárosok (100.000-nél több lakossal bíró települések) 
száma. A fejlődésről beszédes képet nyúj t az alanti táblázat. 

Európa 
lakossága 

milliókban 

Nagy- Nagyvárosok lakossága 

É V 
Európa 

lakossága 
milliókban 

városok 
száma 

Összesen 
milliókban 

Európa 
lakosságának 
százalékában 

1850 266 42 12.5 4.7 
1880 318 95 28.7 9.0 
1913 463 183 60.8 13.2 
1927 469 215 74.0 15.8 
1937 530 263 92.0 17.3 

Nyolcvanhét év alatt tehát Európa lakossága mintegy megkét-
szereződött, ezzel szemben a nagyvárosok lakosságának száma majd-



nem nyolcszorosára emelkedett, A vidék egyre erősebben tódul a 
városokba. Magyarországon 1920-tól 1930-ig nem kevesebb mint 
103,000 ember cserélte föl a vidéket a várossal. A jelenségnek kü-
lönböző káros következményei vannak. Csak egyet, a legaggasztóbbat 
akar juk kisarkítani: az elvárosodás elől jár a gyermekszületések szá-
mának süllyesztésében, íme néhány adat, Párizsban 1828-ban ezer 
emberre 38,4 születés esik, 1931-ben már csak 14,3. 1932-ben Ber-
linben a születések száma 8,1%, Bécsben mindössze 7,3 % volt. Az 
1930-as népszámlálás ilyen vonatkozásban idehaza is szomorú ered-
ményeket tárt föl, Budapest 1920-tól 1930-ig mindössze 531 főnyi 
természetes szaporodást tud fölmutatni, (L, Kovács L,: Népesedésünk-
Magyar Szemle XVII, köt,) Ugyanazon időközben Pécs tényleges sza-
porodása 29,7 %, Bajáé 23,0 %, ezzel szemben Pécs természetes 
szaporodása —0.6 %, Bajáé —0.2 %! Nem kell hangsúlyoznunk, 
hogy a vidéken a városok példája milyen végzetesen vonz , . . 

A statisztikai évkönyvek természetesen más vonatkozásban is 
élénken tükröztetik az évtized mozgalmas életét. Számokban vonul el 
előttünk az a hatalmas munka, amely a kultúrélet minden ágában 
lázasan folyik. Tömeges termelés az egész vonalon. Hogy a minőség 
nem mindig tart lépést a mennyiséggel, az természetes, így gondol-
kozóba ejt bennünket, amikor a közműveltségi rovatban azt olvas-
suk, hogy a megjelent könyvek száma 1936-ban Magyarországon 
3392, Franciaországban 16,679, Németországban 23,654 s Orosz-
országban (1935-ös adat) 42,698, Nem volna-e az emberiség boldo-
gabb, ha e könyv-tömeg egyik-másika nem látott volna napvilágot?! 

Az élet szószerinti mozgalmasságára vet fényt a világ autóállo-
mányának rohamos emelkedése: 

1910-ben az összes autók száma 468.000, 
1927-ben az összes autók száma 29,687,499, 
1937-ben az összes autók száma 43,078,730, 

Még gyorsabb emelkedést mutat a rádió: 

A r á d i ó k s z á m a 
1927-ben 1937-ben 

Németországban 2,009,842 8,167,957 
Angliában 2,395,174 7,914,506 
Magyarországon 83,314 365.354 

Ez utóbbi számoszlopok mögött a történelmi élet egészen új, 
beláthatatlan hatású tényezője húzódik meg. 

A számok beszédesek. De prófétai trónust a számoszlopokra 
mégsem volna ajánlatos állítani: a próféta pórul járhatna. Egy angol 
statisztikus, Gregory King 1698-ban Anglia lakosságát 5.5 millióra 
teszi. Számításokra alapozott jóslata szerint ez a szám 2300-ban fog 
megkétszereződni s csak 3500—3600. tá ján 22 millióra emelkedni. 



Anglia lakossága 1936-ban 47 milliót s z á m l á l t . . . A számok beszé-
desek, de a történelemnek természetesen olyan erői is vannak, ame-
lyek a számra, erre a különös misztikusra nézve megközelíthetetlenek. 
Mindazonáltal a lelkiismeretes statisztika sok olyan igazságot tár 
kemény, félreérthetetlen fogalmazásban a társadalom elé, amelyekre 
fölfigyelni nemcsak érdemes, de a társadalom szempontjából ajánlatos 
is — az utolsó évtizedre vonatkozólag is. 

Tavasz van. 

Tavasz van. Március, A tél ím elinalt. 
Nyaka közé csördült egy sugaras nagy ostor. 
Zsibong a föld, mínt elhagyott, üres kolostor, 
ha száműzött fiai vissza a kihalt 
falak közé dalolva jönnek csapatostól. 

Mind ismerős. Csupán két-három renegát 
maradt le valahol. Más nincs, ki visszakozna. 
Ajándékul szívét mind, mind kacagva hozza, 
s holnapra már a ködnek fátylán remeg át 
a virradat elé ujjongva a zsolozsma, 

A nap, e gyermekarcú másoló barát, 
erdők-mezők fölé hajol, s mint pergamentek 
ívére, fest kizöldült fű s fa-regimentet. 
S alázatos, Csupán egy Ave Máriát 
kér halkan tőletek, kik a tavaszban mentek. 

Irigylem a napot. Ezernyi bimbó, rügy fakad, 
ha uj ja i keresztülfutnak a tar álén, 
egy röpke hét alatt a föld virágba áll. Én 
meg, bár mögöttem annyi szép tavasz akad, 
alig fejeztem be első iniciálém. 

Gerézdi Rábán. 



KÖNYVEK. 

Àz egyházi év néprajza. 
Dr. Karsai Géza. 

Az egyházi év fénylő, diadalmas ívként veszi körül földi életünk minden 
megnyilvánulását. Az Űr és a szentek ünnepeinek istentiszteleti rendje és a 
hozzája fűződő szokások immár ezer esztendő óta nevelik, építik és oltalmazzák 
kemény fajtánkat, a magyart. Természetes emberi, ősi magyar és keresztény 
elemek szövődnek egybe csodálatos művészi egységgé, amíg az egyházi év népi 
megülésének évszázadok áhítatától megszentelt, jellegzetesen magyar módja ki-
alakult. Napjainkban már erősen megfogyatkozott a régi gazdagság, sok szín 
eltűnt vagy kifakult az egyházi év magyaros pompájú köntösén. Legfőbb ideje 
tehát, hogy lelkiismeretes gyűjtőmunkával összeszedjük és feldolgozzuk azt az 
anyagot, ami az egyházi év népi átélése, megszentelése szempontjából megmaradt 
és a mult romemlékei között gyöngyszemként föllelhető. Ennek a szükségletnek a 
felismerése szülte —• az általános néprajz keretéből kiválasztva — a néplélek 
vallásos megnyilatkozásait önálló módszerrel kutató tudományt, a vallásos nép-
rajzot. Az új tudomány tárgyi és módszertani szempontból egyaránt megállja a 
helyét, A katolikus hittudomány, erkölcstan és liturgika, az európai művelődés-
történet és az általános néprajz találkozási pontjai elég anyagot szolgáltatnak 
hozzája. A vallásos néplélek viszont teljes megértést, bizonyosfokú azonosulást és 
fogékony, eleven hitet is kíván a kutatótól. Ez eléggé megokolja azt, hogy miért 
kell külön szempontként fölvenni, módszertanilag elkülöníteni az Egyház és a 
néplélek egymásra való hatásának vizsgálatát, 

Bálint Sándor, a neves szegedi kutató nemrég megjelent könyve1 éppen 
ezért fokozottabb érdeklődésünkre tarthat számot, hiszen a magyar vallásos nép-
ra jz új tudományának első számottevő összefoglalását, az új szempont kitűnően 
sikerült alkalmazását kapjuk benne. Munkája tulajdonképpen csak az első da-
rabja egy több önálló kötetre tervezett sorozatnak, amelyben az esztendő meg-
szentelésén kívül a magyar búcsú járásnak, az emberi élet fokainak, a néphitnek 
stb. vallásos néprajzát akarja a szerző külön-külön feldolgozni. Az előttünk fekvő 
kötet első fele megadja az új tudomány elvi alapvetését, a második fele pedig 
az esztendő megszenteléséről szól. Megfelelő elméleti előmunkálatok hiányában 
természetesen csak körvonalakat, vázlatos fejtegetéseket kapunk alapvetés gya-
nánt, de ennyi is elég ahhoz, hogy az új szempont termékenységéről meggyőződ-
jünk. Bálint élvezetes és eleven stílussal mutatja be a magyar néplélek jellegze-
tes tulajdonságait. Utal néphagyományaink legősibb vonásaira és kifejti, hogy 
hogyan alakultak át ezek a kereszténységre való áttérés után lényegesen más ható-
körű jelenségekké. A magyarság alkalmazkodott az Egyház kialakut istentiszte-
leti és ünnepi rendjéhez, s művészi, meleg érzelmekké áthatott egységbe olvasz-
totta az új hitet a réginek elhalványodott, értelmetlenné vált töredékeivel. Szer-
zőnk színesen ismerteti az Egyháznak a magyar néplélekre és a népi műveltségre 
kifejtett mérhetetlen hatását, ősi templomaink ihletését, az egyes szerzetesrendek 
lelki és anyagi műveltségének, a búcsúi árásoknak és a szentek tiszteletének népi 
kivirágzását az egyes századokban. Jellemző szavakat talál a vallásos népközös-
séget kialakító céhek és jámbor társulatok közös kutuszának ismertetésére is. 
Majd bemutatja a népi kultusz fejlesztésében annyira fontos templomok és védő-
szentek, szobrok és képek, >szentelmények és egyéb tárgyak szerepét. Szól a pap 
és a hívek patriarchális kapcsolatáról, a miseszolgálat népies hajtásairól, a ke-

1 Népünk ünnepei. Az egyházi év néprajza. Kis nyolcadrét, 310 lap. Buda-
pest 1938. A Szent István-Társulat kiadása. 



resztény tanítás, a vasárnap és a hétköznapok megszentelésének népi vonatkozá-
sairól. A nagy szorgalommal összehordott és ügyesen kiválasztott történeti ada-
tokból kiviláglik, hogy a vallásosság szelleme a vallásos környezet döntő hatása 
révén egészen a legújabb időkig átjárta és meghatározta népünk életét. A magyar 
nép imádságos, munkás, türelmes és a legkisebb dologban is hűséges lelkülete 
bizonyítja ezt legjobban. 

A népi közösség élete az esztendőnek majd minden napján és majd minden 
vallásos megnyilatkozásában szinte napjainkig szigorúan kötött volt. Ennek a kö-
töttségnek és a magyarság jellegzetes hagyománytiszteletének köszönhetjük, hogy 
Bálint könyve második felében olyan szép képet tudott rajzolni az egyházi év 
népi megüléséről. A három ünnepkörre tagolt előadás anyagából kicsendül a ma-
gyar vallásos néplélek minden szépsége. Az Úr jövet hajnali vagy angyali miséi-
nek, énekeinek hangulata zsenge gyermekkorunk legelső élményeit ébreszti fel 
bennünk. A magyar karácsony gyermeki áhítatát, sajátos vonásait őrzik karácsonyi 
játékaink különböző típusai és a miklósozás, a regőlés ősi nyomokat rejtegető 
szokásai. Karácsonyi játékaink és énekeink gazdagsága, a magyaros típusú betle-
hemek szépsége megérdemelné, hogy valaki kimerítően foglalkozzék velük. Meg-
bízható előmunkálatok hiányában és a régi anyag hiányos, töredékes volta miatt 
ugyanis nem lehet még kielégítő módon ismertetni és az idegen, főként a német 
anyagtól élesen elkülönítve bemutatni a magyar karácsonyt. Bálint az eddig ismert 
anyagot híven felhasználja és egységes képet ad a bethlehemezés, miklósozás, 
Karácsony böjtje, a regölé®, Szent István, Szent János, Vízkereszt és Szent Balázs 
ünnepének népszokásairól, hogy csak a főbb fejezeteket említsük. Bőséges népi 
anyagot dolgoz fel a húsvéti ünnepkörben is, amelyből elsősorban a gergelyezés, 
a nagyböjt, a nagyhét (főként Nagyszombat) és Húsvét (határkerülés, Jézus kere-
sése) vallásos népszokásainak szép tárgyalását emeljük ki. A pünkösdi ünnepkör 
bemutatásában megint sok gondot okozott Bálintnak az eddigi részletkutatások 
hiányossága. Míg a magyar egyház középkori húsvéti szokásairól viszonylag 
többet tudunk, addig a pünkösdiekről semmi adatunk sincsen. Pünkösdi népszo-
kásainkról is nagyon hiányosak az ismereteink. A még napjainkban is élő pün-
kösdölést szerzőnk részletesen ismerteti. Bőven szól az Űrnapjához fűződő régi 
és újabb szokásokról, hagyományokról is, jóllehet a magvar Oltáriszentség-tísz-
telet és az úrnapi körmenetek története sem művelődéstörténeti, sem néprajzi, 
sem pedig liturgikus szempontból nincsen még feldolgozva. A pünkösdi ünnep-
körre eső sok népszerű szent tiszteletének egyelőre csak a körvonalait tudta meg-
rajzolni, mert alig támaszkodhatott valami előmunkálatra. De azért így is eléggé 
bő anyagot tud hozni Szent Iván, az egyes Mária-ünnepek, Szent Anna és Szent 
Márton tiszteletéről, A többinél, sajnos csak néhány adatot nyújt az eddigi ku-
tatás. Különösen érezhető ez a hiány a magyar szentek: Szent István, Szent 
László, Szent Imre, Szent Erzsébet és Boldog Margit tiszteleténél, amelyről pedig 
szorgalmas adatgyűjtéssel igen szép anyagot lehetne összehozni. 

Bálint Sándor világos fejjel, töretlen katolikus hittel és nemesen érző ma-
gyar szívvel megírt könyvét már a mondottak alapján is méltán nevezhetjük 
úttörő munkának. Valóban, egyszer meg kellett törni azt a kedvetlen, fásult 
közönyösséget, azt a lekicsinylést, amely hosszú évtizedek óta megüli a vezető-
nek nevezett rétegek lelkét, ha köznépünk vallásos megnyilatkozásainak méltány-
lásáról van szó, Ütat kellett törni a néprajz tudományában is, hogy a népi élet, 
a könyvek és kéziratok mélyén lappangó sokezer tény, adat és emlék végre nap-
világra kerüljön, hogy kiformálódjék belőlük a magyar vallásos néprajz önelvű 
tudománya. És végül útat kellett törni magában a népiélekben is, hogy föltárul-
jon a gyűjtő előtt, hogy nem egy esetben tudatára döbbenjen saját szépségének, 
régen elfeledett értékeinek. Bálint emelkedett stílusa, sok szemléltető példával és 
gyönyörködtető szövegbetéttel élénkített előadása nagyon megkönnyíti ezt az út-
törő munkát. Különösen a néppel legtöbbet és legközvetlenebbül foglalkozó faiusi 
papok és tanítók fogják majd értékelni a magyar nép szeretetének és buzgalmá-
nak nagy fáradsággal összehozott és élvezhető formában közölt eredményeit. Ök 
látják elsősorban, hogy az egyházi év valóban fénylő aranypánt, amely természet-
fölötti keretbe foglalja az egyszerű nép életét, biztosítja a maga kötöttségével „a 
lélek derűs komolyságát, hősi egyensúlyát és teszi a népi, paraszti életalakítást 
mostani pusztuló szépségében is olyan páratlanná." 



Farkas Gyula iroda lomtörténetírása. 
Or. Kolos Endre. 

Farkas Gyula könyvei nagy érdeklődést keltettek mindig a könyvpiacon. 
Ennek okai az általa felvetett új szempontok, rendszerezések, a német irodalomból 
vett módszerek, továbbá szellemtörténeti iránya, bátorhangú, szellemes és érdekes 
stílusa. Irodalomtörténetiről egyénisége egészen egyedülálló. Könyvei nem. a 
szokott értelemben vett irodalomtörténetet nyújtják, nem mélyednek el a költői 
egyéniségek vizsgálatában és a költői művek esztétikai elemzésében, hanem magát 
a zajló irodalmi életet rajzolják kollektív szemlélettel. Míg az irodalomtörténetek 
csak háttérnek festik meg a kornak nyüzsgő, váltzatos életét, kultúrtörténeti voná-
sait, irodalmi harcait, a fő teret az írók és művek esztétikai tárgyalása tölti ki, 
addig Farkas egyéb, elhanvagoltabb terület, anyag áttanulmányozásával, főleg a 
kor önszemléletének kutatásával új összefüggéseket fedez fel, de megáll ott, ahol 
az esztéta a nagy írók műveit kezdi magyarázni. Könyvei problémákat vetnek 
fel s az egyes írók működését és műveit csak a kérdéses probléma szempontjá-
ból tekinti, de ezek a problémák mindig érdekesek, korszerűek és tárgyalásuk 
hozzájárul a korszak megismeréséhez. De amint ez a módszer új eredményhez és 
összefüggések kimutatására vezet, époly mértékben veszedelmes is: egy-egy rend-
szerező elv, egy-egy szempont túlsúlyba jutása, az irodalomnak az egykorúak vé-
leménye szerinti sematizálása egyoldalúságra vezethet. Farkas sem ment mindig 
e hibáktól. Az adatokat bámulatos ügyességgel tudja csoportosítani, nagy tudását, 
anyagismeretét valósággal ragyogtatja, de a szintézist nem tudja nyugodtan el-
fogadni. 

Nagyobb művei a XIX. század irodalmának szellemi képét akarják új meg-
világításba állítani. Első könyve (A magyar romantika. 1930.) a század elejét 
öleli fel és minden értéke mellett is sok vitára adott okot, szintézisében pedig el-
nagyolt mű. A Sauer—Nádler-féle tá j szemléletet alkalmazza reális indítékokkal, 
de nem abszolút érvényességgel a felújulás korának irodalmára és a magyar 
romantikát abból vezeti le, hogy a „hagyománymentő dunántúli katolikus" és a 
„külföldies tiszai református" irodalom Vörösmarty-körének íróiban megszabadul 
a táji, felekezeti és kultúrális különbségektől és egységes, speciálisan magyar 
jelleget vesz fel. Második könyve (A Fiatal Magyarország kora. 1932.) ismét új 
módszert alkalmaz, a Prind-Petersen-féle nemzedékszemléletet, melyre a mult 
század harmincas, negyvenes évei igen alkalmasak. A Vörösmarty—Bajza—Toldi-
triász után Eötvös—Kemény nemzedékét, a centralistákat, végül Petőfi—Jókai— 
Degré-Pákh. stb. radikális csoportját, a „Junges Deutschland" mintájára magukat 
„Fiatal Magyarországának nevező írókat különíti el, persze csak tudományos 
módszerességből, mert az irodalomtörténet nem választja el a nemzedékcsoportokat 
egymástól. E 3 nemzedékcsoport vizsgálata, összevetése, az öregek és fiatalok 
törekvéseinek, harcának, vagy együttműködésüknek, világnézeti és irodalmi állás-
pontjainak, külfölddel való kapcsolatuknak megvilágítása igazi, tiszta nyeresége 
volt irodalomtörténetirásunknak. 

Sokkal súlyosabb kérdéshez nyúl hozzá Farkas harmadik, új könyve: Az 
asszimiláció kora a magyar irodalomban. 1867—1914. é. n. A kiegyezés utáni kor 
irodalmi szempontból a vajúdásnak, átalakulásnak, útkeresésnek képét mutatja. 
E kor íróit részletmunkákban, esztétikai méltatásokban eléggé tárgyalta az iroda-
lomtörténet, de a kor szellemtörténeti magyarázatával még adós. Mert — mint 
Farkas is mondja — világnézeti válsággal, kapitalisztikus életformaváltozással, 
külföldi szellemi hatások túlsúlyával csupán nem lehet e kor megvilágítását el-
intézni. A háború óta, főleg Horváth János tanulmányai, egyetemi tanítása nyo-
mán e kort abból a szempontból nézték, hogy írói követik-e vagy elvetik-e a 
nemzeti klasszicizmus irodalmi hagyományát és így beszéltek kettészakadt iro-
dalomról és irodalmi válságról. 

Farkas Gyula új alapon igyekszik megmagyarázni a kiegyezéstől a világ-
háborúig tartó irodalomnak nagymérvű irányváltozásait: az asszimiláció szempont-
jának előtérbe állításával, vagyis a zsidó- és nemzetiségi származású írók nagy-
számú fellépésével. Ebből a szempontból folynak az eddigi véleményektől eltérő 



ítéletei s e körül a nem is irodalmi elv körül mint tengely körül forgatja a kor 
szemléletét. Az asszimilációt szemmel tar t ja előző könyveiben is. Az elsőben ebből 
magyarázza pl, Dugonics és Gvadányi fitogtató magyarkodását, a negyvenes évek 
német származású, asszimilált íróiról megállapítja, hogy gyökeresen magyarrá 
váltak; az ugyanott feltűnő zsidő írók csoportjáról pedig azt, hogy alig van je-
lentőségük; forrás, „mely a század vége felé folyammá dagad" (103, o,). Uj köny-
vében már valóban kiáradó folyamnak tetszik ez a jelenség. 

Könyvének gondolatmenete a következő: Első részében a századfordulóig 
rak ja össze az irodalomban történő asszimiláció, elidegenedés jelenségeit. Az új 
szemlélet tükrében Vajda, Tolnai, Reviczky, Endrődi nem jelentenek szakadást 
irodalmunk folytonosságában. Csak személyes érzékenységek, politikai szenvedé-
lyek, a hagyományos irodalmi elvek más formulázása idézte elő e kor irodalmi 
csatározásait. Ellenben a 80-as években szórványosan, a 90-es években tömegesen 
lépnek fel zsidó írók, akiknél gyökeresen más szellemiség fejeződik ki. Ez az 
elidegenedés legerősebb a 90-es években volt és megtermi a magyarnyelvű zsidó 
irodalmat. Ámde a XX. század elején támadnak írók és költők a faji magyarság-
ból, akik minden látszat ellenére is megtalálják kapcsolatukat az irodalmi hagyo-
mányokkal és a gyökeresen magyar irodalmat folytatják (Ady, Babits, Kosztolá-
nyi, Tóth Árpád, Kaffka M., Móricz Zs, stb.) Az irodalmi életben és köztudatban 
azonban a zsidó- és magyarszármazású írók nem egymással szemben, hanem ellen-
kezőleg egy csoportban álltak (a Nyugat körül). Farkas igyekszik megmagyarázni, 
hogyan menetelhetett együtt ez a két, merőben különböző csoport egységes harc-
vonalban, A megtévedt köztudat nem ismerte fel az új nemzedékben a gyökeres 
magyarságot és szembeszállt velük. 

Farkas könyve fordulatokban, ú j megvilágításokban gazdag, gondolatébresztő 
munka. Nagy vonalú eredményei rendszerező elvéből folynak. Ebben van a könyv 
sarkpontja és ez tesz bennünket óvatossá ítéleteivel szemben. Ezen az úton véli 
megoldani e kor irodalmának magyarázatát. Az új költőktől, zsidó- és magvar-
származásúaktól egyaránt kezdeményezett irodalmi hagyományválság problémá-
jának helyére faji válságot állít, pedig itt az irodalmi, költészeti felfogásban, 
ízlésben és gyakorlatban történt változás. Az új költők nem akartak epigonok 
lenni s ha keresik is a korábbi magyar költőkkel a kapcsolatot, az előttük járók-
tól eltérnek új útakra, új ösvényekre, A faji válság felvetésével felmenti Farkas 
önmagát az alól, hogy esztétikai alapvetéssel az irodalomból mutassa ki e vál-
tozások és különbözések mibenlétét. Nem magyarázza meg, mi a klasszicizmus 
hagyománya, mi az új írókban az eltérés, nem világos előttünk az úgynevezett 
asszimilált irodalom mibenléte, mégkevésbbé rajzolja meg az Ady-generáció iro-
dalmi elveit és költői gyakorlatát. 

Farkas nem elemzi magukat az irodalmi műveket, pedig csak irodalmi téren 
és nem faji téren lehet megmagyarázni e kor lényegét. Kétségtelen, hogy az 
asszimiláció nagymérvű volt, idegen szellemiség jelent meg e kor irodalmában, 
de ez osak egyik jelensége neki. Az irodalom, a költészet nem kapcsolódik fajhoz, 
felette áll, egyetemes szempontú. S amint Beőthynél hibáztatja Farkas a nemzeti 
jellegnek, mint költészeti követelménynek a felvételét, hasonló hibába esik ő is, 
amikor a magyar költészet birodalmát a faji kategóriával szűkíti, A magyar 
irodalom a faji felfogások érvényesítésére különben sem alkalmas sem ebben a 
tárgyalt korszakban, sem irodalmunk más korszakában. 

Ha Farkas könyve mint a kor irodalmi szintézise nem fogadható el, annál 
jobb azonban, ha csak a korabeli asszimiláció jelenségének, történeti kialakulásá-
nak rajzát látjuk benne. Tiszteletreméltó benne a hatalmas anyagnak ily szem-
pontú művészi feldolgozása, a részleteknek maradandó értéke, még a téves rend-
szerező elv mellett is problématisztító hatása, a korszak önszemléletének, irodalmi 
életének és egyéb, eddig ismeretlen anyagnak felszínre hozása. Ezen felül újabb 
állomása Farkas Gyula irodalomtörténetírásának, újabbkori irodalmunk szellem-
történeti vizsgálatának. A modern szellemtörténeti kutatás s történelemszemlélet 
legújabb hajtását köszönthetjük benne. 



Államtudomány. 
Mihelícs Víd: Az uj Portugália, Bpest, Franklin-Társulat kiadása. 248 1. 
Az állameszme körül a világháború óta heves harc dúl. A szabadelvű eszme-

világ szerinti államberendezkedés nem tudja megoldani azokat a nagy korfelada-
tokat, amelyek felidézésében pedig oroszlánrésze volt. Európa lázasan keresi a 
jövő életképesebb államát, A kísérletezők között a legcsendesebb, legészrevétle-
nebb Portugália. Még közelebbi szomszédai is csak az utóbbi években mutatnak 
iránta nagyobb érdeklődést. Nálunk 1937 második felétől kezdve jelennek meg 
szórványosan közlemények a portugál kísérletről. Mihelícs Vid, Kovrig Béla, Oláh 
György, Nyisztor Zoltán s e sorok írója próbálták az új Portugália felé terelni 
a hazai figyelmet. Most végre Mihelics Vid tollából egy önálló munkát is kap-
tunk, amely részletes, tárgyilagos, hű képet ad a nagy portugál reformmunkáról. 
A kiváló magyar szociológus legújabb munkája hallatlan anyagbősége mellett ér-
dekesen is van megírva, Szerző sokszor az újságíró elevenségével rajzolja a por-
tugál reformátor, Salazar hatalmas munkájának egy-egy részletét. Könyvén lép-
ten-nyomon érződik, hogy elsősorban nem irodalmi források nyomán, hanem köz-
vetlen élesszemű megfigyelésből íródott. Szerző elsajátította a portugál nyelvet s 
közel két hónapon át a helyszínen tanulmányozta a nagy átalakulást, A néhány 
éve jelentősen gyarapodott külföldi Salazar-irodalom különböző munkáival össze-
hasonlítva büszkén tar t juk Mihelics könyvét a legkimerítőbbnek, legalaposabbnak. 

Sajnos nincs terünk a könyv részletes ismertetésére. Mihelics kiterjeszkedik 
Salazar munkájának minden részletére. Kimerítően foglalkozik a portugál állam-
férfiú tüneményes pénzügyi reformjaival, a portugál hivatásrendiséggel, (korpora-
tivizmus). Ez utóbbi részt kötelezően elolvastatnék minden hittudományi hallga-
tónkkal — a korporativ rendszert alig láttuk világosabban ismertetve! (Szeret-
nők hinni, hogy ,,Az új Portugália" egyetlen szeminárium könyvtárából sem fog 
hiányozni.) Mihelics egy kiutat lát korunk szörnyű zűrzavarából: új politikai esz-
mevilágot kell adni a világnak. „Újszerű, még meg nem valósított formába kell 
átvinni a politikai kerszténységet, hogy ez oldja meg a tőke és a munka, a bank 
és a hitel nagy problémáit, a zsidókérdést, a felekezeti békét, s biztosítsa elférését 
és dolgos együttlakását a földtekén fehér, sárga és fekete fajoknak." Osztjuk 
Mihelics véleményét: Salazar, ez a szerény, szűkszavú, munkás, gondolatban és 
tetterőben egyaránt nagy államférfiú Európa legnyugatibb szélén a szó eszményien 
szép és gazdag értelmében keresztény állam fölépítésén fáradozik. — Nem emlék-
szünk, hogy Salazar beszédeiben csak egyszer is említené a „Quadragesimo anno"-t. 
Mihelics Víd perdöntő tanú arra, hogy a korszakos pápai körirat Európa egyetlen 
államában sem lett annyira valósággá, mint Partugáliában. Könyve a „Quadrage-
simo anno" remekbe szabott magyarázata: nem az elmélet síkján, hanem állam-
életi, gazdasági, társadalmi valóságok tükrében, 

Mihelics Vid könyvével a magyar katolikus állam- és társadalomtudományi 
irodalmat mély hálára kötelezte. Blazovich Jákó. 

Liturgia. 
A. Morettí, Caeremoniale íuxta Rítum Romanum seu De Sacrís Functioní-

bus Episcopo celebrante — assistente — absente, in partes septem digestum. Ma-
nuale iuxta novissima décréta S, Rituum Congregationis et Codicem Iuris Cano-
nici. — Vol. IV. De Sacramentis, de Sacramentalibus et de Exsequiis. — XX. + 
640 lap, Marietti, Torino, 1939. Ára fűzve 40 líra, 

Moretti, a világhírű rubricista, nagy munkáját jelen kötettel befejezte. Olva-
sóinknak nem kell már a szerző munkásságát bemutatnunk. Amit a könyv gyakor-
latiasságáról és használhatóságáról, a szabályok szakavatott feldolgozásáról eddig 
mondtunk, mindazt megismételhetjük a mostani kötetnél is, amely semmiben sem 
marad el a többiek mellett, hanem méltó befejezése a rubricisztika terén sok el-
ismerést aratott hatalmas kézikönyvnek. Jelen kötet 3 részre oszlik: magában 
foglalja az egész műnek 5., 6. és 7, részét. Az 5. rész a főpapok által végzett 
keresztelést, a bérmálást, â pap- és püspökszentelés különböző eseteit, végül a fő-
papi esketést tárgyalja. Feldolgozza azonban az egyszerű áldozópap által kiszól-



gáltatandó szentségek szertartásait is. Az ehhez a részhez tartozó függelékben 
kimerítően ismerteti a súlyosan beteg megyéspüspöknek kiszolgáltatandó szentsé-
gek szertartásait. A 6. részben a fontosabb szentelményekről, mint pl, az apát-
avatásról, templomi alapkőletételről, a templomok és oltárok fölszenteléséről, a 
temetőszentelésről, a templomok és temetők kiengeszteléséről, valamint a ha-
rangszentelésről van szó. Végül a 7. rész megyéspüspök temetésénél előírt szabá-
lyokat ismerteti. Moretti ebben a kötetben is 82 vázlatos rajzot közöl a nehezebb 
és bonyolultabb szertartások megvilágítására. Gyakorlatiassága miatt igen nagy 
szolgálatot tesz e könyv mindazoknak, akik az egyház hivatalos istentiszteletét 
és szertartásait pontosan, szépen és épületesen akarják végezni. Főpapi szertar-
tóknak meg egyenesen nélkülözhetetlen. — fm — 

Linus Bopp: Missa est. Freiburg ím Br. Herder. 
A neves liturgikusnak ez az új könyve egyre jobban bevezet bennünket a 

szentmise liturgiájának megértésébe, értékelésébe. A gyertya, a liturgikus ruha, a 
tömjénfüst, a misekönyv, a lépcsőima, a szentmise minden része kitűnő történelmi 
és jelképes magyarázóra talál Boppban. Szószéken és iskolában, de magánolvas-
mányra is igen alkalmas ez a könyv, Mihályi Ernő. 

Dölger: Antike und Christentum, Münster in Westfalen 1936. Band V. 
Hefte. 1—4. 

A terjeszkedő kereszténység a hitével ellenkező pogány szokásokat eltüntette, 
a felfogását nem veszélyeztető és az erősen meggyökeresedett vallási gyakorlatokat 
azonban átalakította és megnemesített formájukban tartotta fenn, Dölger lapjában, 
melyet teljesen egyedül szerkeszt, azokat a keresztény szokásokat vizsgálja, me-
lyek gyökerei az antik pogány világba nyúlnak vissza. Nem annyira az eszmei 
összefüggéseket és elvont igazságokat kutatja, mint inkább ezeknek gyakorlati, a 
nép felfogásában és szokásaiban jelentkező megnyilvánulásait. Dölger korunk egyik 
legkiválóbb keresztény archeológusa. Alaposan ismeri a pogány és őskeresztény 
írókat, de jártas a modern szakirodalomban is. Műveiben nemcsak a régiségbúvár, 
hanem a történész, a dogmatikus és a patrológus is értékes adatokat találhat. 

Dölger az első füzet első részében az antik és őskeresztény esti lámpa-
gyujtás szertartásával foglalkozik, A nagyszombati szertartásban énekelt ,.Lumen 
Christi"-t (Krisztus világossága) is ilyen népi szokásra vezeti vissza, A második 
részben Naz. Szt. Gergely egyik beszédének (Or. 18, 8) elemzése nyomán a szent 
édesanyjának személyén keresztül egy IV, sz.-i keresztény nő jámborsága tárul 
elénk, 

A második füzet a saruszíjak megoldásának szimbolikáját tárgyalja. A szíjak 
megoldása a bűnbocsátás jelképes kifejezése, Ker. Szt. János ezért nem oldhatta 
meg a szeplőtelen Megváltó saruszíját, (Mk 1, 7). Értékesek a bőrsaru viseletére 
és megítélésére vonatkozó tanulmányai a keresztségi szertartással kapcsolatban. 

Dölger rendszerint valamely őskeresztény író kultusztörténeti szempontból 
fontos művéből indul ki. A Nilus vizét a keresztvízzel egybevető tanulmányának 
alapja Firmicus Maternus munkája (De profanarum religionum, c, 2,), Bármily 
jelentőséget is tulajdonítottak a Nílus vizének, össze sem hasonlítható az igazi 
üdvösséget hozó keresztvízzel, A továbbiakban Dölger antik példákkal igazolja, 
hogy Szt, János apostol 2. levele nem egy határozott „Electa úrnőnek" szól, 
hanem kiválasztott (efezusi) egyházközségnek. 

A negyedik füzetben olvassuk, hogy az ősgermán felfogás szerint a csecsemő 
első táplálékvétele az élethez való jog megszerzése volt. így volt ez a pogány gö-
rögöknél is. (Philo, De vita Mosis 3. 11.) Ebből is láthatjuk, mit jelentett a keresz-
ténység, mely nemcsak az újszülött, hanem a magzat megölését is gyilkosságnak 
minősíti. A füzet második felében Dölger az Eucharisztiával, mint uti oltalommal, 
az ajtóknak az „üdvösség jelével" való megáldásával és az Ür „testére és vérére" 
való esküvéssel foglalkozik. Stelzenberger felfogásával szemben kimutatja, hogy Ter-
tullianus nem volt stoikus s nem vetette el az irgalmat (miserícordia), hanem még 
montanista korában is fontos szerepet tulajdonított neki. 

Az egyes füzetek végén az „Echo aus Antike und Christentum" rovatban az 
olvasók hozzászólásait közli, A kötetet képek díszítik és hármas regiszter teszi 
könnyen kezelhetővé. T. B. 



Egyháztörténet. 
Félegyházy József, A középkor Egyháza. Pázmány Péter irodalmi tásaság 

kiadása. Budapest. 1939. 403 oldal. 
Bangha—Ijjas: A keresztény Egyház története c. vállalkozásban ez már a 

negyedik kötet. A kereszténységnek a 11. századtól a 15-ig terjedő történetét 
öleli fel. Az anyag feldolgozásában, szemléltetésében az előző kötetekben felállított 
elvek szerint halad. Az egyes fejezetek után feltüntetett és használt irodalom sok-
oldalúsága mutatja a szerzőnek gondos és mindenre kiterjedő figyelmét. Ennek 
köszönhető, hogy az egyes eseményeket és az ezeken felépülő szellemtörténeti be-
állítású egészet hiánytalanul kapjuk meg. Előadása könnyen folyó, élvezetes, a 
legnehezebb bölcseleti hatásokat is iparkodik úgy megvilágítani, hogy azoknak 
történelmet építő erejét lehetetlen észre nem vennünk. Örömmel üdvözöljük a jelen 
kötetet, várjuk a következőket. 

Egyházjog. 
Gyetvai Péter, A vallás körüli felségjogok (Jura circa sacra). Budapest, 

1938. — 140 oldal. 
Ezen doktori értekezés a Pázmány Péter-Tudományegyetem kánonjogi sze-

mináriumának kiadványai között jelent meg. Közjogászaink és kánonistáink érdek-
lődését erősen foglalkoztató tárgykört ad elénk a szerző, Baranyay Jusztin pro-
fesszor irányításával. A XVII. századtól egészen napjainkig elhangzott idevonat-
kozó véleményeket, különböző felfogások küzdelmeit ismerteti, beleállítva azokat 
az egyes korok eszmeáramlataiba és részben ezekből az eltéréseket magyarázva. 
Egyháztörténelemmel foglalkozók már azért is nagy haszonnal forgathatják e dol-
gozatot, mert az egyháztörténelemben is sokat használt szakkifejezések fogalmi 
meghatározását kapjuk. 

P. Matthaeus Conte a Coronata O. M. C. Manuale practicum iuris díscipli-
naris et criminalis regularium. Casa editrice Marietti, Torino, 1938. 274 oldal, 
ára 18 líra. 

A szerzetesekre vonatkozó fegyelmi és büntető jognak kézikönyvét kapjuk 
itt a tudós egyházjogásztól, kinek több kiváló munkáját volt alkalmunk ismer-
tetni. Az egyházi törvénykönyv anyagát dolgozza fel a következő címek alatt: 
1. De procedurís extraiudicialibus criminalibus. 2. De procedura administrativa in 
amotione Superiorum localium. 3. De procedura iudiciali criminali, 4. De proce-
duris necessariis ad dimíssionem ab Ordine. Függelék gyanánt 63 darab mintát 
kapunk a hivatalos ügyiratok megszövegezéséhez. Szerzetes elöljárók, püspöki iro-
dák e munkát alig nélkülözhetik, de jó szolgálatot tesz azoknak is, kik ilyen 
ügyekben szenvedőleg szerepelnek, mert mint a szerző mondja előszavában, a ter-
mészetjog szerint: Nemini deneganda est propria defensio, 

Dr. Schönvitzky Bertalan, Az illetékek és jogerő. Bevezetés a jogerőtanba. 
Eger, 1938, — 276 oldal. 

A jogászvilágot, de a polgárokat is érintő nagyjelentőségű tételt dolgoz fel 
a szerző nagyszabású irodalmi felkészültséggel, szakavatott hozzáértéssel, A munka 
az egri érseki jogakadémia értekezéseinek tára negyedik köteteként jelent meg, 

Hermann Ipoly. 

Lelkiélet. 
Aemiliana Loehr: Eucharis. Schöningh. Paderborn. 1938, 
Berlin nagy apostolának, Sonnenscheinnek a köréből nőtt ki ez a kiváltságos 

művészlélek, Eucharis Gorissen, aki aztán mint bencés novícia fejezte be életét. 
Ennek az életrajznak keretében szépen kidomborodik Beuron hatása. A háború 
előtti egyéni, személyi életet élő embereket hogyan be tudja vonni liturgikus életé-
vel Krisztus misztikus testének, az egyháznak szent közösségébe! Eucharist is az 



egyházzal való együttérzés, együttélés viszi lépésről-lépésre Krisztushoz egyre kö-
zelebb, majd a bencés női szerzetbe, a Szt. Kereszt-apátságba, 1931-ben. Itt él, 
mint a Mennyei Atyának igen kedves ajándéka rövidesen bekövetkezett haláláig. 

M. E. 

Joseph Beeking: Lebendiges Beten. Verlag Felizian Rauch Innsbruck, Leip-
zig, 1938. 

Nyolc darab 20 oldalas kis füzetből álló sorozatot állított össze ezen a címen 
a szerző, melyekben a különböző hivatásoknak és életkörülményeknek megfelelő 
imádságok vannak egybegyűjtve. Tartalmuk felől minden bizonnyal az egyes fü-
zetek címe tájékoztat a leginkább: 1. Az Isten és felebaráti szeretet imádságai, 
2, A Krisztusban megújított élet kegyelméért, 3, A Szentlélekhez. 4. Szülők és házas-
társak imádságai, 5, Lelkigyakorlatok és csendes napok idejére, 6, Az apostolkodó 
lélek imái, 7. Keresztények mindennapi imádsága. 8. Imák a betegség napjaira. — 
A legjobb ajánlás, ha megemlítjük, hogy a szerző a szentatyák, a szentek és a leg-
kiválóbb Ielkíírók munkáiból merítette anyagát. Vályi Hugó. 

Szent Bernát: Isten szeretetéről. Fordította: Dombi Márk. S. O. Cist. 80 
lap. — Korda rt. kiadása, Budapest, 1938. 

A kiváló egyháztanítónak ez a munkája Bossuet szavai szerint ,,egyike a 
legcsodálatosabb műveknek, melyeket ez az apostoli férfiú reánk hagyott", — „De 
diligendo Deo" címen írta meg ezt a müvet a nagy apát, csupán Haimerík bíboros 
fölszólítására, mert alázatosságában alkalmatlannak tartotta magát erre a föl-
adatra. Ez a körülmény csak növeli a mû értékét, melyben olyan lélek tárja föl 
előttünk a szeretetnek és így egyben a tökéletességnek nagy titkát, aki nem tudo-
mányos könyvekből, hanem személyes tapasztalatból merítette gondolatait, Az 
Istenről, az iránta való szeretetről, majd a szeretet négy fokáról szóló elmélkedé-
sek egészen új meglátásokhoz és igaz önismerethez segítenek, 

Dr. Raphael Walzer: Um das Gottesreich. Beuroner Kunstverlag. 
Ezen a címen indította meg a beuroni bencés főapát, lelkiéletre vonatkozó 

füzetsorozatát, melynek utóbbi időben ismét két füzete jelent meg. Ez az 5. és 6. 
szám Timotheus Kranich O. S. B. tollából való. — Die acht Seligkeiten und der 
moderne Mensch című munkájában a nyolc boldogság gondolatait hozza közel a 
mai ember lelkivilágához. Az újszerű beállítás, a vonzó és korszerű fogalmazás 
azonnal mutatja, hogy szakavatott, tapasztalt vezető fogja a kezünket. — Másik 
füzete Vom Gottsuchen und Gottfinden címen jelent meg. Tele van régi és új, de 
mindig vonzó, szemléletes gondolatokkal. Nagy emberek munkáiból vett idézetek 
gazdagítják minden fejezetét, de különösen Szent Ágoston, Dante és Faust isten-
kereső lelkének rajza teszi szemléletessé a fejtegetéseket. Vályi Hugó. 

Beekman, Dr. Ing. E. H. M. Gott, Mensch, Technik, Wissenschaft. Pader-
born, Schöning, 1937. 515 1. Vászonkötésben 8.80 márka. 

B. holland kohó- és bányamérnök, önálló földtani tanulmányaival elérte, 
hogy Hollandia földtani térképének elkészítésében is résztvett. Egyes kőzettani 
tanulmányai angolra is le vannak fordítva. Minket azonban ezúttal inkább világ-
nézeti munkái érdekelnek. így a Szabadság és Katolicizmus, a Katolicizmus, Kál-
vinizmus és Kapitalizmus, s Hitler és a Nemzetiszocializmus címen írottak. Ezek-
hez járul a jelen kötet. Németül való megjelentetése és szélesebb körök számára 
való elterjesztése a világnézeti irodalom felkarolásában oly nagymultú Schöningh-
cég érdeme, A mű 12 hosszabb tanulmányt foglal magában. Ezek a címben megje-
lölt tárgyköröket ölelik fel. Pontosabban a következők: a technika, az anyagias 
ember, a pénz, Isten, a tudomány, nagy tudósok hite, a leszármazástan, a Föld 
története, az ember származása, az ősember környezete, élete és műveltsége, a hel-
lenizmus, Európa pusztulása. Az első pillanatra általában véve félünk az ilyen 
könyvektől, mert igen gyakran annyira általánosak és kirívóan irányított jellegűek, 
hogy a komoly érdeklődőket inkább megvazarják, mintsem segítik, A jelen műnek 
sem egyenlő értékű minden részlete, de a nagy többség tudásban rendkívül gazdag, 
szellemes, mély és feloldó hatású, Igen szerencsésnek tartjuk, hogy erősen termé-



szettudományos adottságú szerző munkája, S ezt a beállítottságot rendkívül elő-
nyösen egészíti ki a szellemtudományokban és a világnézeti vonatkozásokbein való 
meglepő jártassága, A könyv végén fejezetenként külön csoportosított hatalmas, 
nemzetközi irodalom élénk bizonyítéka a szerző nagy látókörének és egyetemes 
érdeklődésének. Amit a mai nagyvárosról és emberéről, a kispolgár világnézetéről, 
az Egyház és a pénz viszonyáról, a nagytőke visszaéléseiről és uralmáról, az Egy-
ház erkölcsi hatásairól, Kálvin Isten-felfogásáról, műveltségünk fonákságairól, a 
modern természettudomány megalapítóinak hitéről, a leszármazástan történetéről, 
a jégkorszak jellegéről s emberének anyagi és szellemi műveltségéről, vallásáról 
stb. kapunk, mindez várakozásunkat messze meghaladja. Egyenesen korunknak 
nagy valóságérzékkel és természettudományi érdeklődéssel rendelkező művelt fér-
fiának szól e mű minden sora. Tudásszomját kielégíti, világnézeti kínjait és kétsé-
geit enyhíti, gyógyítja és megszentelve felemeli. A modern férfivilág áldása ez a 
jelentős kötet. Városi lelkipásztorok, férfi lelkigyakorlatok és egyesületek veze-
tői nem bújhatják és nem ajánlhatják elég szorgalmasan németül olvasó híveiknek. 
Nietzschének az Isten-gondolat nagyszerűségéről s az utána való nagy vágyakozás-
tól ihletett sorait idézzük végül mi is a szerzővel: „ . . . az ön életén egy nagy 
gondolat uralkodik: az isteneszme... Én ezt föladtam, újat akarok teremteni, nem 
akarok és nem szabad visszamennem. Szenvedélyeim miatt tönkre fogok menni, ide-
odahánynak engem. . . Jöj j vissza kínjaiddal, az elhagyatottak utolsójához, Ó, jöjj 
•issza! Könnyeim mind patakként folynak Feléd! És szívem lángja Érted hevül! 
ó, jöjj vissza, én ismeretlen Istenem, és fájdalmam és utolsó boldogságom!" 

Vanyó Tihamér dr. 

Píszter (P. Dr. Emerico, S. O. Císt.): Crestomathia Bernardwa ex operíbus 
S. Bernardi, Abbatis Claravallensis Doctoris Melliflui, collecta et ad systemata 
quoddam theologiae redacta. Edit. II. 1938, VIII—392. Marietti kiadás. Ára 10 líra. 

XI, Pius pápa a szerzetes elöljárókhoz intézett levelében (Act, Ap, 5,, d. I. 
Sept. a. 1924) felhívja figyelmüket azon szentéletű férfiak műveire, akik egyik 
•agy másik szerzetben tudásukkal és példájukkal kitűntek. Mindjárt a szerzetesi 
életük elején adják kezükbe a növendékeknek, hogy azokat olvasva a lelkiéletben 
előrehaladhassanak. A pápa Szent Bernát műveit kifejezetten említi. 

Ez indította Piszter Imrét, a szentgotthárdi apátság tudós perjelét, ennek a 
Ilorilegiumnak az elkészítésére. A szerző könnyíteni akart azokon a növendékeken, 
akik legalább megízlelni akarják a „doctor mellifluus" bölcseséggel teli édessé-
gét, melyet az „angyali doctor", Szent Tamás is, gyönyörűen jellemez. Szent Ber-
nát műveiben ugyanis annyi tudás, bölcs-eség, szemlélődés van, hogy a teológia 
bármely ágával foglalkozónak nagy segítségére szolgál. Ez a hatalmas tudás van 
itt valamiképen összesűrítve és teológiai rendszerbe szedve, hogy könnyebben el 
lehessen benne mélyedni. A szövegek Szt, Bernát hiteles műveiből vannak kivá-
logatva és minden fejezet végén jelezve van, hogy hol lehet megtalálni. A szerző a 
J, P, Migne (Patrolog, Ser. Lat. Tom, 182—185.) kiadását vette figyelembe, mert 
ezt lehet legkönnyebben megszerezni. 

A mű olvasásra, tanulmányozásra, elmélkedésre egyaránt megfelel, hasznos 
és kellemes, P. V. 

Bangha Béla: őrök élet igéi. Szentbeszédek és olvasmányok. IV. kötet: 
„Béke veletek!". Budapest, 1939. Magyar Kultúra kiadása. 231 lap. 

Ahányszor kezembe veszem Bangha Bélának valamelyik könyvét, mindig 
bizonyosfokú elfogódottság vesz rajtam erőt. Ezt érzem most is, amikor az „Örök 
élet igéí"-nek IV. kötetét kellene ismertetnem. Mit is mondhatna az egyszerű kri-
tikus az egyházi ékesszólás világhírű mesteréről és művészetéről?! A nagyböjt 
vasárnapjaira, a nagyhét két kiemelkedő napjára, húsvétra és a húsvét utáni első 
négy vasárnapra hoz összesen 13 szebbnél-szebb olvasmányt vagy szentbeszédet, 
kiaknázva azokban az egyházi évnek lelket emelő, a lelket megszentelő gondola-
tait. Foglalkozik a lelkünk életét annyira veszélyeztető kísértésekkel, az örök élet 
szempontjából olyannyira fontos bűnbánatszentségével és a szentmiseáldozattal. 
Elvezet minket az utolsó vacsora termébe, bemutatja a Krisztus körül tolongó két 
hatalmas tábort: a Krisztust imádók és a Krisztust gyűlölők táborát. Bemutatja a 

Pannonhalmi Szemle ^ 



Keresztrefeszítettnek nagy diadalát, a kettészakadt kereszténységet, a katolikus 
papságot, az igazi és a hamis békét és a Szentléíekistennek működését lelkünkben. 
Hogy azonban meg ne feledkezzünk a nagy igazságról, hogy nincs e földön mara-
dandó lakásunk, az elmúlásról is hoz öt elmélkedést, amelyek közül a legjobban 
az ,,Utazás a part szélén" ragadta meg lelkemet. Régi igaziságokat kapunk, de idő-
szerű, a modern kornak megfelelő feldolgozásban. Az egész könyvről csak azt 
mondhatnám: „Vedd és olvasd", mélyedj el benne és szívleld meg az abban rejlő 
gondolatokat! Bár minél többen megtennék! — ím — 

Wimmer Anzelm O, S. M.: Az élet teljessége. Budapest, 1939. Korda Rt. 
kiadása 133 1. 

Az ismert szervita atya ebben a könyvében, mint már a cím is sejteti, az élet 
teljességéről és eszközeiről ad kellő oktatást. 

Mindjárt könyve elején bemutatja a földhöz tapadt ember hiába való törte-
tését a boldogság után és az anyagiasságba fojtott lélek szabadulniakarását. Hisz 
a test élete mellett a lélek is követeli a maga jogát. Ez teszi az életet egésszé, 
teljessé, ez ad lendületet, ez segít az élet fölényes alakításához. Majd fokozatos 
egymásutánban sorakoztatja fel a lelkiélet eszközeit, A liturgia átélésének a hang-
súlyozásával az őskeresztény lelkiélet egyetlen és minden időben legjobb eszkö-
zére mutat rá. Részletesen tárgyalja a lélekalakítás leghatásosabb eszközét, a szent-
gyónást, kitérve a jó lelkivezető fontosságára. Végül a Kegyelmek Anyjának tisz-
teletére buzdít. 

A könyv elsősorban a mindennapi élet gondjaival küzdő, lelkiéletet élő kö-
zönséghez szól, de bárki nagy lelki haszonnal forgathatja. —nd. 

Grimaud-Nagy László: Az én szentmisém. 242 1. Veszprémi Egyházmegyei 
könyvnyomda. 

Ezt a szentévben megjelent szép könyvet nem lehetne jobban ajánlani, mintha 
adjuk a felosztását. Három részre oszlik. Az első rész címe Az én részem Krisztus 
papságában, a második részé Munkám az „én" misém bemutatásában. A harma-
dik rész Az „én" misém helyes bemutatásának módja. Mind a három résznek a 
fejezetei gazdag tartalommal rendelkeznek. Az Isten igéjének hallására vágyódó 
népnek bőséges és üdítő táplálékot ad ez a könyv, de a lelkészkedő papoknak is, 
kiket a lelkipásztorkodás tengersok gondja megakadályoz a tudományos munkás-
ságban, 

M. Fiad: Le Latin de l'Eglise. 342 1. 18 fr. Desclée de Brouwer, Paris. 
Az egyházi liturgikus latinságnak alapos, modern nyelvtana ez a szép kiál-

lítású könyv. Műveltebb kezdők is haszonnal forgathatják, de főkép a latin iskolán 
nevelődött közönség, papok, papnövendékek számára való ez a könyv, mely ön-
tudatossá teszi latin ismereteiket. A gyakoribb himnuszok, a breviárium néhány 
leckéjének magyarázata egyenesen érdekessé teszi ezt a nyelvtani munkát, y. s. 

Biológia. 
Tangl Harald: A hormon és az ember. A BÚVÁR könyvei. VI. Franklin 

társulat, Budapest. 
A biológia egyik legfiatalabb és erőteljesen fejlődő hatása az endokrinológia. 

Ennek titkaiba vezeti be az olvasót a szerző, E tudományág gyökerei tulaj donké-
pen visszanyúlnak az ókorba, de a tudományos kutatás csak Brown-Séquard híres 
párizsi előadásával indult meg 1889-ben. Azóta a kutatás sok és szép eredményt 
ért el úgy, hogy ezekről a nagyközönségnek is tudomást kell szereznie. Erre a 
feladatra vállalkozott Tangl Harald, aki nemcsak népszerűsítője a tudomány ed-
digi eredményeinek, hanem maga is tudós kutató a fiziológia terén. így a szak-
ember biztosságával ismerteti meg az olvasót a mellékvese, a pajzsmirigy, az agy-
alapi mirigy és a többi ú. n. belső elválasztású mirigy belső szerkezetével, csodá-
latos működésével és a különféle szervek varázslatos hatású váladékaival, a hor-
monokkal. Azonban nemcsak a kutatások eddig elért eredményeit ismerteti, hanem 



a kutatások rendkívül érdekes és izgalmas történetének filmjét is lepergeti előt-
tünk. Lá t juk a törhetetlen akaraterő diadalát, mely semmiféle nehézségtől vissza 
nem riad, sőt a nehézségek csak megacélozzák akaratát s annál nagyobb lelkesedés-
sel tör az akadályok legyőzésére. Ebben rej l ik Tangl könyvének nagy nevelő hatása. 
Különösen azoknak, akik számára a biológia e területe még terra incognita volt, 
nagy élmény e könyv elolvasása, melyért köszönet és elismerés a szerzőnek. 

Gál Geláz. 

Irodalom. 
Harsányí Lajoss Holdtölte. A Szt. István-Társulat kiadása. Budapest. 
Kristálytiszta, klasszikusan egyszerű, szép versek. Kevés bennök a harcias 

nekifeszülés, megoldandó kérdésekkel való viaskodás, bár költőjük nem tud ja meg-
tagadni önmagát, helyettük egy olyan ember gondolatai, töprengései, hangulatai, 
aki már szeret visszanézni és mindig jobban átérzi az elmúlást és az őszt. 

„Az égő katedrális" ciklusban legpapibb verseit fűzi egybe. Megihleti a min-
dent fenntartó isteni gondviselés átérzése (Emmanuel!), a betlehemi jászoly és 
húsvéti reggel édes titokzatossága (Nádi hegedű, Húsvéthajnali varázs), az Oltári-
szentség (Wagner: Parsifal), az Isten jelenléte (Néz a Szem), nagy szentjeink. 
Gyönyörű versben rajzol ja meg a papköltők hivatását (A papköltők). — A titok-
zatos meleg átérzése, Szt. Ferenc-i egyszerűség érzésben, festésben, külsőben, a 
láttatásnak pazar pompája, a kat. szimbolika keresetlen biztonsága teszi értékessé 
a ciklus sok versét (Az égő katedrális). 

Költőnk jobban gyönyörködik az égben, mint a földön, ahol oly sok a hiba. 
De a visszásságokat nem ostorozza, inkább panaszkodik, szomorkodik miattuk. 
Meglátja, akar ja mással is láttatni, hogy van sok szép is a földön. Hálát ad a ke-
nyéradó mezőnek (A Föld, Három jó vendég), gyönyörködik az egyszerűség bajá-
ban (Legényke, Falusi lány). Legszebb, legmaibb a „Falusi diák", amelyben a so-
kat gyalogló, szegény, fáradt „bejáró diák" kapja meg a költészet glóriáját. — 
(,,A föld" ciklus.) 

Legsötésebb még ,,A lámpástalan ember" ciklus. Itt is kevesebb a harc és a 
gúny, mint a szomorkodás. Elkedvetleníti a sportőrület (Haldokló gladiátor), a 
hatalomban való gőg (Az öreg Méltóságos), a falu elhagyatottsága (Mint a fuvola 
panasza). Az élet sötét oldalainak látása néhol szimbolikus sejtésekkel (A vörös 
malom), máskor balladai borongással tölti meg lelkét (Fekete szél). 

Mindenkinek a sáppasztó jövőt mutogató tükör (A tükör ciklus) költőnket 
az elmúlással ijesztgeti. Félelmes szépség a halál, amely a természet színes elmú-
lásával oly rokon (Októberi kert) . Félelmes biztonsággal közeledik mindenki felé 
(Nem állnak meg az órák), De vigasztaljon, hogy nemcsak elmúlás a halál, ú j 
élet is, amelyben kitágul a látókör, a lélek kiszabadul a földi kötelékekből és csa-
pongva, örvendezve jár eddig ismeretlen helyeken (Halott anyámhoz, Halotti beszéd). 

A ciklusok lelke nem az elragadó ilhet, hanem a higgadt, bölcs gondolat, érző 
és látó hangulat. Lírai vallomások helyett gyönyörködtető kép, allegória, szimbólum 
csak ritkán, színes, meleg leírás: szóval tárgyiasság. Nyelve, sílusa, verselése kris-
tályosan egyszerű, körmönfontságtól ment, gyökeresen művészi. 

Dallos Sándor: Az ember nyomában. Budapest, Dante kiadása 
Legújabban ellepték a könycpiacot az önéletrajzi regények. Régebbi könyv-

sikereken kívül kétségtelenül az is közrejátszik elnépszerűsödésében, hogy min-
denki számára a maga élete a legérdekesebb, legátéltebb. Mindenki középpontja 
egy sok élményű, izgalmas történésnek, különböző arcú emberek munkájának, har-
cának. Az életrajzi regényíró számára tehát készen van az esemény, még hozzá 
átélt esemény, jól bevésett szereplőivel. Megfelelő stíluskészséggel hát könnyebb 
sikert elérni, különösen ha az író, mint általában, kihasználja azt az ingert, ame-
lyet ismert ember nyilvánosságra nem való tetteinek szemérem és felelősség nélkül 
való szellőztetése felkelt. 

Dallos író a legjavából. Ügy érezzük, nem az említett okból nyúlt az önélet? 



rajzi regény műfajához, annál jobban fáj azonban, hogy botlásainak szemérem nél-
kül való mutogatásával a selejtes önéleixajzi regényekkel halad egy úton. 

Regényének tárgya gyermekkora, diáksága, az életbe való belépésének első 
küzdelmes évei. A külső törtésének megszokottsága ellenére is micsoda regénybe 
való, szinte valószerűtlenül regényes élet! A gyermeki játékok helyéről csakhamar 
a gimnázium padjai köré kerül a regény hőse. A tanárok szemében csak szürke 
jó-diák, a szülők számára a jövő nagy Ígérete, maga előtt nagy, titokzatos rej-
tély, Sejtelmesen érzékeny lelke hamar útvesztőbe viszi, ahonnan csak egy ki-
útat lát: a nemi életet, amely gyermekkorától fogva életének középpontja lesz. 
Lassanként elhatalmasodó rej tet t élete a másik, nyilvános életet alapjában ren-
díti meg. Megjelenik hát a színen a fiáért aggódó atya ritka művészettel, de kí-
méletlen őszinteséggel megrajzolt alakja és megkezdődik egy hallatlanul érdeke« 
harc két szerető, de egymást meg nem értő ember: atya és fiú között. Az atya 
meghal, a fiú pedig Pestre kerül. Csakhamar megjelenik nála a nyomor és éhség. 
A testi nyomorúság fokról-fokra mélyül, egészen a Népliget csavargó tanyájáig, vele 
«gyütt jár feneketlen lelki züllés. Sorsa valamivel jobbra fordul, mikor zsákoló-
nak kerül egy malomba. Ezt elhagyva annyira távol érzi magát mindentől, mintha 
már nem is a földön élne. öngyilkos akar lenni. A Duna part ján elalszik. Mikor 
felébred, egy embert lát maga mellett. Vele együtt elindul az új élet felé. 

De nem ez a külső történés a fontos, hanem a lélekrajz. Az író a francia 
lélekelemző regényírók részletességével feledkezik bele egy-egy esemény elmon-
dásakor a lélek elemzésébe, a tudatoson kívül a tudatalatti világ sejtelmes össze-
függéseinek kibogozásába, külső benyomásoktól nem magyarázott nagy lelki fordu-
lások magyarázáisába. Mestere a lelki folyamatok, fejlődések rajzolásának. (Az 
éhség lelki hatásának bemutatása felejthetetlen.) Tud kevés vonással embert ra j -
zolni. Aki csak megjelenik regényében, felejthetetlenül örök útitársunkká válik, 
különösen a szegények, nyomorultak, elesettek. Nem szépíti sem önmagát, sem má-
sokat, sőt nem egyszer szinte taszítóan őszinte, de a kerekítéstől, visszavetítéatől 
nem mentes. 

A maga vonásaival az örök emberarcot, ezt a titokzatos csodát akarja meg-
rajzolni az író. A szegénységgel való sorsközösség vállalása, jószívűség, az élethez 
•aló ragaszkodás, hivatásban való hit és érte való küzdelem, Istenben való ter-
mészetes hit valóban odaillik az örök emberarcra. Vannak azonban vonások,, 
amelyek lehetnek a regény hőséé, de Istennek hála, nem az örök emberé. Mert, 
hogy csak a legtúlzottabbról szóljunk, az ő érzékisége nem az általános emberé. 
Igaz, érzéki lény az ember, de hogy a nemi élet után való vágy lenne fővonása, 
a nemi öröm pedig a legfőbb érték, az elesettségben legfőbb támasz, útvesztőből 
az egyedüli kiút, az nem igaz. Ott meg különösen egyéni, nem csak a magyar 
lélektől, de az általános emberitől is idegen, mikor az erkölcsi ballépését szinte 
erénynek teszi meg, a perdita anyább, tisztább az igazi anyánál, mikor egy minden 
bűnt megízlelt és kiélt ember újabb erkölcstelenségét szűzi nász templomi tömjén-
füstjébe fürdeti. A vallásoskodás és erotika perverz vegyítése, bármely művészet-
tel történik is, egészséges magyar lélek számára idegen, 

Dallos könyve „olvastatja magát," Kitűnő megfigyelő és megelevenítő. Az 
orosz és angol regények színeivel érzékelteti, láttatja, szagoltatja a külváros 
nehéz levegőjét és lelkét, a hónapos szoba hideg derűtlenségét, a pesti ligetek 
bokrait, táplálékot adó füveit, szemétgyűjtő elesettjeit, azt a komor szegény vilá-
got, amelyben él és amely oly kedves neki, minket pedig lenyom, elszédít, hogy 
olvasás után szinte ki kell magunkat fejtetni belőle. Nagyszerű, sokszor klasszikus 
stílusa méltó a regény belső értékeihez. 

Irodalmunk nagy nyeresége volna ez a könyv, ha írónk tollát az irói tehetség 
mellett férfias, magyaros szeméremérzet is vezette volna. 

Holló Ernő: Férfiének, Versek. Magyar Ut kiadása, Budapest, 1939. 
Férfias, komoly gondolatok, hangulatok foglalata e kötetecske. A vezető vers 

szomorkás alaphangja vonul végig a költeményeken. Mélyen, emberiesen érző, de 
kissé fáradt, idő előtt halált idéző költőnk azonban sokszor még annyi derűt sem 
sugároz, mint az említett vezető vers alig remélt reményt hangoztató utolsó 
strófájában. 



Legkevésbbé sötétek természeti képei, hangulatai, de a szavak mögött, ki-
fejezve vagy kifejezetlenűl mindig valami melancholia borong. Állandóan Erdély 
vidékein barangol képzelete, de a leírt vidéken legtöbbször nem Erdély hangulata, 
hanem az író lelkének borúja komorlik. Talán nincs is külön erdélyi hangulat, 
mert hisz a történelem elmúlik a nélkül, hogy ízét, lelkét, illatát fűben, fában, he-
gyekben és emberekben itt hagyta volna: 

„s jönnek más népek, ú jak és vadak, 
embert és földet új igába törnek 
s köröskörül nemtörödő hegyek 
álmosan és részvétlen füstölögnek. (Gredistye.) 

A leírás csak kevésszer van önmagáért (Csíki hegyekben), legtöbbször vala-
mely eszmét ábrázol (Sötét völgyben) vagy lelkiállapot keretez (Éjféli órán). A 
sokszor csattanószerüen kibontakozó második (mondjuk) szimbolikus jelentés 
nem egy egyébként laposan haladó verset emel meg (Vonatról.) Mert szép leírásai 
mellett bizony vannak olyanok is, amelyekből valahogy hiányzik az ihlet harma-
tos, illatos hangulata. Ha meg a természetet csak szimbolikusan kifejezendő ábrá-
zolására használja, az első értelem mögött nem tud ja az igazi jelentést szugge-
rálni, illetve nem tudjuk eldönteni, szimbolikus vers akar-e lenni vagy nem 
(ö t nap), 

A versek éltetője nem annyira az érzés, mint inkább a gondolat. Megihleti 
miniden múlandósága és az Isten örökkévalósága (Rakotlyás), a mindenség Istea 
felé való törtetése (Sötét völgyben), a halálfélelem (Öregség), a magány vágya 
(Magába járjon), a szociális bajok (Kocsiról), a nemzetek acsarkodása egymás 
ellen (A Dunán), a vágy mindig előre (Időtlenül, v, ö. Ady: Jó csönd — Herceg 
előtt), a hitvesi szeretet (Összetartozás), a világ bonyolulatlan szépsége (Pipacsok), 
Érdekes, szép vers az Isten egy titokzatos csillagán című, amely a kimondott szó 
misztikus tovább élését érzékelteti; az óda a kovácsműhelyről című, a munka 
szimbolikus távlatú ódája; a Beteg fák című, amely az öregség, betegség iránt 
való részvétlenséget szimbolizálja. 

Stílusa képekben gazdag, költői, de gyakran eredetieskedő, keresett: ,,A 
föld nehéz szaga körülfoly, — mint téli é jszakán az óbor." (Sötét völgyben) — 
,,Ha temetőből portyáz — a mező a hegyeknek: — pára — függönyök közül — 
könyökölve figyelnek," (Sejtelmünk sincs, hogy mik, kik figyelnek, — Tapolcai 
csöndben c. vers), — „öregszünk s úgy ráncosodunk napok — sűrűjében, mint 
aknák izgatott, — sóhajtgató, zenésszavu tűzön." (Mint almák a tűzön) — Néha 
meg mintha Bajzától és kortársaitól tanulta volna a képesbeszédet: „Elúszik a 
mérge vad keservén." ( Ja j , a főidnek) — A városi bérház levegőtlen udvarán 
senyvedő gyermeken így szomorkodik: „Sápadtan sorvadsz az udvari-hőben." 
(Gyermek a kövek között). 

Szóhasználatában is akad keresettség, máskor hangulattalan darabossá^. 
Némely szavát nem tud ja elkapni a ritmus sodra, nem tudja átlelkesíteni, át-
lírizálni, így a ritmus sokszor megbotlik, vagy csak üggyel-bajjal, henye szavak 
betoldásával folyik. A szavak szóvégi elválasztása, a belső formához nem igazodó 
strófaszerkesztés, az újságírói helyesírás gondatlansága szintén akadálya az esz-
tétikai élvezetnek, amit a kötet egyébként nyúj t az olvasónak. 

Dr. Pénzes Balduin. 

Történelem. 
Dr. Bedy Vince: A győri székeskáptalan története. Győr, 1938. 
A Szt. István-alapította győri káptalan méltóképen ünnepelte meg alapító-

jának jubileumát, mikor 900 éves múltját egy olyan avatott tollú egyháztörténész 
kezéből kiadta, mint Bedy nagyprépost volt. A vallás és művelődési élet, a ma-
gyar közélet, az igazságszolgáltatás, törvényhozás és a honvédelem terén, továbbá 
hiteshelyi működésével megbecsülhetetlen szolgálatot tett a káptalan a hazának 
és egyháznak S e szolgálatot B. rendkívül nagyarányú levéltári kutatások, rend-
kívül sok eredeti okmány alapján, kápráztatóan bő életrajzi adatokkal dolgozta 



feL E könyvet a magyar egyháztörténelem egyetlen kutatója sem hagyhatja fel-
használatlanul. A heJyi egyháztörténetírás pozitív alapon való megszervezésének 
ós feldolgozásának kiváló mestere húnyt el benne. Szerettük volna, ha a káptalan 
belső életénél az egyetemes egyházi fejlődésnek és a magyar egyházfejedelem e 
szempontból való alakulásának immár kidolgozott kereteit nagyobb mértékben 
figyelembe vette volna. Mihályi Ernő. 

A felvidéki magyarság husz éve. (1918—1938.) Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda kiadása. Budapest, 1938, 

A Magyar Statisztikai Társaság Államtudományi Intézete szerkesztésében 
jelent meg ez a kis könyvecske. A statisztikák, a számok megcáfolhatatlanul 
őszinte, tárgyilagos megvilágításában ábrázolják a felvidéki magyarság szenvedés-
sel teli húsz esztendejének életfolyását. Az első fejezet a felvidék magyarságá-
nak társadalmi helyzetét és egységének kialakulását ismerteti. Ebből fejlik a poli-
tikai küzdelmeknek, azoknak a kemény és sok gyötrődést okozó küzdelmeknek 
vázolása, melyet a felvidékieknek magyarságuk érdekében példaadó erővel kellett 
kífejteniök. Nem lehet meghatódás nélkül olvasni a kultúrális szervezkedés erő-
kifejtéseit. Kitűnő áttekintést kapnak a könyvben az iskolaügy, a sajtó, az iro-
dalmi élet felvidéki kérdései. S ugyancsak kitűnő fejezet számol be az egyházi 
élet számtalan nehézségéről. Ezekután következik a gazdasági helyzet ismertetése, 
a mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem felvidéki formáinak, nehézségeinek és 
küzdelmeinek táblázatokkal és statisztikai adatokkal történt ábrázolása. Majd a 
földreform, a pénzintézetek és a közreműködésükkel megalakult szövetkezetek 
állapotáról tár alapos helyzetképet az olvasó elé a könyv, hogy végül a 
szociális viszonyok ismertetésével, s a felvidéki magyarság erejének, lelkiségének 
feltárásával záruljon ez az alapos munka. M. E. 

Belitzky János: Sopron vármegye története. I. k. Bp. Stephaneum nyomda. 
Sopron vármegye régi vágya ment teljesedésbe. Megkapta a modern tudo-

mányosság színvonalán álló történelmének I. kötetét. Terjedelme is tekintélyes, 
1015 oldal. A táj és az ember kapcsolata, a határszéli erők küzdelme lépésről-
lépésre le van tárgyalva. A legősibb emberi nyomoktól, a kelta, római, avar, 
német, szláv kultúrától a magyar, besenyő kultúráig megtalálunk itt mindent. 
Sopron, Locsmánd, Kapu szépen be van illesztve a magyar határvédelmi rend-
szerbe. Itt volt a Harkák és Kér törzsének a szállásbirtoka. A nyékek és besenyők 
fontos határvédelmi szolgálatot teljesítettek itt. Vezető nemzetségük az Osl nem 
és a Tomaj nemzetség, A soproni birtokos Bulcsu harka és a besenyő Csűr a 
Lechmezőnél ért szomorú véget. Sopron megye nevét Hómannal Sopron ispántól 
származtatja. Az ősi foglaló nemzetségek birtokviszonyaiból szépen kialakul a 
királyi vármegye, ennek a vajúdásaiból a nemesi vármegye, a Kőszegiek, a Ka-
nizsaiak vezetőszerepe után a középbirtokos nemesség hatalomrajutása. Érdekes 
a közigazgatás kettőssége, Rábaköznek külön közigazgatása, külön alispánja az 
egész Anjou-korban. Bár Sopron vármegye népeinek élete az országos fejlődés 
kényszerű keretei között zajlott le, mégis különös színt ad neki határszéli jellege, 
A határvillongásokat jobban megérzi. Van rá eset, hogy mialatt a megye földjét 
osztrák urak és zsoldosaik pusztítják, a sopronmegyei magyar urak, Kanizsai, 
Rozgonyi a nemzetet létében fenyegető török veszély ellen harcoltak. — A gaz-
dasági és egyházi élet is részletes ismertetésre talál, de az iskolázás mintha mostoha 
sorsban részesült volna. A főispánok sorát majdnem teljes számban, az alispáno-
kat is elég részletesen hozza. Bő ismertetésre találnak a megye birtokos családai 
is, főleg birtokpörökkel kapcsolatban, mert csak ezek az oklevelek maradtak fenn. 
Nagyon egyoldalú általában a középkori történelmünk adatszolgáltatása. Ezt min-
den középkorral foglalkozó történetírónak fájdalommal kell tapasztalnia, Sopron 
vármegye közönsége dicséretreméltó áldozatkészségét méltó munka kiadására for-
dította. Mihályi Ernő. 

Evelin Waught: Saat im Sturm. Kösel— Pustet. München, 
Campian Ödön, mint fiatal, tehetséges tudós, Erzsébet angol királyné: udva-

rában nagyon népszerű, kedvelt volt. Szép jövő várt rá. De katolikus hite miatt 



inkább a számkivetést és a szerzeteséletet választotta, A prágai egyetemen elért 
sikerei után elöljárójának rendelkezésére visszatért Angliába, hogy a papjaitól 
megfosztott nép lelkét titokban gondozza. Ezért aztán 1581-ben vértanú halált is 
halt. Az ügyesen megírt életrajz egyúttal jó korrajzot nyújt. 

Mihályi Ernő. 

Miskolczy Gyula: A kamarilla a reformkorszakban. Budapest, é. n. 228 1. 
(A Magyar Történelmi Társulat könyvei II.) 

Nemzeti történelmünknek egyik legnagyobb hévvel tárgyalni szokott kor-
szakát ismerteti a szerző. Az egész korszakon keresztül hatott és működött egy 
kör, amelynek őszinteségében éppúgy kételkedni lehet, mint loyalitásában és mód-
szereinek tisztaságában. Kolowrat állott ennek a tagjaiban pontosan meg nem 
határozható, de legnagyobb részében csehországi arisztokratákból álló körnek a 
középpontjában. Körüktől távol állott — bár ezt az akkori kor közfelfogása, sőt 
még történetírója sem vette észre — Metternich, akinek tervei keresztülvitelénél 
számolnia kellett a Kolowrat-kör, más szóval a kamarilla nyilt, vagy homályban 
maradó, de annál hatékonyabb ellenállásával, 

M. könyvének egyik legnagyobb érdeme éppen ebben a tényben rejlik, hogy 
élesen szétválasztja ennek a két vezető egyéniségnek a szerepét, nem egyszer rá-
mutatva ellentétes felfogásukra, kölcsönös ellenszenvükre. Egyúttal éles megvilágí-
tásba helyezte az egész kamarilla működését, s míg Metternichet több helyen fel-
menti és rámutat jóindulatára, elmarasztaló ítélete méltán súj t ja a nagyfokban 
elfogult kamarillát. 

Szellemtörténeti jelentősége a könyvnek abban a minden eredményét összer 
foglaló meglátásában van, mely szerint a Habsburgok birodalmának története a 
multszázad első felében gondolattörténeti egészet alkot. Az egész korszak vezető 
gondolata, minden államférfi állandó gondja, akár Ferencnek, akár V. Ferdinánd-
nak volt a tanácsadója, ugyanaz volt: a monarchia nagyhatalmi állásának a meg-
mentése. A magyar problémák is az egész korban csak abból a szempontból ke-
rültek vizsgálat alá, mennyiben szolgálják az összbirodalom érdekét. 

Nagyon értékesek a reformokra, a nemzetiségi kérdésekre, a Bécsben mű-
ködő ifjú magyar konzervatívokra vonatkozó részletek. M. műve történelemtudo-
mányunk új értéke, melyet minden történész és érdeklődő haszonnal és élvezettel 
olvashat. Dr. Hets Aurelian. 

Hóman Bálint: Művelődéspolitika, Magyar Tört, Társulat. Budapest. 
A Magyar Történelmi Társulat a Királyi Magyar Egyetemi Nyomdával kar-

öltve három hatalmas kötetben adta közre Hóman Bálintnak, a nagy történet-
tudósnak és kultúrpolitikusnak összegyűjtött tanulmányait. A három kötet a ma-
gyar szellemi élet értékgyarapodását jelenti, nemcsak azáltal, hogy ezek a nagyon 
nehezen hozzáférhető tanulmányok és cikkek végre összegyűjtve is megjelennek, 
hanem elsősorban azzal, hogy ezek a kötetek az új magyar szellemiség kialakí-
tásában a vezérlő hangot jelentik, Hóman Bálint történetírói értékét nem kell ki-
emelnünk. 

A most megjelenő befejező harmadik kötet művelődéspolitikai működésének 
emlékeit gyűjti egybe, A közoktatás és a felsőoktatás reformjával kapcsolatban tett 
elgondolásai és intézkedései mind utalnak Hóman Bálint történetírói meglátásaira, 
melyekről az első két kötet tájékoztatott. A Nemzeti Múzeum é6 a Nemzeti Szín-
ház, a nemzeti művészet és a zeneművészet érdekében tett rendelkezései, Liszt 
Ferencről, Hubay Jenőről mondott nagyszabású emlékbeszédei külön értéke a kö-
tetnek, melyben Hóman Bálint miniszteri működésének gondolatai is megörökítést 
nyertek. Az ifjúsági kérdések fejtegetése után a magyarság és barátainak kultúr-
kapcsolatait kiépítő megbeszélések és beszédek sorakoznak a kötetben, melyet 
alkalmi beszédek zárnak be. 

Mindenütt Hóman Bálint mély tudását, nyugalmát és választékosságát látjuk 
•ükrözni. Örömmel állhatunk meg e hatalmas három kötet befejezésénél, egy nagy 
tudós háromévtizedes életmunkáját láthatjuk magunk előtt, a Magyar Történet 



immár klasszikussá vált kötetei mellett most az összegyűjtött rövidebb mun-
kákat is. Mihályi Ernő. 

Dr. Balogh Albin; Szent István és Esztergom geniusa. Esztergom, 1938. 
Azokat a hatásokat kuta t ja a szerző, melyeket a természeti szépségekben 

olyan gazdag Esztergom gyakorolhatott a magyarok első szent királyára, Szent 
Istvánra és az utána következő nagy szervező tehetségekre, mint Könyves Kál-
mán, IV, Béla vagy az egészen újabb időkből a magyar vasminiszterre, Baross 
Gáborra, Mert, ha a környezet nem is alkotja az embert, „talán a lelkében meg-
rezdít húrokat, melyekre rezgőn rezonál és pompás melódiák zendülnek, mik más-
ként sohasem hangzottak volna el," Szent István nagy szelleme és utána a nagy 
Árpádok és az újkori nagyoknak Esztergom természeti szépségekben, természeti 
erőkben és változatosságokban gazdag képei előtt érezniük kellett a fenséget, a 
messze távlatokat és lelkükben az Isten adta tehetség ennek hatása nyomán új 
árnyalatot kapott és hatalmas kifej lésre lendült, T. M. 

Dr. Karsai Géza: Szent István király tisztelete. Budapest, 1938. 
Azt a szinte áttekinthetetlen terjedelmű és megszakítás nélküli életfolya-

matra utaló tiszteletet, illetőleg annak fejlődési folyamatát és megnyilatkozási for-
máit vizsgálja a szerző, amely a magyarok első szent királyának alakja köré 
fonódva, immár kilencszáz esztendő óta az Árpádház családi körében, a magyar 
nép, az idegen zarándokok és telepesek rétegeiben szakadatlanul tart a mai napig. 
Ez a Szent István alakja köré fűződő tisztelet a maga gazdagságával, nagy táv-
lataival nemzeti létünk gyökereivel, állami berendezkedésünk, népi műveltségünk 
alapjaival, a magyarság vallásos lelkületének megnyilatkozási formáival a legszo-
rosabb kapcsolatban van. 

A kiváló munka két nagy részre oszlik: az első rész magával a Szent István-
kultusszal, annak formáival foglalkozik. Azokkal a tiszteleti megnyilatkozásokkal, 
melyekkel az Egyház tüntette ki Szent Istvánt. A szent király tiszteletét célzó 
templomok, ünnepek, zarándokiások, misék, zsolozsmák, himnuszok, imák stb. ke-
rülnek vizsgálat alá, -— Az egyházi tisztelettel egyidős, sőt sok tekintetben korábbi 
annál az a tisztelet, mely a nép körében fejlődött ki, amely megmaradt és elve-
szett, csak hírből ismert elmékéiből ítélve rendkívül gazdag volt. Ennek a népi 
Szent István tiszteletnek a megnyilatkozási formái a mondák, legendák, mesék és 
egyéb népi hagyományok. Ezeken kívül Szent Istvánnak nagyon fejlett társadalmi 
tisztelete is volt. Ez azt jelenti, hogy a magyar nép minden társadalmi osztálya: 
maga a királyi család, a különféle rendek, társulatok, lovagok, céhek stb. már a 
legrégibb időtől kezdve élénken résztvesznek Szent István tiszteletében és emléke 
ápolásában. 

Végül a könyv második felét az a rendkívüli figyelmet és fáradságos munkát 
igénylő adatgyűjtemény adja, melyben a Szent István alakja köré szövődő tiszte-
letnek széles alapokra fektetett helyrajzát kapjuk, A szerző felsorolja mindazokat 
a helyeket, templomokat, kápolnákat, búcsújáróhelyeket, ahol a magyarok első 
szent királyához kapcsolódó tiszteletnek valami emléke van, vagy legalább is 
múltban valami nyoma volt. T. ¥ . 

Bernát Gyula: Az új Magyarország agrárpolitikája, 1687—1914. Budapest, 
1938, 416 1. Ára: 12 P. 

Gazdaságtörténeti irodalmunk Tagányi Károly alapvető működése után kissé 
ellanyhult. De a világháború után ismét lendületet kapott, s Hóman, Pleidell, Mis-
kolczy és mások munkássága útmutató volt. Szekfű Gyula hatalmasröptű gazdaság-
és társadalomtörténeti áttekintései, majd Hajnal István írásai és Domanovszky 
Sándor mezőgazdaságtörténeti iskolája sok fiatal erőt kapcsoltak be e kutatási te-
rület művelésébe. Kulischer, Schmoller és Sombart munkái szorgosan forogtak tör-
ténészeink kezén. Közben megalkotja Balla Antal jó áttekintését a legújabb kor 
gazdaságtörténetéről, a Magyar Szemle Társaság világtörténelmi kötetei pedig az 
egész történeti fejlődést erősen a gazdaság- és társadalomtörténeti szempontok sze-
rint rajzolják meg. Ennek a fellendülő gazdaságtörténeti érdeklődésnek tehetsége® 
és szorgalmas, több tekintetben ösztönző és kezdeményező munkása Bernát Gyula 



dx, egyetemi m. tanár. Most ismertetett kötetével befejezte a magyar mezőgazda-
ság történetének Mária Teréziától a világháborúig terjedő feldolgozását. Az előző 
két kötetben a magyar jobbágyfelszabadítás eszmeáramlatait és az abszolutizmus 
magyarországi földtehermentesítését ismertette. Jelen kötetében az agrárpolitika 
olyan állami és társadalmi vonatkozású kérdéseit világítja meg, amelyek egészen 
máig végigkísérik a magyar életet, sőt nagyrészben nem csökkent, hanem megnőtt 
érdeklődéssel. Történetírásának alapiránya a hazai adatok alapos ismeretében meg-
alapozott becsületes pozitivista igazodás- A külföldi viszonyokat is figyelembe veszi, 
de az újszerű indításoknak és mozgalmaknak mélyebb világnézeti és szellemtörté-
neti háttere nem érdeklik annyira. Erősen a hazai földben és viszonyokban gyöke-
rezik. Munkája a magyar mezőgazdaság újkori történetének első részletes feldol-
gozása, s így egyaránt nélkülözhetetlen és tanulságos a jogász és a közgazda, a 
politikus és a történész számára. Vanyó Tihamér dr. 

Dr. Papp György: A magyarság és a bizánci kereszténység kapcsolatának 
kezdetei. Nyíregyháza, 1938, 

P, értékes kutatásainak eredményeit abban összegezhetjük, hogy a Bizánc-
cal legtöbbször politikai barátságban és katonai szövetségben élő ősmagyarok a 
VI, század folyamán megismerkedtek a kereszténységgel, közöttük némi eredmény-
nyel is járó térítési kísérletek is folytak, A VII. században folytatódott ez a 
térítő munka, kezdeményezője a honkereső magyarság két nagy fejedelme, Gorda 
és Kurt, középpontja pedig Onogoria püspöksége volt. De a bizánci egyház belső 
válsága miatt a magyarság egyetemének még századokig kellett várnia a nemzet 
térítő apostolára, Szt. Istvánra. Mihályi Ernő. 

Művészet. 
Josef Weingartner: Tempel und Paläste. Kunstfahrten. Felizian Rauch. 

Innsbruck. 
W.-rel végignézni a görög, a mór, a spanyol, az umbriai hegyi városok, a 

római, az osztrák, a bajor barokk építészet remekeit nagy élvezet. Benne egyesül 
a kitűnő szaktudós, a művészettörténész az előadóművésszel, bele tud vinni ben-
nünket a spanyol építészet, a spanyol gótika lelkébe, meg tudja éreztetni velünk, 
hogy micsoda kultúrkincsekért folyik ott a küzdelem, a formai szépségek mellett 
megláttatja velünk a szellemtörténeti hátteret is. A különféle korok épületein kü-
lönféle szépségeket fedez fel és magával ragadja az új, meg új szépségvilágba 
olvasóját is, A meleg barokk világ különösen közeláll lelkéhez. Ma, mikor a mű-
vészetek terén a vezetőszerep az építészet kezébe kezd átsiklani s az épületnek 
a belső térhatása és külső érvényesülése áll az érdeklődés előterében, kétszeresen 
is érdekes Nyugat építészetét W.-rel áttanulmányozni. Mihályi Ernő-

Lützeler: Führer zur Kunst. Mit 304 Bildern und 3 farbigen Tafeln. Frei-
burg im Breisgau. Herder. 1938. 

Új korok új szemléletet jelentenek a művészetben. Ma megint az embert, 
továbbá a népi vonás, a népi jelleg visszatükröződését keressük a művészetben. Ma. 
pl, a germán lélek legkiválóbb alkotásait lát juk a bambergi dóm, a naumburgi dóm 
szobraiban, Brueghel, Grünewald, Rembrandt, Van Gogh alkotásaiban. Nem ködös 
világban mozog L., világosságot és tárgyilagosságot keres az alkotásokban. Szépen 
megadja a stílusok alapelemeit. Az egyes művészeti ágak technikájából indul ki. 
A szakkifejezéseket megmagyarázza. Sok és ritka szemléltető anyagot hoz. Elemző 
módszerével igazán közelebb tud bennünket vinni a műalkotások szépségének meg-
értéséhez. M. E. 

Lützeler: Vom Sinn der Bauformen. Der Weg der abendländischen Archi-
tektur. Freiburg i. Br. Herder, 1938. 

Ebben a munkájában még jobban elmélyíti a szerző az előző munka gondola-
tait, A nyugati kultúra fejlődése szépen megmutatkozik az építészet fejlődésében. 
Az építészeti formák változása a legszorosabb összefüggésben van a közösségi 
élet és általában az életérzés változásával. Az őskeresztény művészet, a román, a 



gót, a reneszánsz, a barokk, vagy napjaink művészete mind az élet egyre meg-
újuló, folyton változó felfogásából származnak. De maguk a stílusok sem meg-
merevedett formák, hanem minden művész, minden nemzet más és más jelleget 
ad nekik. Nagyon érdekes ebből a szempontból a különböző nemzetek művészeté-
nek összehasonlítása. Jó szemnyitogató könyv, A csak szakembereket érdeklő kér-
déseket mellőzi, a nagyközönség szépérzékének a fejlesztés áll szeme előtt és 
valóban sikerül is neki a szépség egészen új világát feltárni számára. Af. E. 

Gerevích Tibor: Magyarország művészeti emlékei, Budapest, 
A Kir, Magyar Egyetemi Nyomdának a Műemlékek Országos Bizottságával 

karöltve közreadott kiadványa. Magyarország románkori műemlékeinek teljes fel-
dolgozását foglalja magában. A kötet nemzeti művészetünk első nagy korszakának, 
Árpádházi királyaink korának művészetét teljes anyagában: építészetét, szobrá-
szatát, festészetét, iparművészetét, gazdag ötvösségét, érmészetét, textilművészetét 
stb. valóban teljességében felöleli. 842 lapra rúg, 264 táblát és 132 szövegképet tar-
talmaz legnagyobbrészt e kötet számára készült, eddig sehol meg nem jelent, 
eredeti felvétel alapján. A magyar románkori emlékek átnézeti térképe, pontos és 
rendkívül bő név-, hely- és tárgymutató segítik a hatalmas kötetnek, a magyar 
művészettörténet nagyszabású összefoglaló művének használhatóságát. A kötet rend-
szeres feldolgozásban tárgyalja a románkori magyar művészetet. Rengeteg új anya-
got tartalmaz, amely középkori művészi kultúránkat nyugati színvonalon mutatja 
be. A szerző széleskörű külföldi példák összehasonlítása alapján elemzi ki régi 
művészetünk egyéni sajátságait és európai ßtiluskapcsolatait. Anyagát a Szent 
István és utódai alatt virágzó magyar műveltség széles távlatába helyezi. Nem ma-
rad meg azonban a szellemtörténeti fejtegetéseknél, hanem nagy történeti elmélye-
déssel és műszaki részletezéssel tárgyalja műemlékeinket. Sorra vonulnak fel a 
pécsi, zsámbéki, gyulafehérvári, szepeshelyí műemlékek, a bencés apátságok egész 
sora, Pannonhalma, Zalavár, Pécsvárad, Tihany, Vérteszentkereszt, Lébény, Boldva, 
Aracs, Ákos, Ják, Somogyvár, Hahót, Csatár, Bátmonoetor, Ercsi, Feldebrő, Garam-
szentbenedek, Jánosi, Jásd, Kapornak, Kolozsinonostor, Sár, Zoborhegy, a deáki 
bencés templom stb,, s a szerző beledolgozta a kötetbe a legújabb esztergomi és 
székesfehérvári ásatások eredményeit is. Kiterjed az egész történeti Magyarország 
művészetére, műemlékeire és műkincseire, s rámutat azok kölcsönös kapcsolataira, 
a régi magyar művészet egységére. Oly kincseket sorol fel, melyekről sejtelmünk 
sem volt, s amelyekre büszkén, a jövőbe vetett hittel tekinthet a történetének új, 
boldogabb korszakába lépő magyarság. 

A magyar művészettörténet európai hírű professzora ezzel a munkával és az 
egész sorozat életrehívásával nagy szolgálatokat tett az egyetemes magyar kultúr-
életnek. M, E. 

Vegyes» 
Pintér Jenő: Magyar nyelvvédő könyv. Második kiadás. Budapest, 1938. 
Pintér Jenő: Magyar kereskedők nyelvvédő könyve, Budapest, 1938. 
Pintér Jenő: Magyar iparosok nyelvvédő könyve. Budapest, 1939. 
Örömmel üdvözöljük ezt a már második kiadásban megjelenő, nagyon is 

életrevaló könyvet. Tanácsokat ad a magyar nyelvhelyesség kérdéseiben az isko-
lák, hivatalok, tudomány, irodalom, napisajtó és a müveit nagyközönség számára. 
Nyelvünket már annyira megfertőzték a hibás kifejezések, idegen szavak, hogy 
mindenkinek szüksége van egy ilyen gyakorlati útmutatóra, mely segít bennün-
ket a magyaros beszédben, világos fogalmazásban, bonyolult mondatok elkerülé-
sében. Több, mint háromezer idegen szó helyett ad magyar megfelelőket. — A 
magyar ipar és kereskedelem nyelvével kapcsolatban is sok a tennivaló, A magyar 
kereskedő és iparos beszédének és írásának a tisztaságáért harcol a másik két 
nagyszerű könyv. A legkiáltóbb idegenszerűségeket pótolja jó magyar szavakkal. 
Hiszem, hogy ennek az okos nyelvvédő mozgalomnak meg is lesz a jó eredménye. 

M. E. 



RENDI HÍREK. 

Á Szerit Benedek-Rend jelenlegi állapota. 

Aki Szt. Benedek fiainak széleskörű munkáját figyelemmel kí-
séri, a r ra nézve bizonyára nem lesz érdektelen, ha az egész Rend 
jelenlegi elterjedtségéről pontos képet kap. 

I. A szorosan vett fekete ruhás bencés férfirendnek jelenleg 191 
kolostorban 10.356 tagja van a laikus testvérekkel együtt; ez utóbbiak 
száma 2,887 és még 522 laikus újonc. Különben a Rend 14 kongregá-
cióra oszlik és a magyar kongr. kivételével mindegyikben vannak 
laikus testvérek kisebb-nagyobb számmal. — A kongregációk számá-
ból visszaesésre lehetne következtetni, mert 1930-ig 15 kongr, volt, 
most pedig csak 14, Ennek oka az, hogy 1930-ban a két osztrák kon-
gregáció egyesült. Ezek a kongregációk a következők: 

1. a casinói (alapítva 1408-ban) 9 kolostorral és 210 taggal; 
2, az angol (alapítva 1330-ban, megújítva 1607-ben) 10 kolostorral és 
468 taggal; 3. a magyar (alapítva 1514-ben) 12 házzal és 280 taggal; 
4, a svájci (alapítva 1602-ben) 6 kolostorral és 555 taggal; 5, a bajor 
(alapítva 1684. újítva 1864) 13 kolostorral és 727 taggal; 6. a brazíliai 
(alapítva 1827.) 9 kolostorral és 198 taggal; 7. a francia (alapítva 
1837.) 16 kolostorral és 773 taggal; 8. az amerikai-casinói (alapítva 
1855.) 17 kolostorral és 1401 taggal; 9. a beuroni (alapítva 1868.) 
14 kolostorral és 1192 taggal; 10, a svájci-amerikai (alapítva 1881.) 
5 kolostorral és 489 taggal; 11. a subiakói (alapítva 1872,) 6 tarto-
mányban 36 kolostorral és 1524 taggal; 12, az osztrák (alapítva 
1889.—1930.) 14 kolostorral és 710 taggal; 13. a st. Ottilieni 
(alapítva 1884-ben, a bencés renddel egyesítve 1904-ben.) 15 kolos-
torral és 1204 taggal; 14. a belga (alapítva 1920.) 9 kolostorral és 
510 taggal. 

A legnagyobb kongr. tehát a subiakói, a legkisebb pedig a brazí-
liai, ami a tagok számát illeti; a kolostorok száma szerint pedig a 
legnagyobb ugyancsak a subiakói, a legkisebb pedig a svájci-amerikai. 

Hat kolostor semmiféle kongregációhoz sem tartozik. Ezek: 1. az 
1933-ban létesített római sz. Jeromos apátság, mely közvetlenül a 
Szentszék alá tartozik; 2—3. a csehországi Brevnov és Branau egyesí-
tett apátságok; 4. a morva Rajhrad apátság; 5. az 1928-ban a svájci 
freíburgí egyházmegyében alapított Corbieres konventuaiis prioratus, 
mely a svájci kongr, elnökének kormányzása alá tartozik és 6. a Szt. 
Kereszt-konventuális priorátusa Amay sur Meugeben, a belga lüttíchi 
egyházmegyében, melynek tagjai a pápa óhajára orosz hittérítőknek 
készülnek. 1928-ban alakult meg. A római Szent Anzelm Kollégium 
pedig az összes kongregációké. 



II. Ha történelmileg is tekintjük Rendünket, 1815-ben a sekulá-
rizációk és napoleoni háborúk után csak 40 kolostor létezett 400 tag-
gal. Az 1802-ben visszaállított magyar kongr, u tán 1864-ben a bajor 
(a metteni apátság már 1840-ben), 1837-ben a francia kongr. is föl-
éledt; egészen új alakulatok a két amerikai kongr. az Egyesült Álla-
mokban, a subiakói (1872), a beuroni (1868,), a belőle kiszakadt st. 
ottilieni (1884) és belga (1920.) kongr, A régi brazíliai kongr. pedig 
1890-ig majdnem kihalt, de akkor a beuroni bencések XIII. Leó 
óhajára ú j életre támasztották, 

A régi spanyol kongr. megszűnt, de részint a francia, részint a 
subiakói kongr.-nak spanyol területen 14 kolostoruk volt a legújabb 

- polgárháborúig. A híres montserrati apátságban az élet elpusztult, ha 
az épület megmaradt is. Valószínűleg a madridi kolostor is elpusz-
tult. 

1880-ban 107 kolostora volt a Rendnek 2765 taggal, 
1910-ben 156 6457 taggal, 
1930-ban 187 9070 taggal. 

Jelenleg, mint már említettük, 191 a kolostorok száma 10356 taggal. 
III. Földrajzilag most mind az öt világrészben van a Rend kép-

viselve. Európának legtöbb országában, a Balkán, Oroszország, az 
egészen északi protestáns országok és Dánia kivételével vannak ben-
cés kolostorok, újabban már Lengyelországban is, Lubinban. 

Ázsia óriási területén csak újabb időben tudta a Rend ismét meg-
vetni a lábát. így Jeruzsálemben van egy beuroni apátság (Dormitio) 
és két subiakói kolostor. Ezek a subiakói bencések még a szir ritusu 
papnevelőt is vezetik Cariathiarimban. 

Chinában az amerikai bencések a pápa óha já ra megalapították a 
pekingi egyetemet, de oly sok nehézséggel küzdöttek, hogy három 
éve az Isteni Ige Társaságának adták át, ellenben a belga szt, Endre 
apátságnak (Zevenkirkenben) priorátusa van Si'Shanban Chunking 
közelében Szetsvan tartományban, 

A beuroni apátság pedig legújabban Japánban, Tokio közelében 
nagy területet szerzett Chigasakiban és kolostort alapított, melyben 
most 6 presbyter és 5 laikus lakik, A st, ottilieni kongr,-nak Koreá-
ban Tokvonban és Mandzsúriában Yenki-ben van apátsága. 

Afrikában a st. ottilieni kongr. tagjai 1888 óta térítgetnek és je-
lenleg két nullius apátságuk és 1 apostoli vikáriatusuk van és szép 
sikerrel dolgoznak. 

A belga Kongo-ban a belga kongr.-nak 1 apóst, vikáriátusa van 
(Katanga) priorátussal és több kisebb teleppel, 

A subiakói kongr. pedig Észak-Transvalban vezet apostoli pre-
fekturát, de nem igen fejlődik, 

A svájci Engelberg apátság néhány év óta Nyugat-Afrikában 
Kamerunban a yaundei nagyszemináriumot vezeti 5 presbyterrel és 2 
laikus testvérrel, 

Afrikában tehát, miként Ázsiában is, csak nagyon szerényen van 
a Rend képviselve. 



Ellenben Amerikában nagyon el ter jedt . 
Kezdve északon: Kanadában az amerikai -casinói, és a francia 

kongr.-nak 1—1 kolostoruk van. Az Egyesült Államokban a két ottani 
kongr. számos kolostorán kívül az angol kongr.-nak 2, a st. ottilieni 
kongr.-nak 1 kolostora van. 

Mexikóban a francia kongregációnak két kis kolostora van. 
Trinidád szigetén a belga kongr.-nak van már elég fejlett príorá-

tusa; a Bahama-szigetek négereinek térítésére pedig a collegevillei st. 
Johns apátságnak 1929 óta apostoli vikáriátusa van priorátussal. 
Ugyanők Minnesota államban 4000 indiánusnak is lelkipásztoraik. 
Különben az Egyesült Államok indiánusait a többi apátság is gon-
dozza. 

Dél-Amerikában a braziliaí kongr.-ón kívül, mely a Rio Branco 
nullius területen is apostolkodik, a francia és a subiakói kongr.-nak 
Argentínában 1—1 kolostora, a subiakói kongr.-nak pedig Chile-ben 
szintén két kisebb kolostora van. 

Ausztráliában nyugaton Uj Nursia nullius apátság van (subiakói 
kongr.) 

Végre a Fülöp szigeteken Manila fővárosában a subiakói kongr.-
nak apátsága van, a st. ottilienieknek pedig Dinalupihan-ban (Batam 
sziget) kisebb kolostoruk. 

IV. Az egyes kongregációknak a világháború óta való fejlődése. 
Ez a fejlődés nem úgy értendő, hogy azóta sok új kolostor létesült, 
hanem, hogy ú j kolostorok is létesültek, korábbiak tovább fejlődtek 
és több régi kolostort visszaszereztek a bencések. 

1. A cassinói kongr.-ban csak a tagok száma gyarapodott, de 
remélhető, hogy az olasz konkordátum folytán ott is újabb felvirág-
zás lesz. 

2. Az angol kongr.-ban a Fort Augustus apátság az amerikai 
Egyesült Államokban Brooklandban (Washington közelében) 1924-
ben perjelséget és 1926-ban Portsmouthban (Providence egyházmegye) 
szintén perjelséget, végre 1930-ban Edinburgban, Skócia fővárosá-
ban szintén perjelséget alapított. 

A Downsidí apátság Worth-ban (Sussex grófság) szintén perjel-
séget létesített, melynek már 21 tagja van. 

3. A magyar kongr. a budapesti székházzal gyarapodott és a 
braziliaí magyarok lelki gondozására vállalkozott. 

4. A bajor kongr.-ban a scheyerni apátságtól 1904-ben vissza-
szerzett Plankstetten 1917-ben apátsággá lett. — Az augsburgi apát-
ságtól már 1834-ben visszaszerzett Ottobeuren 1918-ban szintén apát-
sággá lett. 

A metteni apátság 1918-ban felújította a régi Nieder-Altaichot, 
mint apátságot és ez 1927-ben a Volders Innsbrucki perjelséggel 
egyesíttetett, melyet egy salzburgi bencés alapított és előbb az osztrák 
szigorúbb kongr.-hoz tartozott. Ez a niederaltaichi apátság 1936-ban 
elhatározta (a bajor kongr. beleegyezésével), hogy ő is résztvesz a 
Szentatyától óhajtott munkában a keleti szakadárok visszatérítésére. 
Már vannak is újoncai. 



5. A brazíliai kongr.-ban néhány kisebb perjelség is létesült és 
1900-ban ú j életre kelt Santos régi kolostora, mely 1925-ben konven-
tuális perjelséggé lett. 

1915-ben a Rio de Janeíróban levő apátság észak Brazilia in-
diánusai számára a Szent. Bonifác kolostort létesítette, amely 1934-
ben szintén konventuális perjelséggé lett és a Rio Branco nullius 
területen apostolkodik. 

6. A francia kongr.-ban Visquesben (Arras egyházm.) levő apát-
ság tagjai 1907-ben a holland Oosterhoutba menekültek. Egy részük 
1920-ban visszatért Vísquesbe. Oosterhout 1928-ban szintén önálló 
apátsággá lett. 

A Párísban 1893-ban létesült kolostor 1925-ben apátsággá fejlő-
dött. A Szt. Mórtól alapított Glanfeuil apátság menekült tagjai a 
század elején Luxemburg nagyhercegségben a régi apátság jogutódja 
gyanánt a clairvauxí apátságot alapították, amely 1936-ban nullius 
apátsággá lett. 

A Fontanelle apátság 1912-ben Szt. Benedek tiszteletére a Keleti 
Kanadában Ad Lacum alapított kolostort, mely 1935-ben konventuá-
lis perjelséggé lett. 

A sollesmesi apátság egy ösí elpusztult apátság helyén Angliá-
ban, Quarreria-ban új kolostort alapított, mely 1925-ben egyszerű per-
jelséggé lett. 

A Spanyolországban levő silos í apátság 1922-ben Madridban, 
1920-ban Buenos Airesben (Argentina) és 1923-ban a spanyol Esti-
balizban alapított kolostorokat, melyek 1926-ban mind egysz. per je l -
ségekké lettek. 

7. Az amerikai cassinói kongr.-tói a kanadai Münsterben ala-
pított monostor 1921-ben nullius apátsággá lett és most 28 plébániát 
vezet. 

Az 1922-ben Puebloban alapított monostort 1923-ban Canon 
City-be helyezték át. 1925-ben apátsággá lett. 

A Manchesterben létesített kolostor 1927-ben lett apátsággá. 
A Lisle-ben, Chicago közelében, levő Szt. Prokop apátság 1922-

ben Cleveland-ban létesített monostort, mely 1934-ben apátsággá lett. 
E két apátság csehekből áll és a cseheket pasztorálja. A Szt. Pro-
kopius-apátság szintén vállalkozott a keleti szakadárok visszatéríté-
sére, amit a Szentatya 1924, március 21-én kelt iratával Rendünktől 
óhajtott . 

A Bahama szigeteken létesült perjelségről már szó volt, 
8. A beuroni kongr. is nagyon gyarapodott, így 1922-ben vissza-

szerezte a régi Weingarten apátságot (Württemberg), melybe a fel-
oszlatott skót Erdington apátságnak tagjait helyezte át. — 1920-ban 
a régi Neresheim apátságot is (Württemberg) megszerezte; a ház 
tagjai jórészt a prágai Emausból kerültek ki, akiket a csehek, mint 
németeket kiutasítottak. Emaus németjeinek egy része 1919-ben a 
sziléziai régi cistercita Grüssauba költözött. 1924-ben ez is apátsággá 
lett. Ugyanaz az emausi apátság Lengyelország visszaállítása után 
Lubinban perjelséget alapított, A kongr. 1922-ben a trieri Sz. Mátyás 



apátságot is megszerezte, melynek tagjai jórészt Seckau-ból kerültek 
ki és ott most plébániát is vezetnek. Seckau az ottani plébániát is át-
vette és gymnásiumot nyitott. 

A jeruzsálemi Dormitio monostor (1906) 1926-ban apátsággá fej-
lődött. 

A hollandiai merkelbecki apátságot, mely a subiakói kongr.-hoz 
tartozott és melyet 1923-ban Benediktsbergbe helyeztek át, 1927-
ben a beuroni kongr. vette át. 

Baden nagyhercegségben 1926-ban a régi Neuburg monostort 
szerezték meg, mely 1928-ban apátsággá lett. 

A Japánban legújabban Chigasakiban létesített perjelségről már 
volt szó. 

9. A subiakói kongr. 1919-ben a paduai híres sz. Jusztina apát-
ságot újította meg; 1920-ban pedig a parmaí régi szent János apát-
ságot szerezte meg. 

A Prinknaashban lévő kolostornak eredete az az anglikán bencés 
testület, mely 1900-ban Caldey szigetén létesült és 1913-ban katoli-
kussá lett. 1928-ban Prinknaashba költöztek át és 1933-ban a subiakói 
kongr.-val egyesültek. 

Argentínában, Nino Diósban már 1899-ben létesült monostor, 
mely 1928-ban apátsággá lett. 

A manilai 1895-ben alapított kolostor 1924-ben apátsággá lett. 
Igen látogatott középiskolája van. 

A Lorenzanában (Spanyolorsz.) 1910-ben megújított monostor 
1928-ban konv. perjelséggé lett. 

1914-ben a kölni egyházmegyében Siegburgot újították fel. 1935-
ben apátsággá lett. 

A trieri egyházmegyében lévő Ilbenstadt ősi premontrei kolos* 
tort 1923-ban mint konv. perjelséget újították fel, 

10. Mint már említettük, a két osztrák kongr. 1930-ban a pápa 
óhajára egyesült. 1936-ban öreg Maria-Zell híres búcsújáró hely ön-
álló perjelséggé lett, melyet egyelőre a bécsi skótok apá t ja kormány-
zott, Előbb tudvalevőleg a sz, lambrechtí apátságé volt. De az osztrák 
kormány nem egyezett bele a szétválasztásba. Legújabban azonban 
a német kormány a szt. lambrechti és admonti apátságokat elnyomta, 
az (osztrák) bencések gymnasiumaít is kihalásra ítélte, 

11. A sz. ottilieniek, miután 1920-ban a koreai Wonsan ap, viká-
riust kapták, a Seoul városban 1909-ben alapított monostort 1927-ben 
Tokwoonba, a vikáríátus területére helyezték át ú j építkezéssel. Az 
apát tehát egyúttal püspök, Mandzsúriában Yenkiben 1922-ben ala-
pítottak kolostort, mely 1934-ben apátsággá lett- Az ottani missziós 
terület pedig 1928-ban ap. prefekturává lett. Több éven át a sokkal 
északabb fekvő Ilan-ban is is volt missziójuk, de részint emberhiány 
miatt, részint a nagy távolság miatt 1935-ben svájci kapucinusoknak 
adták át. 

A kelet-afrikai Lindi-ben 1913-ban ap. prefektura létesült, mely 
1927-ben nullius apátsággá lett. Majd 1931-ben Róma két részre 



osztotta az óriási területet és így Peramího és Ndanda nullius apát-
ságok létesültek. A két apát 1933-ban püspökké is lett. 

A délafrikai Natal keleti pa r t j án Eshoveban 1923-ban ap. viká-
riátuis létesült, ahol Spreiter Tamás püspök vezetése alatt 20 pap és 
30 laikus apostolkodik, 9 állomáson. 

A paderborni egyházmegyében Meschede-ben 1928-ban Krisztus 
király tiszteletére alapítottak kolostort, mely 1932-ben konv, perjel-
séggé lett. 

A már korábban létesített müncheni és dillingeni tanulmányi há-
zakon kívül 1918-ban Würzburgban és 1916-ban Bergfriedben Passau 
mellett is létesítettek ilyent. 

12. A belga kongr. 1920-ban vált el a beuronitól és azóta már 
szépen terjeszkedett. Áll 3 belga apátságból (Maredzous, Löwen, 
Zevenkirken), 1 portug. egyszerű perjelségből (Cucujaes) és ugyan-
ott a Szt. Márton apátságból Singevergában. Azelőtt Cucujaes volt 
apátság és Singeverga perjelség, de 1938-ban változott a helyzet. 
1 konv, perjelségből (Mount S. Benedikt Trinidad szigetén), 1 apóst. 
YÍkáriátusból (Belga Kongo, ahol perjelség is van) és még két egy-
szerű perjelségből (Glenstal Írországban, Si'Shan Chinában). 

Bencés apáca és nővér 332 zárdában 16.380 él, akiknek egy 
része iskoláiban 91.800 gyermeket tanít, főleg az amerikai Egyesült 
Államokban és a missziós területeken, az utóbbiakon különösen a 
tutzingeni nővének. 

246 zárdában szorosan vett bencés apácák élnek; számuk 8.558. 
86 zárdában pedig 7.866 egyszerű fogad, nővér él több kongr.-ra 

oszolva, 
A bencés apácák és nővérek még a férfiaknál is jobban el vannak 

terjedve, mert a Balkánon és Lengyelországban is több zárdájuk van. 
Az 1935, évi általános bencés névtár már az 1928-ban Tiszauj falun 
alapított Szent Benedek Leányait is említi budapesti és csépai házaik-
kal együtt. Legújabban Dániában is vannak bencés apácák. 

Dr. Scher mann Egyed. 

14049 Sárkány Nyomda Részvénytársaság, Budapest, Horn Ede-utca 9. 
Itfaztffttók: Wessely Antal és Wessely József. 



Budapest Székesfőváros 

Gyógyfürdői és Gyógyforrásai 

Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló 
Budapest, /., Szent Gellért-tér 1. 

47 C°-os, rádióaktív hőforrások. Társas thermál- és thermál-kádfürdők. 
Iszapkezelés „Szent Gellért" kolopi rádiumos gyógyiszappal. Hőlégkezelés. 
Elektrotherapia. Gépgyógyászat. Inhalatorium, és pneumatikus kamra, Fény-
therapia. Szénsavas fürdők. Nőgyógyászati osztály: thermál-, sós-, láp-, 
vasas- és kénes-ülőfürdőkkel. Ultrarövid elektromos hullámgyógykezelés, 
— Therapiás és diagnostikus röntgen, chemiai és bakteriológiai laboratórium. 
Elsőrangú gyógyszálló a fürdővel közvetlen kapcsolatban. 240 legmodernebb 
kényelemmel berendezett szoba és lakosztály, Diaetás konyha, Gyógyvendé-
geknek a szobaárakból jelentékeny engedmény. Kívánságra pensio-rendszer. 

Széchenyi Gyógyfürdő 
Budapest— Városliget 

970 m. mélységből feltörő 74 C°-os hőforrás. Társas- és kádfürdők. Iszap-
kezelés. Szénsavas fürdők. Hőlégkezelés. Gépgyógyászat. Gyönyörű beren-
dezésű népgyógyfürdő, külön férfi és női osztállyal. Nagyméretű ivócsarno-

kában ivókúrák gyomor- és bélbetegeknek, hörg- és garathurutok ellen. 

Rudas Gyógyfürdő 
az Erzsébet-híd budai hídfőjénél 

43—47 C°-os, erősen rádióaktív gyógyforrások. Gőzfürdője 7 különböző 
hőfokú medencéjével a legtökéletesebb fürdést nyúj t ja . Ivókúrák. Fedett 

úszócsarnok, a nyári . idényben tetőnapozóval. Modern berendezésű 
rádiumos kádfürdők. 

Szent Imre Gyógyfürdő 
(Rácfürdő) 

Budapest, I., Hadnagy-utca 8—10. 
43.7 C fokú rádióaktív gyógyforrás a legkiválóbb eredménnyel gyógyítja 
a csúzos és köszvényes bántalmakat, az idegzsábákat, az idült izületi izzad-

mányokat, mindennemű csontbántalmakat, 

m S=s=® 



O B E R B A U E R A. U T Ó D A 
B U D A P E S T , 
IV., VÁCI-U. 41 

Alapítási év: 1863 
+ 

M a g y a r o r s z á g l e g -
r é g i b b t e m p l o m -

b e r e n d e z ő é s 
z á s z l ó k é s z í t ő 

v á l l a l a t a 

Miseruhák, pluvialék, 
s z e n t s é g t a r t ó k , 
k e l y h e k , . s z o b r o k , 
gyertyatartók, ö r ö k -
l á m p á k stb. állan-
dóan nagy választék-

ban raktáron. 
Vállalom oltárok, szó-
székek stb. építését, 
restaurálását, fából fa-
ragott szobrok készí-
tését, kelyhek aranyo-

zását stb. 
Kívánatra n a g y k é p e s 
árjegyzékemet díjmentesen 

megküldöm. 

T E L E F O N 1 - 8 3 3 - 4 4 S Z A M 

Magyarország 
őskeresztény kézben levő 
e g y e t l e n posztógyára. 

Üzemben 1922. óta. 

S z ö v e t b o l t j a i : 

Prohászka Ottókár-u. 8. 

VI., Teréz-körút 8. 

II., Margit-krt. 50. 

VII., Baross-tér 15. 

V., Berlini-tér 6. 
TPPfpx-^ 

irùirfa&oCà 



flnniimiiWwftmtn Huhm̂  

€ A L » E R O \ l é s T Á R S A 
l á t ^ z e r é s z e k B u d a p e s t , V - , V ö r ö s m a r t y - t é r 1 . 

Tel. : 1-811-48 (Haas-pa lo ta ) Alapít. 1819 • 
Ajánlunk legjobb minőségű pápaszemeket, orrcsip-
tetőket és lorgnetteket Zeiss-punktál Ultrasin üve-
gekkel. Különleges pápaszemek orvosi előírás sze-
rint pontosan készítve. Hő- és lázmérők, aneroid 
barométerek. Bor-, pálinka- és tejmérők. Fényké-
pészeti készülékek és cikkek nagy választékban, 
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TANULMÁNYOK. 

Keresztény humanizmus. 
Békés Gellért. 

Az Egyház szentségi jellege. 

Az Egyház Isten országa e világon: az eljövendő Isten országa 
szentségileg-rej tetten, — mint ahogyan Krisztusban is a Palesztina 
poros út jai t járó, egyszerű Jézus rejtette a Fiúistent, — mint aho-
gyan az Eucharisztiában kenyér- és borszínek rejtik az értünk 
szenvedett, élő Krisztust. 

Az Apokalipszis tizenegyedik fejezetének elején Sz. János vi-
lágosan megkülönbözteti a két elemet: az Egyház külső megjele-
nési formáját és belső lényegét. Az első emberi és ideigtartó: a 
messiási idő végén, Krisztus második eljövetelével megszűnik. A 
második isteni és örök: az emberi külső alatt rejtett , új világrend a 
Szentháromság életközösségében. 

,,Ës vesszőhöz hasonló nádszál adaték nekem ezzel a szóval: 
Kelj föl és mérd meg az Isten templomát és az oltárt és az abban 
imádkozókat; a templomon kívül levő tornácot pedig vesd ki és ne 
mérd meg, mert a nemzeteknek adatott át, melyek a szentvárost 
negyvenkét hónapig fogják taposni."1 

Isten templomában, a szentélyben benn örök a béke, s a meny-
nyei liturgia folyik: az új emberiség főpapja mutat ja be népével 
a teremtett mindenség áldozatát, s vezeti vissza önmagán, az ,,élő 
úton" (Zsid. 10, 20.) keresztül az Istentől elszakadt koszmoszt 
teremtőjéhez. 

Körül a szentvárosban nagy a nyugtalanság, s harc folyik. A 
profán zaj a templom előcsarnokába is behatol: a Világegyház, mint 
emberekből és emberekre épített szervezet ki van szolgáltatva az 
istenellenes hatalmaknak, melyek nemcsak a megváltást utasít ják 
vissza, hanem a megváltottakat is üldözik. Krisztus titokzatos teste 
keresztre feszített test ebben a világban, az Atya jobbján ülő főnek 
dicsőségében egyenlőre csak belül, csak rejtetten részesül. 

Az előcsarnok azonban elválaszthatatlan a templomtól. Mint 
ahogyan az ember Jézus a Fiúístennel egy személy, — mint ahogyan 

1 Apok. 11, 1—2. A felmérés védelmezést és megerősítést jelent: a pró-
féta előre elmondja az Egyház sorsát, hogy hitükben megerősítse a kereszté-
nyeket az üldözésekkel szemben. A szentváros: az Egyház a világban; a negy-
venkét hónap földi létének aránylag (az örökkévalósághoz viszonyítva) rövid 
időtartamát jelenti, ez idő alatt ki van téve a pogány nemzetek üldözésének. Ez 
az üldözés súlyos károkat okozhat neki (a templom előcsarnokába is behatol-
hat), de belső lényegét nem érintheti. 
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a kenyér és a bor színei valóságban tartalmazzák az élő Krisztust, 
hasonlóan az emberi-ideígtartó és az isteni-örök az egy Anyaszent-
egyház: az első hordozója, kinyilatkoztató ja a másodiknak. 

Az ember szellemi megismerésének forrása érzéki megismerése, 
így teremtette az Isten. S ő megőrzi ennek a magaalkotta természet-
nek rendjét akkor is, amikor az embernek természetét felülmúló 
dolgokat akar végtelen jóságában tudomására hozni és isteni életé-
nek részesévé akarja őt tenni. 

Az Egyház és az újkor szellemi irányai. 

Az Egyház emberi-ideígtartó mivoltából következik, hogy benne 
áll a történelemben; sőt hogy egyáltalában történelme van, igazi, 
emberi történelme, mely az emelkedés és hanyatlás dicsőség és ve-
reség, elöregedés és megfiatalodás ellentéteinek legkülönbözőbb vál-
tozásait tud ja felmutatni; illetőleg, hogy egyáltalában lehet hanyat-
lása, veresége és öregsége. Ebből a szempontból kétezeréve minden-
egyes századának meg lehet állapítani uralkodó jellegét. De maga 
a kétezer év is két nagy korszakra osztható: a hódító és keresett 
Egyház meg az elgyöngült és elhagyott Egyház korszakára. 

Történelmének első tizenhárom-tizennégy századában hódító és 
keresett az Egyház: meghódítja a pogány kultúr-világot és a nép-
vándorlás fiatal népeit, s az emberiség út ja szemmelláthatólag az 
Egyházba vezet. Az utolsó hat században azonban megfordul az 
irány: a keresztény emberiség megindul az Egyházból kifelé. A nagy 
európai veszteségeket természetesen nemsokára pótolják a többi vi-
lágrészek meghódítására induló missziók, de e századoknak uralkodó 
aposztata jellegét azért nem lehet letagadni.2 

Az Egyháztól való elszakadás folyamata először csak belső és 
szellemi téren indul meg a humanizmussal, mely a tiszta-emberi ha j -
szolásával tudatosan-tudatlanul lényegében támadta meg az Egy-
házat tagadva, legalábbis gyakorlatban a bűnbeesést, s következés-
kép a megváltás szükségességét is. A tiszta-emberi nem létezik, kü-
lönösen nem a bűnbeesés után, de előtte sem létezett, hiszen 
Ádámot mindjár t teremtése után kegyelmébe fogadta és kegyelmé-
vel ékesítette fel az Isten, s lelkének uralma is teste fölött tulaj don-
képen ebből a kegyelemből fakadt.3 Az ember egészen Isten teremt-
ménye, s igazán ember is csak, mint Isten engedelmes gyermeke le-
het. Ezért kiált fel sz. Ágoston: ,,Ha (csak) ember akarsz lenni, 
hazug lész. Ne akarj (csak) ember lenni, s nem lész hazug. Öltsd 
magadra Krisztust . . ."4 ez a szentágostoni intés a humanizmus el-

2 Ez az uralkodó jelleg természetesen nem zárja ki a barokk-kor katolikus 
megújulását. 

3 Summa Theologica I. 95. 1. 
4 S. Augustinus, Sermo 166, 3.: Si homo vis esse mendax eris. Noli velíe 

esse homo et non eris mendax. Indue Christum et eris verax: ut quae locu-
tus íueris, non tua sint quasi propria, et abs te institua, sed illustrantis et 
illuminantis veritatis. 



ítélése, de egyúttal a keresztény-humanizmus megalapozása is. Az 
igazi humánumot az Istenember képviseli: Benne, az Atya jobbján 
ülőben, újra Istené lehet az ember, s csak így igazán emberré. Mivel 
pedig személyes kapcsolat az Istenemberrel — Krisztus magunkra-
öltése — csak a szentségekben lehetséges, világos, hogy a keresz-
tény-humanizmus alapja az Egyház szentségi-élete: liturgiája, Ma-
napság, amikor olyan sok szó esik ú j ra a keresztény-humanízmus-
ról, ez az igazság rendkívül időszerű, s alkalmas arra, hogy a litur-
gikus mozgalmat nemcsak istentiszteleti, hanem elsősorban keresz-
tény élet-alapító és alakító jelentőségében mutassa be, 

A humanizmus egyelőre csak az Egyház belső életét profaní-
zálta, a protestantizmus már egyházszakadást hozott. Gyökerei tu-
la j donképen a humanizmusba nyúlnak: az ember most már nem csak 
tudományos és irodalmi téren, hanem vallásos életében is függet-
leníti magát az egyházi tekintélytől. Tudományos és irodalmi téren 
természetesen jogosult lehet ez a függetlenítés, legalábbis ameddig 
nem jelenti a kinyilatkoztatott igazságtól és az erkölcsitörvénytől 
való szakadást, vallási téren azonban egyenlő az öngyilkossággal. 

Az ortodox protestantizmus még hívő és keresztény: a Szent-
írást, mint Isten szavát olvassa és megértéséhez a Szentlélek köz-
vetlen megvilágítását várja, de ugyanakkor ezt az egyéni, belső meg-
világítást teszi az isteni igazság kritériumává. Csak természetes, 
hogy az isteni igazság így ki lett szolgáltatva az egyén kénye-ked-
vének. A hit megfogyatkozásával aztán a vallás is megnyitja kapuit 
a humanizmus szellemi gyermekének a racionalizmusnak. A Szent-
lélek Üristen helyére az önálló emberi ész kerül, mint az isteni 
igazság kritériuma, s megkezdi vakmerő működését, hogy apró lám-
pásával fényt derítgessen az isteni világosságra. Nincs szeme a ke-
reszténység végtelen távlatához, mert kioltotta a természetfeletti hit 
világosságát, melyet az Isten gyújt meg a lelkünkben, ha hiszünk 
az Isten-emberben és megváltásának részeseívé leszünk a kereszt-
ségben. A szelleme gőgjével szakította el magát az ember Istentől, 
a szellem megalázkodásával kell visszatérnie hozzá. És az út Krisz-
tus, ,,aki Isten alakjában lévén, nem ragaszkodott erőszakosan 
ahhoz, hogy egyenlő legyen Istennel, hanem kiüresítette önmagát, 
felvette a szolga alakját, hasonló lett az emberhez . . . Megalázta ma-
gát, engedelmes lett a halálig és pedig a halálig a keresztfán." (Fi-
líp. 2, 6—8.)5 A szellem megalázkodása a hit az egyszerű Jézusban, 
az ,,ács fiában", aki valóságban a mennyei Atya egyszülött Fia; hit 
a gyalázat fáján kínhalált szenvedett emberben, aki által mindenek 
lettek, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett: hit az Istenember-
ben, aki most ,,ott ül a mindenható Atyaistennek jobbja felöl, s 
onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat." Röviden: hit 
a Krisztus-misztériumban. 

A racionalizmus tehát tagadta a kinyilatkoztatást, sőt ennek 
5 Filip. 2, 6—8. Ehhez el kell olvasni Sz. Ágoston Vallomásai hetedik köny-

vének kilencedik fejezetét. 
í r 



lehetőségét is. A teremtett világ zárt rendjébe nem nyúlhat bele 
a Teremtő, s annak belső törvényszerűségén kívül nem is cseleked-
hetik. Az értelmes teremtmény köteles elismerni Isten létét és sze-
retni is őt, de ez egyáltalában nem jelent kettőjük között valóságos 
kapcsolatot. Az út így egyenesen a materiálizmusba vezet, hiszen ez 
az idegen és ismeretlen Isten, ez az Öselv és Ösmozgató talán csak 
a naiv emberi képzelet szüleménye, mely mindenáron külső okot 
keres és nem képes megérteni az Ösanyag belső törvényeit, melyek 
a mindenség kialakulását megszabják. Ez az eszme, melyből erkölcsi 
törvények nem következnek, könnyen vált gyakorlati életté, s szá-
zadunk első két évtizedének uralkodó ,,szellemisége" is volt. A vi-
lágháború azonban érezhető változást hozott: a halál közelében 
szüksége volt az embernek Istenre s a lelke mélyén szunnyadó val-
lásos érzés egyszerre felébredt. 

A ma embere. 

Az új generáció, a ma embere — egy bizonyos szempontból 
ideális típusra gondolunk — nem Isten-tagadó többé, természetes 
igénye a vallás, s mivel kultúrája és nemzete hagyományai a keresz-
ténységhez kötik, hát a kereszténység vallása. Számára a különböző 
egyházak többé-kevésbbé ugyanazt a kereszténységet képviselik: a 
kereszténységet, mely a szellem, az emberszeretet (közösségi gon-
dolat) és a férfias, tiszta erkölcs vallása. Ez a gondolkodásmód meg-
felel gyakorlatias szellemének: az igazság csak addig érdekli, míg 
közvetlenül hasznos tud lenni életének berendezésében. Őszinte és 
radikális: amit jónak lát, azt keresztül is akar ja vinni. Meg van 
győződve róla, hogy a történelem új korszakának hajnalán szüle-
tett és együtt akar dolgozni hasonló szellemű emberekkel szociális 
közösségben az ú j világ felépítésén. A múlttal szemben erősen kri-
tikus, s így hitével szemben is, melyet múltból jött emberek hirdet-
nek és múltból átmentett intézmények hordoznak. Nem nőtt keresz-
tény talajból, mint a középkor gyermeke, hiszen a kereszténység már 
századok óta — a fent vázoltak szerint — legjobb esetben kiegészí-
tője az európai ember szellemi életének, de nem termőföldje. Ebből 
magyarázható, hogy a kereszténységből is csak az kell neki, ami a 
becsületes életnek értelmet ad: Isten léte és az erkölcsi felelősség. 
Minden mástól, különösen a természetfölötti dolgoktól, idegenkedik, 
s a kereszténység igazi mivolta, a misztérium, így zárva marad 
előtte. 

Keresztény élete — minden jóhiszeműsége ellenére is — rop-
pant szegény, mert nem fakad a kinyilatkoztatás isteni gazdagságá-
ból: nem élet Krisztusból és Krisztusban. Krisztus kívül marad, mint 
erkölcsi példakép, mint a komoly emberi élet és hősies áldozatkész-
ség megtestesítője, s nem lép életébe, mint az ú j élet forrása és belső 
törvénye. Pedig a kereszténység lényege ez: mi Krisztusban és 
Krisztus bennünk. Mi Krisztusban megváltott gyermekei a mennyei 



Atyának, s Krisztus bennünk: az új emberek életeleme és szellemi 
ereje, 

Hogy keresztény életünk legyen ebben a teljes értelemben, X. 
Piusznak a nagy reíormpápának jelszavát: a „helyreállítani mindent 
Krisztusban"-t kell programmunkká tennünk. 

A Krisztus-misztérium. 

X, Pius jelszava Szent Pálnak az efezusi hívekhez írt levelé-
ből való. Értelme a következő: Isten megváltó és üdvözítő akaratá-
nak titka az, hogy az idők teljességében a mindenséget újra össze-
foglalja Krisztusban,6 Ez a terv feltételezi, hogy a mindenség egy-
ségében szakadás van. Az angyalok egy része fellázadt Isten ellen, 
s a kígyó képében kísértő Lucifer az embert is elszakította Isten-
től. Vele együtt az egész teremtett érzéki világ elszakadt terem-
tőjétől, hiszen az ember szolgálatára teremtetett. Krisztusban most 
Isten helyre akar ja állítani a koszmosz eredeti egységét: ő az el-
jövendő ú j világrend egységbe foglaló elve, a „páter futuri saeculí", 
akiben és aki által helyreáll Isten végső és teljes uralma a világ-
mindenségben. Ez a cél alapjában már megvalósult azáltal, hogy 
az Atya feltámasztotta Krisztust halottaiból és jobbjára helyezte a 
mennyekben, a szellemi és érzéki világ minden hatalmassága fölé, 
egyházának: titokzatos testének fejévé. 

Isten megváltó és üdvözítő akaratának ez a titka a Krisztus-
misztérium, mely „öröktől fogva el volt rejtve a mindeneket teremtő 
Istenben",7 s amelyről most azt hirdeti az Apostol, hogy megvaló-
sult,8 Rómaiakhoz írt levelének végén ennek a misztériumnak há-
rom lét-mozzanatát különbözteti meg: a Krisztus-misztérium elő-
ször rej tet t , aztán kinyilatkoztatott, végül felismert: Isten örök 
csendjében rejtett, az idők teljességével kinyilatkoztatott és a 
nemzetek előtt ismeretessé vált.9 

A Krisztus misztériumnak ugyanerről a három mozzanatáról 
beszél az Apostol fílippiekhez írt levelében, de most konkrét, Krisz-
tusra alkalmazott formában. Tulaj donképen alázatosságra buzdítja 
híveit, s a második fejezetnek ez a gyönyörű Krisztus-himnusa 
szinte csak mellékesen buggyan fel Krisztus-szeretete teljességéből. 
„Az a lelkület legyen bennetek — ír ja az Apostol, — amely Krisz-
tus Jézusban is meg volt, aki Isten alakjában lévén, nem ragasz-
kodott erőszakosan ahhoz, hogy egyenlő legyen Istennel, hanem ki-
üresítette önmagát,": emberré lett és meghalt értünk a kereszten. 
„Ezért az Isten felmagasztalta öt" — nem a Fiúistent, aki örökké 
Isten dicsőségében van, hanem az ő emberi természetét: szolga alak-

6 Efez. 9—10. v. ö. A. Wikenhauser, Die Kirche als Leib Christi. Münster. 
Aschendorff. 1937. 219. old. 

7 Efez. 3, 9. v. ö. Rom. 16, 25. és Kol. 1, 26. 
8 A magyar Szentírás így fejezi ki helyesen a dispensatío sacramentí 

értelmét v- ö. E£cz< 3 9> 
8 Róm. 16, 25—26. v. ö. F. Prat, Theologie de S. Paul II, kötet 35. old. 



ját, mely a világ bölcsei és okosai elől elrejtette a Fiúistent, de ki-
nyilatkoztatta őt a lelki-gyermekeknek10 „és olyan nevet (létfor-
mát, dicsőséget, hatalmat) adott neki, amely minden más név fölött 
van: hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon: az égieké, a föl-
dieké és az alvilágiaké, s minden nyelv vallja az Atyaisten dicső-
ségére, hogy Jézus Krisztus az Ür,"11 

A kinyilatkoztatott Krisztus-misztérium tehát Jézus Krisztus, 
Isten és ember egy személyben, aki kereszthalálából felmagasztal-
tatott és ,,ott ül a mindenható Atyaístennek jobbja felől" — az 
apostoli hitvallás szerint, — Jézus, aki Ür a világmindenség felett, 
,,mert úgy tetszett az Atyának, hogy őbenne lakozzék minden tel-
jesség, és hogy ő általa megengeszteljen magával mindent, békes-
séget szerezvén keresztje vérével mindennek, akár a földön, akár a 
mennyben."12a 

Az Isten csendjében rejlő Krisztus-misztérium és az Isten di-
csőségébe győzelmesen visszatérő Krisztus-misztérium közé esik a 
Krisztus-misztérium történelmi jelene, A Krisztus-misztérium egy-
szer és egyszersmindenkorra átment az emberiség történelmén: tör-
ténelmi tény. Épen ez különbözteti meg a mítosztól, melyet az em-
beri képzelet a magváltás-vágyból szült és nem alapul történelmi 
tényen, „Midőn elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldötte 
Fiát, aki asszonyból lett"12b „Mivel ugyanis a gyermekek (Istennek 
Krisztusban kiválasztott gyermekei) részesei a testnek és a vérnek, 
ö maga is hasonlóan részese lett azoknak, hogy a halál által meg-
rontsa azt, akinek a halál fölött uralma volt, az ördögöt".13 Az 
Isten maga az élet, a halál t ő nem alkotta. Az Isten barátságában 
élő embernek örök élete volt, A halál az Istentől való elszakadás 
következménye. Ez az elszakadás — a bűn, Isten parancsának meg-
szegése lelki halált okoz, s ennek jele a testi halál. Büntetés szük-
ségképen. De az Istentől való elszakadás az ördög kísértő szavára 
történt, az ember szabadakarattal az ő pár t jára állt, s így rabsá-
gába került. S ez a rabság — a pusztulás szellemének rabsága — 
tulajdonképen a halál.14 Az új ember, a második Ádám most ha-
lálával győzte le a halált. Életében nem volt fölötte hatalma az ör-
dögnek, sőt parancsára átkozódva volt kénytelen elhagyni megszál-
lottjait, Utolsó de legbiztosabb eszközével, próbálkozott tehát, 
mellyel az ószövetségi igazakon is uralkodott, de Krisztus megölé-

30 V. ö. Máté 12, 25. 
11 Filip 2, 6—10. 
"a Kol. 1, 19—20. 
12b Gal. 4, 4. 
13 Zsid. 2, 14. 
14 V. ö. a trienti zsinat ötödik ülésének első fejezetét: Si quis non confi-

tetur, primum hominem Adam, cum mandatum Dei in paradiso fuisset trans-
gressurus, statim sanctitatem et iustitiam, in qua constitutus fuerat, amisisse in-
currisseque per offensam praevaricationis huiusmodi iram et indignationem Dei 
atque ideo mortem . . . et cum morte captivitatem sub eius protestate, qui mortis 
deinde habuit impérium, hoc est diaboli, totumque Adam per illam praevarica-
tionis offensam secundum corpus et animam in deterius commutatum fuisse: A. S. 



sével akaratlanul is eszköze lett az isteni terv végrehajtásának: az 
emberiség új és örök főpapjának sajá t vére által kellett bemennie 
egyszersmindenkorra a szentélybe, az Atyához, hogy örök váltsá-
got szerezzen és üdvözítse a hozzá menőket. 

A kereszten nem fejeződik be a megváltás műve, az csak út, 
csak átmenet — transitus paschalis — e világból az Atyához.15 

Krisztus programmja világos: „Kijöttem az Atyától és a világra 
jöttem; ismét elhagyom a világot és az Atyámhoz megyek."16 

A húsvéti átvonuláskor Krisztus leveti ,,a szolga a lakját" és 
a „dicsőség királyának" fény-ruhájába öltözik, de megdicsőült tes-
téről nem tűnnek el megváltó szenvedésének jelei,17 A főpap bevo-
nul az Isten szentélyébe, de csak azért, hogy az új és örök szövet-
ség közvetítője legyen saját vérében, mely által nekünk is bizo-
dalmunk van bemenni a szentélybe,18 Jézus Krisztus Ür lesz égiek, 
földiek és alvilágiak felett, de csak azért, hogy zsengéje (prímitiae) 
legyen a Szentlélek új szellemi világrendjének: elsőszülött legyen 
a halottak közül,19 akiben az Isten új eget és ú j földet teremt.20 

Sz, János az Ür Krisztust misztériumának ebben az isteni tel-
jességében lát ja az Atya szentélyében: Bárányt lát, aki felnyitja 
a gondviselő Isten örök határozatait rejtő hétpecsétes könyvet. S ez 
a Bárány — a világmindenség értelme és az emberiség történelmé-
nek kulcsa — mintegy megölve áll.21 Ö a megvalósult és örökké-
valóságba lépett Krisztus-misztérium szimbóluma, Valóban csak 
szimbólum képes ezt az Isten szentélyébe pillantó, apokaliptikus 
látomást kifejezni, helyesebben: érzékeltetni a kifejezhetetlent: az 
értünk szenvedett Ember Fia él és úgy él, mint értünk szenvedett, 
értünk él tehát, hogy megváltó halálának és isteni létének részeseivé 
tegyen bennünket. 

Helyreállítani mindent Krisztusban. 

E szentpáli kifejezésnek értelmét és tartalmát tehát a Krisztusi-
misztérium adja. De lehet-e ilyen értelemben a programmja a ke-
resztény megújulásnak is? Első pillanatban azt gondolná az em-
ber, hogy nem; Szent Pál kifejezése és X, Pius jelszava között nin-
csen belső kapcsolat, hiszen az Atyaisten már mindent helyreállí-
tott Krisztusban, amikor mint megváltó Istenembert jobbjára ül-
tette és megtette a megváltott világmindenség fejévé — nekünk 
tulaj donképen nincs itt már mit tennünk. Helyes lenne ez a követ-
keztetés, ha Krisztus megdicsőülésével az egész koszmosz valóban 
megdicsőült volna, ha a megváltás nemcsak Krisztusban, hanem 

15 Ján. 13, 1. 
16 Ján. 16, 28. 
17 V. ö. Ján. 20, 27. 
18 V. ö. Zsíd. 9. és 10. fejezet. 
16 Kol. 1, 18. 
20 Pét. II. 3, 13. 
21 Apok. 5, 6. 



minden teremtett lényben befejezett tény volna. Ez azonban nem 
történt meg. Krisztus csak kezdete Isten országának és elve az ú j 
isteni világrendnek. Mindenesetre életadó kezdete és elve: forrása, 
de e forrásból inni kell: az értelmes és szabadakaratú teremtmény-
nek személyes kapcsolatba kell lépnie Krisztussal. Krisztus tagjává 
kell lennie, hogy a Krisztus-misztérium részesévé lehessen s így 
cselekvően közreműködjék a megváltás befejezésén, 

Krisztus Ura lett égieknek és földieknek, s így valóban feje a 
koszmosznak. Megváltott népének azonban sokkal teljesebb érte-
lemben feje, mert nem csak Ura, hanem élete és éltető Lelke is. 
A megváltott nép Krisztus titokzatos teste, s ez az a szentségi erő-
kör, ahol a Krisztus-misztérium működik, melyben az örökkévaló-
ságban értünk élő Megfeszített megváltó halálának és isteni életé-
nek részesévé tesz. Eszközei a szentségek, különösen a „sacra-
menta ínítiationis christianae", a keresztény életbe bevezető szent-
ségek. Szent Tamás, a szenthagyomány tanítását összefoglalva a 
szentségeket Krisztus emberi természetével hozza kapcsolatba: 
ahogyan a Fíúisten földi életében emberségét használta isteni cse-
lekedeteinek eszközéül, ugyanúgy mennybemenetele után a szent-
ségeket. Embersége hozzákötött, a szentségek tőle elválasztott esz-
közei az isteni életnek.22S ez különösen áll a bevezető szentségekre: 
a keresztségben megszületünk az isteni életre; a bérmálásban fel-
nőttekké tesz a Szentlélek teljessége Krisztusban; s az Eucharisztiá-
ban test- és vérközösségre léptünk vele, De az előző két szentség 
egyúttal elő is készít az Eucharisztiára, nem csak az Eucharisztia 
vételére, hanem az Eucharisztia ünneplésére is, mely az ú j szövet-
ség áldozata. 

Szent Tamás szerint, aki ebben is a szenthagyomány hűséges 
összefoglalója, ,,a keresztség jogosítja (szenteli) fel az embert az 
Eucharisztiára".23 A keresztség szentsége (s ugyanígy a bérmálás és 
egyházirend szentsége is eltörölhetetlenül megjelöli a lelket: a cha-
racter Christit nyomja rá, mely Krisztus papságának tesz része-
sévé.21 A keresztény embernek Krisztus papi karakterére van szük-
sége, hogy az új szövetség áldozatát együtt mutathassa be a fel-
szentelt pappal. Áldozatot együtt bemutatni több, mint ,,misét hall-
gatni," Az áldozat bemutatása a megváltott ember és az egész meg-
váltott nép legfontosabb cselekedete, mert ebben az áldozati csele-
kedetben gyullad ki ú j ra öntudattá és életté benne megváltott 
mivolta. 

22 V, ö. Summa Theologica III. 62, 5,; Principalis autem causa efficiens 
gratiae est Deus, ad quem comparatur humanitas Christi, sicut instrumentum 
coniunctum, sacramentum autem, sícut instrumentum separatum, 

23 U. o. 73, 3. 
24 U. o. 63, 3.: character sacramentalis specialiter est character Christi, 

cuius sacerdotio configurantur fideles secundum sacramentales characteres, 
qui nihil aliud sunt, quam quaedam participationes sacerdotii Christi ab ipso 
Christo derívatae. 



Az új szövetség népe királyi papság.23 Szent János is lá t ja ezt 
a királyi papságot a mennyei liturgiában és hall ja imádságát. Isten 
szentélyében a cselekvő személy a mint egy-megölt Bárány, ő képes 
egyedül felnyitni az örök isteni határozatok titkos könyvét, ő egye-
dül a teremtett mindenség és különösen az emberiség sorsának 
kulcsa. De amikor átveszi a Trónonülőtől a könyvet és felnyitja, a 
négy élőlény (a mindenség szimbólumai) és a huszonnégy vén (a 
megváltott nép szimbólumai) imádva borul le előtte, s az utóbbiak 
a jkán aztán felhangzik az ú j ének, a megváltás hálahimnusza, a 
mennyei Eucharisztia: ,,Méltó vagy Uram, hogy elvedd a könyvet 
és megnyissad annak pecséteit, mert megölettél és megváltottad az 
embereket véredben az Istennek, minden törzsből és nyelvből és 
népből és nemzetből, és Istenünk királyságává és papjaivá tetted 
őket és uralkodni fognak a földön."26 

Uralkodásunkról jövő időben beszél ez a mennyei himnusz, 
papságunkról viszont jelenidőben. Üdvösségünk még csak remény-
beli,"7 de ez a reménységünk nem alaptalan, hiszen az Isten szere-
tete kiáradt szívünkbe, a Szentlélek által, aki nekünk adatott.28 

Ebben a Lélekben épülünk, mint élő kövek lelki Isten-házává, szent 
papsággá, az újszövetség áldozatának bemutatására.29 

S itt kapcsolódik a keresztény megújulás jelszava — a hely-
reállítani mindent Krisztusban — az Atyaisten művébe. Krisztus az 
Isten örökkévalóságába lépett, de — amint a Krisztus-misztériumban 
láttuk — ott is pap maradt és áldozat: az újszövetség egyetlen 
papja,30 aki sa já t vérében ment be egyszersmíndenkorra a szentélybe. 
De mielőtt bement volna, szenvedésének előestéjén itthagyta szeret-
teiinek a „memoria passionis"-t, szenvedésének emlékét, hogy az ő 
áldozatában mi is pappá és áldozattá legyünk: vele és benne ön-
magunkat áldozzuk fel és adjuk vissza az Atyának. A vele és a 
benne elmaradhatatlan határozók: a megváltás határozói, mert senki 
sem mehet az Atyához, csak Krisztus által. 

Mit jelent ez gyakorlatilag? Azt, hogy a vásarnapi (sőt lehető-
leg még gyakoribb) szentmiseáldozatunkat, valóban áldozattá kell 
tennünk, melyet együtt mutatunk be a felszentelt pappal. Ennek az 
áldozatnak aztán hetünk ill- napunk középpontjában kell állania: 

25 Pét. I. 2, 9, — A protestantizmus tévedései miatt a Szentírásnak és 
Szenthagyománynak a hívek általános papságára vonatkozó tanítása feledésbe 
ment, A liturgikus mozgalomnak feladata, hogy a kereszténységnek ezt az 
értékes kincsét a köztudatba vigye. Rövid, de elsőrangú történeti és hittani 
összefoglalást ad róla E. Niebecker, Das allgemeine Príestertum der Gläubigen, 
Paderborn, Schöningh. 1936. 

26 Apok. 5, 9—10. 
27 Rom. 8, 24. 
28 Rom. 5, 5. 
29 Pét. I- 2, 5. 
30 Az egyházirend szentsége u. i. Krisztus papságának tesz részesévé, az 

újszövetségi papok ministri Christi, Krisztus szolgái. Ez a papság természetesen 
lényegesen különbözik a hívek általános papságától, de arra van rendelve, hogy 
ezt az utóbbit lehetővé tegye. 



napi munkámat, hétköznapi szürke cselekedeteimet, szórakozásomat 
stb. mind ebben az áldozatban kell átadnom az Atyának, illetőleg 
helyesebben ennek az áldozatnak papi, Istenhez közvetítő lelkületé-
vel kell minden dolgomhoz nyúlnom. Röviden: meg kell váltanom 
Krisztusban mindazt, ami életemmel kapcsolatba kerül. 

De mivel ,,sokan egy test vagyunk Krisztusban",31 az egyesszám 
itt kevés. Az újszövetség áldozatát a megváltott nép mutat ja be. 
Az egyén áldozati cselekedete a titokzatos test közösségi cseleke-
detében lesz teljessé: cselekedetté Krisztusban. A mi áldozatunk 
szociális: nem magunkba zárkózva, hanem a szeretet komoly és erős 
testvéri közösségében állunk igazán Krisztusban az Atya előtt, mint 
Isten házanépe és a szentek polgártársai. Áldozatunk a mennyei 
liturgiába kapcsol, s ebben a kapcsolatban valósítjuk meg igazán a 
teremtő és megváltó Isten akaratát . Helyünkön állunk Krisztusban, 
s így leszünk egyénileg is emberi tökéletességünk tetőfokán. S ez 
végre az a katolikus akció, melyből minden más akciónk kato-
likussá:32 Istenben egyetemessé és teljessé lesz. így amennyiben ra j -
tunk áll, mi is helyreállítunk mindent Krisztusban — már itt a 
földön. 

A keresztény humanizmus számára röviden mindebből az követ-
kezik, hogy az igazi és örök humánum: a teljes és egyetemes emberi 
egyedül Krisztusban van és egyedül benne érhető el, 

Ö az Atya örök eszméje, akiben a mindenséget alkotta, tehát a 
tudomány teljessége. Részlet-tudományok létezhetnek nélküle, de 
a tudomány csak benne található, Ö az ember-eszmény, akinek ké-
pére teremtett és hasonlóságára új játeremtet t bennünket az Atya, 
tehát a tökéletes ember-eszmény. Ö a Fiú, akiben az Isten Atyánkká 
s mi fiaivá leszünk, tehát életünk értelme és bősége. 

Szent magyarságunk, komoly emberi kultúránk, igazi civilizá-
ciónk, egyetemes tudományunk, igazságos társadalmi rendünk, tiszta 
erkölcsi életünk és végre teljes földi és mennyei boldogságunk csupán 
csak az Atyánál lehet mintegy-megölten értünk élő Bárány miszté-
riumában, hiszen ez azért van, hogy „életünk legyen, és bőségeseb-
ben legyen". 

31 Róm. 12, 5. 
32 V, ö. R. Graber, Die dogmatischen Grundlagen der kath. Aktion. Augs-

burg, 1932. 



Á képírás legújabb irányai. 
Dr. Hihályi Ernő. 

A futurizmus. 

Neve a jövő képírását jelenti bizonyára azért, mert nincs jö-
vője. Egy időben jelenik meg a Németországban feltörő és a német 
lélek mélységeiből táplálkozó expresszionizmussal s a szláv lélekből 
kitermelt abszolút festészettel, meg a francia eredetű kubizmussal. 
Bár sok kubista vonás van benne, sokkal több rokonságot mutat az 
előbbi irányokkal. Hazája Olaszország. Születési ideje 1912. Ekkor 
bocsájtotta ki futurista kiáltványát Párizsban Marinetti, a Duce 
egyik legrégibb munkatársa, ma akadémikus, az olasz királyi aka-
démia irodalmi osztályának titkára, Hasonlít ez a művészeti törek-
vés az ország politikai, gazdasági és kulturális nagyhatalmi akará-
saihoz, melyek a világháborúban is, meg utána is megmutatkoztak. 
Az Alpeseken túl nem igen ter jedt el ez a mozgalom. A futurizmus 
az akkor uralkodó olasz légkör terméke. Az olasz népet a világbíró 
rómaiaktól való egyenesvonalú leszármazása érthető, jogos nemzeti 
büszkeséggel tölti el. A római örökség emlékeinek állandó szemlé-
lete a művészeti hagyományokhoz való ragaszkodást is kifejlesz-
tette bennük. Mi más a román, reneszánsz és barokk stílus, mint az 
állandóan szemlélt római hagyománynak az újabb és újabb korszel-
lem szerint való megújítása! A modern olasz egyházmüvészetben 
meg a római-keresztény bazilikastílus felújí tását látjuk, A római 
hagyománynak eme folytonossága, eleven hatása, szüntelenül ható 
ösztönzése bizonyos fokig megkötöttségben ta r t j a az olasz művésze-
tet. Ez ellen a hagyományok bilincseiben raboskodó művészet ellen 
indít szenvedélyes háborút néhány született forradalmár, néhány 
túlságosan fűtött agyú haladó szellem, akiknek hozzá még volt érzé-
kük a korszellem iránt is. Hangos kífakadásokkal támadják az élet-
ölő, haladásakadályozó, a szabad lendülést korlátozó hagyományt. 
Ha a futurizmus, ez a hirtelen forradalmi kitörés a fennálló művé-
szeti irány ellen, szinte szokatlan erőkifejtése ellenére sem tudott 
idegen országokban hódítani, tanítványokat szerezni, annak az is az 
oka, hogy az új formakeresők már mindenütt megtalálták a saját 
népi lelkiviláguknak jobban megfelelő formákat. A németek, akik 
erős individuális, irracionális és kozmikus légkörben élnek, nem ta-
lálják elég bensőségesnek a futurizmust s inkább az expresszíoniz-
musnál maradnak. A gyökerében újító orosz abszolútfestők szemé-
ben a futurizmus nagyon is tapad ehhez a világhoz. Ök az abszolút 
térben és síkban akarnak maradni. A francia kubisták szerint nincs 



a futurista képekben világos áttekinthetőség. A francia lélek itt is 
megmutatja racionalista beállítottságát, mikor a tárgyakat kockák-
ból, téglákból, piramisokból, hengerekből, gömbökből, kúpokból akar ja 
felépíteni. A népek lelkének eme különbözőségéhez hozzájárul még 
a futuristáknak a türelmetlensége is, mely megakadályozta széle-
sebb körben való térfoglalásukat. Ők nemcsak a régi irányok ellen 
harcoltak, hanem minden új ellen is, ami nem futurizmus. Szinte 
vak gőggel hisznek a futurizmus egyedülüdvözítő voltában, így aztán 
magukra maradnak s irányuk époly gyorsan elhamvad, mint amilyen 
gyorsan fellángolt. Tűnő üstökös lett a modern művészet egén. Né-
hány értéket azonban átmentettek a jelenbe. 

Míg minden más művészeti irány művészeknek köszönheti létét, 
addig a futurizmus a ty ja a költő Marinetti. Minden szerénységet 
nélkülöző szózataiban ő hirdette világgá, hogy a futurízmusé a jövő, 
vele kezdődik az igazi művészet. Az eddigi irányok, még a legmo-
dernebbek is, mind csak tévedések. Minden múzeumot légbe keli 
röpíteni. A mult képzelt értékeit megtartani annyit jelentene, mint 
az ízlést állandóan rontani, a téves irányok életét megörökíteni. A 
rossznak minden részvét nélküli irtása csak helyet csinál a jónak. 
Bakunín gondolatait ülteti át a művészetek birodalmába. A futuriz-
mus tehát nem gúnynév. Igényli, hogy komolyan vegyék. Hiszi és 
vallja, hogy vele kezdődik az igazi művészet, eddig csak kontárkod-
tak a művészek. Az irodalom és zene terén is hasonlóképen kell el-
járni. Mivel csak a fiatalság ilyen merész, ő reá kell elsősorban 
számítani ebben a tisztogató és újító munkában. 

Ha közelebbről vizsgáljuk működésüket, azt találjuk, hogy tet-
teik nem olyan veszedelmesek, mint szavaik. A futurizmus megkí-
sérli, hogy a képelemek térbeli világába az időbeliséget is bevigye. 
Az egymásutániságot akar ja egymás mellett megmutatni. A mozgást 
akar ja a képre vetíteni. Az a felfogása, hogy mindazt, ami a síkban 
egymás mellé kerül, szemünk, képzeletvilágunk időbeliségnek fogja 
fel, gondolja el. Ezzel a kérdéssel minden kor művészete foglalkozott. 
Az újkor művészete az eseménysorozatból a legtermékenyebb pilla-
natot szokta kiválasztani, pl. Michelangelo Ádám megteremtésénél 
azt a pillanatot választja ki, mikor a világűrben száguldó Isten vilá-
gokat teremtő, világokat fékező taglejtéssel életet varázsol a bágyad-
tan fekvő Ádámba, aki erre felemeli balját, mely találkozik Isten 
kezével. A világűrben találkozó két kezet csak egy keskeny kis köz 
választja el egymástól, de ami csoda és titokzatosság van a terem-
tésben, az ebben a kis közben mind benne van. Ádámban egyszerre 
megérezzük az ébredő akaraterő lüktetését. Ádám kesernyés, só-
várgó arcán mintha a „sötétlő éj csillaga alatt született" mester 
lelkét éreznők, aki mindenható alanyiságától űzve már az első terem-
tett embert sem kímélte meg érzései nyomasztó terhétől. (Hekler: 
Michelangelo.) 

A középkori mesterek úgy oldották meg az egymásutániság kér-
dését, hogy a fő jelenet alá, fölé, köré kisebb képekben helyezték el 
a mellékjeleneteket. Gondoljunk csak Gentile de Fabriano Három 



Királyok imádására. A háttérben a bal sarokban feltűnik a csillag, 
A királyok figyelik, megértik, A menet indul Jeruzsálembe, ma jd 
vonul ki Betlehembe s a kép előterében történik meg a hódolás. 
Közben az egész firenzei előkelő társadalom és a nép bemutatásra 
kerül. A tájképbe vadász jelenet, verekedés, kedves idillek vannak 
belefűzve. Milyen sok szóval, hosszadalmasan tud csak elbeszélni, 
— Az ókori Myron milyen röviden tudta elmondani diszkoszvetőjé-
ben a diszkoszvetés egész folyamatát. 

Russolo, Severini, Boccioní is mozgást akar ábrázolni, de már 
más eszközökkel, Boccioni irodalmilag is kifejti tanait: Az én esz-
ményem nem a piramisszerű építészet, a sztatika, hanem a spirális 
architektúra, a dinamika. Megnyitja a mozgó alakot s fel tárja belső 
életét. A táncosnőt a mozgás legkülönfélébb mozzanatában, a bált a 
párok rendezetlen zűrzavarában, a szalagon vezetett kutyát nyolc-tíz 
lábbal, hét-nyolc farokkal ábrázolja, hogy a mozgás képzetét keltse. 
Ennek az iránynak alaphíbája, hogy nem számol a látás törvényei-
vel, általában az érzékek logikájával. Az irány ma már a multté. 
Hogy az örök mozgás, a dinamika művészete épen Olaszországból 
indult ki, annak az a magyarázata, hogy a hagyomány ott nehezedett 
legjobbn a lelkekre. Általában pedig a futurizmus csak a mai idők-
ben gondolható el, amikor az emberiségnek a rohanása olyan gyors, 
a lovak gyorsaságát a gépek gyorsasága váltja fel, a 10 kilométeres 
óránkénti sebességet a 200—300 kilométeres sebesség. Az az embe-
riség, amelynek a szemében az idő megeszi, felfal ja a teret, már 
nem elégszik meg Gentile kísérletével, melyben az események egy-
másutánja gondos elbeszélésben úgy került a képre, hogy a szem a 
hatás egységének kárát nem vallotta. 

A futurizmus sokkal gyökeresebben járt el. Az időbeli egymás-
utánt akarta megfesteni, meg akarta mutatni, hogy nevetséges téve-
dés volt a festészetet térbeli művészetnek tartani. Az eszköz, amivel 
el akarta a célt érni, tökéletlen volt, de célkitűzésében volt valami 
egészséges mag s épen ezzel lett hű képe gyorsan száguldó kultú-
ránknak. Kultúránk gyors ütemének átérzése vitte őket arra a gon-
dolatra, hogy az idő is érzékeltethető, akárcsak a tér. Ez az élmény, 
amely csak a mai nemzedéknek jutott osztályrészül, érvényesül a 
futurizmus célkitűzéseiben. Különben sokat tanult a kubízmustól és 
a fényképezéstől, a filmfelvételek egymásutánjából, amelyeket egy-
más mellé igyekszik helyezni. Természetesen ilyen képek előtt az-
tán le kell mondanunk mindennapi, megszokott szemléleti módunk-
ról, hiszen sokszor inkább képrejtvénynek látszanak, mint képnek. 
Ilyekor az irodalmi magyarázatot hívja segítségül a futurizmus. Nem 
tagadhatja meg, hogy költő vetette meg alapját, 

A futurizmusnak kiváló harcosa volt Papini is, Krisztus történe-
tének későbbi viághírű írója, ma az olasz katolicizmusnak egyik szel-
lemi vezére. A futurizmus bátorhangú közlönyének, a firenzei Lacer-
bának volt a szerkesztője, 

A futuristák legfőbb érdeme, hogy az új fejlődés útjából a sok 
lim-lomot, az unosuntíg festegetett népéleti tárgyakat, az utcai éne-



keseket, a tarantellatáncosokat, a makaróníevő, osztrigaszedő gyere-
keket eltisztította, a dohosszagú akadémiákat, ósdi szalonokat kiürí-
tette s a novecentónak nevezett tárgyilagos művészi iránynak nyi-
totta meg a kaput, 

Mi állította meg ezt a vihart ezt a különös mozgalmat? A fu-
turizmus kátyúba jutott. Kiábrándultságában, kétségében új fényt ke-
resett. Szeme megínt csak az olasz föld hagyományain akadt meg. 
Az olasz lélek tékozló fiúként hazatért az atyai házba. De személyes 
vonzalma nem a legnagyobbakhoz, Raffaelhez, Lionardóhoz, Michel-
angelóhoz, hanem elődjeikhez, a térkeresők, az alakkeresők, a szín-
keresők táborához vitte. A keresés, a felfedezés izgalma jobban ér-
dekelte, mint a kérdések tökéletes megoldása. Giottón, Uccellón, 
Castagnón, Domenico Venezianón, Piero della Francescán akadt 
meg a szeme. Ma ezek a vezércsillagok, ma ezek az ú j irányt mutató 
fényjelek. A tér meghódítása ott szerepelt legfőbb álmaik között. 
Legfőbb törekvésük a tér ábrázolása volt a síkban a vonaltávlat 
segítségével. Minden képükre rávitték a vonaltávlatot, a párhuzamos 
vonalaknak a messzeségben való találkozását. Szobák tárulnak elénk, 
melyeknek falai befelé szűkülnek, padlózatuk kockás kövekkel van-
nak kirakva, ezek is távlati rövidülésben mennek befelé, a mennyezet 
gerendázata is. A tér alakítása érdekelte legjobban az embereket. 
Ebbe a mély térbe áll í t ják bele szoborszerű alakjaikat. A tér és 
szoborszerű alakok kiképzése irányít ja szín- és fénykezelésüket is. 
Uccellónak, a XIV. századi flórenci térkeresők ez érdekes különcé-
nek képe, Az ereklyerablás áll előttem. Három termet ábrázol egy-
szerre, mindegyiken távlati, térkérdésekkel vesződik. Alakokat csak 
itt-ott látunk. Castagno Utolsó vacsorája, D. Veneziano Szt. Luciája, 
Piero della Francesca képei mind a térrel, az alakokkal, a vonal- és 
levegőtávlattal vesződnek. Ez a kutatás, ez a keresgélés, a felfede-
zés, az első megoldások öröme ragadta meg a kiábrándult futuristák 
lelkét s ők is ezeknek a kérdéseknek a megoldására vetették magu-
kat. Ha Cerracchininek A munka költészete című képét nézzük, en-
nek a képnek mélységes térörömét, tiszta távlatait, a háttérben ka-
nyargó folyóvizet, ra j ta a vonaltávlat érvényesülését, az előtérben a 
pihenő munkáscsalád jól körvonalazott szoborszerű alakjait, lehe-
tetlen, hogy a XIV. század tér- és alakkeresőire ne gondoljunk. Ca-
sorati Hangversenye, Sironi Városi tájképe is a XIV. század művé-
szetének ú j ra való átélése. A legrégibb és legtehetségesebb futuris-
ták, Boccioni, Severini, Carra, Soffici, mind a quattrocento nyomán 
induló novecento művészetéhez álltak. Bucci és köre találta fel a 
novecento elnevezést, mely már nem fél ,,Itália végzetes csókjától, 
a görög-római világ veszedelmes csábításaitól", mint a híres Coura-
jod francia műtörténész hirdette, hanem megijedt a futurista forra-
dalom veszedelmes eredményeitől s bűnbánólag visszatért a hazai 
hagyományokhoz. 

Ez az ú j irány a római magyar akadémia nagyszámú ösztön-
dí jasára is nagy hatással van. Gerevich azt mondja róla, hogy az 
új korstílus alakításában a vezetést kiragadta a XIX. században 



egyeduralkodó francia festészet kezéből s a reneszánsz és barokk 
nagy korszakai után újra hivatott a világ művészi meghódítására. 
Érdekes, hogy a hegeli filozófia alapján induló futurista Severinit 
Bergson, Maritain és a szentatyák, Szt. Tamás tanulmányozása el-
vezette az egyházművészethez, melynek kiváló művelőjévé lett. 

A kubizmus. 
Amilyen hangosan, lármásan vonul be a modern művészet fej-

lődésébe a futurizmus, olyan csendesen lép be a kubizmus. Szinte 
mintája a szerves növekedésnek, amely a nagyot a kis mustármagból 
lassú fejlesztéssel érleli ki. A futurizmus a nagy dobverés után gyor-
san el is tűnt, míg a kubizmus tisztulva, változva, új hatásokat ma-
gába szíva egyre erősödik, izmosabbá lesz. A kubizmus, vagy az elvei 
szerint felépülő képalakítás egyre terjed. Alapítói nem önmaguk 
körül forgolódó, önimádó emberek, hanem bizonyos értelemben a 
korszellem képviselői. A kubizmust Párizsban élő francia és spanyol 
festők alapították, Sajá t körükben is sokat vitatkoztak azon, hogy 
tudajdonképen melyikük is az alapító, Gleizes, az ügyes teoretikus 
és Metzinger már a háború előtt pár évvel írtak a kubizmus elmé-
letéről, Picasso és Braque, akiknek az elsőség kérdése kevésbbé volt 
fontos, mint a kérdés gyakorlati megoldása, már 1906 óta lassan és 
feltartóztathatatlanul megvalósították művészetükben a kubisztikus 
célkitűzéseket. Tehát a kubizmus közös kitermelése a spanyol Pi-
cassónak és Grísnak, s a francia Braque-nak, Gleizesnek, Legernek, 
Metzingernek, Köztük Braque, Leger, Picasso a kiválóbbak, alkotó 
erőben és eredetiségben az erősebbek, A fiatalabb Leger küldetése 
inkább a háború után mutatkozik meg, Picasso és Braque műveiben 
a kubizmus egész fejlődése végigkísérhető. 

Nagykultúrájú, esztétikailag képzett emberek Braque és Picasso 
s nem is akarnak forradalmat s mégis forradalmárokká lettek. Abból 
az alapérzésből indultak ki, hogy ők olyan kultúrában élnek, amely 
egészen más viszonyban van a természettel, a világmindenséggel, a 
földdel, az énnel, mint a mult, tehát ezt a viszonyt másképen kell 
kifejezésre juttatni, mint a mult művészete, amelynek megszentelt 
hagyományaival azonban kapcsolatban akarnak maradni. A kubiz-
must tehát ebből a kettős forrásból kell származtatnunk: az új élet-
érzésből s a mult hagyományaiból. 

Esztétikai felfogását Juan Gris így ad j a elő az Esprit Nouveau 
c, folyóiratban: Én a szellem alapelemeivel és képzelőerőivel dol-
gozom. Megkísérlem kézzelfoghatóvá tenni az elvontat, az egyete-
mesből indulok ki s így jutok el az egyedekhez. Mintám az egyete-
mes, Gris tehát gondolati rendet visz újból a képbe. Még emlékszünk 
arra a korra, mikor a kép szövege, az elbeszélés, a történeti tárgy, 
a mese, a mitológia, a megjelenítés volt a fő. Grisnek most elég 
esztétikai elveit a színek világába átültesse. 

Ha az impresszionista festő csak színekben, fény- és árnyékha-
tásokban gondolkodott, ha szeme csak a világ felületén rezgő szín-
világot kereste, akkor azt mondhatjuk, hogy a kubista meg csak sík-



és térmértanban gondolkozik, szeme csak síkokat és mértani teste-
ket, kockákat, hasábokat, kúpokat lát, ezekből építi fel alakjait , 
avec des petits cubes, inne van neve is. Ha csendéletet fest, almái, 
üvegpoharai, az asztalterítő ráncai szögletesek, szinte lemérhetjük a 
síkokat, amelyek a tárgyakat határolják. Ha fejet fest, síkokból 
r ak ja össze: homloksík, halántéksíkok, fejtető lapja, arcsíkok, két 
élben találkozó sík adja az orrot, a szemüreg szinte hasábosan megy 
befelé, a váll a kulcscsontokkal teljesen szegletes. Szinte sík- és tér-
mértani festészetnek lehetne nevezni, ha a felület szellemes festői 
megmunkálása nem vinne bele életet. Gleizes és Konrad Lange két-
kötetes illúzióelmélete szerint a korai reneszánsztól egészen az im-
presszionizmusig káprázatot kerget a képírás, csalóka tér- és test-
világban mozog, A fal vagy a vászon síkjára bonctani tanulmányok, 
levegő- és vonal távlat, fény- és árnyjáték segítségével térbeliséget, 
testiséget, szoborszerűséget varázsol. Szerintük nem térbeliséget, szo-
borszerűséget kell a sík felületre varázsolni, hanem képet, mely geo-
metriai elemekből, síkokból, kockákból, hasábokból épül fel. Nem 
optikai csalódásokba kell ringatni a szemlélőt, hanem a belső való-
ság lényegének a feltárására kell törekedni, s ez nem más, mint 
valami geometriai formákból összetevődő kristályrendszer. Milyen 
megkapó példája ennek Burger Legyen világosság c. képe, A kép 
bal felső részén megnyílik a fal s belőle hatalmas színorgíában játszó 
fénycsóva lövel ki. Ebből a szivárvány minden színében ragyogó 
kristályok áradnak szét a négyszögűre zárt térben. Ebben a képben 
már semmi sincs abból, amit mi a XIV., XV., XVI, század nagy fel-
fedezésének tartottunk, amiért Gíottót, Castagnót, Uccellót, D. Ve-
nezianót, Piero della Francescát, Mantegnát, Masacciót a képírás 
Kolumbusainak, nagy felfedezőinek neveztük, akik meghódították a 
képsík számára a teret, az emberi testet, a vonal- és levegőtávlatot, 
vagy mondjuk ki egy szóval, az egész természetet. A kubizmus hadat 
indít a naturalizmus, a portrészerűség ellen, a szervetlen világ geo-
metriai szerkezetét erőszakolja a szerves világra. A szemnek szóló 
külvilági tárgyakat, vagy e tárgyak külső világát megveti és a tár-
gyak belső ritmusának ábrázolására törekszik. Milyen messze van 
már Burger képe az impresszionizmustól, annak végtelen térkáprá-
zatától! Itt egy négyszögű térben szétömlő dinamikus feszültségű 
színes kristálytömeget látunk csak. 

De ha jelenetet ábrázol a kubista, akkor is síkokkal dolgozik. 
Derkovits Utolsó vacsorája áll előttem. Szinte külön látunk minden 
síkot, amelyre a négy apostolalak, mögöttük Krisztus és Jeruzsálem 
házai felbomlanak. A síkok beszélnek. Kivillanik egy-egy homloksík, 
arcsík, váll, kéz, házfal, szinte belenézhetünk a tér rétegződésébe. 
Mondanom sem kell, hogy legalkalmasabb anyag számára a háttér 
városa épületeivel, ahol a kubizmus teljes mértékben kifejtheti sík-
és térmértani ábrázolási törekvéseit. 

A kubizmus a véges, sokrétű, széttagolt, térbeli dolgok világát 
a geometria lét törvényszerűségébe emeli. Az egyes dolgok bonyo-
lult, sokféle formáját nagyobb egyszerűség és szabályosság kedvéért 



kocka, hasáb, kúp, henger és golyó formára viszi vissza. A tárgyak 
a térben való külön egyenkénti létüktől megszabadulva kinyilatkoz-
ta t ják belső törvényszerűségüket, amelynek mint térképződmények 
alá vannak vetve. Egyéni megjelenésük helyett megjelenésük örök 
törvénye lesz láthatóvá. Az egyes tárgyak a tér logikájába és örök 
rendjébe emelkednek. A földi belesüpped az örök alapba, amelyből 
lett és amely hordozza. A kubizmus a földiben az örököt keresi, 
akárcsak az expresszionizmus, de ez az örök mindegyiknél nagyon 
különböző, Az egyiknél lobogó, lángoló, átszellemült kozmikus, min-
denségi élet, a másiknál minden földi mozgás fölé emelkedő merev 
mértani törvényszerűség és mivel a két stílusirány felfogása annyira 
különböző, az ember az egyiket csodálattal eltelve a legnagyobb 
szépségnek magasztalhatja, a másikat pedig az emberi lélek eltéve-
lyedésének mondhatja. Van Gogh képei a kubisták szemében bete-
gesen izgatott lélek torzszülötteinek látszanak, míg mások a hallat-
lan erejű és bátorságú látomásoktól szinte megmámorosodnak. 

A kubista hajlandó a kubista stílusban minden stílus csúcstelje-
sítményét látni. A művészet végre elérte célját, a művész a műalko-
tásban a lét végső titkairól levonta a leplet. A kubizmus követői 
nem tudják eléggé magasztalni művészetük metafizikai nagyságát, 
csodálatos hívőségüket, világot átszárnyaló misztikájukat. ,,A kubiz-
mus az emberiségnek abból az örök vágyából született, amely elesett-
ségéből, a chaotikus világ zűrzavarából óriási munkával az isteni 
haza egységébe tör. Az érzékek ünnepei nem elégítették ki lelkét, 
nem csendesítették le vágyait. Most megtalálták az örökkévalóság 
csendes, komoly világát." (Küppers.) Aki a kubista alkotásban ilyes-
mit talál, az a szépség legmagasabb tájain érezheti magát. 

Meyer a kubista felfogástól nincs ennyire elragadtatva, de nem 
tagadhatja, hogy a kubistát szíve forró vágya haj t ja , a véges jelen-
ségben az örök törvényszerűséget keresi, a végest a végtelenbe 
akar ja emelni. Meyer abban, hogy a tér örök elemeit tá r ja fel a 
kubista, nem lát valami különösen mélyreható tekintetet, sem az em-
beri természetben szükségképen gyökerező világmegfigyelési módot, 
legfeljebb a kornak egy alkalmi kivezető útját, amely a szellemiség-
hez akar eljutni, de szellemet nem talál, csak a tér örök törvényeit. 
De a tér matematikai törvényszerűsége is csak a mi lelkünkből 
származik, nem is más, mint az érzéki lét egyik rendje, s végelem-
zésben az érzéki világ fölé nem is emelkedik. 

Ezzel szemben a kubizmus csodálói azt mondják, hogy a tér-
beli törvényszerűséget egy hitszerínti szellemi törvényszerűség jel-
képének kell felfognunk, mely kisugárzik a kubista alkotásokból. így 
jár el a gótikus stíl, mikor az isteni kegyelmet, az emberi kegyessé-
get, az Isten iránti odaadást a testiségükből szinte kivetkőztetett, el-
nyújtott alakokkal akar ja visszatükröztetni, mikor hitvilága tartal-
mát az emberi alakokon, sőt az égbetörő köveken keresztül is hirdeti. 
A kubizmus is minden határozott földi lényt matematikailag rende-
zett létbe tör s ezt a matematikai rendet úgy tünteti fel, mint a 
természetfeletti lét lényegét. 
Pa&nonhalmi Szemle 



Mások a kubizmust a képírás egyik legérdekesebb betegségének 
tar t ják . A kubista alkotásokon mást nem találnak, mint egy sokszö-
gekkel átfont szövevényes zűrzavart, egyenes, görbe és párhuzamos 
vonalak, síkok és sarkok közé zárt bizonytalan emberi alakokat. Az 
ő szemükben a kubizmus nem más, mint szerencsétlen kísérlet egy 
szellemi világ felépítésére, amelyet megalkotni nem tud. Számukra 
a kubízmusban csak korunk gyengesége lett nyilvánvalóvá. Ezért nem 
is tulajdonítanak neki magasabb esztétikai értéket, megvonják tőle a 
szépség teljességének elismerését. 

Ezek után felvetődik a kérdés, hogyan adjuk meg a kubizmus-
nak a művészi igazolást? Csak a művészek ötlete, művészete, mester-
kedése-e, vagy beilleszthető a művészettörténelem egyetemes folyá-
sába? 

A kubizmussal szemben való állásfoglalásunk attól függ, milyen 
a világnézetünk. Ha hisszük a szellem elsőbbségét a természettel 
szemben, ha hisszük a belső világ felsőbbségét a külsővel szemben, 
akkor semmi akadálya a kubizmus méltánylásának. A művészet út ja 
két ellentétes sarok közt ingadozik. Hol a természet, hol az eszmei 
világ gyakorol rá nagyobb vonzást. E szerint születnek meg a natu-
ralista, realista, vagy eszmei, idealista, expresszionista művészeti 
irányok. Tagadhatatlan, hogy a kubizmusban is az eszmei, a geo-
metriai világ vonzása az erősebb. Tehát besorozzuk a nagy eszmei 
stílusok közé, az egyiptomi, babilóniai, görög, bizánci, gót, barokk stí-
lusok közé s úgy kezeljük, mint a materialista impresszionizmustól 
kiváltott egyik ellenhatást. Nem kell tehát okvetlenül hanyatlásnak, 
beteges képzelődésnek tartanunk, amint pl. a földi nehézkedési erő-
vel szemben a teljesen égbetörő, szellemi szabadságot hangsúlyozó 
gótikus stílus sem az. 

A kubizmus legfőbb történelmi értékét abban látjuk, hogy az 
impresszionizmussal szemben hangsúlyozza a pozitív művészi látást, 
a tér- és alakértékeket ú j r a érvényre juttatja, törekszik a lényeges 
formák kiemelésére s a képszerkesztést visszahelyezi régi jogaiba. 
Amit tehát az impresszionizmus a tér- és testszerűségben veszített, 
azt a kubizmus a maga sajátos módján, festőiséggel elöntött geo-
metriai formákkal ú j ra visszahódította. A szellemi sarok felé jár-
tában néha talán túlságosan messze eltávozott a természettől, de azt 
hiszem, a francia lélek, amelyből ez az irány fakadt, megtalálja a 
helyes útat, hiszen annak mindig a clarté és reson volt a fő jellem-
ző je s a természet felé ma jd nagyobb megértést mutat. Akkor nagy 
fejlődési lehetőségek nyílnak számára. Hatása így is óriási, különö-
sen a modern építészetben, melyet egyenesen róla lehetne kocka-
stílusnak nevezni. De nagy a hatása az iparművészetben is, főleg a 
lakásberendezésben, bútoriparban, üvegfestészetben stb. 

Az abszolútfestés. 
A kubizmus továbbfejlesztése, a természettől való következetes 

eltávolodás. A kubista még geometriai formákból építi fel a termé-
szetet, az abszolútfestő már csak geometriai formákat alkalmaz. Kas-



sák Lajos, Péri László, Bortnyik Sándor e nemű képein már csak 
térbeli és síkbeli szerkesztéseket, konstrukciókat látunk. Ezért kon-
struktivizmusnak is hívják ezt az irányt, vagy a természettől való 
eljes elválásuk miatt elvont, abszrakt festészetnek. Mi egyszerűen 
sík- és térmértaní festészetnek nevezhetjük. Az orosz Kandinszky 
művelte szenvedéllyel. A müncheni akadémián tanult. Orosz lelke 
egész hevével szakít a természettel. A naturalizmust esztétikai elté-
velyedésnek tar t ja . A materialista világnézet művészi kifejező esz-
közeivel szembehelyezi a szellem elsőségéről való meggyőződését s 
az anyagtalan művészet prófétájává lesz. Először gúny veszi körül, 
majd tanítványokat hódít, orosz, magyar, holland festők szegődnek 
hozzá, de míg a keletiek az abszolút tér kérdéseivel, a nyugatiak 
inkább a sík kérdéseivel foglalkoznak, Moholy Nagy Lászlónak Né-
metországban nagy sikerei voltak konstrukcióival, a weimari Staatl, 
Bauhaus tanára lett. 

Csak mint különlegességet említem itt meg a hannoveri Kurt 
Schwitterst, a dadaizmus alapítótársát, aki a természet megvetésé-
ben annyira ment, hogy vadul festett képein összehány mindenféle 
dirib-darabot, szöget, faháncsot, üvegcserepet, újság- és csomagoló-
papírt, kereket, tollat, fadarabot, odaerősíti a képre, színezi őket, a 
tárgyi világ romjain akar ja felépíteni a maga új világát. Szemében 
már az anyagi világ semmit sem számít. 

A szuprematizmus is egyik különleges haj tása az abszolút-
festészetnek, A tárgyi elemet szintén mellékesnek tar t ja s a tiszta 
érzés elsőbbségét hirdeti a képzőművészetekben. Legtökéletesebb zárt 
alaknak a négyzetet és kört tar t ja . Már tárgyi elemet mellőz. Fehér, 
fekete és vörös színben dolgozik, 

E festészeti irányoknak nagy hiánya az egyetemes tárgyi világ 
teljes kikapcsolása, mondhatnám világtagadása, világmegvetése. Szé-
lesebb körökben nem is tudott hatni. Hibáját a szabad tektonikus 
tárgyi festés akar ja kijavítani. Ez, ha fest, már a természet tárgyai-
hoz nyúl s azokat dolgozza fel szabadon. 

Az elvont festészet gondolata, eszméje vadhús az ember kul-
turális fejlődésében. Korunk művészi eredményeinek, vívmányainak 
végső állomása. A szellemi és lelki kifejezés feltétlen értékelése a 
a külső alakkal szemben, a lényegesnek a kiemelése a zavaró mel-
lékletek elhagyásával, mindkettő korunk művészi törekvéseinek érté-
kes eredménye, merev továbbfűzésük mégis az elvont elmélet tá ja i ra 
vezetett bennünket. 

A keveretlen színek kifejező ereje hosszas fejlődés folyamán az 
impresszionizmustól az expresszionizmusig nagy hatásúvá lett. Ösi 
tisztasága, lemondása a naturalizmusról a végsőkig fokozta a tár-
gyak kifejező erejét. Ezen fejlődési folyamatnak ismeretében a tár-
gyak nélküli festészet azt hiszi, hogy szervesen megy tovább, mikor 
a színeket elválasztja a színeket hordozó tárgyaktól s nekik önálló 
életet biztosít. Az absztrakt kompozícióban a színnek hatást kell 
gyakorolnia az ember művészi érzékére, az embernek magának kell 
belső feszültségeinek, érzéseinek képbeli kifejezését elővarázsolni. 



Ez a logikus következtetés gondolatilag izgató és kedves lehet, de 
sohase tud igazi művészi teremtő erővé válni, 

A művész éli az életét reszkető érzékekkel. Látja maga körül a 
természet elevenségét, embertársainak szenvedélyeit, sorsát. Érzi az 
emberi élet szépségeit és tragikumát, Ö veszi észre legjobban az em-
beri lélek feszültségeit és elernyedéseit. Mindezt magában valami 
művészetté alakítja, műalkotássá érleli. Kerülő volna s ez messze 
elvezetne a céltól, ha mindezt absztrakt formában hozná kifejezésre. 
Ezen a ponton mutatkozik világosan az anyagtalan, tárgytalan fes-
tészetnek tisztán értelmi eljárása. Azt hiszi, hogy minden egyéb 
festői kifejezési forma fölé emelkedik, s tulaj donképen eltávozik a 
művészet alapjától, a természettől, A létnek, a növekedésnek, a pusz-
tulásnak örök forrása nem jut el hozzá, száraz, absztrakt szám-
adássá lesz/ 

A mágizmus. A szürrealizmus. 

A való világot tagadó irányzathoz tartozik mindkettő. Egészen 
új világot varázsolnak elő. A reális világ fölé emelkednek, ahová 
az értelem már nem tud behatolni, ahová csak megérzéssel lehet 
közeledni. Mint a búvár szállanak le a lélek mélységeibe s hoznak 
fel csodás kincseket, tárnak fel nem sejtet t csodás világot, A ten-
ger fenekén járnak, ahová a napsugár nem ér le, A lélek mélységei-
ben kutatnak, ahová az értelem sugara nem juthat el. Az orosz 
Chagall, a svájci német Klée, az olasz Chirico, a német Ernst stb.-
nél az okság elve, a logika, a nehézkedési erő, a sztatika, a tárgyak 
belső szerkezete, törvényei nem érvényesülnek, amint az álomnak 
sincsenek törvényei, nincs logikája. Más síneken jár, mint a nappali 
logika, Szinte már a varázslás, a bűvölés, az ígézés világába tarto-
zik, A lét észszerűsítése elleni tiltakozás ez az irány, mely csak az 
észfeletti magaslatokon, vagy oly mélységekben érzi jól magát, 
ahová az ész már nem juthat. Ez magyarázza meg, hogy miért van 
olyan sok híve az érzelmes germán-szláv világban, épen itt bur-
jánzanak fel a fantasztikus álmok-szemben a román népek clarté já-
vai, világoslátásával. Germán szellemi örökség ez. Ez él az őskor 
homályában, a román szobrászatban, Szt. Hildegard látomásaiban, 
tetőfokán van Grünewald égi és pokolcsodáíban s Bosch Jeromos 
démoni kísérteteiben. 

A szürrealizmus. A szürrealisták programmja nem a valótlan 
világ, hanem a való világ fölötti. Plátói gondolatokban élnek, me-
lyeket az eszmék magasabb, tökéletesebb világáról alkotnak, szem-
ben az alacsonyabb, látható és tökéletlenebb világgal. Lulle Ray-
mond mondja: A teremtés az örökkévalóságban az eszme, a terem-
tés időben a teremtmény. Ilyen gondolatok keverednek nálunk a 
pszichoanalísís gondolatmeneteivel. A német Ende Edgár pl. (Die 
Kunst. 1933. 122, 1.) a mi megszokott látási módunkat túlságosan 

* Die Kunst. 1933. 352. Günther Herzberg. 



elkopottnak, mindennapinak ta r t ja s az álomszerűt, a titokzatosat 
keresi képein. Azt tart ja, hogy ez a játék a művészetnek ősi joga. 
Itt kapcsolódik bele Chirico és Max Ernst irodalmilag is kidolgozott 
irányába. A való élet nem érdekli. Képzelet-világával új teret teremt, 
szinte végtelenbe vesző pusztaságot, vagy zárt teret, melyet falak, 
vonalak rövidüléseivel tölt ki. Az allegória c. képe a messzeségbe 
vesző üres tér. A vízszintes síkot sorozatosan földbe váj t négyszög-
letes medencék töltik ki s aztán rövidüléses rajzukkal viszik a sze-
met a mélybe. Az első medence felett fantasztikus lovon asszony 
száguld tíz gyermekkel. Utána férfi szalad. A sátor c. képen 
különféle színezésű falak közt néhány ember van a sátor előtt s az 
üres térben egy szék, semmi több. Mindenütt szakítás a való élet-
tel. Szinte, rejtvény szerűségé vei akar vonzóerőt gyakorolni a szem-
lélőre. Ez sokszor sikerül is neki, pedig a kritikusok keményen til-
takoztak az ilyen elvarázsolási törekvések ellen. Iskolázott és nem 
iskolázott emberek egyaránt nagy érdeklődést mutattak a való élet 
fölé emelkedő művészet iránt. De a való világot tagadó, vagy a 
föléje emelkedő irány meghozta a művészetben a visszahatást. 

Új realizmus, verizmus és a rokon jelenségek. 

Az epresszionízmus, futurizmus, kubizmus, konstruktivizmus, 
suprematizmus, a szabad tektonikus tárgyfestés, a magizmus és a 
szürrealizmus mind-mind az ember teremtő tetterejének a műve, me-
nekülés a látható valóságtól, tagadása a naturalizmusnak, elvetése 
a portrészerűségnek. Szinte magától értetődő az új realizmusnak, 
a verizmusnak a visszahatása ezekre a mozgalmakra. Vissza a ter-
mészethez, mert már nagyon is eltértünk tőle! Érvényesüljenek új-
ból a természetes látás törvényei a látható valóság ábrázolásában! 
Érvényesüljenek megint a régi törvények a képszerkesztésben! A 
futurizmus még a tárgyak dinamikáját, a kubizmus a sztatikáját 
akarta bemutatni, az abszolút festés a tárgyakról már hallani sem 
akar, a konstruktivizmus már maga alakítja a maga külön világát, 
a szuprematizmusnak is mellékes a tárgyi elem, a szabad tektoni-
kus tárgyfestés csak egy két vonást emel ki a természetből, a má-
gizmus irracionális világban mozog, a szürrealizmus plátói eszme-
körben, vagy a pszichoanalitika tudatalatti világában jár, meg kel-
lett jönnie a való világ felé fordulásnak is. De csak a felületes szem-
lélő szemében van az ú j realizmusnak köze a naturalizmushoz, a 
portrészerűséghez s azoknak a győzelmi mámora, akik a képírás 
forradalmai idején egy helyben maradtak, egy lépéssel sem halad-
tak előbbre, nem megokolt. Hiába mondogatják, hogy a művészet 
sok tévedés és kaland után visszajutott az egyedül helyes állás-
ponthoz, a naturalizmushoz, mert az új realisták világa sokkal gaz-
dagabb, mint a naturalisták világa, az ő látásuk sokkal mélyebb, 
művészibb, mint a fényképezők látása, a forradalmak nem múltak 
el fejük felett tapasztalatok nélkül. Egységes programmjuk nincs, 
mint a radikális mozgalmaknak. Jelszavuk a tárgyiasság a legexak-



tabb természetmegfigyelés alapján egyesítve a konstruktív felépítés-
sel. Virágzik a németeknél, olaszoknál. De a német új realizmuson 
belül is különböző áramlatokkal találkozik az ember. Egyik rész a 
környező világ pontos felfogását, ábrázolását meleg részvéttel, ér-
zésvilággal kíséri, vonja be, a másik rész hidegen, tárgyilagosan, 
merészen ad ja a tényeket. Ez az irány már annyira elterjedt, hogy 
az ú j realizmus név mellett már egy új elnevezés kezd feltűnni, az 
ú j tárgyias művészet, Neue Sachlichkeit. Ha ehhez az új tárgyila-
gos, hideg megfigyeléshez még szatirikus jegy is járul, kitűnő harci-
eszköznek bizonyul a közélet harcaiban s ilyenkor aktivízmusnak 
nevezik. A szatirikus új realizmust verismusnak is mondják követői, 
pedig mennyire más ez, mint az olasz verismo. Az új realizmus elő-
készítésében a svájciaknak is nagy részük van. Az olasz fasiszta 
és a német hitlerista művészetben örömmel látunk még valami heroi-
kus vonást is. Elmondhatjuk: ütött az ú j művészet órája! 

A művészet értékelése az emberi alak, a természet értékelésé-
vel áll, vagy bukik. Ha a művészet elemberietlenedik, ha eltárgyta-
lanodík, ha lelkét elveszti, ha a számok és mértékek, a sík és tér-
mértan megszállottjává lesz, elveszti a ta la j t lába alól. A művészet 
szinte öntudatlanul sodródott ebbe a helyzetbe, s most sok halálo-
san komoly tapasztalat után új szellem, lélekvándorlás indul. Nem 
mintha jámborabbak volnánk, mint elődeink, de a tapasztalat meg-
okosított bennünket. A tudományban, a gazdasági életben, a poli-
tikában új gondolkodási irány győzött, Szellemi beállítottságunk a 
pozitívre, a lényegszerűre irányul. Az ember lesz minden értékek 
mérővesszeje. Nem az ember a maga állati, vagy szellemi lényében, 
hanem a maga egészében. Ez a totális ember a valódi művészet 
alapja. 

Örök igazság, hogy az ember és a művészet együvé tartozik. 
Mit szóljunk a történelemben fellépő emberietlen irányzatokkal 
szemben? Ezek szemfényvesztést űznek, több emberséget ígérnek, 
a valóságot szabadabb emberséggel akar ják pótolni. Az imresszio-
nizmus a külszínnel, a látszattal csalt meg bennünket, az expresz-
szionizmus a szellemi, lelki feszültségekkel űzött játékot velünk. 

A mai művészetben határozott éhség, szomjúság tükröződik 
vissza az ember, a természet után s ez egyben művészeti elmélye-
dést is jelent. A világ ellaposodik, az élet elvértelenedik, minden 
mozgás lendületét veszti, ha az embert kivesszük belőle, ha a ter-
mészettől elfordulunk, ha a valóságot lábbal tapodjuk. 

A művészet újjászületéséről, a nép érdeklődésének ú j ra való 
felébredéséről lehet beszélni, mióta a művészet a valósággal szoro-
sabb kapcsolatba lépett, Nagy betegségből gyógyult ki a művészet, 
vastag babonából gyógyultak ki a művészek. A világháború előtti és 
utáni nagy bizonytalanság és megrázkódtatás után lassankint valami 
nyugodtabb emberi légkör vesz körül bennünket. Valami íratlan tör-
vény az emberalakú világot sürgeti, nem a sík és térmértani alako-



kat. A mindennapi életben a fáradt, kiszikkadt, agyoncsépelt, szel-
lemtelen, szellemellenes vak szokás még egy darabig tar that ja 
magát, de az ítélet ki van már mondva felette, napjai már meg van-
nak számlálva." 

Egy-egy kor művészete a kor szellemi kultúrájának vetülete, a 
különféle népek lelkének, gondolkodás- és érzésvilágának, nemzeti 
életének terméke. A dór templom elvont szerkezete a dór lélek al-
kotása, a gótikus dómok égbetörése a germán lélek végtelenségvá-
gyának kőbevésődése, A reneszánsz képírás a klasszikus kultúrá-
ban gyökerező olasz lélek tükröződése. Sehol oly könnyen meg nem 
közelíthető egy nép ízlése, szellemi értéke, mint épen művészetében. 
Az egyiptomi nép gránitban és bazaltban gondolkodik és kitermeli 
a halál művészetét, a halál után is folytatódó élet művészetét, a pi-
ramisokat, a sírok életének művészetét. Az örökösen a közélet po-
rondján forgolódó, élénk szellemű, örökösen versenyző, örökösen 
versengő, vallásos képzeletű görög nép kialakítja az istenek és em-
berek harcainak, a győzelemnek, a Nikének, az emberi test szép-
ségének, arányosságának művészetét. Érdekes volt a modern népek 
lelkébe is épen művészetük segítségével betekinteni. Érdekes volt 
megfigyelni, hogy az anyagelvű bölcseleti talajból kisar jadt impresz-
szionizmus milyen visszahatást váltott ki a németekből, a franciák-
ból, az olaszokból, szlávokból, magyarokból akkor, amikor a böl-
cselet is az eszményiség felé fordult. Ha az ottocento, a XIX, szá-
zad művészete inkább a földhöz tapad, a természet, a valóság ta-
la ján mozog, a futó pillanat egyéni megrögzítésével foglalkozik, a 
novecento, a XX. század művészete szárnyra kel, a lélek szárnyaira, 
vagy az élet nagyszerű, örök mélységeinek feltárására irányul. Ezek 
a törekvések a német népnél az expresszionizmust, a franciánál a 
kubízmust, az olasznál a futurizmust, az orosznál az abszolutfestést 
vál t ják ki. E sok idegen szó mögött Hildebrandttal és Burgerrel 
kerestük a kor lelkét, korunk világnézetét, szellemi tájékozódását 
s örömmel állapítjuk meg, hogy ez a tájékozódás a lélek felé indul, 
nem elégszik meg a világgal, kézzelfogható anyagi valósággal, hanem 
a magasabb, szellemibb valóságok után tör. De azt is örömmel vesz-
szük észre, hogy a természet, az ember felé való kívánatos vissza-
haj lás is megtörtént már. 

Irodalom. Hildebrandt: Die Kunst des 19—20. Jahrhunderts. — Burger: 
Einführung in die moderne Kunst. — Meyer: Esthetik. — Gerevich Tibor: 
A mai olasz festészet. Magyar Művészet. 1936. 4—25. — Escher: Malerei der 
Renaissance in Italien, — 

• Die Kunst. 1933. Wilhelm Michel. 



Á XIX. század pedagógiatörténetének bölcseleti eszméi. 
Dr. Yárkonyi Hildebrand. 

Romanticizmus. 
A 19. század átvette a kanti filozófiának és a naturalizmusnak 

kettős örökségét. A pedagógiai gondolkozás is ezt a kétféle utat jár ta 
mindaddig, míg az az alap, melyen nyugodott, lassan átalakult; de 
nemcsak átalakult és más formákba ment át, hanem bizonyos logikai 
bomlási folyamaton is keresztül ment. Ezt a feloldódási folyamatot 
érdemes figyelemmel kísérni. 

Kant filozófiája annyiban tekinthető a 18. századi eszmék „meg-
ismétlésének", amennyiben ez is ,,az általános emberit" törekszik ki-
emelni az emberi gondolkozás, érzés- és cselekvésmódok szemléleté-
ből. A „tiszta ész": az általános emberi ész; az „erkölcsi és eszté-
tikai ítélőerő" is személytelen, egyénfeletti emberi lényeget tükröztet, 
az emberi személyiségnek örök-egyforma, érvényes szellemi formáit. 
A nevelés is, Kant felfogásának kereteiben, szintén csak erre az álta-
lános-emberire irányulhat, — de ugyanebbe az irányba mutat Schel-
ling természetfilozófiája is. Hegel bölcselkedéséről ugyanezt a tételt 
állapíthatjuk meg; ő az emberi szellem lényegét már oly elvontságok 
világába emeli, hogy az egyéniség, az egyedi lét már voltaképen határ-
fogalommá, fikcióvá válik gondolkozásában, árnyékszerű létté és 
problémává, amely körül úgy forog a gondolkozás, mint a „nemlét", 
vagy a „tévedés" kérdése körül („minden valóság észszerű és csak 
az észszerű valóság"). A 18. századnak ezt az örökségét tehát, az 
általános emberit az elvontságok magasságába lát juk emelve, hol a 
valós-emberinek látványa szertefoszlik tekintetünk előtt. Innen van, 
hogy az embernevelés kérdései Hegelnél, aki mellesleg gimnáziumi 
igazgató volt, a filozófiától míhtegy függetlenül jelennek meg; józan 
és emelkedett szellemű nevelési tanácsait csupán a szellem és erkölcs 
általános és mindenkivel közös, nemesen-vulgáris értékeszméi hat-
ják át. 

Az általános emberinek ezen logikai lényegével szemben először 
a romanticizmus emelte fel szavát. Tieck, Jean Paul, Richter, Novalis, 
Schleiermacher és mások az emberi személyiség egyéniségét, egyszeri 
és irracionális adottságait, szabadságát, az érzésvilágot, az alanyias 
felfogást és az öntudatlan lelki világot ragadják meg és állít ják böl-
cselkedésük központjába. így indul meg az ellenhatás az idealisztikus 
bölcseletre, nemcsak a szellem általános történetében, hanem a neve-
lésről táplált gondolatok körében is: a filozófiai eszmék történeti logi-



kája azt mutatja, hogy a hatásra ellenhatás következik és a csúcs-
pontjukra érkezett bölcseleti rendszerek az idő sodrába kerülve bom-
lási folyamatnak esnek áldozatul, A bomlás kiindulópontja mindig a 
rendszer valamelyik problematikus pontja; az idealizmus ilyen új 
kezdőpontot ad a következő gondolkozók számára az egyéniség gon-
dolatában, Ezt az „egyéniséget", „személyiséget" tar t ja Goethe a föld 
gyermekei elé kitűzött célnak és egyúttal benne lát ja az emberi bol-
dogság legmagasabb fokát; az egyéniséget ál l í t ja Jean Paul is a ne-
velői gondolkozás középpontjába, de tudatosan és haragosan ellen-
tétbe állít ja Rousseau „természeti emberével", A romantikus gondol-
kodás személyíség-eszméje sarkalatos ellentétben áll azzal a puszta 
természeti produktummal, amellyé Rousseau Emilje válik egy elkép-
zelt nevelés következményeképen: oly szerves élet ez, mondja egy 
helyen Jean Paul, mely telve van ugyan duzzadó erővel, de hiányzik 
belőle minden ösztönzés ... A romantika „személyisége" az eszményi 
ember, az, aki minden földi és véges emberben benne lappang, mint 
a lepke a gubóban, csak ki kell fejteni a burokból („idealer Preis-
mensch") ; a nevelés első feladata tehát abban áll, hogy „az eszményi 
ember egyéniségét felkutassuk (a jelenségek színei alatt) és nagyra-
becsül j ük", A további feladat természetesen abban áll, hogy ezt a 
körvonalaiban megpillantott ideális személyiséget érvényesülésre 
segítsük. Ez a nevelői individualizmus legmagasabb hullámait Schlegel 
elmélkedéseiben veri, aki épen az egyszeri, egyedi valóságban lát ja az 
örökkévalót és a legértékesebbet az emberben: „Épen az egyéniség 
(Individualität) alkotja az ember eredeti és örök mozzanatát, — 
mondja egyik ifjúkori iratában, -— ennek az egyéniségnek kifejleszté-
sére és nevelésére vállalkozni s e vállalkozást mint legfőbb hivatást 
űzni: ez isteni egoizmus volna." 

Mikor azonban a romantikus gondolkozásnak pedagógiai eszmé-
nyeit és célkitűzéseit elemezzük, nem téveszthetjük szem elől ennek az 
irányzatnak egy, az individualizmus mellett feltűnő másik alapgondo-
latát sem. Ez a gyermektanulmánynak és gyermeklélektannak előtérbe 
állítása. A gyermektanulmányhoz Froebel is eljutott, de más úton, t. 
i a Schellíng-féle természetfilozófia közvetítő rétegén keresztül; a 
„természet" azonos lényegébe tartozónak látva a gyermeki lelket, ki-
emelte és dicsőítette annak „teremtő erejét"; — a romantikus pedagó-
gia más úton jut el ugyanehhez a célponthoz. Jean Paul szintén mély 
tisztelettel szemléli a gyermek lelkét: „Ein Kind sei Euch heiliger als 
die Gegenwart, die aus Sachen und Erwachsenen besteht", — ennek 
a tiszteletnek azonban az az értékeszmény a sugalmazója, mely a 
gyermek lelkében lappang, vagyis a gyermek ideális egyénisége. A ro-
mantikusok között ez az irányzat általánosnak mondható, de legmé-
lyebb és legfinomabb pszichológiai megértést mégis Jean Paulnál ta-
lálunk, kit a neveléstudomány eddig kissé elhanyagolt. Bizonyára 
lesznek a közeli jövőben, akik Jean Paul gyermekismeretét, gyermek-
lélektani ismereteit elemezni fogják és összeállítják azt a lélektani 
rendszert, mely szétszórva él munkáiban. Ez a feladat annyival is 
inkább korszerű, mert a 20, század csorbítatlanul átvette a 19.-iknek 



ezt az örökségét; a gyermektanulmányt, és azt rendkívüli mértékben 
hasznosította a neveléstudomány kérdéseinek megoldásában. Ennek 
az útnak egyik kiindulópontja a romantikus pedagógia egyéniség-
szemléletében és gyermektanulmányában van. 

Természettudomány és pozitivizmus. 
A romantikusok gyermektanulmánya, mely nevelői gondolataik-

kal egybeszövődik, még nem tudományos-kísérleti gyermeklélektan, 
hanem intuitív bepillantások, együttérző elképzelések, bergsoni „in-
tellektuális kopogtatások" összesége a lélek kapuján. Ezektől a gyer-
mekismeretektől a neveléstudomány hosszú utat fog még megtenni, 
míg elérkezik a mai gyermeklélektani kutatások módszereihez és ered-
ményeihez. Ennek az útnak egyik állomása az a pozitivizmus, amely 
Franciaországból eredve (Comte), Angliában termi leggazdagabb gyü-
mölcseit, de a neveléstudomány fejlődését Németországban is más 
irányba tereli, nemcsak a pozitivizmus eredeti hazájában, A pozitivista 
gondolkozásmód elsősorban a természettudományokban talál t termé-
szetes szövetségesekre; ebben az időben merül fel az a gondolat, 
hogy a valódi (pozitív) tudomány: a természettudomány. A nevelésre 
vonatkozó gondolatok a pozitivista hatás alatt a következőképen ala-
kulnak: 

Feltűnik a neveléstudomány elmélkedői előtt a „realizmus" esz-
ményképe, megkezdődik az az időszak, amelyet, különösen Német-
országban, a nevelés történetírói ,,a realizmus korszakának" neveznek 
el (Herbart). A szellemek elfordulnak a kanti idealizmustól és nem 
az eszméből kívánnak a valósághoz és a neveléshez eljutni, hanem a 
tapasztalásból. A tapasztalás mutat ja meg szerintük a valóságos léte-
zők igazi arculatát, a tapasztalás vezet pozitív és exakt ismeretekhez. 
A tapasztalásnak egyik fontos és kiemelkedő formája a „belső tapasz-
talás", vagyis a tudatban lejátszódó lelki önmegismerés; mikor a 
tapasztalati realizmus hívei erre a belső, élményszerű megtapaszta-
lásra kezdenek figyelni, csakhamar megerősödik bennük az a gondo-
lat, hogy a lélektant kell minden tudomány bejáratává és előszo-
bájává tenni. A lélektan kezdi elfoglalni azt a helyet, amelyet az 
előbbi korszakban az ismeretelmélet foglalt le a maga számára; a 
neveléstudomány előfeltételéül is a lélektant kezdik emlegetni e kor 
tudomány-teoretikusai. Ez a lélektan azonban nem a gyermeklélektan, 
hanem az „általános", „természettudományos", „exakt" lélektan, il-
letve annak az a kiadása, amelyet a kor magának kidolgozott pl. Her-
bart rendszerében. Herbart lélektanát jellemzi a „reálék" és az okság 
elvének kombinációja: mind a két gondolat rendkívül korszerű és 
mélyen a kor pozitivista-természettudományos tendenciájában gyöke-
rezik. — A második jellegzetes gondolat a rendszer gondolata. A 
természettudományok és a mennyiségtan oly rendszer gondolatát su-
galmazzák a nevelés elmélkedőinek, amely teljesen más, mint a 
„filozófiai rendszer" eszméje. A kétféle „rendszer" között az a mé-
lyenjáró különbség tűnik fel, hogy a bölcseleti rendszerben egyetlen. 



alapeszme tartalmának kifejtéséből nyerjük a lét és megismerés min-
den mozzanatát, a szigorú dialektikai módszer segítségével (Hegel) ; 
természettudományos rendszerben is megvan ez az ideális ellenmon-
dásnélküli egység, de ezt a tapasztalás elemeiből kell összeszőni, még-
pedig az oksági elvnek és az indukciónak alkalmazásával. Ennek a 
gondolatnak a jegyében állnak azok a „neveléstudományi rendsze-
rek", melyeknek típusát Herbartnál találjuk. — Döntően hat a neve-
léselméletek tudományos megalapozására az oksági elvnek szerepe és 
alakulása is a század első évtizedeiben. Említettük már, hogy Herbart 
realisztikus lélektanának a lélekelemek (reálék) között felvett oki 
kapcsolata az egyetlen magyarázó elv. Az okság elve és az okság 
fogalmának tartalma azonban teljesen magán viseli a kor felfogásá-
nak bélyegét. Az okot e korszak filozófiája mint valóságos „erőt" kép-
zeli el, s ami a lelket illeti, felmerül a pszichikai kauzalitás gondolata 
is, amely végighúzódva az egész századon, ú j ra jelentkezik W. Wundt 
appercepciós lélektanában és foglalkoztatja a magyar lélektan mű-
velőit ís (Kornís, Bognár). A rendszernek és a hézagtalan oksági lán-
colat követelményének megfelelően a nevelés gondolata úgy alakul, 
hogy a növendéket, mint a környezetből eredő hatások befogadóját 
és a lelki kauzalitás okláncolatának eredményét, függvényét kell te-
kinteni; csak később ütközik bele ez a felfogás abba a kérdésbe: 
vájjon nincsenek-e a nevelés alá fogott emberi személyiségben eredeti 
spontán összetevők is, amelyek a külső hatásokat megelőzik és ke-
resztezik? Hová tűnik ezekből a rendszerekből az az originalitás, 
amely a romantikus bölcselőknél az ember és gyermek leglényege-
sebb jellegzetességét alkotta! De a végiggondolás kérlelhetetlen ereje 
csakhamar ráébreszti a bölcselkedőket az eredeti képességek feltehető 
gondolatára — és épen ez a gondolat válik erjesztő kovászává az 
egyetemes determinizmus jegyében álló oksági rendszerelméleteknek. 

Mielőtt azonban a kauzalizmus ezen alkonyát szemügyre vennők, 
néhány példát adunk a fentebbi tételek igazolása gyanánt. Herbart 
neveléstudományáról már megemlékeztünk, mint a neveléstudományi 
realizmus fő megszemélyesítőjéről. Lélektana tipikus példa gyanánt 
szolgál arra, miképen képzelte el a 19. század első évtizedeinek rea-
lizmusa a lélektani okságot s ennek folyományaképen a nevelést. A 
lelki elemek („reálék") közötti egyetlen kapcsolat az oksági kapcso-
lat. Viszont a nevelés igazi célja „az erkölcsös és szilárd jellem" lé-
vén, felmerül a kérdés: vájjon az erkölcsi eszmék miképen hatnak a 
növendék lelkére? Minden „hatást" oksági hatásnak fogva fel, a világ 
eseményeit és összefüggéseit úgy kell a nevelőnek a növendék elé 
tárnia, hogy az erkölcsi eszmék vágyat keltsenek abban, hogy a nö-
vendék vonzódjék az erkölcsi (és egyéb) eszmék felé; a vágyak 
mozgató ereje pedig teljesen a lelki kauzalitás törvényeit követi. így 
magyarázza Herbart a realizmus szellemében a nevelés egyik legfőbb 
folyamatát („Zucht"), azt a nevelői előkészítést pedig, amely a kör-
nyező világ eseményeit a növendék előtt ily hathatósan feltárja, „esz-
tétikai" bemutatásnak nevezi. Az erkölcsi jónak és szépnek követelő, 
vonzó ereje tehát „esztétikai szükségképiséggel" hat, de ez magának 



a lelki történésnek küllőit mozgatja; az esztétikai (és erkölcsi) íté-
lések Herbart szerint egyképen az ,,ízlés" ítéletei, melyekben a tetszés 
és nem-tetszés jut kifejezésre. Hasonló nála az érdeklődés dinamikája 
is: ha valamely képzet (reale) önmagában eléggé élénk, akkor figye-
lem keletkezik tudatunkban; ha egyik képzet hat a másikra, akkor 
— többek között—• előállhat a várakozás állapota, s ebben már je-
lentkezik az érdeklődés; ha az érdeklődésből vágyakozás támad, akkor 
már követelünk is valamit; ha a követelés megmozgatja szervezetün-
ket, jelentkezik az, amit cselekvésnek nevezünk. Ez az egymásután 
több, hézagtalanul kapcsolódó tag kauzális (lélekmechanikai) soroza-
tát jelenti; az egész sorozat kezdete az erővel felszerelt, hatékony 
képzet. Ezeknek a képzeteknek játékán és a reájuk tett hatásokon 
alapszik minden nevelés. A nevelés „rendszere" pedig, — melyhez 
hasonlót Herbart előtt senki így ki nem dolgozott, — az exakt-termé-
szettudományos okság következetes megvalósításán nyugszik. Az ön-
álló léleknek és az eredeti (velünkszületett) képességek fogalmai 
ebből a rendszerből teljesen hiányzanak. Ziller, Herbart tanítványa, 
szintén mestere alapvetését fogadja el és inkább didaktikai részlet-
kérdések terén mozog, A lélektani kauzalitás szemléletmódját az „ér-
zületi tananyagnak" és a „formális fokoknak" teljesebb kiépítéséhez 
használja fel. A lelki okságnak Herbarton túlmenő értékesítésére, de 
egyúttal ennek az irányzatnak szemléltetésére Strümpell munkásságá-
ban találunk tipikus példát, aki „Lélektani Pedagógiát" (1880) és 
„Pedagógiai Pathologiát" (1890) írt és a Herbart-féle alapfelfogást 
a Wundt-félével olvasztotta egybe. 

Kissé változik a kép, ha az angolszász gondolkozás sajátos pozi-
tivizmusát vesszük vizsgálat alá és ennek pedagógiai hatásait elemez-
zük. Ebben a körben a két Mill, Bain és H. Spencer nevei emelked-
nek ki és adnak tájékozódást, J. St. Mill épúgy az emberi lélek tör-
vényeit keresi, mint ahogyan Comte a társadalom, vagy H. Spencer 
az élettan törvényeit és mindnyájan a tények és a (generalizáló) tör-
vények szerinti rendszerezésében lá t ják a valódi tudomány feladatát. 
Hogy azonban e bölcselők mégsem tudtak teljesen „metafizikamentes" 
tudományt és neveléstant nyújtani, azt több jelből észlelhetjük. Az 
egyik a lelki képességeknek fogalma, melyet pl. J. St. Mill nem tud 
teljesen kikerülni Ethnologiá-jában. J . St. Mill arra törekedett, hogy 
a kauzalizmus és indukció alapján állva megmagyarázza az emberi 
egyének lelki különbözőségeit. Tétele az, hogy e lelki különbségek 
majdnem teljesen a külső körülményeknek, a környezetnek hatása 
alatt jönnek létre. De nem maradék nélkül! A személyiség nagy, sőt 
legnagyobb részét megkísérli Mill úgy értelmezni, hogy e részt telje-
sen a környezet hatására vezeti vissza; de érzi és tud ja e munkája 
közben, hogy minden ilynemű magyarázat után mégis fennmarad a 
személyiség lényéből egy feloldhatatlan rész és ezt eredeti képessé-
gek magvának tekinti, így merül fel a személyiségmagyarázatnak az 
a típusa az európai gondolkozásban, amely két sarkalatos elv érvé-
nyesüléséből építi fel az egyéni sajátosságokat: az egyik a külső 
hatások, a másik az egyéni, eredeti alkat elve, E két elv küzdelme 



végigvonul az egész 19. század típustanán és karakterológiáján és 
jelenben élénkebb e harc, mint valaha. Kétségtelen azonban, hogy a 
Mill-féle pozitív filozófiában a mérleg nyelve erősen a külső körül-
mények döntő hatása felé hajlik akkor, mikor a két elvnek erősebb, 
vagy gyengébb erejéről van szó a személyiség felépítésében; az ere-
deti alkati képességeket Mill oly csekélyértékűeknek tekinti, ameny-
nyire csak lehetséges. Az alkati tudaj donságok tulaj donképen csupán 
„határesetnek" tűnnek fel az egyéniségrajzoló tudományban. Ebből 
a felfogásból viszont egyenesen következik a nevelés hathatósságába 
vetett hitnek szinte határtalan optimizmusa: a környezeti hatások 
azt alakítják a gyermekből, amit csak kívánunk. Ez a gondolat a 
jelenkor behaviorista (viselkedéslélektani) neveléselméleteiben ú j ra 
felmerül és változatlanul él tovább. 

Spencer metafizikája is világosan tükröződik 1861-ben a neve-
lésről kiadott munkájában, amely nem egyéb, mint a fejlődés és a 
hasznosság elvének a nevelésre való alkalmazása. A fejlődés gondo-
latának a nevelésről való elméletekbe való beledobása egyike a 19. 
század legjelentősebb szellemi tényeínek, A fejlődésnek eszméjét 
ma is minden gyermektanulmány és nevelés alapvető tényezőjének 
tar t juk és tőle egy tapodtat sem távozhatunk a jövőben sem. Csu-
pán azt kell megjegyeznünk, hogy a fejlődésnek ez az alapvető 
tényezője szintén alá van vetve a fejlődésnek és a korszerű átalakí-
tás követelményeinek. Innen van, hogy ma már nem a Spencer-féle 
integráció-tagolódás folyamatát lát juk csupán a fejlődés fogalmá-
ban; e fogalom rendkívül meggazdagodott és bővült első és döntő 
jelentkezése óta. Érdemes azonban ennek az elvnek megvalósulását 
figyelemmel kísérni Spencer pedagógiai munkájában. Spencer a ne-
velés „természetességét" követelve, arra a további tételre jut, hogy 
a nevelésben alkalmazkodnia kell a gyermek fejlődési menetéhez; e 
fejlődési menet hasonlít az emberi fa j történeti-biológiai kifejlődésé-
hez (ontogenezis—filogenezis) ; a tanításban pedig egyet jelent azzal 
a didaktikai elvvel, hogy mindig a meghatározatlan felől kell ha-
ladni a határozotthoz, az egyszerűből az összetetthez, a konkrétról 
az elvonthoz, a tapasztalatból az elmélethez. Az erkölcsi nevelés 
„természetessége" pedig, ugyanezen filozófia alapján akkor valósul 
meg, ha a növendékre maguk a természeti tárgyak közvetlenül hat-
nak, mert az erkölcsi törvények a természeti törvények egyenes foly-
tatásai. A „természet" maga vezeti rá a fejlődő embert az egoizmus-
ból az altruizmusra; ez utóbbi épúgy ösztönszerű törekvés az ember-
ben, mint az egoizmus, mert míg emez az egyén, addig amaz a fa j 
fenntartásának eszközéül szolgál. 

A fejlődés gondolata azonban nem marad meg az angol poziti-
vizmus szűkebb kereteiben, hanem, a pozitivizmussal együtt át- meg 
á t j á r j a a nevelői és lélektani gondolkodás minden területét, minden 
művelt nemzetnél. A fejlődés eszméje tartalomban kibővül a 19. szá-
zad második felében, alkalmazásában pedig egyetemessé válik. Ho-
vatovább nemcsak a kozmoszra és az élők világára terjeszkedik ki, 
mint Spencernél, hanem a szellemi életnek minden jelenségére. A 



nevelés elméleteiben is alig találunk népszerűbb eszmét a fejlődés-
nél: a genetikus szempont válik uralkodóvá még a tantervek készít 
tésében is. Példa gyanánt Kármán Mór nevezetes gimnáziumi taní-
tástervében találkozunk a fejlődés elvével, de most már magának a 
tanításnak menetére alkalmazva, Kármán tervének elődje és mintája 
Ziller „kultúrfok-elméletében" van; az egymásután következő mű-
velődési fokozatok azonban világosan magukon hordják eredetük 
bélyegét, az evolucionizmus gondolatát. Kármán a magyar nemzet és 
szellemiség életét osztotta olyan szakaszokra, melyek azonfelül, hogy 
genetikus egymásutánban sorakoznak egy sorozattá, egyúttal alkal-
mazkodnak a 10—18 éves gyermek lelki fejlődésének egyes fázisai-
hoz, Vaihinger ehhez hasonlóan Németországban azzal okolta meg 
tételét, hogy t. i. a humanisztikus gimnázium az egyedül „természe-
tes" iskola az ifjúság számára, hogy ez az intézmény tesz csupán 
eleget a növendék ,,pszichogenetikai alaptörvényének", midőn a 
latin-görög, majd a keresztény és végül a mai világ művelődésével 
ismerteti meg. A századfordulóig ez az irányzat maradt érvényben; 
mellette természetesen jelentkeznek önálló áramlatok is (pl. a ke-
reszténység alapelvein nyugvó nevelésrendszerek, mint alább látni 
fogjuk, a herbarti neveléstudomány folytatásai, minő nálunk Fináczy) ; 
hatásuk azonban nem változtatja meg a pozitivizmus eszméinek foly-
tonos előhaladását és uralmát, amelynek csak az újabb biológiai alap-
vetés vet határt . 

Egyszerű ima. 

Felsóhajtok most hozzád, én Uram 
és kitárom a szárnyas kapukat: 
emberségemnek tölgyfa-kapuit 
— és mélységembe beragyog a Fenség. 

így némán bírni, ami bírhatatlan, 
s fényesnek lenni abban, ki a Fény 
és szentnek lenni abban, ki a Szentség 
—emberszáj erre szót is alig szólhat. 

De felszakadnak bennem, mint a visszhang, 
ember — szegény, de boldog Ámenek 
és csöndesen csak bólintok fejemmel 
— ember már ennél többet nem is mondhat. 

Békés Gellért. 



Hi legyen gyermekeinkből? 
Dr. Bognár Cecil. 

Nehéz kérdés, amelyet minduntalan hallunk a szülők ajkáról. 
Aggódó tekintettel tanakodnak erről, óhajtva lesik a jó tanácsot. 
Boldogok, míg kicsiny még a gyermekük, az alsóbb osztályokba jár 
és távol van még tőle a jövőjét illető döntés. Az idő azonban el-
száll, jönnek a felsőbb osztályok, valamit gondolni kell a gyermek 
pályaválasztásával. 

Valóban nehéz dolog ez napjainkban. Hiszen minden pályán 
olyan nagy a zsúfoltság. Hosszú éveken át kell taníttatni a gyerme-
ket, ami súlyos kiadásokkal jár, azután midőn végzett, kezében van 
az oklevél, még hosszabb éveken át kell lesni-várni, míg valahára 
valami kis nyomorúságos állásba juthat. 

Tűnődve veszik sorba a különböző lehetőségeket. Seregszemlét 
tartanak az állások, életpályák felett. Mindenütt sok az eszkimó. 
Mellette meg nagy a bizonytalanság. Ami ma talán kedvező volna, 
holnap — úgy lehet — még annyit sem nyújt , hogy valahogyan ten-
gődni lehessen belőle. Mindenütt pangás, hanyatlás. Folyton azt 
lehet hallani, hogy ezeknek is, azoknak is nagyon gyengén megy. 

Pedig a legtöbb szülő igazán mindent elkövet, hogy gyermeké-
nek jó útravalót adjon az élet küzdelmeihez. Taníttatja, amire csak 
lehetséges. Nagy áldozatok árán elvégezteti vele a középiskolát. Ha 
gyenge tanuló, drága pénzért egy felsőbb osztályost, vagy egyetemi 
hallgatót járat hozzá, hogy valahogyan átmenjen egyik osztályból 
a másikba. Nyelveket tanultat vele, hátha majd hasznát veszi és 
könnyebben tud állást kapni. 

A pályaválasztási és elhelyezkedési nehézségek miatt a mai 
szerencsétlen gazdasági viszonyokat szokták okolni. Rossz időben 
születtünk, szokták mondani. Tagadhatatlan, hogy a mai viszonyok-
nak is van némi részük a dologban. Más szóval a megváltozott 
világ valóban új helyzetek, megoldandó feladatok elé áll í t ja az em-
bereket. Nem lehet a megszokott csapáson tovább haladni. Evvel 
mindenkinek tisztában kell lennie. De váj jon megoldhatók-e ezek 
a feladatok, megtalálható-e és járható-e a boldogulásnak új ú t ja? 

Be kell vallani, hogy nem csak a megváltozott világban, ha-
nem bennünk is van a hiba. Nem csak most, hanem már jó idő óta 
nem a helyes úton halad a magyarság tekintélyes hányada. Szűk, 
kitaposott ösvényen tolonganak és egymástól nem jutnak előbbre. 
Pedig volnának más területek is, csak ott bizony kemény munkával 



útat kellene törni. Sőt voltak is már útak, jártak már eleink azon 
az úton, csak elhagytuk őket és most már benőtte a bozót. 

Csodálatos és elszomorító folyamatot észlelhetünk már jó idő 
óta a magyar középosztálynál, sőt nagyrészben az összes társadalmi 
osztályoknál. Az önbizalomnak, a kezdeményezésnek, a vállalkozás-
nak hiánya arra ösztönzi őket, hogy iparkodjanak magukat örök 
gyámság alá helyezni. Az állam gyámsága alá. Egyetlen vágya, 
életcélja a legtöbb embernek, hogy „elhelyezkedjék" valami fix-
fizetéses, nyugdíjas állásban, lehetőleg az államnál. 

Nem új keletű ez a dolog. Jóval a világháború előtt már a 
magyar nemesi osztály megkezdte ezt a saját magát megsemmisítő 
műveletet. Nem tudott a maga lábán megállani, nem volt erre neki 
elég nagy és biztos alap a föld birtoka. Kicsúszott a lába alól és ő 
eleinte a megyéhez, később az államhoz menekült. Sötét, dohos 
irodai helyiségekbe, Írnoki asztalokhoz. Ezekhez az asztalokhoz 
nem csak a nemesi osztály tódult, hanem a polgári osztály is. Jól 
menő üzleteket, vállalatokat hagytak ott sokan, mert „urak" akar-
tak lenni, nem pedig „boltosok". A nemesség otthagyott mindent, 
földet, vagyont, fel jött a fővárosba, nem azért, mint más országok 
előkelő osztályai — mondja Mikszáth Kálmán még a béke boldog 
éveiben — hogy a főváros fényét emelje, hanem meghalni, elrejtőzni. 
„Egy egész osztály, (mely a nemzet volt), mintha családi kr ip tá ja 
lenne ez a város, ide temetkezik". 

Később mind nagyobb számban tódulnak a hivatalnok pályára. 
Diplomát szerezni és valami hivatalban elhelyezkedni, ez volt az 
egyedüli lehetőség, amelyet maguk előtt láttak. 

Az állam pedig úgy járt, mint az a családanya, akinek a há-
zában szűkösen van a kenyér, a gyerekek meg annál bővebben és 
számuk idővel folyton szaporodik. Kénytelen mind vékonyabb sze-
letet vágni egynek-egynek, hogy valamennyinek jusson valami 
belőle. 

így keletkeztek azok az ideiglenes állások, amelyeknek ala-
mizsnaszerű díjazásából annyian tengnek-lengnek. Megélni nehéz 
belőle, az államnak pedig mégis súlyos kiadást jelentenek. 

Nálunk épen fordítva van a dolog, mint Angliában. Az angolok-
nál akárhányszor súlyos állami feladatokat is magántársaságok in-
téznek el, a világbirodalom nem egy értékes részét kalandos magán-
vállalkozók szerezték és szervezték meg, nálunk meg még magán-
ügyeikben is az állam támogatásához fordulnak. 

Vájjon így kell-e ennek lennie, mehet-e ez így tovább? Hatá-
rozottan rá kell felelnünk, hogy nem. Hála Istennek Magyarországon 
még a mai nehéz viszonyok között is megvan a lehetőség arra, 
hogy minden egyes lakója megtalálja a tisztességes megélhetést. Van 
elég lehetőség arra, hogy a tengődésből a jólétbe tudjuk felküzdeni 
magunkat. 

A magyarságban a tehetség is megvan hozzá. Kevés olyan népet 
találunk, amelyben annyi kiváló tehetség akadna, mint nálunk, 
viszont talán egyet se, ahol annyi tehetség kallódnék el érvényesü-



lés nélkül. Igaza van egyik politikusunknak, aki azt mondja: „Ma-
gyarország a tehetségek országa, de egyben a tehetségek temetője 
is". Ebben a szomorú temetőben sok sírt nem a mostoha sors ásott 
meg, hanem a pályaválasztásnál tapasztalható gyámoltalanság. 

Csodálatos, hogy a magyarság, amely sa já t hazájában oly ke-
véssé érvényesül és a jövedelmezőbb foglalkozásokat másoknak en-
gedi át, mennyire megállja a helyét idegenben, ahol a körülmények 
rákényszerítik, hogy rejtett képességeit felhasználva kemény küz-
delmet folytasson a létért. A régebbi időkben hányan vándoroltak 
ki Amerikába, akik itthon eltékozolták a vagyonukat. Könnyelmű 
életmódúkkal tönkretették jövőjüket és más menekvésük nem volt, 
mint az Újvilág, Hányan mentek ki a szegényebb és kevésbbé kép-
zett társadalmi osztályokból, akik itthon nem tudtak megélni. És 
milyen szép számmal voltak olyanok közöttük, akik ott kemény 
munka árán felküzdötték magukat, virágzó vállalatukkal szép va-
gyont szereztek, A trianoni béke is sok magyart kényszerített arra, 
hogy külföldön keresse boldogulását. És ma is sokszor láthatjuk, 
hogy ezt a boldogulást meg is találták, pedig most ugyancsak el-
zár ják az útat mindenütt azok előtt, akik idegenből jönnek. Ember-
feletti küzdelem kell hozzá, de ezt kiváltotta belőlük az, hogy nem 
volt kire támaszkodniok, csak sajá t erejükre. Miért ne lehetne ezt 
az erőkifejtést itthon is elvégezni és a velejáró sikert elérni? 

Bizony most a magyarságnak új országalapító munkát kell vé-
geznie, új munkaterületeket feltárnia. Termelő munkára van szük-
ség, mert úgy nem élhetünk meg, hogy csak kevesen termelnek, a 
nagy többség pedig felesleges és túlméretezett adminisztrációt végez. 

Azt az óriási hivatalnoki kart, amelyet nálunk az e pályára 
való tódulás létrehozott, nem tudja eltartani az ország. Még ala-
mizsna-kenyeret sem tud nekik állandóan biztosítani. 

Emellett meg ott van a tisztességesebb megélhetésre vezető út 
a gyakorlati pályákon, A termelésnek mennyi ága nincsen kihasz-
nálva nálunk, A magyar föld sok mindent megteremne, amiből most 
még mindig behozatalra szorulunk. Azután ott van a lenézett ipar 
és kereskedelem, amelyről a magyarság majdnem telj seen vissza-
vonult. Átengedte a helyét másoknak, átengedte ezeknek a pályák-
nak anyagi előnyeit. 

Tudjuk jól, hogy midőn ezeket az annyiszor hallott szavakat 
hangoztatjuk, számtalan ellenvetés a felelet. Az egyik mindjárt az, 
hogy a termeléshez, az ipari és kereskedelmi pályákhoz föld és tőke 
kell. A föld azonban nem csak földbírtok alakjában ád kenyeret. 
Kisebb darab földön is lehet kertészettel, virágok tenyésztésével 
szép anyagi eredményeket elérni. A kertészet olyanoknak is nyújt 
sokféle megélhetési módot, akik nem a sa já t földjükön munkál-
kodnak. Itt nem csak ásóval és kapával, hanem szellemi munkával 
is lehet közreműködni. 

Az ipari és kereskedelmi pálya sem végződik a foltozó vargá-
nál és a falusi pálinkamérésnél. Mennyi tömérdek ága-boga van, 
ahol mentől képzettebb valaki, annál jobban boldogul és annál szebb 
Pannonhalmi Szemle 



munkakört talál. Nem is a tőkehiányon múlik a dolog. Hány szülő 
van, akinek van is valamelyes földje, de azért a fiát még akkor is 
mindenáron taníttatni akarja, ha semmiképen sem boldogul az is-
kolában. Egy-két középiskolán átbukdácsol, akkor már csak író-
tollat akar a kezébe venni, ha nem is tudja forgatni. 

A szülőknek jól menő üzletük van, de nem akarják, hogy a 
fiuk „boltos" legyen. Nem akarják, hogy az ipari pályán működjék. 
Pedig itt is lehet felfelé törni. Az asztalos gyermekéből lehet mű-
asztalos, lehet iparművész, azt a kis üzletet kellő szakértelemmel 
ki lehetne fejleszteni nagyszabásúvá, előkelővé. Nem is annyira 
tőke kellene hozzá, mint szakképzettség és komoly munka, Sőt 
olyan szülők is tudnák gyermekük boldogulását ezen a pályán biz-
tosítani, akiknek nincsen üzletük vagy műhelyük. Hányan költenek 
el tömérdek pénzt gyermekük taníttatására, holott nincs sem kedve, 
sem tehetsége az elméleti tudományokhoz. Ezen a pénzen már 
lehetne valamit kezdeni. 

Azt sem lehet mondani, hogy a magyarnak nincsen tehetsége a 
kereskedői pályához. Természetesen nem mindegyiknek, de akár-
hány van, aki bátran kiállhatná a versenyt a legélelmesebbekkel. 
Persze nevelni is kell reá őket, még pedig nemzedékeken keresztül 
kellett volna — és ha már ezt elmulasztottuk — ezeutúl kell nevelni 
erre a pályára. 

Nem mindenki való kereskedőnek és iparosnak, de ha erre való 
és kedve is van hozzá, még akkor is erre kell irányítani, ha apja 
egyetemet végzett, diplomás ember és előkelőbb állást tölt be. De 
sok komoly érvényesülésnek, sok anyagi boldogulásnak vágta útját 
az az ostoba felfogás nálunk, hogy az úgynevezett intelligens csa-
ládok gyermekei nem mehetnek ezekre a pályákra. Az „inasnak 
adlak" fenyegetés a szekundás diákoknak szóló ösztökélés volt, 
amelyet azonban sem a szülők, sem a gyermekek nem vettek ko-
molyan. Komoly benne csak az a szörnyű nagy megvetés volt az 
ipari és kereskedői pálya iránt, amely épen ezért valóságban szóba 
sem jöhetett egy úgynevezett jobb család gyermekénél. 

Egy kis tanulságos és jellemző történetet kell itt elmondanom. 
Az egyik vidéki városban valami előkelőbb állásban levő apának 
gimnazista fia nagyon gyenge tanuló volt. Természetesen ott is el-
hangzott a fenyegetés: ha nem tanulsz, mehetsz inasnak. A fiú a 
tanév végén megbukott. Az apa elérkezettnek látta az időt, hogy a 
szóbeli fenyegetésnél erélyesebben ráijesszen fiára, kézen fogta és 
elvitte az egyik könyvkötőhöz inasnak. Kellő dörgedelmek kíséreté-
ben otthagyta, hazament és várta, mikor jön vissza a tékozló fiú 
a bánat könnyeível és erős fogadkozásokkal, hogy ezentúl jobban 
tanul. Teltek a napok, a fiú csak nem jött. Az apa elment a könyv-
kötőhöz. Legnagyobb meglepetésére fia kijelentette, hogy nagyon 
jól érzi magát ú j foglalkozásában és nincs semmi kedve visszatérni 
az iskolába, A fegyver visszafelé sült el, az apa fogta könyörgőre 
a dolgot, hogy fia hagyja ott a mesterséget és folytassa tanulmányait. 

Nem tudom, mi lett az eset folytatása, de talán sokkal jobb 



lett volna meghagyni a gyermeket egy olyan pályán, amelyhez kedve 
és tehetsége van. Nem egy esetben tapasztaltam, hogy a szülői kény-
szer tartja a diákot az iskolában, és végül hálás annak a tanárnak, 
aki eltereli a tanulástól, amely nem neki való és olyan gyakorlati 
pályára irányítja, amely megfelel hajlamainak és képességeinek. 
Pedig még mindig le kell küzdenie az illetőnek bizonyos előítéleteket, 
amelyek az ilyen pályák iránt való lenézésben nyilvánulnak. Hátha 
már egyszer áthatná a közfelfogást, hogy az egyetlen tisztességes 
pálya mindenki számára az, amelyen valóban hasznos munkát tud 
végezni. 

Evvel nem azt akarom mondani, hogy most minden gyermek 
az ipari, vagy kereskedelmi pályára menjen. Csak az, akinek haj-
lama, tehetsége van hozzá. Meg kell azonban szűnni annak, hogy 
a közfelfogás és evvel kapcsolatban maguk a szülők vegyék el a 
kedvét a gyermeknek az ilyen pályáktól avval, hogy lenézik, alacso-
nyabbrendűnek tartják. 

Emellett ott vannak a gazdasági, erdészeti, bányászati, szőlé-
szeti, borászati pályák. Továbbá az írói, újságírói, képzőművészeti, 
színészi pálya. Ezeken sem könnyű mindjárt boldogulni, csak azok-
nak van reményük erre, akik igazán tehetségesek, De ilyeneket kár 
volna visszatartani csak azért, mert eleinte küzdelmes, mert nem fix 
fizetéssel jár. 

„Helyet az ifjúságnak, helyet a keresztény magyar ifjúságnak", 
lialljuk minduntalan, Ez azonban magában nem elég, Be is kell 
tölteni ezt a helyet, mégpedig jól kell betölteni. 

A magyar társadalomra, mint említettük, nagy feladat vár. 
Mindenkinek magának is, meg a köznek is érdeke, hogy ennek a 
feladatnak megfeleljen. Ezért bizony eleinte áldozatokat is kell 
hozni. A vállalkozás, az úttörés kockázattal és nehézségekkel jár, 
Mégis meg kell tenni, ha nem akarunk örökké szolgaságban, szegény-
ségben, kegyelemkenyéren tengődni. 

Mi tehát a teendő? A pályaválasztásnál mindenekelőtt a gyer-
mek képességeit kell figyelembe venni. Szűnjék meg már az a lázas 
küzdelem az iskolai bizonyítványok, diplomák után, Ezek a papiro-
sok csak akkor értékesek, ha aranyfedezetük van tudásban, tehetség-
ben. Ellenben teljesen értéktelenek, ha ez a fedezet hiányzik, 

A gyermek tehetségének és hajlamának megítélésében a taná-
rok véleményét kell kérni. Nekik alkalmuk van, hosszú időn át meg-
figyelni a tanulókat és tárgyilagos ítéletet tudnak mondani. Ha azt 
találják, hogy valamelyik diák nem tud megfelelni a középiskolai 
követelményeknek és nem való egyetemi tanulmányokra, a szülők 
hallgassák meg ezt a véleményt és ne igyekezzenek könyörgéssel át-
erőszakolní a középiskolán. 

A gyakorlati pályákra nemcsak azok valók, akik a középiskolá-
ban nem tudnak boldogulni, vagyis nem csak a tehetségtelenek, A 
tehetség és a magasabb képzettség mindenütt hatalmas lendítő erő. 
Milyen más volna az ország gazdasági helyzete és az egyének 



anyagi színvonala, ha képességüket és tudásukat a termelő munka 
szolgálatába állítanák! 

Legújabban a kormány a gyakorlati pályákra előkészítő iskola-
típusokat állított fel. Az ilyen iskolák célja új teret nyitni az if jú-
ságnak, megadni a képzettséget ahhoz, hogy a maga lábán járva 
tudjon produktív munkát végezni. Az eredmény azonban csak akkor 
lesz meg, ha valóban erre használják fel az iskolát. 

Különösen a leányoknak a gyakorlati tevékenységre való ki-
képzése fekszik a kormányzatnak a szívén. Evvel kapcsolatban a 
leányok pályaválasztásáról is kell néhány szót ejtenünk. A háború 
után a nőknél ugyanaz történt, amit a fárfíak pályaválasztásáról 
mondottunk. Minden leány tódult a középiskolákba, az egyetemre, 
tanítóképzőkbe. Hivatalokba menni, fix-fizetéses állásba jutni, lett 
a jelszó. Nem csak a tehetségesek, hanem a tehetségtelenek is min-
denáron bizonyítványhoz, diplomához akarnak jutni. Ez az elfordu-
lás a női hivatás munkaköréből, menekülés a háztartás munkájától, 
a családi tűzhelytől és az anyai kötelességektől nemzeti veszede-
lemmé lett. A férfiaknak versenytársai lévén, megakadályozták ez 
utóbbiaknak tekintélyes tömegét abban, hogy családot alapíthassa-
nak. Vagyis a nőknek a hivatalnoki pályákra való tódulása sajá t 
maguk elől torlaszolta el a legtermészetesebb és legmagasztosabb 
hivatáshoz — a feleség és családanya hivatásához — vezető útat. 

Nem azokra a nőkre vonatkozik ez, akik kiváló tehetségüknél 
fogva valóban hivatottak arra, hogy magasabb tanulmányokat végez-
zenek. Vannak továbbá olyan pályák, amelyekre épen a nők legin-
kább alkalmasak. Nekik is meg kell keresniök azokat a foglalkozáso-
kat, ahol valóban hasznos munkát tudnak végezni, ahol nem pusz-
tán elhelyezkednek, hanem a köznek érdekeit, az ország gazdasági 
felvirágozását szolgálják. 

Az úgynevezett gyakorlati pályáknál nagyon jó tanácsot tudnak 
adni a képességvízsgáló intézetek. A vizsgálatok alapján meg tudják 
mondani milyen foglalkozás mellett tud az illető leginkább ered-
ményt elérni. 

Fontos azonban, hogy maguk a szülők is figyeljék meg gyerme-
keiket. Temérdek alkalommal megnyilvánul az otthoni életben a 
gyermek tehetségének iránya. Ennek gondos megfigyelésére alapít-
sák a szülők gyermekeik jövőjére vonatkozó terveiket. 

Legyenek meggyőződve arról, hogy az igazi boldogulás csak 
ezen a téren érhető el. Mindenki csak ott tudja valamire vinni, ami-
hez valóban kedve és képessége van. Anyagilag is csak ott tud ered-
ményt elérni, de meg csak ilyen foglalkozás gyakorlása mellett le-
het boldog. Ha valaki a gépekhez, technikai munkálatokhoz ért és 
érdeklődik, annak egész élete unalom és gyötrelem lesz, ha valami 
hivatalban száraz aktákat kell intéznie évtizedeken keresztül. Nem 
kárpótolja érte az állásnak ,,úri" jellege sem. 

Segítségére sietnek a szülőknek a pályaválasztási tanácsadók 
is. Mikor már lá t ják megnyilvánulni gyermekükben a hajlamot vala-
mely irányban, menjenek el az ilyen tanácsadóba, ahol megtudhat-



ják, milyen foglalkozások állanak nyitva gyermekük számára, milyen 
tanulmányok kellenek hozzá, mi vár reája azon a pályán. 

Bízzanak gyermekük tehetségében, munkakedvében, iparkod-
janak ezt benne nevelni és ne támaszkodjanak kizárólag protekcióra. 
A mai ifjúságban hála Istennek van elég lendület, tevékenységi 
vágy, készítsük elő az útat ezek kifejtéséhez, ne helyezzük örökös 
gyámság alá avval, hogy be akar juk dugni valami kis hivatalba. 

A pálya kiszemelését és az arra való előkészítést nem lehet 
ugyan mindjárt akkor kezdeni, mikor még a gyermek szellemileg 
fejletlen ahhoz, hogy komolyan tudjon jövőjével foglalkozni. De nem 
szabad mesterségesen elodázni sem. Felesleges olyan tanulmányokat 
végeztetni vele, amelyeknek nem csak hogy nem veszi hasznát, ha-
nem inkább eltereli a neki való foglalkozástól. Sok szülő elvégezteti 
fiával a középiskolát és mivel még mindig nem tudja mit kezdjen 
vele, jogásznak adja, mert abból sok minden lehet. Nincs még akkor 
sem határozott célja, ez csak elhalasztása a döntésnek. A középis-
kola felsőbb osztályaiban már határozott célnak kell a gyermek és 
a szülők előtt lebegni és ennek megfelelőleg kell a tanulmányokat 
kiszemelni. 

Mi legyen a gyermekünkből? Erre a nehéz kérdésre nem lehet 
általános feleletet adni. Csak a szülő és a gyermek maga tud alapos 
megfontolás és mások tanácsának kikérése után felelni rá. Helyesen 
azonban csak akkor oldják meg ezt a kérdést, ha nem csak a ma-
guk pillanatnyi érdekeit nézik, hanem a társadalomnak, a nemzet-
nek is szolgálni akarnak. Csakis egy erős, dolgozó, termelő Magyar-
ország tud minden gyermekének kenyeret adni. Komoly eltökélés 
a hasznos munkára, bizalom nemzetünk jövőjében, bizalom az isteni 
gondviselésben a legjobb tanácsadó a döntésben és a legfőbb erő-
források a kitűzött cél elérésében. 



FIGYELŐ. 

Á Szent Jobb második látogatása Pannonhalmán. 
(1939. április 29—30.) 
Nemes Vazul dr. 

Mióta a magyar nép hívő kegyelete Szenthegynek nevezi Pan-
nonhalmát, sokszor felcsendült itt a zarándokok áhítatos éneke. A 
főmonostor szerzetesei számtalanszor lehettek tanúi a zarándokok 
szent meghatódottságának, amikor a székesegyház égbetörő ívei alatt 
szinte csodaváró hittel hívogatták az ősrégi ének szavaival a magya-
rok tündöklő csillagát, országunk istápját, a Pannonhalmát alapító 
Szent István királyt. Évszázadok folyamán sok ilyen lélekbemarkoló 
ünnepe volt Pannonhalmának, de az eddigieket minden vonatkozás-
ban felülmúlta a Szent Jobbnak pannonhalmi ünneplése Szent István 
király halálának kilencszázéves jubileumával kapcsolatban: 1939. 
április 29—30, éj tszakáján. 

Ugyan mi emelte ezt az ünnepet a régebbi ünnepek fölé? Az 
összetevők sokasága, A tavasz ünneplőjével versenyezve megvolt 
itt mind az a fény és pompa, amit csak ki lehet fejteni az egyházi 
zarándoklatokon. Az ország első főpapja, Serédi Jusztinián dr. bí-
bornok hercegprímás kísérte a zarándoksereg élén magyar népünk 
drága kincsét, a Szent Jobbot. Egész éjjel tündéri fényáradat vette 
körül az alapító szent Király el nem porladó Jobbjának szállást adó 
Szenthegyet. Mégis az ünnep legszebb díszét a magyar lélek hami-
síthatatlan kincseinek: Szent István királyhoz való hűséges ragasz-
kodásának, fiúi kegyeletének és mély vallásosságának őszinte meg-
nyilatkozása adta. Azon a csodálatos pannonhalmi éjtszakán a kör-
nyékbeli falvak lakóínak ezrei virrasztottak hűséges szeretettel a 
Szent Jobb körül. A lelkük ott ült a szemükön, amint tekintetüket a 
szent ereklyére szegezték. És ebben a sokszor megénekelt, kívánva-
kívánt találkozásban megnyíltak a lelkek zsilipjei, imára kulcsolód-
tak a kezek és a szívekből halk, imádságos suttogással tört fel a leg-
alázatosabb hódolatnak és a törhetetlen hüségeskünek kifejezése. 

A századok folyamán másodszor időzőtt Pannonhalmán a szent 
ereklye. Először 168 évvel ezelőtt volt itt, amikor visszatért több-
százéves számkivetéséből. 1771. július 16—19. fogadta a „roppant 
sok nép" hódolatát. Mind a három napon ünnepies szentmisét és 
szentbeszédet mondtak a pannonhalmi székesegyházban a Szent 
Jobb előtt, A szentbeszédeket nyomtatásban is megjelentették és 
emlékként kiosztották a híveknek. Mikor pedig búcsút vett a szent 
ereklye Pannonhalmától, Somogyi Dániel főapát szerzetesei élén 
Nyalka község határáig kísérte el a Budára visszatérő Szent Jobbot.. 



Az első látogatás gyér adataihoz a krónikás hűségével szeretnők hoz-
zákapcsolni a mostani második látogatásnak mindenegyes említésre 
méltó eseményét. 

Az 1938-as jubileumi évben az Actio Catholica országos elnök-
ségének határozata szerint a Szent Jobbot hozó Arany vonatnak 1938. 
október 2-án délután 3 órakor kellett volna Pannonhalma vasút-
állomására érkeznie és innét este 6 órakor ment volna tovább Győr 
felé. Ez az időpont nem valósulhatott meg a közbejött háborús fe-
szültség miatt. Pedig nagy arányú előkészületek történtek arra, 
hogy a Szent Jobb pannonhalmi látogatása „Hármas halom" hírne-
véhez minél méltóbb legyen. Mikor a nemzetközi feszült hangulat 
miatt elmaradt a Szent Jobb pannonhalmi útja, azzal vigasztaltuk 
magunkat, hogy majd a tavasszal jön haza a Szenthegyre az el nem 
porladó Szent Jobbkéz és majd magával hozza mindazt, amit az ő 
adományleveléből galádul kitéptek az ellenséges kezek. Ebben a re-
ménységünkben nem is csalatkoztunk. 

Az emlékezetes bécsi döntés visszacsatolta a kis pannonhalmi 
egyházmegyéhez a szentistváni Patrimonium elidegenített darabjait, 
a füssi és a deáki bencés plébániákat a komáromi bencés gimnázium-
mal együtt. Üj adománylevelet készített a Szent Jobb árva nemzeté-
nek: az adománylevélben visszaadta a Koronája alól erőszakkal ki-
ráncigált föld jelentős részét Pozsonytól Máramarosszígetig. Ezzel 
az adománylevéllel indult el 1939 tavaszán országjáró útjának 
folytatására . . . 

Az Actio Catholica országos elnöksége április 14-iki tanácsko-
zásán úgy döntött, hogy a Szent Jobb az Arany vonattal 1939. ápri-
lis 29-én 17 óra 38 perckor érkezik Pannonhalmára, itt tölti az éjt-
szakát a székesegyházban és április 30-án reggel hat óra 30 perckor 
innét indul a felszabadított Felvidékre. 

Az örvendetes hír vétele után Pannonhalmán azonnal munkához 
látott a rendező bizottság, amely már az ősszel is a legapróbb részle-
tekig kidolgozta a Szent Jobb pannonhalmi ünneplésének rendjét, A 
bizottság tagjai: Niszler Teodóz dr. főmonostori perjel, Vídóczy 
Asztrik rendi főszámvevő és Nemes Vazul dr. főiskolai tanár voltak. 
Az ünneplés részleteinek megbeszélése végett április 19-én gyű-
lésre jöttek Pannonhalmára a ponnonhalmi és a szomszédos győri-
egyházmegye környékbeli esperesei és plébánosai. 

Mire a Szent Jobb jövetelének napja elérkezett, Pannonhalma és 
környéke felkészült a nagy Vendég fogadására. Gyönyörűen fellobo-
gózták Győrszentmárton házait. A vasúttól végig a főútvonal mentén, 
a Szent Imre herceg-úton fel a várkapuig nemzeti színű zászlócskák 
lengedeztek még a kerítéseken is. A főmonostor várkapuját a novi-
ciusok díszítették fel a főapátság címerének pompás rajzával, ,,Ave, 
rex Sancte Stephane!" felirattal, nemzetiszínű és kék-fehér szala-
gokkal övezett hatalmas fenyőgalyfüzérrel. Az egész fölé pedig a fő-
bejárat előtt teljes tavaszi díszükben pompázó prúnusz-fák illatos 
virágfüzérei emeltek utolérhetetlen művészettel készített koronát. 
Hatalmas nemzeti zászló lengett a székesegyház tornyán, a főmonos-



tor tornyain pedig rendi, pápai és nemzeti zászló díszelgett. Ha-
sonlóképen ünnepi díszbe öltözött a vasútállomás épülete, amelyet a 
MÁV. a kettős szentévre egészen ú j já építtetett. Győr vármegye 
pedig az utakra fordított nagy gondot. Paulik Miklós főszolgabíró 
buzgólkodására idejében elkészült a nyalkai-út kövezése. 

A Szent Jobb pannonhalmi fogadására az apáturak közül meg-
jelent Kroller Miksa zalavári apát, rendünk 90 éves nesztora, 
Strommer Víktorin dr. tihanyi és Sárközy Pál dr. bakonybéli apát. 
Eljöttek a rendházak főnökei is. Az esztergomi bencés gimnázium 
tanulói tanáraikkal és szüleikkel együtt különvonattal zarándokoltak 
az ünneplő Pannonhalmára. 

Az ünnepség bevezető része a főkönyvtár helyiségében zajlott 
le. Itt rendezte díszközgyűlését Győr, Moson, Pozsony k, e. e. vár-
megyék törvényhatósági bizottsága. A díszközgyűlés április 29-én 
d. u. 4 órakor kezdődött. Díszruhás vármegyei hajdúk kivont kard-
dal álltak sorfalat a könyvtár termében, ahol összegyülekezett az 
egyesített vármegyék előkelősége. Többek között megjelent Albrecht 
királyi herceg is, akit Breyer István dr. győri megyéspüspökkel 
együtt Kelemen Krizosztom főapát kísért a terembe, A díszközgyű-
lésen először a győrszentmártoni Pannónia Dalkör Bécsy Attila kar-
nagy vezetésével elénekelte a Hiszekegyet, majd a tárgysorozat 
szerint Polniczky Lipót dr, főispán mondta el megnyitó beszédét, 
amelyben röviden kifejtette, hogy a díszközgyűlés a vármegye hó-
dolata Szent István király emléke előtt, Mihályfy Ernő dr. és Kühne 
Lóránt dr. törvényhatósági bizottsági tagok ünnepi beszéde követte 
az elnöki bejelentéseket. Ma jd Telbisz Miklós dr. alispán indítvá-
nyára a díszközgyűlés elhatározta, hogy az elhangzott beszédeket 
jegyzőkönyvileg szórói-szóra megörökítik. A főispán záró beszéde 
után a Pannónia Dalkör elénekelte a magyar himnuszt, és a meg-
jelentek a Szent Jobb fogadására sorakoztak fel. 

Lent a község főútvonalán e közben elfoglalták helyüket az egyes 
községek zarándokcsoportjai. Több mint huszonöt község népe vo-
nult fel színpompás egyházi körmenetben a Szent Jobb fogadására. 
Kis iskolások, szívgárdisták, leventék, kongreganísták, férfiak, asz-
szonyok álltak sorfalat és várták fegyelmezetten a megható pillana-
tot, amikor megláthatják a dicsőséges Szent Jobbot. A várakozás 
alatt a zarándokok a falujukból hozott virágokból valóságos virág-
szőnyeget varázsoltak az utakra. 

Pontosan a menetrend szerint: 17 óra 38 perckor érkezett meg 
az Aranyvonat a drága ereklyével. A vasútállomáson a főmonostori, 
községi, vármegyei, katonai küldöttség élén Kelemen Krizosztom 
főapát Breyer István győri megyéspüspökkel és Albrecht királyi her-
ceggel fogadta a Szent Jobbot és a díszkíséretet vezető Serédi Jusz-
tiníán dr. bíbornok hercegprímást. Az esztergomi bencés gimnázium 
fúvós zenekara a magyar himnuszt játszotta, majd rázendített az 
„Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga" kezdetű ősrégi egyházi 
énekre és ennek hangjai mellett vitték ki a Szent Jobbot az Arany-
vonatból az állomás előtt várakozó gépkocsira. Ezután a díszkíséret 



és a küldöttségek tagjai kocsikra szálltak, és elindult a káprázatos 
menet, amelyhez hasonló még nem vonult végig a Hármas Halom 
környékén. A menet elején a győrszentmártoni leventék díszszakasza 
haladt Nagy György dr. főoktató vezetésével. Őket a tűzoltók és győr-
szentmártoni bencés diákok egyenruhás csoportja követte. 30 kocsi-
ból álló kocsisor kígyózott utánuk. Az első kocsiban Halász Elemér 
dr. főkapitányhelyettes foglalt helyet, a másodikban Máríássy László 
m. kir, koronaőr ezredes ült. Nyomában a 13 koronaőr társas gépko-
csija haladt. A következő kocsi a négy irgalmasrendi szerzetest vitte. 
Mögöttük vonult a bábolnai csikósok 30 tagú fúvós zenekara lóháton, 
A sorrendben az ötödik volt Sorg Antal budapesti építésznek külö-
nös rugószerkezettel ellátott gépkocsija, amelyen Mészáros János 
budapesti érseki helynök, a Szent Jobb őre, Szakács János udvari 
káplán társaságában a kezében tartva hozta a Szent Jobbot. A szent 
ereklye mellett két oldalról díszruhás erdészek és vármegyei hajdúk 
lépkedtek, míg közvetlenül a Szent Jobb gépkocsija után Győr-
szentmárton község egyházi és politikai képviseletének 8—8 tagú 
küldöttsége ékelődött be és kísérte a szent ereklyét boldog öröm-
mel. Ezután következett a Szent Jobb hivatalos kíséretének ko-
csisora. A díszkíséret élén a bábolnai ménesnek fejedelmi pompával 
felszerelt ötös és hatos fogata ügetett, A bámulatot keltő öt fehér 
paripa a Szent Jobb esetleges szállítására szolgáló ágyútalpszerű ko-
csit vontatta, míg az utánuk suhanó tüneményes hatos fogat díszes 
kocsijában a kíséret vezetője, Serédi Jusztinián dr. bíbornok herceg-
prímás foglalt helyet Kelemen Krizosztom főapáttal együtt. Szebbnél 
szebb hintók, gépkocsik hozták a kíséret tagjait, A díszkísérethez 
tartozott Meszlényi Zoltán segédpüspök, Drahos János protonotárius 
kanonok, főegyházmegyei vikárius, Hamvas Endre protonotárius ka-
nonok, irodaígazgató, Bartmann Miklós pápai kamarás, hercegprímási 
titkár, Esty Miklós pápai világi kamarás, Huszár Károly m, kir. tit-
kos tanácsos, Gévay Wolff Nándor ny. államtitkár, Zsembery István 
v. főispán, Dsida Ottó ny. kir, főigazgató, az A, C. országos al-
elnökei, Czapik Gyula apostoli protonotárius, Mihalovics Zsigmond 
pápai prelátus, az A, C, országos igazgatója, Kósa Kálmán min. 
osztályfőnök, az A, C. főtitkára stb. A főmonostor képviseletében 
Niszler Teodóz dr, perjel és Kocsis Lénárd dr, főiskolai igazgató 
Zircre a Szent Jobb elé utaztak, Győr vármegye 3 tagú küldöttsége 
pedig Veszprémvarsányban csatlakozott a szent ereklye kíséretéhez, 
Zircről Kiss Albin perjel és Czilek Balázs főiskolai igazgató jöttek 
a Szent Jobb kíséretében Pannonhalmára, Ugyancsak részt vett a 
díszkíséretben Veszprém vármegye 3 tagú küldöttsége is, 

Harangok zúgása, szárnyaló zeneszó, égigérő örömujjongás, ta-
vaszi virágok illatos csókja, áhítatos ének köszöntötte a Szent Job-
bot, amint elhaladt gépkocsija az út mentén sorakozó ötezer főnyi 
zarándoksereg sorfala között. A díszkíséret után a zarándokok sor-
fala is felgöngyölődött és körmenetben követte a Szent Jobbot. Tár-
kány, Győrasszonyfa, Ravazd, Kisbaráti, Nagybaráti, Nyúlfalu, Lázi, 
Pér, Écs, Ménfőcsanak, Győrszentmárton, Tényő, Ka jár, Bársonyos, 



Pázmánd, Ság, Nyalka, Táp, Mezőőrs, Töltéstava, Bakonypéterd és 
Veszprémvarsány népes zarándokcsoportjai mint valami végelátha-
tatlan testőrgárda lelkendező énekszóval nyomultak fel a Szent-
hegyre a Szent Jobb után. Az egyházi éneket a győrszentmártoni 
kis-templom kórusáról irányították és hangerősítőkkel biztosították 
az egységet az éneklésben. 

A főmonostor várkapuja előtt fogadta a Szent Jobbot és kísé-
retét a főmonostori konvent a vármegye, gazdatíszti kar, jegyzői kar, 
gazdasági alkalmazottaink, stb. küldöttségeivel együtt. Itt leemelték 
a szent ereklyét a gépkocsiról és a négy irgalmasrendi szerzetes vitte 
vállán a székesegyházba. Ez a menet is festői volt. Az élen haladt a 
győrszentmártoni leventezenekar Szent Istvánról szóló énekeket 
játszva. Utánuk következett a cerimonárius, a keresztvivő, a győri Rá-
kóczyánum díszmagyar-ruhás diákjainak csoportja, a győrszentmár-
toni diákok, leventék díszszakasza, tűzoltók, erdészek, növendékpap-
ság, a koronaőrség parancsnoka, a Szent Jobb és őrsége, a rendi 
apátok, főmonostori konvent, Kelemen Krizosztom főapát, Breyer 
István dr. győri megyéspüspök, Serédi Jusztinián hercegprímás és 
kísérete, a Szent Jobb hivatalos kísérete, Győr vármegye és város 
képviselete, gazdatiszti kar, jegyzői kar, politikai és egyházközségek 
képviselete. 

A székesegyházban a középhajóban a szószék előtt felállított 
emelvényre helyezték a Szent Jobbot. Miután a bíbornok herceg-
prímás és a kísérete elfoglalták a kijelölt helyüket, és a Szent Jobb 
őre a növendékpapsággal váltakozva elénekelte az előírt antiphonát, 
versiculust és könyörgést, Kelemen Krizosztom főapát fölment a szó-
székre és ihletett lélekkel a következő magasztos beszédet mondotta: 

„Dicsőséges Szent Jobb! Főmagasságú és Főtisztelendő Bíboros, 
Hercegprímás Ür! Kedves Keresztény Testvéreim! 

Az évszázadok folyamán sok sötét gyász zúdult erre a törté-
nelmi folytonosságban legrégibb idő óta lakott magyar házra, de egy 
ily nap, mint a mai, gazdag kárpótlás minden titokban elrebbent 
sóhajért, minden nyíltan kicsordult könnycseppért. 

Megpihenni jöttél hozzánk, áldott Szent jobb. Hazajöttél abba a 
hajlékba, melynek kőalapjait ezerév távolában te raktad le. Haza-
jöttél arra a helyre, melynek magyar földön első kolostori szen-
télyét te építetted. Haza jöttél abba a hajlékba, melyet elhalmoztál 
szeretetednek és fejedelmi bőkezűségednek minden jelével. Haza-
jöttél abba a monostorba, amelyben a magad és utódaid számára a 
fejedelmi szállás mindig készen állt. Hazajöttél abba a szentélybe, 
amelyből a te áldott munkád nyomán a krisztusi hit hajnala fölszál-
lott a magyar égre és néped, mely „sötétségben járt vala, nagy vi-
lágosságot láta és a halál árnyékában lakóknak fényesség támada." 
(Izaiás, 9. 2.). Hazajöttél abba a monostorba, amelyben akaratod sze-
rint mutattatott be a szent áldozat, hangzott föl a szerzetesi kar-
imádság érted, utódaidért és a magyar haza boldog virágzásáért 
közel ezer éven át. Ki a kezdetet elindítottad, diadalmas örömmel 
köszöntünk, Szent jobb, Istennek e megnövekedett várában. Üdvöz-



légy, dicsőséges Szent jobb, alapítónk, jótevőnk, védőnk, oltalmazónk» 
bizodalmas reménységünk! 

A te lélekhez szóló közelségedben mélyen átérezzük ember, ke-
resztény, magyar voltunk félelmetes súlyát és örök felelősségét. Át-
érezzük, hogy Istentől rendelt küldetésünkben mit jelentettél és mit 
jelentesz te ma is számunkra. A teremtett látható világ a változások, 
az elmúlások elképzelhetetlen láncolatában egyedül az emberben 
ébredt, eszmélt rá az örökkévalóságra. Ébredt rá annak igénylésé-
vel, bírniakarásával és a birtoklás lehetőségével. Egyedül az ember 
találta meg, nevezte meg és tudta szolgálni öntudatosan, önként a 
teremtő Istent. Egyedül az emberért érdemes volt a világot megte-
remteni, hogy benne és általa szabad akaratból hajoljon meg a te-
remtés a Teremtő előtt. — Szent István királynak nemcsak földi ér-
telemben vett nemzeti és uralkodói céljai voltak. Szent István mint 
hívő ember a sa já t lelkének és az egész világnak legnagyobb kin-
csében: az élő, az igaz hitben részeltette népét, midőn a római Anya-
szentegyházba bevezette. 

Szent Cyprián, az ős Egyháznak e férfias jellemű, tudós vér-
tanúja azt mondja: ,,Az Egyház az Atya, Fiú, Szentlélek egységé-
ben való népközösség." E népközösség természetfölötti nemzedékei-
nek a feje és királya Krisztus. Kikapcsolhatatlan közvetítő Isten és 
az emberiség között. Mint a lélek a testet, úgy jár ja át Krisztus a 
világegyházat és alkotja meg benne a dicsőséges, a szenvedő, a küzdő 
egyházon át a szentek közösségét. Krisztus titokzatos teste az Egy-
ház. „Hiszek a katolikus Egyházban, a szenteknek közösségében," 
vallotta Szent István király. Erős kezével kézen fogva bevezette né-
pét ebbe az áldott közösségbe. 

Szent István által teljesedett így rajtunk a Megváltó rendel-
kezése. „Ahogy engem küldött az Atya, úgy küldelek én is t i teket" 
(Szt. Ján. 20, 21.), „elmenvén tehát tanítsatok minden n é p e k e t . . . 
megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében" 
(Máté 28, 19.). „Amiket megköttök a földön, meg lesznek kötve a 
mennyekben is, amiket megoldatok a földön, meg lesznek oldva a 
mennyekben is" (Máté 18, 18.). Szent István terjesztette ki ránk az 
Egyház tanítói, papi, törvényhozói hatalmát, ezeket a természet-
fölötti fölségjogokat, amelyek az idézett krisztusi szavakban benn-
foglaltatnak, 

Peterson Erik mélyértelmű szava szerint az Egyház „megrög-
zítése, állandósítása annak a pillanatnak, amelyben az örökkévaló-
ság az időbeliségbe belépett." Ez a pillanat pedig a minden idők leg-
nagyobb pillanata. Ebben a pillanatban nyomta rá ugyanis a meg-
békélt Isten örök szeretetből atyai csókját a teremtett világra, egy-
szülött fiát adván érette, „hogy minden, aki őbenne hisz, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen." (János 3, 16.), Valóban a minden 
idők legnagyobb pillanata ez számunkra is, mert ennek a pillanat-
nak köszönhetjük azt a másik nagy pillanatot: azt a pillanatot, midőn 
az időbeliség belép az örökkévalóságba, amidőn mint megigazult 
lelkek megtérünk a mennyei Atyához, 



„Tüzet jöttem bocsátani a földre — mondja az Ür Szent Lu-
kácsnál (12, 49,) — s mit akarok mást, mint hogy égjen," E tűz 
az örökkévalóság világító, melegítő, életet fakasztó forrása, E tűz-
ben el kellett égnie mindannak, ami a magyart személyes és egye-
temes örök emberi céljainak elérésében akadályozta, E mennyei nap 
tüzének melegéből cselekedetekben gazdag élő hit fakadt az ú j ma-
gyar földön. S míg Ázsia vad hajtása eszköz, ostor volt a Gond-
viselés kezében, mellyel Európa laza egymás-mellettiségben élő ke-
resztény népeit egybeterelte, addig a Szentléleknek e természet-
fölötti tüzében újraszületett magyarnak történelmi hivatás-tudatává 
vált, hogy „antemurale Christianorum", a kereszténység védőbás-
tyá ja s a krisztusi művelődés építő munkása legyen, így lett Ázsia 
pogányából a dicsőséges Szent jobb irányításával krisztusibb ember 
és nemesebb magyar. 

Derű és ború, vihar és szélcsend sűrű egymásutánban váltako-
zott az emberiség és a magyarság életében is. Az Egyháztól, amely-
hez a magyarság ma is kétharmad részében tartozik, korszakok és 
nemzetek szakadtak el. Magára hagyta a tudomány, melyet egy ha-
lott világból mentett át; a művészet, amelyet anyai ölén melenge-
tett. S ugyancsak az ő anyai védőszárnya alatt nevelődött keresz-
ténynemzetí államok, ha befelé, házi használatra még követelik is 
az Egyház erkölcsi rendjének egy-egy részletét: kifelé, nemzetközi 
viszonylatban már a nyers erőnek, az erőszaknak álláspontjára he-
lyezkedtek. Ez az út pedig visszavezet a rendetlen szétmállásba, a 
görcsösen vonagló föloszlásba, amelyből az Isten-hit s legfőként az 
Egyház kiemelte az emberiséget, A bomlasztó elemek zűrzavaros 
szétvonásában, ma jd egymásra törésében az Egyháznak egyedül kell 
megvívnia világmegszentelői küldetéséből folyó harcát: emberi segéd-
források nélkül, egyedül örök, isteni tartalékaira támaszkodva. És 
mi az Ür ígéretéből tudjuk, hogy „a pokol kapui nem vesznek ra j ta 
erőt." (Máté 16, 18.). 

Dicsőséges Szent jobb, a te néped ú j ra a lét és nem-lét mérle-
gére tétetett. Te azt a hitet hagytad reánk, hogy csak az múlhat 
el, ami múlandó; csak az halhat meg, ami halandó. Ami pedig ben-
nünk és nemzetünkben örök érték, az élni és érvényesülni fog egy 
örökkévalóságon át, Apostoli Szent jobb, vezess bennünket a tőled 
kijelölt úton, hogy az örök Bíró minél kevesebb kivetnivalót s minél 
több örök értéket találjon bennünk. Te halott, de el nem porladó 
kéz, te úgy belefogóztál isteni Megváltód kezébe, hogy örökre ösz-
szeszorítva maradtál , helyezd a mi kezünket is örökké visszavonha-
tatlanul Krisztus kezébe. Tedd, hogy soha hűtlenül el ne szakad-
junk attól, akire az erős, a győzhetetlen Isten juhainak és bárányai-
nak legeltetését bízta. 

El nem porladó kezű Királyunk és Apostolunk, imádkozzál ér-
tünk, hogy soha meg ne fogyatkozzék a mi hitünk. (Lukács 22, 32.). 
Jól tudjuk azt, hogy Isten egy nemzetnek sem ígérte meg a nemzeti 
örökkévalóságot, de azt megígérte, Jézus, aki „a föltámadás és az 
élet", hogy „aki őbenne hisz, ha szinte meghal is: élni fog; és min-



den, aki él és őbenne hisz: nem hal meg mindörökké." (János 11, 
25—26.}. Óh, add, Uram, hogy Szent István nemzete rendületlenül 
higyjen mindenkor Tebenned! És őrizd meg a benedeki imádságnak 
és munkának e házát, az ezeréves magyar múltnak e tanuját , a ti-
tokzatos magyar jövendő számára isteni irgalmad zálogaként! 
Ámen." 

A magasszárnyalású beszéd után dr. Strommer Viktorin tihanyi 
apát két diákonus kíséretében átvette a Szent Jobb őrizetét Mészá-
ros János érseki helynöktől. Először a konvent tisztelgett a szent 
ereklye előtt, majd a vármegyei és a többi küldöttségek tisztelgése 
után állandó orgonabúgás és énekszó mellett példás rendben vonult 
el a többezer főnyi sokaság is a Szent Jobb előtt. 

Közben odakint az éjtszaka kezdte bontogatni szárnyait. Kigyul-
ladtak a reflektorok és egész éjjel tündéri fényáradattal vették 
körül az ősmagyar halom tornyát. Bent a templomban pedig szinte 
földi mennyországgá varázsolták a fényszórók a főoltár mennyeze-
tét, körképét és remek csillagboltozatát. 

Este 3/48 lett, mire a községek népe elvonult a Szent Jobb előtt. 
De ezzel nem lett vége az ünneplésnek. Sőt csak most kezdődött 
az ünnepségek leginkább lélekbemarkoló sorozata. Az egyes közsé-
gek éjtszakai ájtatosságokat, imaórákat tartottak a Szent Jobb 
előtt. Mélyen megindító volt az Egek Urához küldött magyar imád-
ság szárnyalása Szent István ősi székesegyházában Szent István el 
nem porladó áldott Jobbja előtt. Ezeken az imaórákon, amelyek 
este 3/48 órától hajnali 3/45 óráig tartottak, a zarándokok imádkoz-
tak mindenféle testi-lelki jóért: békességért, jó termésért, egész-
ségért, betegek gyógyulásáért, bűnösök megtéréséért, a hazáért és 
az anyaszentegyházért. Az ájtatosságokat végző községek plébánosai 
gyönyörű imádságokban ajánlották községüket, népüket a Szent 
Jobb oltalmába. 

Az éjtszakai ájtatosságokon résztvevő hívekre mély hatást gya-
koroltak az imaórákkal kapcsolatban elhangzott szentbeszédek, ame-
lyekben a főmonostori hitszónokok magyar szívük minden lelkese-
désével vésték a zarándokok emlékezetébe az el nem porladókezű 
Király alakját és tanítását. 

Este 8 órakor Nyalka község ájtatosságán Vanyó Tihamér dr. 
főiskolai tanár prédikált. Három gondolatot hangsúlyozott beszédé-
ben: A Szent Jobb látogatása az egyetemes magyar testvériség 
napja. Most lefoszlik rólunk minden különbség és fölébredt bennünk 
fajunk és multunk minden összetartó aranyszála. Nyalka község 
népe a főmonostornak a néppel való 900 éves szövetségét jeleníti 
meg. — Ez egyúttal a számonkérés ideje: hogyan sáfárkodtunk 
Szent István két legnagyobb hagyatékával, a Kereszttel és a Koro-
nával?! — Az engesztelés ünnepe is. A Szent Jobb az a kéz, 
amelybe nemzedékek belesírták könnyeiket. Mi is ezt tesszük. Épen 
ezért az öröm és az önbizalom napja is. 

Ménfőcsanak, Nyulfalu, Ravazd községek zarándokainak este 
9 órakor Csóka Lajos dr. főiskolai tanár beszélt. Köszöntötte a csa-



ládjához visszatért Atyát. A magyarság hálával viseltetik Szent Ist-
ván iránt azért, hogy elvezette nemzetét Istenhez és az Istenanyá-
hoz. Szűz Mária tisztelete Szent István példája nyomán Pannon-
halmán nyerte legszebb kifejezését a „Boldogasszony, anyánk" gyö-
nyörű énekében. 

Lázi község híveihez éjjel 10 órakor Nemes Vazul dr. főiskolai 
tanár szólott a Szent Jobb előtt: Isten megőrizte az enyészettől ezt 
a szent Jobbkezet, amely annyi jót tett. Nagy figyelmeztetés ez szá-
munkra is, A tettekben megnyilatkozó szeretet menti meg a bom-
lástól Szent István örökségét az elkövetkező társadalmi reformok 
idején. 

Az éjtszaka csendjében éjfél után Tényő hűséges magyarjai 
vették körül a Szent Jobbot. Deák Anasztáz főiskolai tanár szent-
beszédében azt hangoztatta, hogy a Szent Jobb mindig áldást hozott 
nemzetére. 

Karsay Géza dr. főiskolai tanár a győrszentmártoni legények és 
a tóthegyi hívek ájtatosságán azt fejtegette, hogy Szent István a 
magyar népnek legnagyobb kincse. Testben is, lélekben is közöttünk 
van a szent Király, 

Kelemen Szulpic dr, főiskolai tanár a szentmártoni obláták és 
kongreganisták ájtatosságán mondott beszédében Szent István hitét 
dicsőítette, míg a hajnali ájtatosságon a győrszentmártoni szívgár-
distáknak és elemi iskolásoknak Linzer Szilárd főiskolai tanár, hit-
oktató Szent Imre herceg jóságos atyjáról beszélt. Az Ő intelmei-
nek szellemét kell követnünk az ifjúság nevelőinek is. 

Az imaórák közé illeszkedett a pannonhalmi ünneplésnek leg-
jellegzetesebb és talán országos viszonylatban is páratlanul szép 
része: éjjel fél tizenegykor ünnepies, énekes officumot tartottak 
Szent István Pannonhalmájának mostani bencés szerzetesei. Meg-
rázó erővel szállt az ég felé az invitatórium, a himnuszok lelken-
dező fohászkodása, a zsoltárok mélységes könyörgése. S mikor köz-
ben-közben elcsendesedett a kar közös imádsága, szelíd jósággal si-
mogatta meg a lelkeket a főapát benedictiója és a 12 kántor szóló 
éneke. 

Egész éjjel hullámzott a néptömeg a Szent Jobb körül. Bele-
kapcsolódtak az ájtatosságokba, hallgatták a szentbeszédeket és 
sokan, több százan elvégezték a szentgyónásukat. Estétől reggelig 
volt gyóntatás a székesegyházban és a gyóntatószékek nagy látoga-
tottságnak örvendtek. 

Hajnali 2, 3, 4 órakor csendes szentmiséket mondtak a főoltár-
nál. Lélekemelő látvány volt a szentmiséken a szentáldozáshoz já-
ruló tömeg áhítata. Több mint négyszáz hívő fogadta szívébe az 
Ür szent testét a Szent Jobb előtt. 

A hűséges szeretettel virrasztó zarándokokon kívül hivatalos 
őrség is vártázott a Szent Jobb előtt. Minden félórában váltottak 
papi őrséget (egy presbyter két diákonussal). A csendőrök, erdészek, 
leventék, tűzoltók díszőrsége pedig óránkint váltakozott katonás 
rendben. 



Hajnalban 3/45 órakor Níszler Teodóz főmonostori perjel ün-
nepies szentmisét celebrált, a székesegyházat zsúfolásig megtöltő 
zarándoksereg jelenlétében. Ezen a szentmisén járultak a szentál-
dozáshoz a rendi növendékek, akik fáradságot nem ismerve működ-
tek közre az ünneplés minden részében. 

Április 30-án reggel 3/46 órakor vett búcsút a Szent Jobb az ősi 
székesegyháztól, amelynek alapjait Ö vetette meg. A vasútállomá-
son Telbisz Miklós dr. alispán Győr vármegye küldöttségével és 
Kass József csendőrszázadossal fogadta a Szent Jobb kíséretét. 
Lélekbemarkoló, lenyűgöző volt a Szent Jobb búcsúztatása. A győr-
szentmártoni leventék fúvós zenekara gyönyörűen játszotta az ,,Ah, 
liol vagy magyarok tündöklő csillaga" kezdetű éneket, amíg a szent 
reeklyét elhelyezték az Aranyvonatban. A hivatalos kísérethez csat-
lakozott Kelemen Krizosztom főapát is. Majd felcsendült a magyar 
Himnusz a zenekar előadásában és a leventék, tűzoltók feszes tisz-
telgése, zászlók, kendők lobogtatása közben lassan, méltóságteljesen 
elindult az Aranyvonat a könnyesszemű magyarok sorfala előtt a 
drága ereklyével. 

A krónikás hűségével mondottuk el a Szent Jobb második pan-
nonhalmai látogatásának minden fontosabb részletét, A felejthetet-
len órák emléke még sokáig zsong a lelkünkben. Alkonyattól nap-
fölkeltéig volt a mienk nemzetünk szent ereklyéje: az ősi monostor 
s a környék népe állhatatosan, imádkozva, sokszor könnyes szemek-
kel virrasztott körülötte. 

Nagy igazság: egy nemzet nemcsak az élőkből áll, hanem ha-
lottjaiból is. Az ősi szentegyházban, amelyben 

, , . . , lélek jár az íves bolt alatt, 
S tán porszem ring a fátylos fény ölében, 
Mely még Szent István sarúján tapadt," 

egy éjtszakára e nemzet-teljesség titkának varázsa izzott: Szent Ist-
ván s népe találkozott. Felejthetetlen éjtszaka volt: megelevenedett 
a mult, imádkozott a jelen, bíztatott a j ö v ő . . . 



Új gyakorlati irányú középiskola. 
Kollár Gedeon. 

Kiváló pedagógusunk, Fínáczy Ernő ír ja a néhány évvel ezelőtt 
nyomtatásban is megjelent Didaktikájában: ,,Ha nézzük a nyugati, 
művelt államokat virágzó iparukkal és kereskedelmükkel, az ottani 
iparosokat, kereskedőket, gazdákat szakértelmükkel, képzettségük-
kel, erkölcsi érzésükkel, ha szemügyre vesszük Németország, Fran-
ciaország, Anglia, Északamerika szakoktatásának gazdag, szinte ki-
meríthetetlen változatait és irányait- és ha ezekkel szemben tekin-
tetünket kezdetleges viszonyainkra vetjük, szakoktatásunk egyes 
ágainak teljes hiányaira, iparosaink elméleti késziiletlenségére, ke-
reskedelmünk félszegségeire, nem ritkán erkölcsi fogyatékosságaira, 
igen sok bajnak, amely nemzetünket érte és éri, a szülőoka meg 
fog világosodni előttünk". (24. 1.) 

Valóban kultúrpolitikánk és iskolarendszerünk alapvető hibá-
jául kell felróni, hogy úgyszólván a legújabb időkig nem gondosko-
dott gyakorlati irányú és kellő képesítő erejű középiskolákról, ahogy 
azt a magyar gazdasági élet bonyolultsága, nemzetünk társadalmi 
rétegeződése és az egyes vidékek szükségletei megkövetelték volna. 
A külföldi ember előtt érthetetlen tény, hogy a túlnyomóan mező-
gazdasági jellegű Magyarországon, amelynek lakosságából még a 
mai csonkaságunkban is 51.8% foglalkozik őstermeléssel, a leg-
utolsó évtizedig egyetlen mezőgazdasági szakműveltséget és gyakor-
lati irányú általános műveltséget egyszerre adó iskola nem volt. 
Ugyanekkor középfokú (u. n. „felső") kereskedelmi fiúiskoláink 
száma Magyarországon 60-ra rúgott, holott akkor a lakosságnak 
csak 3.6%-a foglalkozott kereskedelemmel, csonkaságunkban pedig 
5.4% foglalkozik kereskedelemmel. Középfokú ipari szakiskolánk és 
felsőípariskolánk is csak néhány (15) van, holott a lakosság 21.7%-a 
íparűző. 

De amennyiben voltak is csekély vagy nem arányos számban 
gyakorlati szakiskoláink, az a hiányuk is megvolt, hogy nem adtak 
kellő képesítést. Már pedig minden iskolafajnak erkölcsi súlya, te-
kintélye, vonzó ereje attól függ a társadalom szemében, hogy vájjon 
mire képesít? Megfelelő képesítő erő hiányában a legszebben kigon-
dolt iskolafaj is csak tengődésre van ítélve. 

.Hogy iskolarendszerünkben mindezek a hiányok mentől hama-
rabb megszűnjenek, épen a gyakorlatiasabb irányban való fejlesz-
tés és a kellő képesítés szempontjai vezették kultúrpolitikusaínkat 



a gyakorlati irány« középiskoláról szóló 1938 : XIII. t.-c. megszer-
kesztésében. 

Ezen törvénycikk szerint nálunk ma a középiskolának három 
faja van: 1, az 1934 : XI, törvénycikkben szabályozott elméleti 
irányú gimnázium; 2. ennek a törvénycikknek második részében 
szabályozott gyakorlati irányú líceum; 3, ugyancsak ennek a tör-
vénycikknek harmadik részében szabályozott gyakorlati irányú gaz-
dasági középiskola, amelynek ismét három fa ja van: mezőgazdasági, 
ipari, kereskedelmi középiskola. A gazdasági középiskola különböző 
fajainak további tagozódását aztán a gyakorlati életben felmerült 
szükségletek határozzák meg. így pl. a mezőgazdasági középiskola 
tovább tagozódik: kertészeti, háztartási stb. irányban; az ipari kö-
zépiskola lehet: faipari, fémipari, textilipari stb, irányú, (1. §.) 

Az elméleti irányú gimnázium nem szakműveltséget ad, hanem 
a nemzet korszerű művelődési eszményének és művelődési színvo-
nalának megfelelő általános műveltséget, amelynek birtoka képessé 
teszi az i f jú t magasabb értelemben vett szellemi munkára, minden 
irányú tudományos tanulmányok folytatására és az élet szerteágazó 
problémáinak kellő megértésére és megítélésére. 

A gyakorlati irányú líceum, a gyakorlati irányú általános mű-
veltségen kívül bizonyos szakműveltséget, gyakorlati készséget is 
ad, amennyiben a fiútanulót gazdasági, a leánytanulót pedig háztar-
tási ismeretek birtokába juttatja, továbbá a családi és iskolai gyer-
mekneveléshez szükséges alapismeretek tanításával magasabb ne-
velési szaktanulmányokra előkészít és végül főiskolai szaktanulmá-
nyokra is képessé tesz. (3. §.) 

Az elméleti irányú gimnázium és a gyakorlati irányú líceum 
részletesebb ismertetését mellőzve, a törvénycikk alapján most csak 
a gyakorlati irányú gazdasági középiskoláról kívánjuk a legfontosabb 
tudnivalókat közölni. Mi ennek a gazdasági középiskolának a fel-
adata, milyen a szervezete, a tanulmányi rendje, milyen előképzett-
sége és életkora szükséges a felvehető tanulóknak és végül mire ké-
pesít ez a gyakorlati irányú középiskola? 

1. A törvénycikk szerint ennek a gazdasági (mezőgazdasági, 
ipari és kereskedelmi) középiskolának feladata az, hogy a tanulót 
vallásos alapon és nemzeti szellemben erkölcsös polgárrá nevelje, 
továbbá gyakorlati irányú és gazdasági szellemű általános művelt-
séget adjon neki és végül a növendéket az iskola különleges szak-
irányának megfelelő szakműveltséghez juttassa. Mindezek alapján 
ez az iskola olyan lelki tartalommal és készségekkel szereli fel nö-
vendékét, hogy ezek birtokában az iskola végzett tanulója nemcsak 
a gyakorlati életpályákon remélheti az elhelyezkedést, hanem bi-
zonyos felsőbb szaktanulmányokat is folytathat. (32. §.) 

A gazdasági középiskola tehát három egyformán fontos felada-
tot igyekszik megvalósítani: vallás-erkölcsi alapon nemzeti nevelést 
ad, továbbá gyakorlati irányú általános műveltséget és végül megfelelő 
szakműveltséget közvetít. A szakműveltségnek és az általános mű-
veltségnek természetesen át kell egymást hatnia. Fiúk és leányok 
Panooohalmi Szemle 



számára külön-külön épületben elhelyezett és külön igazgatás alatt 
álló gazdasági középiskolát kell szervezni és fenntartani. (33, §.) 

2, Ami a gazdasági középiskola szervezetét illeti, négy osztálya 
(évfolyama) van és akár önállóan, akár gimnáziummal kapcsolatban 
szervezhető. A vallás- és közoktatásügyi miniszter, illetőleg a mi-
niszter hozzájárulásával az iskola fenntartója, vagy fenntartó ható-
sága az elméleti irányú gimnázium felső négy osztályát, vagy pár-
huzamos felső négy osztályát, gazdasági középiskolává alakíthatja 
át. Ipari középiskola csak az iskola címében is kifejezésre juttatott 
szakirányban, vagy szakirányokban szervezhető. A dolog természe-
téből következik, hogy ilyen gyakorlati irányú gazdasági középis-
kola csak gyakorlati ismeretek tanítására alkalmas és kellően felsze-
relt gyakorló-hellyel együtt szervezhető. Ez a mezőgazdasági közép-
iskolánál gyakorló gazdaságból; ipari középiskolánál tanműhelyből, 
laboratóriumból, vagy ipartelepből; kereskedelmi középiskolánál 
gyakorló irodából áll, (34, §,) 

A VKM. 1939. április 2-án kelt 57.991/1939. V. 2. ü. o. számú 
rendeletével elrendelte, hogy Székesfehérvárott már az 1939—1940. 
iskolaévre megnyíljék a Magyar Királyi Állami Gépészeti Ipari Kö-
zépiskola. 

3. A gazdasági középiskola tanulmányi rendjében az iskola 
szakirányának megfelelő gazdasági (mezőgazdasági, ipari, keres-
kedelmi) szakismereteken kívül hit- és erkölcstant, magyar nyelvet 
és irodalmat, nemzetismereti és természetismereti tantárgyakat, egy 
élő idegen nyelvet, mennyiségtant, testnevelést és egészségtant, ke-
reskedelmi középiskolában ezeken kívül az arra jelentkező tanulók-
nak egy második élő idegen nyelvet is kell tanítani. (38. §.) Az 
egyes tantárgyak és gyakorlatok tanításában elérendő célt, tanítá-
suk irányát, anyagát és terjedelmét és ennek alapján az országos 
tantervet az érdekelt miniszterrel egyetértésben a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter, a hit- és erkölcstan tanításának anyagát és 
tantervét pedig az illetékes Egyház, illetőleg felekezeti hatóságok 
állapít ják meg. (39. §.) 

Az egyes tantárgyakat természetesen oly terjedelemben öleli 
fel a tanterv, hogy az általános műveltségi tantárgyak, továbbá a 
szakműveltségi tantárgyak és gyakorlatok együttvéve ne jelentse-
nek a növendékek számára túlterhelést. 

Az iskolaév szeptember hónap elejétől június hónap végéig tart. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter az érdekelt miniszterrel egyet-
értésben azonban elrendelheti, hogy a tanulók a gazdasági közép-
iskola sajátos irányából folyó és a szakismeretek kiegészítésére szol-
gáló gyakorlatokat a megállapított szorgalmi időn kívül is végezze-
nek. (41. §.) így a fentebb említett Székesfehérvárott megnyíló 
Magyar. Kir, Állami Gépészeti Ipari Középiskola első osztályába 
felvehető tanulóknak legalább két hónapos ipari üzemi gyakorlatot 
is igazolniok kell a VKM. rendelete szerint, amely gyakorlatot jú-
lius—augusztus hónapokban a nevezett középiskola műhelyében is 
meg lehet szerezni. 



4. Milyen előképzettség és életkor szükséges a gazdasági kö-
zépiskolába felvehető tanulók részéről? 

A törvény szerint a gazdasági középiskola első osztályába csak 
az vehető fel növendéknek, aki a gimnázium, vagy a polgári iskola 
negyedik osztályát sikerrel elvégezte, és tizennyolcadik életévét 
még nem töltötte be. (42. §.) 

A gazdasági középiskola gyakorlati élethivatásra nevelő jelle-
géből következik, hogy az elméleti ismeretek elsajátításával azonos 
fontossága van benne bizonyos gyakorlati készségek, jártasságok el-
sajátí tásának is. Ezért a gazdasági középiskolába magántanulót fel-
venni nem szabad. (43. §.) 

A gazdasági középiskola tanulói mezőgazdasági vagy ipari, vagy 
kereskedelmi középiskolai bizonyítványt kapnak, amely az illető 
növendéknek az egyes tantárgyakban elért, valamint általános ta-
nulmányi eredményét, továbbá erkölcsi magaviseletét és rendszere-
tetét tünteti fel. (44. §.) 

5. Végül kérdezzük, mire képesít ez a gazdasági középiskola? 
A gazdasági középiskola négy osztályának sikeres elvégzése után a 
tanulót abban a középiskolában, amelyben a negyedik osztályt elvé-
gezte, kérelmére érettségi vizsgálatra kell bocsátani, amely érett-
ségi vizsgálat írásbeli, szóbeli és az iskola gyakorlati irányának 
megfelelő gyakorlati vizsgálatból áll. (46. §,) 

A sikeres érettségi vizsgálatról a tanuló gazdasági (mezőgaz-
dasági vagy ipari vagy kereskedelmi) középiskolai érettségi bizonyít-
ványt kap, amely mindazokra az állásokra és tisztségekre képesít, 
amelyek elnyeréséhez az 1883 : I. törvénycikk vagy más jogszabály 
értelmében középiskolai érettségi vizsgálat szükséges. Képesít to-
vábbá a gazdasági akadémiákon, úgyszintén más szakfőiskolákon, 
végül a Magy. Kir. József Nádor Műszaki- és Gazdaságtudományi 
Egyetem mezőgazdasági és állatorvosi karának mezőgazdasági osz-
tályán, közgazdaság tudományi karának közgazdasági és kereske-
delmi osztályán, valamint gazdasági szaktanárképző intézetében foly-
tatandó tanulmányokra. (47. §.) 

Mivel a gazdasági középiskola gyakorlati irányából kifolyólag 
nem szelektálhatja tanulóit az elméleti irányú gimnáziummal azo-
nos mértékben és mivel itt a tantárgyak száma is nagyobb, mint a 
gimnáziumban, azért a tanulók továbbhaladása szempontjából az el-
bírálásban és osztályozásban alacsonyabb mértéket kell megállapí-
tani, mint a gimnáziumban. (M. i.) 

Ezen törvénycikk értelmében, hogy a ma fennálló középfokú 
szakiskolák (felső mezőgazdasági iskolák, felső ipariskolák, felső 
kereskedelmi iskolák . . . stb.) közül mely iskolákat és mely időpont-
tól kezdve kell gazdasági középiskolává átszervezni, valamint a szer-
vezés, átszervezés, fejlesztés módját és feltételeit a vallás és köz-
oktatásügyi miniszter az érdekelt miniszterrel egyetértően rendelet-
tel ál lapít ja meg. (54. §.) íme leglényegesebb vonásokban ez az ú j 
gyakorlati irányú gazdasági középiskola! 

Mivel ezen új iskolafaj szervezésének egyik célja az ífjúság-



nak mentől nagyobb számban a gyakorlati életpályákra való tere-
lése, azért kultúrpolitikai, társadalom- és gazdaságpolitikai szempont-
ból egyaránt kívánatos, sőt szükséges, hogy a gimnázium és polgári 
iskola negyedik osztályát sikerrel elvégzett tanulóinak egy jelen-
tős része ezekben a gazdasági középiskolákban folytassa tovább 
tanulmányait. 

Hiszen pl. az ország földjének igen tekintélyes része 50—100 
—200 holdas kis- és középbirtokosok kezében van. Ha ezek fiai közül 
sokan szereznek mezőgazdasági középiskolai érettségi bizonyítványt, 
ez igen nagy fontosságú lesz a többtermelés, a vállalkozó kedv, nö-
vény- és állatnemesítés stb. szempontjából. De másfelöl az érettségi 
bizonyítvány képesítő ereje a termelő osztályok műveltségi súlyát 
is emeli a társadalmi értékelésben. Ez az új, még a gyakorlati 
irányú líceumnál is gyakorlatibb irányú középiskola az elméleti 
irányú gimnáziuméval egyenlőrangú érettségijével és kellő képesítő 
erejével, tehát hívatva van arra, hogy a magyar közvélemény ked-
vezőtlen társadalmi értékelését a gyakorlati pályákkal szemben meg-
szűntesse, hogy az értelmiségi pályákra való tódulás tömegjelensé-
gét lecsökkentse, végül, hogy a nemzeti köz jólétnek és ezzel együtt 
kultúrálís fejlődésünknek is hatalmas tényezője legyen. 

Ennek az iskolafajnak jelentőségét azonban még más szem-
pontból is néznünk kell! Mindenki látja, hogy a magyar gazdasági 
élet gyökeres átalakulás előtt áll. Ha a zsidótörvény végrehajtása 
azt jelenti, hogy a zsidóság háttérbe szorításával a magyar fa jnak 
az eddiginél jelentősen nagyobb arányban kell érvényesülnie a me-
zőgazdasági, ipari és kereskedelmi életben, ha továbbá a küszöbön 
álló földbirtokreform azt célozza, hogy a magyar föld mentől több 
önálló kisbirtokos és középbirtokos kezébe jusson, azonnal szembe-
tűnik ennek a gyakorlati irányú gazdasági középiskolának nemzeti 
jövőnk szempontjából való óriási fontossága. Amint a másfél 
évtizeddel ezelőtt megszervezett reálgimnázium a gyakorlatban 
nemcsak bevált, hanem hamarosan közkedveltté is lett, kérdezzük, 
vájjon már a legközelebbi jövőben nem ez a gyakorlati irányú kö-
zépiskola lesz-e a legkedveltebb és a gyakorlatban leginkább beváló 
iskolafaj nálunk? Nem fog-e sok elméleti irányú gimnáziumunk felső 
tagozatában erre az iskolafajra átszerveződni? Vajha a magyar tár-
sadalom megértené, hogy milyen életbevágóan fontos kérdésről van 
itt szó. 

Ezért üdvözöljük nagy örömmel a következő iskolaévben Szé-
kesfehérvárott megnyíló Gépészeti Ipari Középiskolát, amely gya-
korlati jellegével és érettségijével időben első ezen szakirányú fiú-
középiskolákból. 



Római levél. 
Az olasz nép jövője — az olasz gyermek. 

Kedves Szerkesztő Űr! 

Még mielőtt Rómába érnék, megírom „római" levelemet. — En-
gem a „Dél" vonzása visz Itáliába, megyek az olasz ég, az olasz nap 
alá; ha nem is érek le odáig, hol édes a narancsvirág illata, elég 
nekem, hogy át jutok az Alpokon, élvezem a lapos háztetők, a lugasos 
szőlők, a sudár fák ad ta tá jképet . 

Most hamar többet is találtam. Padovából kimentem Praglíába. 
12 km-re van ez a régi apátság Padovától, öreg platánok állnak őrt 
az úton, melyen a zsúfolt villamos ledöcög Pragliáig. Átmegyek a 
Brentán, ősmagyar emlékek kelnek életre bennem, őseink ezen a 
tá jon mutatkoztak be Nyugatnak és Délnek, mondjuk : az akkori 
Európának. 

Megjegyezték ezt a bemutatkozást, Berengár vert seregének le-
származói ma is emlegetik a magyar hadícselt. Egy vidéki pap mel-
lett ültem, az is tudott róla. Különben a magyarnak a mai Itáliában 
nagy becsülete van. A nagy háború szerezte neki, meg a mostani 
olasz-magyar barátság. 

A Pó síksága Itália é léskamrája . Sok vonása emlékeztet a ma-
gyar Alföldre, csakhogy itt minden négyzetöl dús termőföld, leg-
többje duplán terem; hisz a szántóföldet gyümölcsfák, szőlőlugasok 
veszik körül; mostanában sok az eső, a föld színe olyan, mintha az 
egész bolgárkert volna. Örülök, hogy itt-ott pipacsot is látok, ez is 
l iazaí színt ád a vidéknek. Amint az ember Praglia felé közeledik, 
a t á j maga is élénkebb lesz, a föld mintha zsírosabb volna, a lom-
bok üdébbek, a mezők teltebbek. Remek alakulatú dombvidék követ-
kezik, az Euganei-hegyek; a legmagasabb tán 600 méter; félkörben 
állnak, a lakjuk olyan, mint pl. a Somlyóé, Badacsonyé; eredetük is 
ugyanaz; valamikor vulkánkitörés tolta fel őket a föld fölé! 

Szép platános út visz az apátság kapujába. Maga az apátság 
külön „levelet" érdemelne, olyant, amely múltba néz vissza, a XI. 
század végére, VII. Gergely korára, midőn itt a hegyek a l ján ezt a 
nagytörténetű helyet alapították. Épületei, temploma a későgotika, 
a quattrocento remeklése. De most ne kalandozzunk a múltba, mikor 
a jelen is olyan vonzó bepillantást enged a mai olasz életbe, egy 
szigorú fegyelmű kolostor és nép viszonyán át. Pragl ia a subiacói 
kongregációhoz tartozik, melynek neve ma is: „a primaeva observen-
t ia" ; itt a Regulát az ősi fegyelem szerint aka r j ák élni és élik is. 

Első utam a kolostorban a templomba vitt. Ez a könnyed, finom 



szerkezet, mely karcsú oszlopokon tar t ja a főhajó hatalmas boltját, 
a latin-kereszt közepére boruló játékos díszű kupolát, hamar meg-
ragadja az ember figyelmét; le is kötötte volna teljesen figyelme-
met, ha közben szépszámú gyermeksereg fel nem födözte volna itt-
létemet. 

Mondhatom, hazai templomban ilyesmi meg nem eshetett volna 
velem, de mással sem. Amint megláttak a gyerekek, fiúk, leányok, 
olyan 6—7 év körüliek, később tudtam meg, hogy első áldozásra 
készülnek, azonnal körülraj zottak, néhányan egész bátran a Breviá-
riumomhoz nyúlkáltak és szép gyerekkórus mondta — persze nem 
szabályos ütemben: Padre, un santino. 

Olyan érdekesen mondták a santino-t, hogy először némi gya-
núm volt, nem centesimo-t, pénzt kérnek-e. De mind jól öltözött, 
tiszta arcú és ruhájú gyerek volt, arcukon a talián gyerekek bája, 
melyről oly könnyű volt olasz festőknek, szobrászoknak Bambinót 
és angyalarcot mintázni. Aztán ahogy a Breviáriumom felé integet-
tek, mindjárt megértettem, hogy szentkép kell nekik. 

Most sajnáltam ám, hogy annyi mindent becsomagoltam a tás-
kámba, mikor hazulról elindultam, csak épp szentképeket nem. Pe-
dig ismertem már az olasz gyerekeknek ezt a vágyát. Próbáltam 
lehetetlen helyzetemből kiszabadulni. Benn a templom közepén úgy 
álltam a gyermekek ostromzárában, mint egy nyitott kapujú vár, 
melynek elfogyott a puskapora. 

Jó volna most a magyar hadicsel; menekülni és menekülés köz-
ben támadni, A támadást el is hagytam volna. De menekülni is oly 
nehéz volt. Voltak vagy tizenöten a gyerekek, aztán a támadó sereg 
még meg is erősödött. Én sorra vettem Breviáriumom kopott képeit, 
mutogattam nekik, hogy ezek számomra is emlékek, a hátlapjuk írása, 
nyomtatása bizonyította állításomat. Mégis oly vágyva néztek ké-
peimre, 

Szerencsére épp egy rendtárs jelent meg a templomban, meg-
látta szorongatott helyzetemet. Érdeklődtem, hol lehetne szentképet 
kapni. Mentőötlete támadt. A per jelatyánál, aki plébánosa is a mo-
nostor plébániájának, bizonyára van szentkép. Azonnal ment is a 
perjelhez. 

Én közbe le akartam szerelni ezt a hangos sereget. Mondtam 
nekik, várjanak, míg a Padre hoz szentképet a perjeltől. Magam le-
térdeltem a szentségoltár előtt, 

Erre valamennyi gyerek odajött, aki tehette, az áldoztató rács-
hoz térdelt. Ügy örültem, hogy nem magam maradtam az Üdvözítő 
előtt. Csend lett, a gyermekek most oly áhítattal térdeltek a szent-
ségoltá előtt, minha előbb nem is az ő hangjuk csengett volna az 
Isten házának bolthajtásai alatt. 

Közben a sekrestye felől megjött a rendtárs a szentképekkel. 
Valamelyik újmisésük primáciájából maradt egy csomó kép: Szt. 
Benedek és Skolasztika. Egyszerű, fekete nyomású kép. 

Most már én éreztem magam fölényben. Szépen körbe állítot-
tam a támadó sereget, aztán kezdtem osztogatni a képeket. A sze-



mek felcsillantak, az ajkak a képet csókolták, mintha drága ereklye 
lett volna. 

Hogy ne sértsük a templomi csendet, kimentem a gyermekekkel 
a templom homlokzata elé. Magasan áll a templom előtti tér, körös-
körül szép kilátás a hegyekre, a kolostor környékére, A gyerekek 
még szabadabbak voltak, integettek a kinn álldogáló, vagy játszó 
társaiknak. Hamar együtt voltak vagy ötvenen, A nehezen szerzett 
készlet elfogyott egészen, A gyerekek most velem akartak maradni, 
beszélgettek és csudálkoztak, hogy gyenge olasz tudásommal nem 
értettem meg mindent, amit mondtak. Ügy beszéltek velem, mintha 
mindig köztük lettem volna, mintha hitoktatójuk volnék. Megható 
volt ez a kép; egy idegen, sohse látott pap ott a pragliai gyerekek 
közt; oly őszintén beszélgettek házakról, családjukról, testvéreik-
ről, szerettek volna azoknak is szentképet vinni. 

Praglía környéke voltaképen tanya-világ. Itt is a saját föld-
jükön élnek a parasztok, nem tömörülnek faluba. A plébániához két-
ezer lélek tartozik. Nagy a területe. A perjel-plébánosnak jelezték, 
hogy valahol beteg van a környéken. A gépesítés ide is eljutott már, 
de a kolostor szegény; autó, kocsi nincs, van azonban öt bicikli a ' 
házban. Olyan érdekes volt látni a priort, amint kerékpárján neki-
vágott a tanyának. 

Alig tudtam elválni a gyerekektől. Egy kislány a monostor 
kapujáig kísért, ott már a klauzurán túl nem juthatott. Arra gon-
doltam, otthon talán a kishúgom merne csak így kísérgetni, mint ez 
az első áldozásra készülő Pó-völgyi olasz gyerek. Itt a pap és a 
nép viszonya igazán az atya és a gyermek viszonya. Itt a lélek való-
ban rokonságot, közvetlenséget, bizalmat teremt. Mintha ez a vidéki 
nép felnőtt korában is megőrizné a gyermeklelket. 

Nem ismertem még a járást a nagy kolostorban. Nyitva talál-
tam egy ajtót, nem tudtam, hova jutok rajta. Benn voltam egy nagy 
földalatti csarnokban, falai meztelen kövekből voltak. Hangokat hal-
lottam; arrafelé megyek. Hát az előbbi gyereksereget látom egy szín-
padszerű dobogón, egy apáca és egy tanítónő körül. Nagy rendez-
kedés folyt épen. Színdarabra készültek, a szentáldozást akarták 
ünnepélyessé tenni. Az apáca nagyon magyarázott a gyerekeknek, 
szöveget mondott. Egyszer csak édes ének dallama simogatja végig 
a kopán falakat; mintha a felső bazilika angyalai énekelnének itt 
lenn, ahol nincs semmi dísz a falakon, semmi más élet, mint a szín-
padon játszó gyerekk és ez a tisztán, bájosan melodiázó gyerekhang. 
Mintha az olasz hangnak külön stigmája volna. Próba volt az ének, 
elhallgatok, a tanítónő valmí kifogást talált benne. Meg kellett ismé-
telni. Szívesen hallgattam volna tovább is, de még sok a néznivaló. 

Az egyik pragliai rendtárs tanítványom volt az Anselmóban an-
nak idején. Vele mentem sétára, jólesett társasága, vonzott a szom-
szédos magaslat. Jó maronik teremnek itt az öreg gesztenyefákon, 
terem a bor és a mező dúsan ad ja az „életet". Elbeszélgettünk be-
nyomásainkról; az olasz nép jövőjét kutattuk; az ú j irányok harcát 
a nép lelkéért. Az ú. n. „világnézeti" (hol van más világnézet, mint 



az evangéliumé?) harcra itt is gondolnak. A fascismus szellemi 
alkata a hegeli államimádatból táplálkozott kezdetben. Mikor rob-
ban ki a díszharmónia a nép lelke és egy esetleg balrakanyarodó 
állmszemlélet közt, nem tudni. Akármi lesz, azt mondja társam, ez 
a nép hű marad az Egyházhoz. A városokban sok befolyás érheti 
a népet; itt a tanyán: Krisztus lelke él a népben. 

Minden benyomásom az volt, hogy igaza van. 
Mire „levelem" elkészült, Rómába értem. Innét kormányozza 

Krisztus helytartója a világot. — Sok üdv. 
Róma, 1939. V, 29. 

Dr. Kühár Flóris. 

Júliusi hajnalon. 

A ködből nyírfáink lassan kibújnak, 
mint keszkenőjükből vén nénikék, 
zöldes levélzetükbe némi kék 
szín ég s mögöttük zengve kél az ú j nap. 

Vetések közt a fü r jek meglapulnak, 
az út benépesült. Ó, július, 
füledbe kaszák csengenek s fiús, 
aranyló fürtjeid a földre hullnak. 

Kopasz fejed szomorúan lehajtod 
s búsongva nézel a kasza után, 
a sóhajod az asszony hallja tán, 
ki embere után szedi a markot. 

Tudom, mi nem születtünk cifra dísznek. 
Engem munkára hív e két tenyér. 
Gabona sorsa édes, lágy kenyér, 
mit gyerekek éhes szájukba visznek. 

Ne szólj, ne szólj! — hisz én nagyon megértem 
a sóhajod, ahogy eszembe jut 
gyermekkorom: e messzi szép tejút 
s szöszi hajam . . . Anyámat egyre kértem: 

„Ne bántsd, hisz olyan szép rendben simulnak!" 
— és így szepegtem, mint te, július, 
mikor az olló megnyísszant, s fiús 
aranyló fürtjeim a földre hulltak. 

Gerézdi Rábán. 



KÖNYVEK. 

Á százéves Nemzeti Színház. 
Karsai Géza dr. 

A maga nemében páratlan az a rendkívüli érdeklődés, amellyel a magyar 
nemzet az ország első színházát, a budapesti Nemzeti Színházat létezése első 
pillanatától kezdve egészen a mai napig körülvette. Majdnem ötven évig har-
colnak érte az ország rendjei, az írók és a közönség széles rétegei, amíg végre 
1837. augusztus 22-én ünnepélyesen megnyithatják. Az egymást felváltó nem-
zedékek legjobbjai törnek érte lándzsát, hogy nehézségeiből kisegítsék és ügyét 
külső és belső ellenségeivel szemben diadalra vigyék. Nemzeti műveltségűnk 
egyik legfontosabb oszlopának tart ják és a magyar nemzeti dráma, a magyar 
drámai színművészet ápolását tekintik legfőbb céljának. 

A mai nemzedék el sem tudja képzelni, hogy mennyi küzdelembe került 
a Nemzeti Színház hatalmas szervezetének kiépítése, színvonalas magyar drámai 
műsorral és kimagasló tehetségű színészgárdával való ellátása. Csak kevesen 
tudnak arról az élet-halálharcról, amelyet a még zsenge intézménynek a virágzó 
pesti és budai német színészettel és később az állandó anyagi nehézségekkel 
szemben meg kellett vívnia. Amit ugyanis eddig a Nemzeti Színházról írtak, az 
nagyobbrészt hírlapi cikkek, kritikák és egyéni visszaemlékezések alapján 
készült, A Nemzeti Színház gazdag levéltári anyaga egészen a legutóbbi időkig 
kiaknázatlan maradt, mert az iratok nem voltak hozzáférhetők. A Nemzeti Szín-
házról alkotott képünk éppen ezért távolról sem kielégítő és megnyugtató. 

A százéves évforduló emlékére a Magyar Történelmi Társulat végre elha-
tározta, hogy letörleszti a magyar tudomány nagy adósságát és a teljes ok-
iratanyag felhasználásával megíratja a Nemzeti Színház első évszázadának tör-
ténetét. A magyar színháztudomány egyik legkiválóbb és legalaposabb művelője, 
Pukánszkyné Kádár Jolán vállalkozott a külső méreteiben és belső jelentőségé-
ben egyaránt nagy feladat elvégzésére. Munkája eredményeit három kötetben 
teszi közzé. Az első kötetben a teljes anyag alapján a Nemzeti Színház törté-
netét ír ja meg, a középső kettős kötetben szemelvényeket hoz a száz esztendő 
hatalmas iratanyagából, az utolsó kötetben pedig a száz év műsorát közli. 
Egyelőre még csak a II. kötet hagyta el a sajtót.1 Nagy terjedelme ellenére is 
csak rövid keresztmetszetet adhat a hatalmas okiratanyagról. A szerző mintegy 
300.000 aktát nézett át, de közülük csak háromszázat választhatott ki a kötet 
számára. Bár elsősorban a legfontosabb és a legjellemzőbb iratok közlésére ve-
tette a súlyt, az Előszóban mégis meg kell vallania, hogy a rendelkezésre álló 
óriási anyagból még néhány hasonlóan értékes kötetre valót lehetne közzétenni. 
A nem közölt fontosabb íratok tartalmi ismertetésével Pukánszkyné ügyesen át-
hidalja a hézagokat és így lehetővé teszi, hogy a Nemzeti Színház okíevéltárá-
ról, amely a jubileum kapcsán megőrzés és rendezés végett az Országos Levél-
tárba került, átfogó képet nyerjen az olvasó, 

A Nemzeti Színház előzményei ugyan visszanyúlnak már az 1790-ikí nagy 
nemzeti lelkesedés idejére, de az állandó pesti magyar színház ügye csak 1810 
óta lendül fel. Pukánszkyné éppen ezért Pest vármegyének egy magyar játék-
szín építésének engedélyezése ügyében a nádorhoz intézett feliratával (1810. 
március 15.) kezdi meg az iratok közlését. Pest-vármegye példáját a többiek 

1 A Nemzeti Színház százéves története. II. kötet: Iratok a Nemzeti Szín-
ház történetéhez. 8°, 878 lap, 3 kép. Budapest, 1938. Kiadja a Magyar Történelmi 
Társulat ,, Magyarország Üjabbkori Történetének Forrásai" című sorozatában 



is követték, úgyhogy a hazafias megyei nemesség egyre nagyobb súllyal tud fel-
lépni a színház érdekében. A legnagyobb ösztönzést mégis Széchenyi Istvánnak 
a „Nemzeti Játékszínrül" írt röpirata adta az ügynek. Széchenyi dunaparti ter-
vével szemben azonban Pest vármegye elgondolása jut diadalra: Földváry Gábor,. 
a megye bátor és tevékeny alispánja a Grassalkovich herceg által ajándékozott, 
a Hatvani kapun kívül fekvő telken kezdi meg az építkezést. 1837. augusztus 
22-én végre megnyitják a színházat, amelynek létesítésére a magyar nemzet 
minden rétege összefogott. Egy 1840-böl származó kimutatás — bár az ada-
kozóknak a felét sem tartalmazza — világosan utal arra, hogy a Nemzeti Szín-
házat elsősorban kisemberek adományaiból építették. Thuróczy Pál és felesége 
például két hétig ingyen dolgoztak mint napszámosok a színház építésén. Nekik 
állított örök emléket Vörösmarty a megnyitásra írt előjátékában, az Árpád ébre-
désében. Ott látjuk az adakozók között a vármegyék, városok és községek 
hosszú sorát, a magyar nemesség, a polgári középosztály és a falusi nép nagy 
tömegeit. Minden réteg képviselve van itt, mert minden magyar tudta, hogy mit 
jelent a pesti magyar színház létesítése. A nemzet lelkesedése és áldozatkész-
sége tehát mindjárt az elején nemzetivé avatta a Pest vármegye színházaként 
épült házat, bár csak az 1840. évi XLIV. törvénycikk vette azt országos tulaj-
donba, A nemzet egyetemének és az azt képviselő törvényhozásnak ezen gesz-
tusai a magyar művelődéstörténet legszebb emlékei közé tartoznak. Külföldön 
sem akad párjuk, hiszen majdnem mindenütt a fejedelmi bőkezűség hozta létre 
az egyes nemzetek első drámai színházait. 

A fényes megnyitás és az azt követő virágzás után sok nehézséggel 
kellett megküzdenie a nemzet első színházának. A közölt íratok híven vissza-
tükrözik a színház állapotát és fejlődését az első igazgatók (Bajza József, Bar-
tay Endre, Ráday Gedeon) működése alatt. Művészi szempontból jelentős a fej-
lődés: Bajza nemes irodalmi hagyományokat honosított meg és mintaszerű szín-
házi törvényeket alkotott; Bartay megalapítja a magyar népszínművet és színre-
hozza az első magyar operát (Erkel Hunyadi Lászlóját); Ráday újjászervezi a 
színház ügymenetét, értékes magyar darabokkal gyarapítja a műsort és az első 
nemzedék nagy színészei mellett egyre több kiváló fiatal tehetséget állít mun-
kába. A magyar irodalom nagyjai is belekapcsolódnak a színház munkájába és 
tanácsaikkal, bírálataikkal és darabjaikkal jelentősen előmozdítják annak 
fejlődését. 

Hogy mennyi nehézséggel kellett megküzdenie a fiatal magyar drámai 
színháznak, arra csak egy jellemző esetet említünk. A helytartótanács, majd 
utóbb a könyvbíráló hivatal elég szigorúan gyakorolta a darabok cenzurálását 
és pontosan ellenőrizte a cenzori utasítások végrehajtását. így például a könyv-
bíráló hivatal 1845-ben a következőket terjeszti fel Katona Bánk bánjáról a hely-
tartótanácsnak: „ . . . miután ezen színdarab második András, magyar ország 
királya országlása alatt előfordult eseményeket nagyon is élénken rajzolva, nem 
csak a külföldiek elleni gyűlöletet felette ébreszti, de az asszonyi uralkodás 
alatti engedetlenek kitöréseivel, sőt féktelen pártütési elvekkel annyira telve van, 
hogy azt, mellőzve a királynénak abban rajzolt megöletését •— már csak célját 
tekintve is, ezen engedelmes könyvbíráló főhivatal színpadi előadhatásra alkal-
masnak nem tartja". A helytartótanács megengedi a pesti és a budai színpa-
dokon már többször előadott színmű előadását, de csak a javasolt kihagyások 
és módosítások mellett. 

A szabadságharcot és az utána következő zavarokat a Nemzeti Színház is 
megérzi. Az elnyomás korszaka alatt azonban megedződik a magyar drámáért, 
a magyar nyelvért és a nemzeti becsületért folytatott harcokban és új virágzás-
nak indul. Anyagi ügyei viszont nem a legjobban állnak, úgyhogy az alkotmá-
nyos élet megindultával a 1861-i országgyűlés legfontosabb teendői közé sorolja 
rendezésüket. Annál nagyobb azonban a belső fellendülés. Sorra születnek a ki-
tűnő magyar darabok, s a német hatás ellensúlyozására megkezdődik a francia, 
angol, lengyel és olasz színészek vendégjárása. Az egymást felváltó igazgatók 
megerősítik az eredeti magyar műsort, nevelik a második nagy színészi nemze-
déket és rendezni igyekeznek a színház anyagi ügyeit. 

A kötetünkben közölt okmányok egyik legértékesebb csoportját báró Pod-



maniczky Frigyes főfelügyelő jelentései alkotják (1875—1886). Alapvetően fontos, 
szinte külön műfajt jelentő írások ezek a jelentések. A színház minden külső 
és belső ügyéről beszámolnak, de sohsem tévesztik el a lényeget: az eredeti 
magyar dráma müvelésének kidomborítását. Megismerjük belőlük Podmaniczky 
bátor, erős és művelt egyéniségét, kitűnő ízlését és lángoló magyar hazaszere-
tetét. Szigligeti Ede és Paulay Ede mint igazgatók, Csiky Gergely mint író és 
bíráló alatta fejtették ki legszebb működésüket és nyertek ösztönzést további 
fejlődésükhöz. Podmaniczky és nagy munkatársai mentették ki a Nemzeti Szín-
házat az 1875-ben megnyílt Népszínház, majd pedig az 1884-ben megnyitott 
Operaház által okozott válságból, ők virágoztatták fel a modern magyar társa-
dalmi drámát és elevenítették fel a régi magyar drámairodalom legjava termé-
sét. Különösen Paulay Ede igazgatósága jelentett korszakos fordulatot és új 
programmot a Nemzeti Színház életében. Amikor Podmaniczky 11 évi működés 
után megvált intendánsi állásától, önérzettel írhatta 1886-ban Szokoly Viktor-
hoz intézett levelében, hogy sikerült európai színvonalra emelnie a magyar drá-
mai színköltészetet és előadó művészetet. Célkitűzéseit ellenfelei gúnyos leki-
csinylésétől meg nem törve erős kézzel végre is tudta hajtani, úgyhogy 1886-ban 
utódjának átadhatott ,,egy független, önálló, az operai szakkal össze nem háza-
sított nemzeti színházat. Egy nemzeti színházat, mely előadó személyzetére 
nézve, az ahhoz értő idegenek bemondása s ítélete szerint, felér a Burg szín-
házzal s a Théâtre françaisval. Egy magyar drámai irodalmat, milyennel soha 
sem rendelkeztünk, s milyet soha sem véltünk elérhetni." 

Amilyen alkotó és ösztönző hatással volt Gyulai Pál és nagy drámabíráló 
társainak működése a Nemzeti Színház művészeinek és íróinak fejlődésére, 
ugyanolyan romboló hatást fejtett ki a század végén a budapesti sajtó egy 
része. A magyarság lelkületétől távolálló, idegen szellemű sajtó túlkapásai 1899-
ben már olyan nagymérvűek voltak, hogy gr. Keglevich István főfelügyelő külön 
felterjesztést küld ebben az ügyben a belügyminiszterhez. Felpanaszolja, hogy 
a lapokban megjelenő rosszindulatú bírálatok elriasztják a közönséget a szín-
házbajárástól, pellengérre állítják és megfélemlítik a színészeket és elveszik az 
írók önbizalmát. „Az lehet mondani, a lapok mindent dicsérnek, ami a Magyar 
Színházban és a színkörökben történik, jóakarattal vannak a Vígszínház és a 
Népszínház iránt, ellenben kicsinyelnek és elítélnek mindent, ami a segélyezett 
színházakban történik . . . Évek óta alig volt eset, hogy egy, a Nemzeti Szín-
házban előadott új darabot dicsértek volna — hacsak nem budapesti újság-
író volt a szerzője." Megtörtént az is, hogy egyik esti újság közvetlenül a bemu-
tató előadás előtt igyekezett rosszindulatú bírálatával bizalmatlanná és kétel-
kedővé tenni a közönséget az új darabbal szemben. 

A sajtó és a képviselőház állandóan sürgeti az eredeti magyar műsor ki-
építését, Ezért Somló Sándor igen enyhe mértéket alkalmaz a beadott darabok 
elbírálásában, hogy így a magyar szerzőknek mentől nagyobb teret biztosíthasson. 
Utóda, Tóth Imre, kénytelen újra-bíráltatni a műsorba becsúszott gyarló próbál-
kozásokat és kénytelen nagyobb részüket kiselejteztetni. Erős kézzel sikerül is 
megakadályoznia a romlást és felvirágoztatnia a lehanyatlott műsort. Tóth Imre 
alatt költözik a Nemzeti Színház a Népszínház épületébe (1908). 1912-ben terv-
pályázatot írnak ki az új Nemzeti Színház épületére, 1914-ben pedig külön tör-
vényjavaslat intézkedik az új épület létesítéséről, A világháború azonban — 
sok mással egyetemben — ezt a szép tervet is meghiúsította, úgyhogy még ma 
is a megszűnt Népszínház épületében van az ország első drámai színháza. A 
nagy gazdasági válság idején egyesek már arra is gondoltak, hogy be kell szün-
tetni, vagy legalább bérbe kell adni a nagy állami támogatást igénylő Nemzeti 
Színházat. Hevesi Sándor igazgató, aki 1922 óta sokat lendített a színház mű-
sorának és rendezésének színvonalán, 1931-ben lángoló szavakkal kénytelen til-
takozni a kegyelettelen tervek ellen: „A Nemzeti Színháznak megszűntetése öt 
évvel a bevált, sőt fényes emlékű magyar kultúrintézet századik évfordulója előtt, 
amikor a Balkánon Belgrád, Bukarest, Szófia, Zágráb fokozott tempóban épí-
tik ki állami színházaikat: egy döbbenetes, tömeghatásában fel sem mérhető 
nemzeti katasztrófa lezúdulását szuggerálná a közvéleménybe, amely tökéletesen 
tudja, hogy a színház mostoha, sőt súlyos gazdasági viszonyok között alapítta-



tott, hogy a legmélyebb politikai és pénzügyi válságok idején, nehéz áldozatok 
árán fenntartatott, s hogy megszüntetése egy egész századon keresztül keser-
vesen szerzett és óvott magyar és európai szellemi értékek teljes megsemmisülé-
sével járna. A Nemzeti Színház megszűnésével, Kolozsvár, Kassa, Arad, Temes-
vár, Nagyvárad, Pozsony és Szabadka után, most már az ország szívében letűn-
nék az utolsó repertoir-színház, a nemzeti és idegen klasszikusok végkép le-
hervadnának a színpadról, sőt minden új, igazán magyar megmozdulás vagy 
szárnybontás is lehetetlenné válnék, mert a magánszínházak, valamint a jelen-
ben, úgy a jövőben is túlnyomóan csak a nemzetközi piacon is keresett árút 
propagálhatják. A Nemzeti Színház száz esztendős Shakespeare-kultusza az 
utolsó nyolc év alatt Londontól Bostonig és Chikagóig százával hozta létre a 
propaganda erejével ható kritikai cikkeket és tanulmányokat, úgy hogy a szín-
ház megszűnése nagy és egyetemes kultúrértékek teljes és évtizedekre szóló jó-
vátehetetlen pusztulásával egyértelmű." Nagy érdeme Hevesinek, hogy nemcsak 
a színház megszűntetését akadályozta meg, hanem, hogy 1932 júniusában len-
dületes és meggyőző emlékiratban meg is védte ezt a méltatlanul és kellő alap 
nélkül oly sokszor bírált kultúrintézményt a parlamenti- és a sajtó-támadások-
kal szemben, 

1935 júniusában Németh Antal, színháztudományunk kiváló művelője, a 
színháztechnika hagyományos és modern elveit egyaránt jól ismerő tehetséges 
rendező vette át a Nemzeti Színház vezetését. Nagy elméleti tudásának, gyakor-
lati érzékének, emelkedett nemzeti, művészi és erkölcsi érzületének szép bizony-
sága az a programm, amelyet 1935, szeptember 2-án, a színház első ünnepélyes 
társulati ülésén adott munkatársainak. Világosan és határozottan leszögezi 
álláspontját a színjátszással összefüggő nagy elvi kérdésekben. Vallomás erejé-
vel ható megnyilatkozása megérdemli, hogy főbb gondolataira nyomatékosan fel-
hívjuk a figyelmet. Hisz minden emberi megnyilatkozás nemzeti megkötöttségé-
ben és így egy különváló nemzeti színjátszásban. Hiszi, hogy lehet szavalat nél-
kül is magyarnak lenni és magyarnak maradni, mert „nemcsak a délibábos agy 
jellemző a magyarságra, de a józan reális látás is. Ne haragudjanak reám a 
szalmaláng hazafiak, ha én önmagunk józan, rideg látását és bírálatát tartom 
úgy az irodalomban, mint a művészetben nagyobb, építő magyarságnak." Hisz 
továbbá egy különleges és magyar színházi műveltségben, amely sohsem volt csak 
színház, hanem annál mindig több; a magyar élniakarás és életerő egyéni hangú 
szócsöve. Hisz a magyar színházi műveltség egységében, amely nem tűr világ-
nézeti meghasonlásokat, nem ismer trianoni országhatárokat és parcellákra sza-
kadozott nemzeti és irodalmi életet. Hisz a magyar színházi műveltség belső 
nagy küldetésében: ú j és erőteljes drámairodalmat kell életrehívnunk, amely 
állandó ösztönzést nyerhet majd a kemény és önmegtagadó munkával maga-
sabb színvonalra emelt magyar színjátszástól. Vallja, hogy nagy hivatás vár még 
reánk a színjátszás képzőművészeti részének, a színpadképnek megújításában. 
A világviszonylatban is elsőrangú modern magyar képzőművészet előtt meg kell 
nyitni a színházak kapuit, hogy alkotóerejük művészi tartalmával kitölthessék 
a színpadművészet technikai részét. Hisz továbbá abban, hogy a hivatása magas-
latán álló magyar színjátszásnak világviszonylatban is elhivatottsága van. Már 
nem vagyunk messze attól, hogy színjátszásunk egyeteme egyszerre tudjon 
egyéni hangot, nemzetit és európait nyújtani. „Csupán napok vagy évek kérdése, 
mikor érkezik el az egyetemes színházkultúra, ez az örökké tartó különös és 
csodálatos zenemű ahhoz a ponthoz, amikor a főszólamot éppen ez a kis ország 
játssza." Vallja Németh az erkölcsi világrend szellemét sugárzó színház kor-
szerűségét, a komoly és tartalmas, a tiszta szépséget szolgáló dráma szükséges-
ségét. Hisz a színházat teremtők tisztultabb erkölcsiségében, a színész úri és em-
beri tisztaságában. Nem ápolni, hanem éltetni akarja a bevált hagyományokat, 
bogy az a lélek, amely a mult teremtő elméiben élt, bennünk is tovább működ-
jék és szüntelenül megújítsa a színházi életforma időhöz, korhoz és nemzethez 
kötött elemeit. És végül hisz a színháznak a változó forma mögött álló változat-
lan, örök és időtlen lényegében, hisz a színház halhatatlanságában. — Németh 
Antal eszményi célkitűzéseit méltó tettek is követik. Az új rendezések hosszú 
sora, a szebbnél-szebb bemutatók, a színpadi technika gyökeres átalakítása és 
számos más tény bizonyítja, hogy a Nemzeti Színház második évszázada az 



elsőhöz hasonló lendülettel indul az új sikerek, a nemzeti célok fokozottabb-
szolgálata felé. 

Elmélyedő lélekkel és meghatott szívvel olvastuk át a Nemzeti Színház 
első évszázadának fontosabb iratait, Pest vármegye feliratától kezdve egészen 3 
centennáris év műsortervezetéig. Hosszú és nehéz út van a két határkő között: 
lényegesen hosszabb, mint amennyit az évek száma mutat! Hogy első színházunk 
meg tudta tenni ezt az oly sok tövissel, annyi gonddal és nehézséggel ágyazott 
útat, elsősorban annak köszönhetjük, hogy majdnem minden állomásán a leg-
tehetségesebb és leghívebb magyarok állottak melléje, hogy átsegítsék a zök-
kenőkön. A Nemzeti Színház története tehát szorosan összefonódik a legjobb 
magyar írók, művészek és politikusok életével, A jelen mű három kötete éppen 
ezért hazánk újabbkori történetének egyik legszebb és legtanulságosabb fejezetét 
fogja tartalmazni. 

Julianus barát. 

Aligha van manapság mohóbban olvasott könyv Kodolányi legújabb r e -
gényénél,1 Nagy terjedelmétől, komolyságától sem riad vissza a közönség, sőt 
inkább hálás érte. Mi sem természetesebb ennél. 

Amint kiemelkedtünk az összeomlás megbénító kábultságából, nagy lelki-
ismeretvizsgálást végeztünk. Egyik megnyilvánulása volt ennek történetírásunk 
páratlan fellendülése. Nemcsak bukásunk közeli okait kutatták tudósaink, ha-
nem a régebbi korok ismeretének is ú j forrásait nyitották meg és az idők su-
gallta új felfogással tekintették át nemzeti életünk egész folyását, nyomon k í -
sérték azon erőknek munkáját, melyek sorsunkat alakították. A Szent István-
jubileum fontosságát nem kell kiemelni ebben a kapcsolatban. A regény is szük-
ségképpen belekerült ezen áramlat sodrába. Erősen történetivé vált, és a „mai 
kor eposzának" szerepe sokban emlékeztet a mult század eleje epikájának nem-
zeti hivatására , , , 

Julián, a Szent-Domonkosrendi szerzetes, aki a tatárjárás előtt ember-
feletti küzdelmek árán megkereste ázsiai testvéreinket, nem folyt be hazája 
sorsába, mégis örök eszménye marad az örök, a Krisztusban megtisztult fajsze-
retetnek, Azt akarta vinni az őshazában maradt véreinknek, ami a keresztény 
meggyőződés szerint a legdrágább: az evangélium világosságát. A Duna—Tisza 
mellé szerette volna hozni őket, hogy térben és lélekben is egyesüljenek velünk 
örökre. 

Felséges keresztény és magyar gondolat hordozója Julián. Kodolányi nem 
prédikál, semmJ közvetlen célzatosság nincsen a regényben, mégis folyton érzi 
az olvasó, hogy bár más tereken, síkon mozog is életünk, csak akkor válik a 
magyar jövő építőjévé, ha Julián lelke ihlet bennünk. így képviseli a regény 
a közszellemet, a keresztény és magyar gondolatot, még pedig igazi mélységé-
ben, parancsoló jelentésében felfogva és eleven életbe összesűrítve. 

Nagy külső és belső küzdelmeken vezet át az út erre az erkölcsi magas-
ságra. A pécsváradi monostor erdészének Györké fia is nehezen fejlődik azzá 
a Juliánná, akit mi ismerünk. Lassanként, csak fokozatosan áll elébe tisztultan 
életének igazi feladata és még nehezebben érik alkalmassá a nagy cél meg-
valósítására. 

Pécsvárad és Székesfehérvár monostorai, majd az olasz egyetemi város, 
Bononia legfőbb állomásai ennek az útnak. Az utóbbiban teljesedik ki szerzetesi 
tökéletessége, A Poverello szellemével együtt Szent Domonkos közvetlen hatása 
fejezi be a folyamatot. Julián most már maradék nélkül át tudja magát adni 
Isten akaratának. Be is tölti lelkét a földöntúli bölcseség édes boldogsága, A 
Fioretti illatát érezzük mi is. Haza kerülve társaival megalapítja az első ma-

1 Kodolányi János: Julianus barát. Budapest, Athenaeum, 719 1, 



gyar dominikánus kolostort és Istenben bízva törhetetlen akarattal igyekszik 
elhárítani az akadályokat, melyek ázsiai útja elé tornyosulnak. Végre mégis 
megindulhat 3 társával, de csak egyedül jut a célhoz. 

Ez a pár odavetett színtelen sor is jelzi, mily központi helyük van a re-
gényben a vallásos indítékoknak. Kodolányi protestáns, de hitfelei közül ritka 
kivételkép általában meg tudja érteni a katolikus lelkiséget. Van érzéke a leg-
főbb érték: a szentség iránt. Csak Koós Károlyra (Az országépítő) kell gondol-
nunk, hogy ezt kellőkép értékelhessük. Nem egyszer fel-felbukkan a kat. olva-
sóban az a sajátságosnak látszó gondolat, hogy napjaink legkatolikusabb regé-
nyét protestáns ember írta. Pedig látja nagy hibáinkat is. 

II. Endre idejében vagyunk. Az ősi vallásos buzgóság hamvadóban, még a 
szerzetesházak jórészében, a világi papságban, a főpapok között is sok a méltat-
lan. De így van ez Európaszerte, A keresztény világ még előtte áll annak a 
megújhodásnak, mellyel a két új rendnek, Szent Ferenc és Szent Domonkos 
fiainak munkája megmentette az erkölcsi, társadalmi forradalomtól Európát. 
Nálunk az állam szervezete is recsegett, a régi már bomladozott, az új vajúdott. 
Világi társadalmunk is undok fekélyektől rothadt. Julián életének változatos 
körülményei roppant széles területen adtak alkalmat a korkép kialakítására. 
Kodolányi nagy történelmi tájékozottsága elismerésméltó. Ritkán marad ez a 
külső adatszerüségnél, a belső, a szellem érvényesül benne. Ehhez járul az író 
művészi ereje: eleven életekben áramlik előttünk a kor. Sok-sok emberi arc 
marad lelkünkben a könyv olvasása után, melyekben az egyetemes emberi voná-
sok sajátos faji, időszerű és egyéni változatokba különülnek. 

Kodolányi nagyon erős realista hajlamot árul el, sőt helyenként úgy hat, 
mintha a naturalizmus iskoláján is keresztülment volna. Az ember külsején, lel-
kében tüstént észreveszi a szokatlant, a rútot. Julián és társai általában gyarló, 
sokszor nagyon bűnös, romlott emberek között járnak. Az író érdeklődve meg-
megáll előttük, de nem találja bennük gyönyörűségét. Rajta-rajta kapjuk, hogy 
lappangó szánalommal tekint rájuk. Mintha a sors áldozatainak is tekintené 
őket, kikkel embervoltában érzi a közösséget. Azután el-elmélyül a fájó 
humorig. 

Aki tudja, mily csekély történeti anyagot kapott Juliánusához az író és 
látja regénye gazdagságát az eseményekben, tisztelettel tekint Kodolányi kép-
zeletének leleményességére. E sorok íróját még annál is jobban megragadja fan-
táziájának emberalkotó termékenysége. Sokat fejtegették, magyarázgatták e te-
hetség természetét. Hogy fontos eleme az élettapasztalat, az bizonyos. De sokak 
szerint az igazi nagy író mégis csak elsősorban magából merít. Sokfajta élet 
lehetősége rejlik benne. A költő ezeket éli ki valósággá képzeletében. Ha ez 
igaz, akkor Kodolányi képzeletében rendkívüli gazdagsága szunnyad az élet 
csíráinak. 

Sokat lehetne írni a regény nyelvéről. Meglepően dús Kodolányi szókincse. 
Nagy nyelvteremtő erő duzzad benne, de a tudatos tanulmánynak is sokat kö-
szönhet, A regény alakjai régieskedő nyelven beszélnek, A szakemberek döntsék 
el, talál-e az a korhoz. Kétségtelen azonban, hogy van meggyőző, hangulatkeltő 
ereje. Kodolányi különben is kitűnő elbeszélő. Néha gyengeségévé is válik ez az 
ereje: bőbeszédűségre viszi, pedig akárhányszor tömör tartalmasságával hat. Ter-
mészetszeretete is bőven áramlik leírásaiban, melyek nem egyszer szinte prózában 
írt lírikus költeményekké nemesednek. 

Kodolányi meg tudja éreztetni a hazai tájak sajátosságát. A gyökeres ma-
gyar jellegzetességre egyébként már nyelvének és emberalkotó művészetének 
ismertetésével kapcsolatban is rámutattunk. Ez egyik legvonzóbb ereje a mű-
nek. Nem csoda, ha a kép történetünknek azon szakáról, melyet a regényben 
rajzol Kodolányi, gazdag időfeletti faji tulajdonságokat mutat. Az örök magyar 
lélek vajúdik benne a maga sokszor csak látszólag korlátozott, valójában 
folyton visszatérő problémáival. Nem egyszer megdöbbentő időszerűséggel hat 
a 'regény (pl. a faji és zsidó-kérdés!). A mű sok kiválósága mellett szinte ki-
csinyességnek látszik egyik-másik gyengeségének kisarkítása, mégis rá kell 
egyikre-másikra mutatni. Már érintettük Kodolányi hajlamát a terjengősségre. 
Sehol sem ötlik ez annyira szembe, mint Julián lelki fejlődésének finom, de 
túlságosan aprólékos rajzánál. Az érzékiség elleni küzdelmek festésében több-



ször nagyon is rikító színekkel dolgozik Kodolányi. Behatóan tanulmányozta 
a középkori kolostorok életét, éppen azért feltűnő, hogy nem vet te észre a 
régi szerzetesrendek szervezetének eltérését az újakétól. 

Tovább is lehetne folytatni ezt a felsorolást, de nem akarunk beleesni a 
föntebb érintett hibába. Annál is inkább óvakodunk ettől, mert a könyv jeles-
ségeiről is sokat lehetne még írni. Legjobb a műre utalni az olvasót. Tudom, 
megrendülve teszi le kezéből, hiszen lelkiségének azokban az elemeiben érzi 
leginkább hatását, melyek személyiségének legjavát alkotják. Ez a legnagyobb 
dicsérete Kodolányinak, az embernek és művésznek egyaránt. K. L. 

Bölcselet. 
Fr. Erdey; Critica seu philosophia cognitionis certae. Synopsis philosophiae 

scholasticae VI. Tauriní (Torino), Marietti. 1938. 352 1. 
Erdey tankönyvnek szánt munkája a bölcseletnek közönségesen ismeret-

elmélet névvel jelzett részét öleli föl. A szerző az ismeretelmélet elnevezést 
helytelennek tartja és állásfoglalását alapos, bár nem teljesen meggyőző érvek-
kel iparkodik igazolni. A könyv öt részre tagozódik. Az első rész az ismeret-
elméletnek különálló bölcseleti tudományággá alakulását vizsgálja lélektani és 
történeti alapon. A második megállapítja az ismeretelmélet tárgykörét, fogalmát, 
részeit, módszerét, fontosságát és a bölcseletben elfoglalt helyét. Közvetlenül 
a természetes istentan (theodicea) után sorozza be. De bármennyire méltányol-
juk is a szerzőnek ezt a véleményét és a mellette felsorakoztatott érveket , mégis 
megfelelőbbnek gondoljuk mindjárt a logika után való beosztását. A harmadik 
rész a megismerés bizonyosságának jellegét tárja fel pozitív és negatív oldalá-
ról tekintve, valamint e bizonyosság megszerzésének módját és forrásait. A ne-
gyedik rész a bizonyosság létezéséről és az emberi léleknek vele szemben tanú-
sított állásfoglalásáról szól. Az utolsó rész a bizonyosság ismérveit boncolja. Az 
eléggé bőséges tárgy- és névmutatón kívül ügyes és könnyen át tekinthető táb-
lázatban foglalja össze az ismeretelmélet egész anyagát. Mindenegyes szakasz-
hoz megfelelő irodalmat is ad. 

Erdey könyve könnyen érthető és megbízható. A szerző ismeri a keresz-
tény és nem keresztény, a régi és új bölcselet minden érdemes művét, jelentős 
irányát. Biztos ítélettel rámutat ér tékeikre és hibáikra is, úgyhogy az ismeret-
elmélet kérdéseinek szerteszét ágazó tömkelegében bátran követhetjük néze-
teit, szabatos bizonyítékait. Mivel művét szélesebb körű használatra szánta, latin 
nyelven írta meg. Nyelve világos, de nem eléggé tömör. Egy-két helyen német 
hatást is elárul mondatszerkesztése. E mondatban: „Empiristáé in aliud extre-
mum fallunt" (141. o.) valószínűleg a német „fallen" igét használta latin alakban. 
Néhány helyen meg kellene fésülni a szerkezetet is a helyesebb egyeztetés 
végett. De ezek mind csak olyan törpe és a mű értékét egyáltalán nem csök-
kentő hibák, melyek a mélyre merülő bölcseleti gondolkodás idején észrevét-
lenül belopódznak. Dr. Hegyi Dámján. 

Dogmatörténet. 
Heinrich Fels: Martín Deutinger. Gestalten des christlichen Abendlandes. 

II. B. Kösel—Pustet, München. 1938. 340 1. 6.80 RM. 
Az egyházias és vele együtt a keresztény gondolkodást és érzületet mind-

inkább lerázó felvilágosultság természetesen televény talajú melegágya volt a 
tudomány és művészetek elvílágiasodásának. Ez az elvilágiasodás hamarosan 
annyira jutott, hogy az egyházban és kereszténységben a tudományok igazi 
haladásának és a művészetek termékeny kialakulásának legnagyobb gátolóit 
látta s ezért fokozott erővel harcot indított ellenük. Ez a harc nemcsak kívül-
ről, hanem belülről is megkezdte a támadást az egyház és a kereszténység ellen. 
A bölcseletet egészen áti tat ta az elvilágiasultság szelleme; de a hittudomány 
sem maradt teljesen érintetlen, Ezért a katolicizmus magukra ocsúdó képviselői-
nek először az elvilágiasultság szellemének vadhajtásait kellett kiirtaniok a hit-



tudomány, bölcselet, egyéb tudományágak és a művészetek gazdag virágzás-
nak indult kert jében, hogy aztán kimutathassa a tudományoknak és művészetek-
nek az egyház és kereszténység szellemével, tanításával való összeegyeztet-
hetőségét és őket egymással kiengesztelve újra megtermékenyítsék és felvirá-
goztassák nemcsak a szorosabb értelmű egyházi tudományt és az elfeledett sko-
lasztikus bölcseletet, hanem a romlás és rombolás örvényébe merült többi tudo-
mányt és művészetet is. Ebben a munkában nem jelentéktelen szerepet töltött 
be az ifjabb Deutinger. A XIX. század közepe táján a német katolicizmus ki-
váló képviselői közé számított. Bár a skolasztikus bölcseletet nem ismerte, és 
nem is becsülte és korának tudományát nagyra ér tékelve a kiengesztelés és ösz-
szeegyeztetés híve volt, katolikus és egyházias gondolkodását és érzületét sem-
miképpen sem tudta megrontani a kor szelleme, melynek levegőjében 51 évig 
t a r tó élete lezajlott. Németország többi nagy katolikus emberével vállvetve 
küzdött a megvetett katolikus egyház jogaiért és tudományának, művészetének 
újjászületéséért. Kora és az utókor nem mindenben ér te t te meg és méltányolta 
törekvéseit . Ennek bizonyos mér tékben az is az oka, hogy műveit — hisz sok 
csak kéziratban maradt reánk — nem eléggé ismerték. Fels igazán értékes 
munkát végzett Deutinger jelentőségének megállapításával és legfontosabb mun-
káinak szemelvényes közreadásával. Bizonyára sok német akad még a mai 
megkeveredett állapotok között is, aki Fels müve alapján még jobban meg-
becsüli Deutinger működésén és kristálytiszta jellemén keresztül a keresztény-
séget és ennek hamisítatlan, teljes értékű képviselőjét: a katolicizmust. Bár 
Deutinger világviszonylatban nem akkora nagyság, hogy más nemzet katoliku-
sainak is okvetlenül foglalkozniok kellene vele, hisz az egész katolicizmusra 
nem volt hatással működése, tanulmányozása mégsem haszontalan időpocséko-
lás: sok gondolata és eszméje, különösen művészeti kérdésekben, még ma is 
korszerű és örök értékűnek tekinthető. Dr. Hegyi Dámján. 

Liturgia. 

Zsilinszky Kázmér O, S. B.í Missa recitata. Komárom 1939. 24 lap, 50 fill. 
A missa reci tata a csendes szentmisék néma résztvevőit igyekszik tevé-

kenyen bekapcsolni a szentmisébe. Végzésében két hiba a leggyakoribb. Az 
egyik mindent el akar imádkoztatni a hívekkel. Ezt a formát már hivatalosan 
is elítélték. A másik a ministráns szerepét szánja a híveknek, megfeledkezve 
arról, hogy ő nem pusztán a népet , hanem a segédkezőket is helyettesíti. A 
miséző pap, a segédkezők és a hívek (ill. chorus) hármas szerepköre világosan 
áll előttünk a nagymisében. A helyes elv tehát: Nem minden mindenkié! Ezt 
valósítja meg a szerző s ezért üdvözöljük örömmel munkáját. 

Szerettük volna azonban, ha a szentmise változó részeinek az egyes áldo-
zati cselekményeket kísérő jellegét erősebben kihangsúlyozta volna, mint ezt 
megteszi néhány újabb misekönyv, Graduale, Offertoriale. Nem adtuk volna 
továbbá a kórus előénekeseinek szerepét a misézőnek. Mert ez nemcsak a 
fentemlített elveknek nem felel meg, hanem néha nagyon mesterkélt megoldásra 
vezet, mint pl, a Gradualenál, Ezzel kapcsolatban említjük meg, hogy a Grad. 
Rom. rubrikái (De rit. serv, IV.) megengedik a Gradualenak responsoriumszerű 
éneklését. 

Mindezek el lenére is csak ajánlani tudjuk a missa recitata híveinek. Első-
sorban ugyan csak latin közös szentmisét tart szeme előtt, de mintául szolgál-
hat a magyarul végzetteknek is. —cs, 

Kniewald—Kühár: A Pray-kódex Sanctoraleja. Kir. Magyar Egyetemi 
Nyomda. Bp. 1939. 

Ez az é r tékes tanulmány a Pray-kódex ünneptani vonásait veszi szem-
ügyre, hogy eldönthesse, honnét erednek a vonatkozó részek és milyen irányba 
terelik a kutatást . Legfőbb eredménye, hogy a magyar réteget gondosan elkülö-
níti a frank és német bencés monasztikus rétegektől s a keleti rétegtől, mely 
nagyobbrészt francia bencés mintákból van véve, de nagyon valószínűnek lát-



szik, hogy Konstantinápolyból és Jeruzsálemből közvetlen érintkezés alapján 
is gyarapodott. A magyar csoport a boldvaí Ker. Szt. Jánosról elnevezett bencés 
apátság számára készült. Ez a tanulmány is mutatja, hogy szakszerű elmélyedés-
sel micsoda szellemtörténeti távlatokat nyithatunk középkori liturgikus kéz-
irataink tanulmányozásával. Mihályi Ernő. 

Johannes Pinsk: Die sakramentale Welt. Ecclesia Orans, XXI. B., hg. von 
Dr. Ildefons Herwegen 0 . S. B. Herder, Freiburg im Breisgau 1938. 228 S. 
2.80 RM, Leinen 3.80 RM. 

A helyes keresztény állásfoglalás a világgal szemben ezt a természetes 
világot tekinti alapnak és ezt igyekszik megszentelni, Krisztussal megtölteni. 
Pinsk azt mutatja meg e könyvében, hogyan végzi az Egyházban tovább élő 
Krisztus a természetes világnak a kegyelemmel való újjáalakítását, istenivé te-
vését a liturgiában, a szentségekben és a szentelményekben. Hisz épen ezek-
ben érintkezik legközvetlenebbül az isteni az emberivel. Megmutatja, hogyan 
emelkedik egyéni személyes életünk természetes létformájából a krisztusi élet 
rendjébe; hogyan nemesednek meg, hogyan nyernek mélyebb értelmet és tar-
talmat Krisztusban az ember közösségi, társadalmi vonatkozásai, sőt még az 
anyagi világ tárgyai is oly mértékben, ahogy ebben az új életben az ember 
megszentelését szolgálják. Nem elvont tudományosság, hanem a lelkipásztor 
gyakorlatias életközelsége szól a könyv soraiból s tárja fel a szakramentális 
világnak sokaktól egyáltalán nem, vagy csak nagyon is homályosan sejtett jelen-
tőségét, szépségét, igazi isteni nagyságát és erejét, —cs. 

Lélektan. 
Rohracher Hubert; Karakterologia. A harmadik német kiadást fordította 

és magyar karakterológiai vonatkozásokkal kiegészítette Szőllősy Győző. Bpest, 
1939. Nóvák Rudolf és Társa. 187 1. II. kiad. 3.60 P. 

Rendkívül nagy örömmel üdvözöljük Sz, honvédfőtörzsorvos életrevaló vál-
lalkozását, Rohracher művének fordítását és a hazai kutatás eredményeivel 
való gondos kiegészítését. A karakterológiának több, egészen kiváló magyar mü-
velője van, de a jellemkutatás egész területét felölelő komoly összefoglaló munka 
még nem állt magyar nyelven rendelkezésünkre. R. könyve erre kivételesen 
alkalmas. Szerzője a lélektan magántanára az innsbrucki egyetemen, a jellem-
ismeretnek komoly és elismert szakmunkása. De nem csupán a részletkérdé-
sek boncolásában találja kedvét, hanem korunk szellemének megfelelően az 
egészet is látni akarja. Könyvében szerencsésen egyesül a szaktudós mély tájé-
kozottsága, tudományának minden ágára kiterjedő széles látóköre és az okosan 
közlő írónak mértéktartása s önfegyelmezése. Nem tagadjuk, hogy műve nem 
tartozik a könnyű olvasmányok közé. De aki nem sajnálja a fáradságot és 
időt, érezni fogja, mily bűvösen szép és érdekes ez a tudomány; mennyire bo-
nyolult, még mindig mily kevéssé ismert, titokzatos szentély a Teremtő leg-
nagyobb remeke, az emberi lélek! Nem tudunk magunknak elképzelni korszerű 
papot, tanárt, tanítót, nevelőt s egyáltalán művelt férfit és nőt a jellemkutatás 
alapvető eredményeinek ismerete nélkül. Vanyó Tihamér dr. 

Lelkiélet. 
Kühár Flóris O. S. B.: A legszentebb családfa utolsó virága. Korda. Bp. 
A szerző nagy lelki elmélyedéssel s finom írói készséggel ülteti át egy 

árpádkori forrásgyűjtemény latin életrajzát modern nyelvre. Lélektani alapon 
tárgyalja III. András Erzsébet nevű szentéletű leányának, a svájci tössi domi-
nikánus zárda lakójának mostoha sorsát, szenvedéseit, a középkori misztikának 
egyik legszebb fejezetét. Emlékét egykorú történetírásunk nem őrizte meg. Azóta 
is csak egy-két szakember foglalkozott vele, A királyi ház változása miatt itt-
hon már életében elfeledkeztek róla, pedig Szt. Erzsébet és Boldog Margit 
mellett a magyar női lélek egyik legszebb kivirágzása, a középkori dominikánus 
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lelkiség igen értékes kiteljesedése. K, régi magyar adósságot törleszt le ezzel 
a művészi életrajzzal. Árpádházi B, Erzsébet gyönyörű példája hitem szerint 
mélyen bele fog szántani a magyar lelkekbe. Mihályi Ernő. 

Dr. Szunyogh Ferenc O, S. B.s Az Áldott nyomában. Szent Benedek teljes 
családjának szent tagjai. Pannonhalma, 1938—1939, I—III, kötet. A kötetek ára 
külön 10 P., együtt 15 P., a Pannonhalmi Szemle olvasóinak 12 P, 

A bencés lelkiség széleskörű megismertetésének fáradhatatlan munkása 
ezen legújabb köteteivel igen jó segédeszközt nyújt mindazoknak, kik teljes igaz-
ságában akarják megismerni Szent Benedeket és a 14 évszázados múlttal mél-
tán büszkélkedő Rendjét. A consuetudo optima interpres legum elv alapján a 
Szent Regula hivatott törvénymagyarázatát kell látnunk azokban a sokszor alig 
pár vonással, de mindig mesteri kézzel megvont életrajzokban, melyekből a 
bencés szerzetesszabályzatok követésével szentté lett szerzeteseket és szerze-
tesnőket megismerhetjük. Mennyi rendi öntudat, az igazi testvéri szeretetnek 
mennyi szerzetesöröme fakadhat azok szívében, kik minden este elolvassák a 
másnapi bencés szentek és boldogok életrajzát. A feltétlen történelmi igazságra 
törekvéstől és józan kritikai érzéktől áthatott munka meglepő kilátásokat nyit 
azokra a mélyenszántó hatásokra, melyek az egyes korokat bencés szellem-
mel ihlették, sőt sokszor alakították: Szent Benedek Atyánk egyéni nagyságát 
és kultúrtörténelmi jelentőségét fiainak példájából és működéséből szüntelenül 
kiáradó, a népeket csakúgy mint az egyeseket megszentelő hatásán kell és 
lehet legjobban lemérni. A szent Rendalapítót érezzük közelebb magunkhoz, 
amikor a Regula alázatosan engedelmeskedő alattvalóinak becsületes őszinte-
séggel, férfias és mégis meleg szeretettel megírt életrajzait olvassuk. Szent 
Atyánk sok száz, életszentségre emelkedett gyermekével találkozva külön is 
nagy öröm számunkra, hogy a Zimermann-féle Kalendarium Benedictínum alap-
ján dolgozó szerző részletesen felemlíti azokat a magyar vonatkozásúakat is, 
kiknek kultusza szent hírük ellenére sem fejlődött ki. — A família Benedictina 
Szent Benedek eredeti elgondolása szerint Istennek élő szent család. Az Áldott 
nyomában szentté letteket Szent Atyánk méltán vallhatja gyermekeinek az Űr 
színe előtt: Ecce ego et pueri mei, quos dedit mihi Dominus. 

Dr. Juhász Gergely. 

Irodalom. 
P. Pál: Matyi. Budapest, 1936. Korda R. T. kiadása. 57 1. 
Altorjay Benedeknek korán árvaságra jutott fiával, Matyíval tervei vannak 

a jó Istennnek. Világosan bizonyítják ezt azok a lélekzetet elállító jelenetek, 
amelyekben szerencsésen megmenekül a veszedelmekből. Maga is felismeri az 
Isten akaratát és komoly elhatározással missziós papi pályára készül, A jónevű 
ifjúsági író az elbeszélésben inkább a középiskolás kis diákok igényeit tartja 
szem előtt, Sok gyermek-ifjú kezében lehet ez az ügyes célzatossággal meg-
írt könyvecske a papi hivatás kegyelmének eszköze. 

Blaskó Mária: Multvárí leányok. Budapest, a Szent István-Társulat kiadása. 
108 1, 

A mai természetes érzékű leányok előtt akarja ez a regény visszavará-
zsolni a huszonötévvel ezelőttiek romantikáját. Egy darab mult könnyes-mo-
solygós emléke rögzítődik meg benne. Az ábrándos, álmodozó Multvári leá-
nyok tiszta, romlatlan lelkét az a kérdés izgatja, hogy lehet-e szent az, aki 
kisüti a haját és vidám. A fiatalon meghalt ,,kis apácának", Máter Angélának édes-
anyjától megtanulják, hogy a királyi törvénynek, a szeretetnek teljesítésében 
rejlik az életszentség titka. Az igazi szentek önmagukról megfeledkező szeretet-
tel megszépítik mások életét. Érdekesen bonyolódó jelenetekben kristályosodik 
ki a regénynek ez a gyönyörű, tartalmas alapeszméje. A szerző nagy hozzá-
értéssel elemzi a Multvári leányok otthoni és iskolai életét, a nagyleánnyá 



érlelődés korszakának benső harcait és tiszta győzelmeit. Bizony, sokat tanul-
hatnak belőle a mai „reális" leányok is. Dr. Nemes Vazul. 

Aurora Hazai Almanach 1822—1831. Összeállította: Dr. Kenyeres Imre. 
Budapest, 1938. 

A mult század elején divatba jövő szépirodalmi zsebkönyvek között leg-
nagyobb fontosságra a Kisfaludy Károlytól megindított és haláláig szerkesztett 
Aurora emelkedett. Az évenkint megjelenő zsebkönyv segítségével egyrészt 
maga köré gyűjtötte az 1820-as évek jelentősebb íróit, irányította az irodalmat, 
olvasóközönséget nevelt. Nem egy neves költőnk az Aurora lapjain lépett a 
nyilvánosság elé. Munkatársai közt ott látjuk az 1820—30-as évek legkiválóbb 
költőit. Rendkívül hasznos szolgálatot tett az Aurora számos költői műfajnak 
(ballada, románc, novella stb.) az irodalom számára való feldajkálása által is; 

Hálás feladatot végzett tehát a kiadó, amikor Kisfaludy Károly születé-
sének százötvenéves évfordulóján az 1822—1831. évek közt megjelenő kötetek-
ből egy díszes csokrot összeválogatott és az Aurora formájához ragaszkodva 
zsebkönyv formájában közreadott. Az összeválogatás munkáját Kenyeres Imre 
végezte el hozzáértő, ügyes kézzel. Mindenből kapunk valamit, ami a mult 
század első évtizedeinek irodalmára, azon belül pedig az Aurora köteteinek 
anyagára vonatkozólag jellemző. Külön meg kell emlékeznünk a kiadványt 
díszítő rézmetszetekről, amelyek szintén az eredeti Aurora illusztrálására voltak 
szánva; több közülük Kisfaludy sajátkezű alkotása, aki — mint tudjuk — az 
irodalomhoz való végleges fordulása előtt festészettel foglalkozott. A zsebkönyv 
beveztésében a XIX. század első három évtizedének irodalmi rajzát olvashat-
juk ügyes megvilágításban. T. M. 

Dr. Diósi Géza: A százötvenéves Etelka. (A Szegedi Piarista Diákszövet-
ség „Vademecum" Füzeteinek 5. sz.) 

Tárgyalja a szerző az „első eredeti magyar regény" keletkezésének körül-
ményeit, bő részletességgel bemutatja tartalmát, fogadtatását, összefoglalja az 
irodalomtörténet eddigi megállapításait, forrásaira és mintáira vonatkozólag, le-
írja a könyv külső felépítését, majd néhány futólagos megjegyzést tesz a regény 
stílusáról, korrajzáról és jellemzésmódjáról. 

A Dugonics-irodalom ismeretének birtokában az utód lelkesedésével és 
kegyeletével, de a szükséges tárgyilagossággal foglalja össze az irodalomtörté-
net eddigi megállapítását Dugonics Etelkájára vonatkozólag. Mélyebb elemzésre 
nem törekszik, az irodalom újabb fogalmaival (preromantika, barokk stb.) nehéz-
kesen bánik. Stílusa (szórend!) gondosabb lehetne. P. B. 

Tartally Ilona: A hegy csodája. Bp., Szent István-Társulat. (Élet-regények.) 
233 1. 

Az író ebben a könyvében a népi áhítat keretébe illeszti kis történetét, 
Sátory László és Anna, Mérőné lelki fejlődését. A nem nagy igényű történe-
tet a csoda-esetekkel igyekszik rendkívülire emelni, de ennek csak némi 
exaltáltság lesz az eredménye, mindkét lélekrajzban. Továbbá Anna sorsát meg-
oldatlanul hagyja, a nélkül, hogy némiképpen is érzékeltetné további alakulását. 
A mellékalakok rajza sikerültebb. Köztük eleven figurák is vannak, mint a 
régi múltból élő boltosné, a ficsúr, Eta stb. alakja. Ügyes a kis hegyifalu életé-
nek érzékeltetése is. — Az író stílusa kifejező, helyenként azonban mesterkélt. 
Itt-ott még nyelvtani és stiláris hibák is akadnak. Nyelve még csiszolásra szorul. 

William Walsh: A bűn sodrában. I—III. köt. Ford. Bányai K. Mária. Bp., 
Szent István-Társulat. (Élet-regények.) 

Ez a regény egy bűnös szerelem és gyilkosság történetének szálaiból szö-
vődik. A gyilkos kegyelmet kap, de az ártatlant elítélik. A regény tulajdonkép-
pen nem más, mint az eldurvult lelkű fegyenc megtérésének, lelki átalakulásá-
nak története. — Katolikus regény a szó legnemesebb értelmében. Az író nem 
akar mindenkit megtéríteni, de ismeri és ki is aknázza az emberi lélek és a 



benne működő kegyelem titokzatos mélységeit, melyeket csak a katolikus val-
lás tud igazán betölteni, kielégíteni, illetőleg megérteni. Az író ért hozzá, hogy 
a II—III. kötetben szinte eseménytelenül leírt lélekrajzot mindvégig érdekfe-
szítővé tudja tenni, Sohasem lesz unalmassá. A könyv mindvégig lebilincseli 
olvasóját. — A fordítás gördülékeny, stílusa sima; könnyű olvasmány. Csak a 
sok sajtóhibáért kár, Simon Árkád. 

Földessy Gyula: Ady értékelése az Új Versek értékelésétől máig, — 
Kosztolányi és Babits szerepe az Ady-problémában, Kelet Népe Kvtára 1, 

Míg a mai vajúdó, reformokkal birkózó társadalmi életünkben Ady szel-
leme, és még gyakrabban puszta neve kibontott zászlóként lobog s esküszik 
rá boldog, boldogtalan, addig az a nagy hullámverés, melyet Ady a magyar 
irodalom vizein megindított, szinte még gyűrűzni is megszűnt. Ha valaki figye-
lemmel kíséri a mai fiatalok líráját, — meglepő —, de nyomát sem leli annak 
a nyomasztó Ady-hatásnak, mely az idősebb nemzedék köteteit valósággal meg-
üli. E helyett a mai fiatalok legjobbjai a Babits—Kosztolányi—Tóth Árpád-vágta 
ösvényen indultak el. Ezt sokféleképpen lehetne magyarázni: ez a líra ugyanis 
legtöbb képviselőjénél magában hordoz valamit a passzivitásból, a valóságoktól, 
az élettől visszahúzódik és legszívesebben az ifjúság emlékei közt kalandoz. 
A háború, a magyar élet esettsége, a fiatalság kilátástalan sorsa zavarta vissza 
ezt a fiatalságot a lírai ábrándozásokhoz, az álmokhoz, a gyermekkorhoz, melyet 
finom kontúrokkal, sejtelmesen, mesteri formakészséggel és rímeléssel adnak 
vissza. S valóban közöttük sincs Adynak az őt megillető „kultusza". Mindezt 
Földessy legnagybbrészt Babits és Kosztolányi számlájára írja. 

Mesterien állítja be Földessy: adva van két fiatal poéta, Kosztolányi és. 
Babits, kik Négyesy poétika óráin összebarátkoztak, nagyrabecsülik egymás te-
hetségét és irodalmi vezérszerepről ábrándoznak. Igen ám, de ekkor megjelenik 
a színen egy új csillag, kiről ezt írja Kosztolányi Babitsnak 1906, február 19-én: 
„A modern irodalom trónusába egy kiállhatatlan és üres poseurt ül tet tek: Ady 
Endrét , . . " És így végigkíséri Adyval szemben tanúsított kétszínű játékukat . 
Főleg Babits Mihályra jár rá a rúd, ki — Földessy szerint — nagyszerűen 
ért az önadminisztrációhoz s ha többnek nem is de legalább Ady egyenrangú 
társának szeretné magát kijátszani. Nagyon meggyőző és éles logikájú Földessy 
bizonyítékokkal bőven alátámasztott érvelése. Helyesen állapít ja meg Babits 
helyét: „kisebb méret Vajda Jánosnál, Kiss Józsefnél is, (habár erről vitatkozni 
lehetne) viszont magasabb színvonal, mint Arany és Ady közti többi lírikusunk." 
(25-) (Más helyen meg „hamvábaholt süket prófétának" aposztrofálja.) 

A végső konklúziója ez: „Szeretném, ha az olvasó jól megértené és jól 
disztingválna, Babits, Kosztolányi nemcsak tudós, művelt poéták, de „tehet-
séges" poéták is, Ök nem csak ellesték a verscsinálás elsajátítható titkait, de 
van közük is a vershez. Csak ahhoz a bizonyos magasabbrendű tudáshoz nem 
értenek, ami a zseni sajátja." (55.) 

Ez „bizonyos magasabbrendű tudás" — melyet egy kis jóakarattal mind 
Babits, mind pedig néhány Kosztolányi-versben fellelünk, — maradéktalanul 
megtaláljuk Adyban. Földessy, mint a legalaposabb Ady-ismerő és egyike 
azoknak, „akik egy életreszóló élmény izgalmával élték át Ady költészetében 
egy rendkívüli lángelme élet- és sorsmegvilágítását, élet- és emberszeretetének 
tüzét és a magyarság halhatatlan természeti és történelmi eleven erőit", t e rmé-
szetesen itt is kissé elfogult, ő mindenestül elfogadja Adyt. Horváth Jánost 
is megalkuvással vádolja. Pedig amit Horváth ides-tova harminc esztendeje f 
még Ady életében megírt, egy kevés változtatással ma is meg állja a helyét. 
Adyt maradéktalanul ma sem lehet elfogadni. Sík Sándor, minden „szerzetesi 
megkötöttsége" ellenére, talán legnagyobb tárgyilagossággal végezte el Ady ér-
tékelését , s azt hiszem, ő is a megillető helyre állította. 

Maga ez az egész tanulmány bomba erejével hathatott , amely Babitsék 
alatt robbant fel. Szegény Kosztolányi, — ki ezt írta egyik feledhetetlen versé-
ben: „Gyarló valómban meg ne lássatok!" — szerencsére nem érte meg. 
Babits se nagyon tudhat erre felelni, habár azért, hogy a legifjabb köl tő-



nemzedék lelkéből kiesett Ady, bármily szépen, tetszetősen is bizonyítja Föl-
dessy, nem ő felelős. 

Földessy tanulmánya — itt-ott kirívóan erős hangját leszámítva — az 
igazságot s az Ady-kultusz megerősödését célozza, ezért örömmel üdvözöljük. 
Másrészt meg az az érzésünk, ha eddig hallgatott, ámbár ezek a bizonyítékok 
már régóta kezében lehettek, ráért volna kivárni, mig a szereplők eltávoznak 
a szintérről. Különben sincs ez a vita lezárva. Majd az utókor ítél. S azt 
hiszem, nem olyan keményen, mint Földessy. G. R. 

Dénes Gizella: Az ország katonája. Könyvbarátok Kis Könyvei. Kir. Ma-
gyar Egyetemi Nyomda. Bp. 

Ez a történeti regény azt az áldozatos, hősi lelket mutatja be, mely a 
magyarságot bajban, háborúban mindenkor vezérelte, hőse a kis Guthi Mihály, 
a későbbi kiváló államférfi, aki a Nagy Lajos király utáni idők zűrzavaros vi-
szonyai közt csak azt érzi, hogy minden magyar ember kötelessége most ra-
gaszkodni az alkotmányos királyhoz. A középkori katona eszményképe betölti 
képzeletét, rosszul érzi magát az iskola padjai közt, lelkében harci diadalok képe 
kísért. Fakardjával, pajtásait maga mellé gyűjtve indul neki, hogy kiszabadítsa 
rabságából a fogoly Mária királynőt. Ha nem is gyönge kis karjával, példa-
mutatásával eredményt ér el, s eredményt ér el a könyv olvasói között is, aki-
ket a hazaszeretet mélyebb átérzésére indít. Dénes Gizella a regényírás nemes, 
egyszerű eszközeivel kíséri végig hőse pályafutását a király pártfogásáig. Bele-
lát a gyermeklélek mélyébe, ismeri csapongó, nyugtalan képzeletét, szellemi 
igényeit, A könyvet Szűcs Pál képei díszítik. M. E. 

Történelem. 
Kézdy Vásárhelyi Zoltán dr.! A magyarok útja Indiától Pannoniáig. Ma-

gyar őstörténeti tanulmány, A művelt magyar közönség részére, Budapest. Ste-
phaneum nyomda. 1939. 

Merész, mondhatnám regényes munka. A mai tudományos felfogással szem-
ben a magyarság őseit és őshazáját nem az északi finn-ugor népek közt keresi, 
hanem a déli ugorok azon része között, mely még a történelem előtti időkben 
dél felé vándorolt s melynek egyik ága a Tigris és Eufrates folyók közén meg-
alapította a hatalmas szumir birodalmat, egy másik ága pedig India északnyu-
gati szélén telepedett meg s később a nagy indoszkita birodalom megalapítója 
lett. Külön fejezetben foglalkozik azon ókori kultúrnépekkel, melyeket a magyar-
sággal rokon népeknek tart, ilyenek: a hetiták, szumirok, híkszószok, etruskok, 
baskok, majd áttér azon népek ismertetésére, amelyeket a magyarok közvetlen 
el.-ődeinek tart, így az indoszkitha juecsik, a párthusok és a kazárokra. Külön 
fejezetekben foglalkozik a magyarok ősvallásával, a mágismussal, az ősmagyar 
írással, ékírással és rovásírással és a Szent István korabeli magyar intézmények 
és kultúra ősi eredetével. A történetírásunkban időnként felbukkanó romanti-
cizmusnak képviselője e könyv. M. E. 

A magyar gazdasági irodalom könyvészete, II. kötet (1806—1830). Kiadta 
a M. Kir. Mezőgazdasági Múzeum könyvtára. Összeállították: f Dr. Dóczy Jenő, 
Dr, Bakács István és Dr, Gerendás Ernő, Budapest 1938, Királyi Magyar Egye-
temi Nyomda. 8°, 371 1. 

Már az első kötet ismertetése alkalmával rámutattunk a jelen mű nagy 
tudományos és nemzeti jelentőségére (Pannonhalmi Szemle IX, 1934, 324. 1.) A 
most megjelent második kötet gazdag tartalma újabb bizonysága annak, hogy 
mennyire fontos volt a rendszeres gazdaságtörténeti munka előfeltételeként az 
eddigi irodalmi anyag hozzáférhetővé tétele: egy megközelítően teljes könyvé-
szet kiadása. Eddig még azt sem tudtuk, hogy hol keressük a vonatkozó anyagot. 
,,Ismertünk néhány vezéregyéniséget, de nem ismertük a napszámosokat és nem 
ismertük a gyakorlati élet visszhangját az új eszmékre és az idegenből beszi-
várgó gazdasági újításokra, Néhány kiválasztott éles elme intuícióval fölvázol-



hatott egy sor elszigetelt pompás képet, de az, amit magyar gazdaságtörténeti 
kultúrának nevezünk, még lényegében hiányzik", írja Domanovszky Sándor pro-
fesszor a jelen kötet előszavában, A szerzők, akik közül a kezdeményező, Dóczy 
Jenő miniszteri osztálytanácsos már nem érhette meg a kötet megjelenését, több 
anyagot hoztak össze ebben a kötetben harmadfél évtizedről, mint az elsőben 
három évszázadról, A kutatás területét a Fővárosi Könyvtárra és a nevesebb 
vidéki könyvtárakra ís kiterjesztették, így sikerült az 1806—1830 közötti idő-
ből több mint 1800 könyvet, többszáz gyűjteményes munkát és folyóiratcikket 
összegyűjteni és az I. kötethez pótlásul közel 200 könyv címét és leírását közölni 
az 1805 előtti időből. Az egyes művek szerzőiről, a névtelen munkákról és az 
anyag szakok szerint való megoszlásáról készített mutatók nagyon megkönnyítik 
a kötet használatát. Kár, hogy a szerzők életrajzi adataikból csak a legszüksé-
gesebbeket kapjuk. Mivel a könyvet külföldi kutatók is fogják használni, jó lett 
volna a harmadfél oldalnyi Bevezetést, valamint a rövidítések jegyzékét latin 
nyelven is közölni. Reméljük, hogy az általános gazdasági helyzet lehetővé teszi 
a földmívelésügyi minisztériumnak a további kötetek megjelentetéséhez szükséges 
anyagi eszközök előteremtését. A munka folytatása, a magyar reformkorszak és 
a következő korszakok gazdasági irodalmának kiadása jelentené ugyanis a szé-
pen induló vállalkozás megkoronázását, a népünkkel és annak elemi érdekeível 
való törődés egyik legméltóbb módját, Karsai Géza dr. 

Világostól Josephstadtíg. Földy János naplótöredékeiből közreadta Balassa 
Imre, (Magyar Könyvbarátok.) Egyetemi Nyomda. Bp. 1939. 

Földy János naplójában történelmünk egyik legfájdalmasabb emlékű kor-
szakának, a magyar szabadságharcnak utolsó fejezete: a várfogság gyötrelmes 
világa elevenedik meg. írója a nagyváradi jogakadémia egykori tudós profesz-
szora, 48-as hős, aki hazájától, feleségétől és gyermekeitől elszakítva, éveken 
keresztül sínylődik kínzó bizonytalanságban, osztrák börtönökben, mint politikai 
várfogoly. Itt írta naplóját; az élmény és átélés izzását érezzük minden monda-
tában, Beszámol arról, hogy telt a magyar politika számkivetetteinek hosszú rab-
sága, miről beszéltek, mik voltak olvasmányaik, hogy próbálták elűzni a fog-
ság gyötrő egyhangúságát. Feledésbe vesző nevek kerülnek ismét napvilágra, 
magunk között látjuk a gyűlöletes emlékű Neugebaudét, átéljük a tragikus sorsú 
Batthyány Lajos gróf, 48-as hőslelkű miniszterelnök utolsó óráit, elkísérjük a 
riaplóírót az osztrák börtönökbe, lelki részesei leszünk fájdalmas rabságának. 
A Balassa Imrétől lelkiismeretes gonddal összeállított jegyzetek, melyek a napló-
ban előforduló személyek rövid életrajzát tartamazzák, emelik a könyv értékét. 

Mihályi Ernő. 

Berkovíts Ilona: A Képes Krónika és Szent István királyt ábrázoló mínia-
turái. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1938. 

A szerző a Képes Krónikára, a magyar miniatura festészet legjelesebb 
emlékére vonatkozó eddigi kutatások eredményeit veszi vizsgálat alá. Megálla-
pítja, hogy a Krónika Nagy Lajos leányának, Katalinnak nem eljegyzésére, ha-
nem valíszínűleg keresztelőjére készült. A miniátor nem egyfolytában, hanem 
valószínűleg részletekre tagoló módszerrel festette a képeket: azaz a Krónika 
első lapjainak (la—15b-ig) miníatúrái később készültek, mint a következő 
részek képei (15b—73b-ig). Az előbbiek ugyanis több egyénítésre törekvő vo-
nást magukon viselő jellegükkel határozott fejlődést mutatnak a másik rész 
képeinek elnagyolt sematizáló alakábrázolásra mutató vonásaival szemben. A 
továbbiakban az akkor divatos festőiskolákat vizsgálja, melyek hatással lehettek 
a Képes Krónika miniátorára. Végső elemzésként azt mondhatjuk, hogy a Képes 
Krónika vagy másként Kálti Márk krónikájának illuminátora nápolyi, bolognai 
és velencei, továbbá franciás emeleket magába olvasztó eredeti tehetség — min-
den valószínűség szerint magyar ember volt, erre vall az itthoni dolgokban való 
nagyszerű jártassága — aki pl, tájképkompozícióiban felülmúlja olasz kortársait. 
Különös érdekességet ad a kis munkának Szent Istvánra vonatkozó részlete. Be-
mutatja, milyennek képzelte el és hogyan ábrázolta Nagy Lajos kora a magyarok 
első szent királyát, A Képes Krónika mestere csillogó fantáziával örökíti meg 



Szent István életének és uralkodásának egyes eseményeit, Nagy Lajos kora a 
saját korának lovagi eszményeit vetíti vissza Szent István korába és az első 
szent királyunkat a keresztes hadjáratok harcias vallásosságával átitatott lovag-
királynak képzeli el és ilyennek mutatja be, T. M. 

Dr. Tímár Kálmán; Az érsekújvári Kír. Kat. Tanítóképző Intézet története. 
Kalocsa. Árpád Részvénytársaság könyvnyomdája, 1938. 

Már 82 éve áll őrséget ez a nagymultú intézet Kalocsán, mint a magyar 
műveltségnek izzó tűzhelye. Ez az ősi kulturális magyar tűzhely immár nyolc 
évtizedes hagyományokat sugároz, A kalocsai évek hagyományai mellett van 
még ennek az intézetnek egy másik, egy régebbi drága öröksége is, melyet még 
Érsekújvárról hozott magával, ahol ennek az intézetnek a bölcsőjét ringatták. 
Ennek a küzdelmekkel és szenvedésekkel teli változatos nyolc évtizednek a 
történetét írta meg az intézet nagynevű tanára, a kiváló irodalomtörténész. 

Az érsekújvári intézetet 1844-ben alapították és tizenkét éven át töltötte 
be magyar műveltséget terjesztő szép szerepét a kurucok ősi várában, Érsekúj-
várott, ahol a nagy Rákóczi szelleme őrködik. Az intézet rövid ideig maradt 
ebben az ősi városban, mert 1856-ban áthelyezték Kalocsára és ettől az időtől 
kezdve ez az érseki székváros adott otthont napjainkig az érseki tanítóképző 
intézetnek. A szerző munkája első és nagyobb felében az érsekújvári évek tör-
ténetét eleveníti fel és mutatja be, a második kisebb felében — amely azonban 
még nincs lezárva — a kalocsai évek eseményeit ismerteti meg az olvasóval. 

T. M. 

Útirajz. 
Dr. Kühár Flóris: Zarándok-szívvel, Szent István-Társulat kiadása, Buda-

pest, 
A gyűjtemény darabjai igazában nem útirajzok, legalább is nem elsősorban 

útirajzok. Bármelyik darab sokkal több ennél. Szerzőjük ismeri és szereti Ró-
mát, századról-századra változó lelkét, emlékeit, múltját és jelenét. Tud mű-
emléket leírni, mint kevesek. Leírása nyomán megelevenednek a dolgok, szí-
vünkhöz férkőznek sajátos hangulatukkal, a „genius loci" patinájával együtt 
(Szt, Cecília síremléke). Művészettörténeti, vallástörténeti tudása, a történelem 
ismerete eddig alig látott összefüggések észrevevésére teszi alkalmassá. De nem 
a leírás a fontos. Ez csak alkalom elmélkedésre, vallástörténeti, művelődéstör-
téneti, történetbölcseleti reflexiókra. 

Szt, Lukács Madonnájával kapcsolatban összebékíti a legenda igazságát a 
történet igazságával. Szt. Domonkos koporsójánál a filozófia és művészet együtt-
haladásáról elmélkedik. A Rómába szakadt magyar humanista, Lászai János sír-
feliratában talál orvosságot kínzó honvágyának leküzdésére. (Fagyos Dunánál lá-
tott napvilágot, — Most Róma sírköve takarja, — Vándor, ne csodáld, de eszed-
ben forgasd; — Ma is mindünk hazája, Róma, az is volt.) Megcsodálja az új 
Róma gigászi ásatásait, de fél, hogy a megbolygatott pogány Róma szelleme újra 
kitör, mint egyszer már, az ú, n. humanizmus idején. Hódol az aranymisés pápa 
nagysága előtt és megilleti a szakadárokért mondott pápi mise misztikuma, Szt, 
Cecilia síremlékénél megérteti a „boldog vértanúság" gondolatát és közel hozza 
lelkűnkhöz büszkeségeinket, a szenteket, mint az olasz lélekhez közel vannak. 
Történetfilozófiai szemmel nézi a mai Olaszország hatalmas törekvéseit és a 
kereszténység kultúra-teremtő tevékenységét. 

Különös odaadással foglalkozik vallástörténeti kérdésekkel. Itt leginkább 
a Mithra-kultusz érdekli. E kérdés tárgyalásánál van igazán elemében. Itt cso-
dálhatjuk igazán a szerző tudását, hipotézis-alkotó szellemességét, A mi vallá-
sunk felsőbbségének diadalmas szeretete, nagy tudása könnyűvé teszi számára 
az apologiát. Hangja mindig szilárd, igaza biztos tudatában néha fölényes. 

A tárgyak, események, személyek, még a kevésbbé jelentőseknek látszók 
is, sohasem egyedi és időbeli kötöttségükben jelennek meg. Évezredek, sőt az 
örökkévalóság távlatában szemlél mindent, A „Corpus Christi mysticum" ad min-
dennek igazi távlatot, szerepet. Ez hozza oly közel hozzánk Rómát, a szente-



ket és büszkeségünket, az Egyházat. Ebben a nézőpontban is érvényesek a ha-
tárok, égető a honvágy, de az „örök Rómában" mindenki otthonára talál. 

Dr. Pénzes Balduin. 

Nevelés. 
Poppe Ede: Az eucharisztikus módszer a nevelésben. Mercier bíboros elő-

szavával, Franciából fordította a győri hittudományi főiskolai hallgatók Szent 
Imre-Egyesülete. Bp., Szent István-Társulat. 54 1. 

Ez a kis füzet a természetfelett i életre neveléshez ad hasznos útmutatáso-
kat a katolikus nevelők kezébe. A szerző a nevelés célját abban látja, hogy 
segítenünk kell a gyermeket Krisztushoz hasonulni. E végből az Oltáriszentsé-
get, a gyakori szentmisehallgatást és szentáldozást állítja a nevelés középpont-
jába és minden elméleti és gyakorlati oktatást igyekszik vele kapcsolatba hozni. 
A rövid elméleti megalapozás után részletes gyakorlati útbaigazításokat is ipar-
kodik adni. 

Sajnos, hogy ez az eszményi elgondolás eszményi nevelőket és — teljesen 
eszményi megvalósítása — eszményi növendékeket tételez fel. Hazai viszonylat-
ban legyőzhetetlenül sok akadálya volna e módszer megvalósításának, a kül-
földiek nem érdekelnek bennünket . Akit nem hatna át teljesen az eszme, talán 
rombolna inkább építőmunka helyett, álszenteskedésre, képmutatásra nevelne. 
Az sem világos a kis füzetből, milyen iskolatípusban gondolja megvalósítható-
nak egyes tanácsait a szerző. — A fordítók mégis érdemes munkát végeztek: 
minden katolikus nevelőben értékes gondolatokat ébreszthet ez a kis füzet . 
Maga a fordítás, kisebb következet lenségeket és hibákat nem számítva, szor-
galmas munka. Simon Árkád. 

Művészet. 
Dr. Ildefons Herwegen: Christliche Kunst und Mysterium. Aschendorff. 

Münster in W. 
A tudós marialaachi apát szívesen tart előadásokat az értelmiségi osztályok-

nak a liturgia és a művészetek kapcsolatáról, ez a tanulmány is arról szól, hogy 
az őskeresztény művészet milyen szívesen merített a szent titkokból a kultuszból 
s a keleti kereszténység is mennyire ragaszkodik ezekhez. A nyugati vallásos mű-
vészet ellenben nagyon korán a természethez, a reális valósághoz, a történelmi el-
beszélésekhez, lélektani ábrázolásokhoz hajl ik. Herwegen apát a mostani liturgikus 
megújhodással kapcsolatban az egyházi művészet új virágzását abban látná, ha 
közelebbi vonatkozásba jutna a hittitkokkal, a keresztény liturgiával. Minél ben-
sőségesebb lesz ez a kapcsolat, annál monumentálisabbá válik majd az egyházi 
művészet. Dr. Mihályi Ernő. 

Dr. Th. Wíeschebrink; Die kirchliche Kunstbewegung in der Zeit des Ex-
pressionismus, 1917—1927. Aschendorff. Münster in. W. 

Nagyon tanulságos ez a könyv számunkra. Megállapítja, hogy korunk szel-
leméből már megszületett az új egyházművészeti stílus, leírja a kialakulását, a 
helyi és nemzetközi kiállításokra való bevonulását, irodalmi, társadalmi nép-
szerűsítését. Ismerteti azt az ellenállást, amellyel ez a kor lelkéből fakadt ú j 
egyházművészet egyházi és világi körökben találkozott, a harcokat, amelyek 
körülötte hullámzottak. Megállapítja, hogy bizonyos körökben még mindig nagy 
az idegenkedés a modern műalkotásokkal szemben. Ezért a modern művészet 
érdekében nagy népszerűsítő mozgalmat kell indítanunk, hogy eltűnjenek már 
a román-gót-barokk stílusismételgetések, hogy ne éktelenkedjenek templomaink-
ban az ér téktelen tucatmunkák, de viszont kritikátlanul se vegyünk át minden 
új formát, a liturgia és a kultusz követelményeit érvényesítsük. A művészektől 
követeljük meg, hogy a hit mélységeiből merítsenek. Nagyon jó szolgálatot tesz 
ez a könyv a modern egyházművészeti elvek következetes és helyes hangsúlyo-
zásával, Mihályi Ernő. 



Szociológia. 
Dr. Rusznyák Gyula: A nő a modern társadalomban. Budapest. 
A falukutató és a falupolitikus nyúl itt a nőproblémához. A nőkérdés meg-

oldása egyik alappillére a nagy általános társadalmi kibontakozásnak. E kérdés 
a magyar irodalom mostoha gyermeke, A nőkérdés nemcsak napjaink s az euró-
pai ember problémája, hanem fel-felvtődött a történelem folyamán s rendszerint 
akkor és ott, amikor és ahol zavarok támadtak a nő természettörvénytől sza-
bott hivatásának betöltése körül, Aristoteles, Róma jogászai, Kelet filozófusai 
stb, mind kénytelenek hozzányúlni a kérdéshez, S ma égető, sürgető kérdés, 
amely gyors és alapos megoldásra vár. A kérdés egész problematikáját hozza 
a szerző kiváló művében, s kitér minden fontos mozzanatra, mely közelebb 
vihetne a kérdés teljes megértéséhez s így gyógyításához. 

Kétségtelen, hogy a szellemi forradalmak nagymértékben hozzájárultak a 
probléma elmélyítéséhez s kitermeltek olyan nőtípusokat, amelyek mindenre 
jók, csak arra nem, hogy hasznára legyenek a társadalomnak, s hogy jövőt hor-
dozzanak. Viszont valóság az, hogy a gazdasági válság nagy tehertétel a ter-
mészettörvényszerű női cél teljes megvalósításában, mégis az anyaság marad a 
főcél, a jövő hordozója, amely a férfi fölé emeli a nőt, mert a „világ iránytűje az 
a kéz, amely a bölcsőt ringatja", s ezért az új társadalom csak úgy épülhet, 
a boldogság csak úgy jöhet vissza közénk, ha megoldódik az égető kérdés úgy, 
hogy a nő maradéktalanul állhat természettől adott hivatása betöltésénél, az 
anyaságnál, a jövő megadásánál. P. F. 

Vegyes. 
Szent István ünneplése. Műsorkönyv a Szent István-ünnepélyekre. Szer-

kesztette Pohárnok Jenő. Bp,, Szent István-Társulat, 1938. 359 1. 
A szerkesztő a magyar irodalom minden értékét szorgalmasan összehordta, 

amit csak talált Szent István tiszteletére. Költemények, szavalókórusok, szín-
padi jelenetek és színdarabok, karénekek, élőképek stb. sorakoznak e kötet-
ben, közép- és elemi iskolák növendékei számára, A gyűjteményt ügyes gya-
korlati útmutatások teszik nagyon használhatóvá, — A szentév elmultával is 
értékes marad ez a kötet: mindenkor gazdag tárháza értékes műsorszámoknak 
iskolai ünnepélyek számára, Simon Árkád. 

Dr. Láng Sándor; A munka tudománya (Munkaélettan), Szent István Tár-
sulat kiadása. 255 1. 

Nagyon érdekes és értékes ez az ízlésesen kiállított könyv. A legbonyolul-
tabb, a legérzékenyebb és legfinomabb „gép"-nek, az embernek munkájával fog-
lalkozik elméleti és gyakorlati szempontból. Az első részben az emberi szer-
vezet biológiáját tárgyalja a nagyfelkészültségű szerző. Megismerjük az izom-
és szívműködést, a vérkeringés, lélekzés csodás folyamát és ezeknek a külön-
böző munkák behatása alatt történő változásait. Áttekinthető táblázatokkal, a 
laboratóriumokban végzett pontos kísérletek adataival teszi könnyebben ért-
hetővé a szerző könyvének elvontabb, elméleti, tudományos részét, — A má-
sodik rész pedig a tapsztalat és a tudományos megfigyeléseken nyugvó gyakor-
lati útmutatások gazdag gyűjteménye; a munka tudományának az életbe való 
átültetése és a célszerű és gazdaságos munka tudományának elsajátítása, A mun-
kaidő, nők és fiatalkorúak munkája, a munkás és a sport, táplálkozás és munka-
végzés, képességvizsgálat stb., mind-mind égető kérdései a mai kornak. Az em-
beri munka marad állandóan a földön levő élet ütőere; kell, hogy ez az ütőér 
szabályosan, egyenletesen, egészségesen verjen, ne össze-vissza, kapkodva, be-
tegen, Az egész emberiségnek, ennek az egy nagy élő szervezetnek jólétét, egész-
ségét tar t ja a kiváló szerző munkássága folyamán szeme előtt. Bárcsak minél 
jobban terjedne el a munka tudományának, a munkaélettannak ismerete a mun-
kások és munkadók közt, hogy minél humánusabb, minél gazdaságosabb, minél 
jobb munkával szolgálnák a közösségnek és a hazának javát! —n E— 



Szenthelyi-Molnár István: Az édesanya és a gyermek szolgálata. Katolikus 
szülésznők, anya- és csecsemővédőnők könyve. Árpád nyomda és könyvkiadó ki-
adása. Szeged. 1938. 

Az anyaság, gyermekáldás, család- és gyermekvédelem napjaink egyik ko-
moly és égetően fontos kérdése. Szinte nem hangzik el olyan politikai beszéd, 
olyan reform-tervezet, melyben ezek a megoldandó kérdések fel ne merülnének. 
Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos területen a mai magyar állapotokat tekintve 
sok szempontból komoly, sőt gyökeres változtatásra, újításra van szükség, mert 
ha az anyagi hivatást, a gyermekáldást és mindennek gyökerét, a magyar csa-
ládot nem tudjuk visszahelyezni minél előbb a keresztényi erkölcsök ragyogóan 
tiszta világába, ahonnan az elmúlt évtizedek liberális zsidó szelleme révén le-
süllyedt, akkor a lassú pusztulás sötét veszélye fenyegeti már az amúgy is 
megritkult magyarságot. 

Mindnyájunk szent kötelessége közreműködni a magyar családok és azokon 
túl hazánk felépítésében. Szép feladat vár majd ezen a téren a szülésznőkre, 
kik nélkül a korszerű családvédelem el sem képzelhető, A szülésznői, anya- és 
csecsemővédőnői hivatással járó komoly kötelezettségekre tanít meg ez az érté-
kes kis könyv. Megtanít, hogyan kell gondolkodni helyesen az Isten nagyszerű 
terveiről, a női hivatás legszebbikéről, az anyaságról, a gyermekáldásról; utat 
mutat a szülésznőknek, hogyan kell hivatalukban úgy eljárniok, hogy se az égi, 
se a nemzet érdekét védő földi törvényekkel és saját lelkiismeretükkel ellen-
kezésbe ne jussanak. Minden keresztény szülésznőnek kezébe kellene adni ezt 
a komoly könyvet, hogy annak szép tanítását, bölcs tanácsait mélyen lelkébe 

Dr. Vizy András: Szociális Alkotmány. Gazdaságpolitikai Társaság kiadvá-
nyai, 1, sz. Szerkeszti: Halácsy Endre. 

A G. P. T. kiadvány-sorozatának főcélja ,,a népi-nemzeti szellemű gazda-
ságpolitikai berendezkedések kérdéseit tanulmányozni", mert csak ebben a szel-
lemben megalkotandó, gyökeresen új, népi alapon kiépített gazdasági berendez-
kedés lehet maradandó és a magyarság jövő boldogulását igazán szolgáló. 

A liberális zsidó szellemtől megtisztítandó ezeréves magyar alkotmány tör-
hetetlen értékű erejét és folytonosságát bizonyítja ez az első kiadvány. Az 
1918—19. évek demokrata-kommunista zsidó forradalmárai sárral dobálták és vak 
gyűlöletükben örökre kriptába akarták zárni a magyar multat, mert jól tudták, 
hogy ebben az országban mindenféle nemzetközi rombolásnak legerősebb aka-
dálya az ősi magyar alkotmány. Harsonáztak örömükben, mikor a gyászos em-
lékű Károlyi-kormány kijelentette: ,,A mai napon kriptába zártuk a magyar 
alkotmányt, az ezeréves kizsákmányolásnak az aranybulláját és a szociális fosz-
togatóknak ezeréves nemesi oklevelét." Hasonló jelentésű szavak napjainkban 
is hangzanak el; pedig a magyar alkotmány, ez az ezeréves alap az, melyen 
állva a magyarság el nem veszhet; a magyar nép dicsőségének útját az ősi 
magyar alkotmány, a nemzeti hagyományok félreérthetetlen világossággal mutat-
ják. Az alkotmányt nem megszüntetni kell, hanem fejleszteni, korszerűvé, a 
népi-nemzeti gondolat értelmében átalakítani: szociálissá kell tenni. Ezt köve-
teli a szociális igazság, a nemzet érdeke, a haladó idő; és ezzel az új idővel az 
alkotmánynak is fejlődnie, alakulnia kell, de ebben az alakulásban az ezer-
éves, ősi mesgyén kell haladnia, hogy a nemzet a Dunamedence útvesztőjében 

ültesse. T. M. 

hamis utakra ne tévedjen. T. M. 



RENDI HÍREK. 

Á belgiumi bencés gimnázium. 

A francia forradalomban elpusztult bencés élet csak lassan 
indul meg ú j ra Belgiumban. 1872-ben telepednek le a beuroni ben-
cések Maredsous-ban, s az első alapítás után hamarosan másutt is 
otthonra találnak Szent Benedek fiai. Ma Belgium területén 3 apát-
ság és egy priorátus áll fenn. 

Ezek közül két apátság foglalkozik középiskola vezetésével, bi-
zonyságául annak, hogy a kolostori iskola fenntartása ősi bencés 
hagyomány.1 1881-ben nyitják meg az ú. n. előkészítő osztályt Ma-
redsousban, s a világháború éveit nem számítva zavartalanul folyik 
azóta a nevelő munka. A teljesen kiépült iskola növendékeinek 
száma átlag 100 lesz. Az intézet első igazgatója Van Caloen Gel-
lért volt, akit a Szentszék 1893-ban a brazíliai bencés apátságok 
vizitátorává nevez ki. Hogy munkáját eredményesebben végezhesse, 
1899-ben Bruges mellett alapít kolostort. I t t 1906-ban a szerzetes 
életre készülő fiúk számára oblátusiskolát, 1911-ben pedig nyilvá-
nos középiskolát nyit. Az előbbiben átlag 25—30, az utóbbiban 100 
a növendékek száma.2 

A közös alapító mindkét intézetben azonos hagyományokat te-
remtett. így torzítás nélkül beszélhetünk egy cikk keretében róluk. 
Ennek az ismertetésnek mindössze az a célja, hogy a sajátos hagyo-
mányok közül egy-két érdekesebbet bemutasson. 

A gimnáziumok alapítója, Van Caloen, 1879—81 között több 
angol iskolát látogat meg. Nagy meglepetéssel veszi észre, hogy 
mennyire más szellemben nevelik itt az ifjúságot, milyen nagy gon-

1 Mindkét apátságot ismertette már a Szemle. A maredsous-i apátságról 
Szalay Jeromos írt 1928. évf. 2. számában, a lophemi Szent András apátságról 
az 1938. évf. 4. számában jelent meg cikk. 

2 Megemlítjük még, hogy a maredsous-i apátság iparművészeti iskolát is 
alapított. Amíg a gimnázium növendékei a belga társadalom legelőkelőbbjeinek 
fiaiból kerülnek ki, ennek az intézetnek a rendeltetése elsősorban az, hogy az 
egyszerűbb néposztályok tehetségei számára az igazi művészi ötvös és asztalos-
munkát megtanítsák. A szegények számára ösztöndíjakat is adnak, de így is 
csak 40 körül mozog az intézet növendékeinek létszáma. Figyelemreméltó mun-
káikkal az idei berlini ipari kiállításon is résztvettek, A lophemi apátság is 
fenntart egy ipariskolát, itt azonban a mesterségek művészi oldalát nem hang-
súlyozzák annyira, Nagyra kell értékelnünk azt a nevelő hatást, amely ezekre 
a leendő iparosokra árad ki a kolostor környezetében. A clugny-i korszak ha-
gyományaihoz kapcsolódva igazi lelki műveltséget, hivatásuk nagyraértékelését 
nevelik itt beléjük. 



dot fordítanak arra, hogy az egyéniség szabad megnyilvánulását 
fokozatosan kiműveljék, mennyire hangsúlyozzák az őszinteséget és 
a becsületérzést E mellett a testi erők fejlesztése, a sportok gyakor-
lása is nagy szerepet játszik a nevelésben. Ezeket az elveket a ma-
redsous-i gimnáziumban meg is akarta valósítani, noha ezek abban 
az időben újítások voltak Belgiumban. Az elvek megvalósítása annál 
is könnyebben ment, mert teljesen beleilleszkedtek a bencés hagyo-
mányoknak megfelelő családias szellemű nevelésbe, amint ezt Van 
Caloen első iskola-ismertetése is hangsúlyozza. A lophemi gimná-
zium ismertetése pedig így ír: ,,A családias szellemet csak a nevelő 
és a növendék állandó együttműködésével lehet elérni. Olyan fe-
gyelem, amely ezt az együttműködést iparkodik megvalósítani, s 
amely, a nélkül, hogy valamit is engedne kötelező erejéből, a szabad-
ság benyomását kelti, előkészíti a növendékeket arra, hogy öröm-
mel alkalmazkodjanak a férfias és keresztény nevelés elveihez. 
Azért a fegyelmi szabályok mindenkitől megkövetelik a nyíltságot 
és teljes őszinteséget. Ezt elő is akar ják segíteni minden eszközzel. 
Ezért a három felső osztály növendékeinél nincs ellenőrzés a tanu-
lási idő alatt (az ínternátusban). Fokozatosan készítették elő őket 
az önellenőrzésnek erre a törvényére. A felső osztályosok szaka-
szába lépve önkéntesen vetik ennek alá magukat és kötelezőnek is-
merik el a fegyelmi szabályok megtartását." A maredsous-i iskolá-
ban a vezető-rendszert (système des chefs) honosították meg. A 
„vezetőket" a három felső osztály növendékei közül maguk a ta-
nulók választják meg. Mindegyik vezetőnek megvan a maga cso-
por t ja a kisebbek között, akikkel törődnie kell. Bizonyos alkalmak-
kor a felügyelő-tanárt is helyettesítik, s a maguk kis csoportjában 
iparkodnak jó hatással lenni. Bevezetik a kezdőt az internátusí 
életbe, segítségére vannak a gyengébbeknek, szeretettel figyelmezte-
tik apróbb hibáikra. Hetenként egyszer összejönnek, az internátusi 
prefektus vezetésével megbeszélik az eseményeket, terveznek játé-
kokat, sportversenyeket, ünnepélyeket, komoly kérdésekről is tár-
gyalnak. A legelső közülük az intézet „kapitánya". (Ez a rendszer 
van meg az angol nevelőintézetekben is, ahonnan a cserkészet őrsi 
rendszere — amely szintén ezen a csoport-elven épül fel — sok 
ösztönzést merített.) A tapasztalat azt bizonyítja, hogy mind a sza-
badabb ellenőrzés, mind a tanulók bizonyos önkormányzata jó hatás-
sal van a növendékekre a nélkül, hogy a fegyelem rovására volna. 

A családias szellem magával hozza azt is, hogy a növendékek 
erősen belekapcsolódnak az apátság életébe. Résztvesznek a beöl-
tözés szertartásán, valamennyien ott vannak az ünnepélyes fogada-
lom letételén. Amikor az apátság egyik tagja — volt tanár — arany-
miséjét tartotta Maredsous-ban, az ünneplésből ők is részt kértek, 
s örömük fokozására még szünetnapot is kaptak. 

Ez a belekapcsolódás egész természetesen magával hozza az 
apátság liturgikus életében való tevékeny részvételt is. Mínistráns-
ruhába öltözve vannak ott a vasár- és ünnepnapi konvent-misén és 
vesperáson, gregorián énekkaruk egyes alkalmakkor felváltva éne-



kel a szerzetesek kórusával. Nagyhéten résztvesznek minden szer-
tartáson, szerepet kérnek az asszisztenciában is. (A húsvéti szünet 
csak húsvétvasárnapján kezdődik.) Szent Benedek ünnepén a fel-
sőbb osztályúak már reggel 4 órakor a kóruson vannak, hogy jelen 
legyenek a teljes napi zsolozsmán. Ezenkívül mindennap hallgatnak 
szentmisét misszáléval a kezükben, a ministráns feleleteit valameny-
nyien közösen mondják. A szentáldozáshoz általában 60—70 száza-
lékuk járul naponta. Erre az esti imádságnál készítik elő őket. 

* 

Ez az eleven liturgikus élet érteti meg velünk az egyik ma-
redsous-i bencés: Delogne Hugó figyelemreméltó vallásoktatási rend-
szerét. Alapelve az, hogy mind a dogmatikát, mind a morálist az 
egyházi év menetéhez kapcsolva tanítja. így akarja elérni, hogy a 
keresztény élet három eleme: a hitigazságok ismerete, a vallásos élet 
és a gyakorlati életben megnyilvánuló tettek minél szorosabb egy-
ségbe kerüljenek. 

A belga gimnázium hat osztályos. (A 12. életévben, hat elemi 
osztály elvégzése után lehet belépni.) A dogmatika anyaga szerepel 
az I., III., V. osztályban, fokozatosan bővülő, koncentrikus előadás-
ban. A morális ugyanilyen beosztásban a többi évek anyagát képezi. 
Ami a dogmatikai anyag felépítését illeti, az iskolai év kezdetétől 
(szept. vége) adventig bevezetéskép az emberről, majd Isten meg-
ismeréséről az ész, a kinyilatkoztatás alapján, s a Szentháromság-
ról van szó. Az egyházi év kezdetén általános liturgikai bevezetés, 
ma jd a karácsonyi ünnepkörben a megtestesülés titkáról, a második 
isteni személyről van szó. A húsvéti ünnepkör beosztása a követ-
kező. Hetvenedvasárnap után az eredeti bűn, amely szükségessé tette 
a megváltást, Nagyböjt idején Jézus nyilvános működése, Passió-
vasárnap után a megváltás, húsvét után Jézus feltámadása, áldozó-
csütörtök után Jézus mennybemetele a természetesen adódó tan-
anyag. Pünkösd után pedig az Egyházról szóló tanítással fejezi be 
a dogmatikát. Minden rész 3 fejezetre oszlik. Az első fejezet a meg-
felelő időszak liturgikus tudnivalóiról szól, a második fejti ki a dog-
matikai tanítást, a harmadik pedig rámutat ennek a tanításnak gya-
korlati követelményeire, 

A morális felépítésében már nem tud ennyire alkalmazkodni az 
egyházi évhez. Az általános elgondolás szerint azonban az alapelvek 
után adventben a hit és remény erényéről van szó, amely jellegze-
tes a Messíás-várás idejére. Karácsonykor a szeretetről, hiszen Is-
ten nekünk adta magát, hogy mi is átadjuk magunkat Neki és test-
véreinknek, Nagyböjtben van szó az erkölcsi erényekről, parancso-
latokról, ezeknek gyakorlására a bűnbánat ideje is serkent. Húsvét 
után következő rész a szentségekről szól, amelyek közvetítik lelkünk-
nek a kereszthalállal megszerzett kegyelmeket, 

A Szentírásról, a bibliai történetekről nincs külön szó ebben az 
oktatásban, hiszen ismeretét részben fel lehet már tételezni, más-



részt a dogmatika tárgyalásakor, azonkívül az egyházi év olvasmá-
nyaiban új ra és ú j r a előkerülnek a fontosabb szentírási részek, Kü-
lön egyháztörténelem sincs, ennek anyagát a rendes történelmi 
órák keretében ad ják elő, és gondoskodnak jó történeti olvasmá-
nyokról. A liturgia ismeretét eleven tapasztalat alapján szerzik meg, 
amint azt már láttuk. De a liturgikus élet nagy apologetikus erő ís. 

„Ha évről-évre megünneplik olyan fényes pompával és a szer-
tartások egyre mélyebb ismeretével Krisztus születését karácsony-
kor, nyilvános életét, halálát, feltámadását nagyböjtben és húsvét-
kor, kéznél fekvő a bizonyság, hogy mindez való dolog s az Isten-
ség megnyilatkozása," 

Ami az egyes hittanórák felépítését illeti, az mindig a napi szent-
miséből vett könyörgés elmondásával kezdődik. Azonkívül a liturgi-
kus időszaknak megfelelően ki van függesztve egy-egy művészi fest-
mény másolata. Erről az egyik tanuló mond néhány magyarázó szót, 
s időről-időre összefüggő előadásban ismerkednek meg egy művészeti 
iskolával, korral, 

* 

Lehetetlen észre nem venni mindkét gimnáziumon a bencés 
hagyományokra épített szerves fejlődés eredményét. Az alapelvek, 
családias szellemű, a vallásos életben a liturgiára alapozott nevelés 
töretlenül tudnak érvényesülni. Ennek természetesen megvannak a 
megfelelő külső feltételei. Mindkét intézet ínternátussal kapcsola-
tos, úgyhogy bejáró növendék nincs. Azonkívül a belga katolikus is-
kolák csak a tantervben kötelesek alkalmazkodni az állami előírá-
sokhoz, hogy államérvényes bizonyítványt adhassanak, egyébként 
minden ellenőrzéstől függetlenül szervezhetik meg iskolai életüket. 

A nevelő munka hatását, eredményét megmérni nem lehet. A 
volt diákok azonban vissza-visszatérnek a nagy ünnepekre, lelkigya-
korlatra az apátságba. Családi életük eseményeiről tudósítást kül-
denek, s ezek megjelennek az intézet évkönyvében, amelyet elsősor-
ban a volt növendékek számára adnak ki. Ez a nagy ragaszkodás, 
amelyet az életbe kikerülő növendékek mutatnak az apátság iránt, 
legjobb biztosítéka a nevelő hatás tartósságának, 

Dr. Jámbor Mike. 

A Montserrat-i bencések visszatértek kolostorukba. — A spa-
nyol nemzeti hadsereg felszabadító hadjárata közben a Montserrat-i 
híres bencés kolostor is felszabadult a vörösök kezei alól és a ko-
lostor életben lévő szerzetesei ismét visszatérhettek az ősi házukba. 
A kolostor a nagyobb pusztulást elkerülte: csupán a berendezési 
tárgyak tűntek el. Természetesen vannak azért az elveszett kincsek 
között nagyon értékesek is, Eltűnt például Greco-nak híres festmé-
nye, La Fontaíne-nek és feleségének fényképe, a kelyhek, továbbá 
értékes ősnyomtatványok, a fényképészeti studio berendezése stb. 
A kolostort egyébként a vörösök a harcok folyamán kórháznak ala-
kították át. A kolostor könyvtárát jobbára épségben hagyták, csu-



pán a biblikus múzeumot vitték át eredeti helyéről egy eddig isme-
retlen terembe, melynek a bejáratát azután befalazták. Érintetlenül 
hagyták a kolostor nyomdáját, mindössze egy kis „Minerva" gépet 
vittek el belőle. Hiányzik néhány gép az asztalos-műhelyből is; 
viszont a kolostor kert jét a vörös uralom ideje alatt szépen rend-
behozták, ugyancsak megjavították a vendégek befogadására szol-
gáló régi épület-szárnyat is, ahol egy ideig Azana elnök és társai 
ütöttek tanyát. 

Biztos forrásból tudjuk azt is, hogy a híres montserrati Szűz 
Mária szobor ugyancsak elkerülte a vörös pusztítást. Most derült 
ki, hogy még a testvérharcok kitörése előtt jámbor kezek az eredeti 
Szűz Mária szobrot egy nagyon hű másolattal cserélték ki, az ere-
detit pedig biztos helyen elrejtették, ahonnan most előkerült. A vö-
rösök a kolostor megszállásakor nem vették észre a cserét és a 
másolatot hurcolták el. 

Szent Willibrord halálának XII. százados évfordulóját ünne-
pelte meg a pünkösdi kettős ünnep folyamán a Luxemburg területén 
lévő ősi Echternach-i apátság, mely Szent Willibrordban, a német-
alföldi államok misszionáriusában alapítóját tiszteli. Az Echter-
nach-i apátság, mely hosszú éveken keresztül a vallásos és a kul-
turális élet központja volt ezekben az államokban, méltó fénnyel és 
előkészülettel igyekezett hódolni szent alapítója emlékének. Â ko-
lostor templomát, melyben a szent ereklyéi egy nagyon értékes 
szarkofágban vannak elhelyezve, erre az alkalomra új ra építették. 
Több kardinálison és számos más egyházi előkelőségen kívül a za-
rándokoknak megszámlálhatatlan tömegei vettek részt ezeken az 
ünnepségeken és fejezték ki hódolatukat őseik nagy apostola előtt. 

A varsói bencésapácák egy harminc lapnyi terjedelmű, nagyon 
ízlésesen kiállított ügyes kiadványban ismertetik 250 éves múltra 
visszatekintő kolostoruk történetét. — Igen kevesen tudják, milyen 
gondviselésszerű módon jött létre ez a lengyel bencés apácazárda. 
A kolostor keletkezése Bécs 1687-ik évi ostromával van kapcsolat-
ban. Ismeretes, hogy a Bécset ostromló török sereg ellen a pápa a 
lengyelek lovag-királyát, a nagy Szobieszky Jánost szólította harcba 
a Kereszténység megvédelmezésére. Az egész lengyel nép meg-
mozdult és követte uralkodóját a harcba. A királyné, a nagylelkű 
Maria Casimira egészen Szilézia határáig elkísérte nemeslelkű 
fé r jé t és ott az egész had szemeláttára búcsúzott el tőle és egyetlen 
fiuktól, a fiatal Jakabtól, aki ebben a sorsdöntő harcban indult 
első ízben kipróbálni fegyvereit. A királyné akkor megfogadta, hogy 
ha az Ég sértetlenül visszavezeti hozzá szeretteit, akkor apácazárdát 
épít a bencésapácák számára Varsóban. A dolog ismeretes: Szo-
bieszky János vezetése mellett hétezer lengyel lovagnak az ellen-
állhatatlan rohama letaposta Kara Mustafa táborát. Szobieszky 
János a győzelem után rögtön magának a nagyvezérnek a sátrából 



ezt az emlékezetes hírt küldte a pápának: ,,Jöttem, láttam, az Isten 
győzött." 

A királyné fogadásához híven felépíttette a zárdát és a követ-
kező évben Franciaországból 16 bencésapácát hívott a zárdába. 
Ettől az időtől kezdve a zárda sorsa a legszorosabban összefügg Len-
gyelország sorsával: amint az ország erős vagy szolgaságba süllyed, 
úgy alakul a kolostor helyzete is, Sok előkelő lengyel család lánya: 
hercegnők és más előkelő nők szentelték itt Istennek életüket. — 
Az elhúnyt pápa, akit a lengyelek pápájának szoktak nevezni, na-
gyon becsülte és szerette a varsói bencésapácákat; trónralépte után 
is többször kimutatta irántuk atyai szeretetét. T. M. 

A komáromiak hálája Pannonhalma iránt. Pünkösd hétfőn ren-
dezték a komáromiak első zarándoklatukat Pannonhalmára, hogy le-
róják hálájukat az isteni gondviselés iránt fölszabadulásukért s hogy 
köszönetet mondjanak a bencés rendnek, hogy húsz év sok megpró-
báltatása közt mindvégig résztvett az ottani magyarság küzdelmében 
s gimnáziumában őrt állt az if júság keresztény nemzeti szellemben 
való nevelése mellett. Hálájuk jeléül Harmos Károly művészi képét 
adták át a rendnek, amely iskolatermet ábrázol gyermekeket tanító 
bencés tanárral. A zarándoklatot ünnepies Te Deum zárta be. — A 
komáromi if júság tanárai vezetésével június 6-án zarándokolt el Szt. 
István ősmonostorához Pannonhalmára s szép hálaünnepélyt rende-
zett a főapát úr és a konvent előtt. 

1*5<6 Sárkány Nyomda r.-t. Budapest, VI., Horn Ede-utca 9. 
Igazgatók: Dr. Wessely Antal és Wessely József. 



Megvételre keresem a PANNONHALMI SZEMLE 1927. évfolyamának 
1. számát. A szíves ajánlatot az ár megjelölésével kérem az alábbi címre: 
Deák Gyula, az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület könyvtárosa, Bu-
dapest, VIII., Szentkirályi-utca 11. 

V 

Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló 
Budapest, /., Szent Gellért-tér L 

47 C°-os, rádióaktív hőforrások. Társas thermál- és thermál-kádfürdők. 
Iszapkezelés „Szent Gellért" kolopi rádiumos gyógyiszappal. Hőlégkezelés. 
Elektrotherapia. Gépgyógyászat. Inhalatorium és pneumatikus kamra, Fény-
therapia. Szénsavas fürdők. Nőgyógyászati osztály: thermál-, sós-, láp-, 
vasas- és kénes-ülőfürdőkkel. Ultrarövid elektromos hullámgyógykezelés. 
— Therapiás és diagnostikus röntgen, chemiai és bakteriológiai laboratórium. 
Elsőrangú gyógyszálló a fürdővel közvetlen kapcsolatban. 240 legmodernebb 
kényelemmel berendezett szoba és lakosztály. Diaetás konyha. Gyógyvendé-
geknek a szobaárakból jelentékeny engedmény. Kívánságra pensio-rendszer. 

Széchenyi Gyógyfürdő 
Budapest— Városliget 

970 m. mélységből feltörő 74 C°-os hőforrás. Társas- és kádfürdők. Iszap-
kezelés. Szénsavas fürdők. Hőlégkezelés. Gépgyógyászat. Gyönyörű beren-
dezésű népgyógyfürdő, külön férfi és női osztállyal, Nagyméretű ivócsarno-

kában ivókúrák gyomor- és bélbetegeknek, hörg- és garathurutok ellen. 

Rudas Gyógyfürdő 
az Erzsébet-híd budai hídfőjénél 

43—47 C°-os, erősen rádióaktív gyógyforrások. Gőzfürdője 7 különböző 
hőfokú medencéjével a legtökéletesebb fürdést nyúj t ja . Ivókúrák. Fedett 

úszócsarnok, a nyári idényben tetőnapozóval. Modern berendezésű 
rádiumos kádfürdők. 

Szent Imre Gyógyfürdő 
(RácfürdŐ) 

Budapest^ I., Hadnagy-utca 8—10. 
43.7 C fokú rádióaktív gyógyforrás a legkiválóbb eredménnyel gyógyítja 
a csúzos és köszvényes bántalmakat, az ídegzsábákat, az idült izületi izzad-

•mányokat, niindennemű csontbántalmakat, 

l==s „L - i. • . i l OB 



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

IV., VÁCI-U. 41 

Alapítási év: 1863 
+ 

M a g y a r o r s z á g l e g -
r é g i b b t e m p l o m -

b e r e n d e z ő é s 
z á s z l ó k é s z í t ő 

v á l l a l a t a 

Miseruhák, pluviaíék, 
s z e n t s é g t a r t ó k , 
k e l y hek, s z o b r o k , 
gyertyatartók, ö r ö k -
l á m p á k stb. állan-
dóan nagy választék-

ban raktáron. 
Vállalom oltárok, szó-
székek stb. építését, 
restaurálását, fából fa-
ragott szobrok készí-
tését, kelyhek aranyo-

zását stb. 
Kívánatra n a g y k é p e s 
árjegyzékemet díjmentesen 

megküldöm. 

S z ö v e t b o l t j a i : 

IV., Prohászka Ottókár-u. 8. 

VI., Teréz-körúf 8. 

II., Margit-krt. 50. 

VII., Baross-tér 15. 

* V., Berlini-tér 6. 

Magyarország 
őskeresztény kézben levő 
e g y e t l e n posztógyára. 

Üzemben 1922. óta. 
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CALiDEIIO]%TI és T Á R S A ~ 
l á í S Z C í r é S l í e k B u d a p e s t , V., V ö r ö s m a r t y - t é r 1. 

Tel.: 1-811-48 (Haas-palo ta) Alapit. 1819 

Ajánlunk legjobb minőségű pápaszemeket, orrcsíp-
tetőket és lorgnetteket Zeiss-punktál Ultrasin üve-
gekkel Különleges pápaszemek orvosi előírás sze-
rint pontosan készítve. Hő- és lázmérők, aneroid 
barométerek. Bor-, pálinka- és te mérők. Fényké-
pészeti készülékek és cikkek nagy választékban. 

R I E G OTTO 
O R G O N A G Y A R 

B U D A P E S T , 
XIV-, SZIGLIGETI - UTCA 29. 
(RÁKOSFALVA) — TELEFON: 2-963-45. 

cooo 

Elvállalunk Ú J O R G O N Á K , 
v a l a m i n t homlokzatsípok szállí-
tását szakszerű, művészi kivitel-
ben, úgyszintén orgonajavításokat 

mérsékelt árban. 

H E R M A N N O T T Ó 
BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCA 46. 
T E L . : 1 - 8 3 3 - 5 9 Angolkisasszonyok Intézetével s zemben T E L . . 1 - 8 3 3 - 5 9 

CŰSOOOSO 
C H I F F O N , V Á S Z O N , I N T É Z E T I S Z Ö V E T E K , F E H É R N E M Ű 

R Ö V I D Á R Ú , T E M P L O M I L E N - V Á S Z N A K 



S®* Ügyeljen a keresztnévre ! ! ! 

„PRO ECCLESIA ET PONTIFICE" pápai érdemkereszt tulajdonosa 

MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
HARANG- ÉS ÉRCÖNTÖDE, HARANGFELSZERELÉSGYÁRA 

BUDAPEST, Xlli., PETNEHÁZY-U. 78. (Magdolna város) 
Frangepán-utca Al T e l e f o n : 

mellett 2 9 1 - 3 5 3 Kitüntetve 

BUDAPESTI BAZILIKA RÉSZÉRE KÉSZÍTETT 
7945 KGRsOS „SZENT IMRE HERCEG HÖSÖK HARANGJA" 

Párizsi 
világ 

kiállításon 
dísz 

ok levél le l , 
8 nagy 

arany 
és 1 nagy 

ezüst 
éremmel, 

több 
á l lami 
dísz 

ok levél le l . 

Számta lan 
egyházi 
el ismerő 

levél. 
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bj Magyarország aranykoszorús mesterének ^ 
I O V E G F E S T É S Z E T I M Ű T E R M E | 
I BUDAPEST, VIII., B A R O S S - U T C A 5Q. f 
^ TELEFON: 1-302-2Ö. ALAPÍTVA 169*1. ^ 
vS ÎS 
^ 1912.-ben „Pro ecclesia eí Poníiflce" pápai arany érdem- ^ 
^ kereszttel kílünielve. is 
§ S 

KÉSZÍT: síllszerű színes és fesíeíí 
íemplomablakokaí a legegysze-
rűbb íől a leggazdagabb kïvïielig. 

! 
1 
I 
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^ K ö l t s é g v e t é s d í j t a l a n . | 

I Ablakok javítását is vállalja. | 

V t N C Z E J Á N O S 
KALA P O S H E S T E R S Z A K Ü Z L E T E 

G Y Ö R , DEÁK FERENC-U. 8 . 

T E L E F O N : 8 3 1 . 

Legjobb és legolcsóbb bevásárlási forrás 

saját készítésű és márkás Borsa-
lino, Gyukits, Pichler stb. férfi-
kalapokban. 
Női kalapokban, eredeti modellek-
ből állandóan nagy választék. 
Festés, vasalás, alakítás! 



SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK. 
Csapláros István; Lengyel sors- és nemzettudat a magyar irodalomban. Kecske-

mét, 1939. 
Johannes Pínsk: Die sakramentale Welt. Herder. Freiburg ím Br. 1938. 
Gáspár Pál: Jézus élete. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. Bp. 
Dr. Dóczy Jenő, Dr. Bakács István, Dr. Gerendás Ernő: A magyar gazdasági 

irodalom könyvészete II, k". (1806—1830.) Bp. Kir. Magyar Egyetemi 
Nyomda 1938. 

Juhász Jenő dr,: Magyar nyelvtani óratervek a polgári iskolák számára. I. rész. 
I. osztály. Budapest, 1939. 

Orbán Dezső és Lovas Elemér: Kajár történeti földrajza. Győr, 1939. 
Csokonai Mária: Jósika Miklós francia íróbarátja, Gustave de la Tour. Pécs, 1937. 
Lengyel Katalin: Baudelaire magyar kritikusai és fordítói. Bp. 1937. 
Szalczer Hilda; Ifj. Dumas Sándor a magyar irodalomban és a magyar színpadon. 

Budapest. 
Boross Sándor: örök tükör, Kir, Magy. Egyetemi Nyomda, Bp. 
P, Mateo: Jézus, a szeretet királya. Szalézi Művek. Rákospalota. 
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TANULMÁNYOK. 

Áz egyetem nemzeti hivatása/ 
Kelemen Krizosztom. 

Ha esti csendben a Mecsekről alátekintünk erre a hegy lábánál 
hullámvonalban ívelő városra, amint ezernyi lámpája — megannyi 
fénylő csillagként — fölragyog*, meleg vonzalmat érzünk ez ősi te-
lepüléshez, e nagymultú s ígéretes jelenű városhoz. Remek fekvésű, 
szép, elég nagy ahhoz, hogy az ember kultúrhelyen érezze magát, 
de nem oly zajló forgatagú, hogy a tudós kutató elől az elmélyedés 
csendjét elvonja. A város ihlető hagyománya csak elmélyíti emberi 
és hazafias gondjában az elmélkedőt. Az elmélkedéshez pedig elég 
anyagot szolgáltat a mai súlyos ellentétektől feszülő világhelyzet, 
amelyet az aggódás óráiban vihar-előtti csendnek vagyunk hajlandók 
tekinteni. 

A pécsi Erzsébet Tudományegyetem barátainak ünnepi össze-
jövetelén ma önkéntelenül az egyetem nemzeti hivatásának gondo-
lata lép előtérbe. Tudom, hogy az egyetem elsődleges hivatása a 
tudomány művelése, fejlesztése, továbbá a tudományos munkára való 
nevelés út ján művelődésünk legfőbb tartalmi és alaki értékeinek a 
következő nemzedékre való átszármaztatása, A művelődés tényezői-
nek értékét azonban épen az élettel való kapcsolatuk adja meg, 
Enélkül színes léggömbbé válnék maga a tudomány is, amely lég-
gömb kiszakadt a föld vonzási köréből. Ami áll a tudományról, áll 
annak művelőjéről, az egyetemről is. Nagy szolgálatot tesz az egye-
tem a nemzetnek, mint a tudomány művelésének legfölsőbb intéz-
ménye, épen a tudomány pótolhatatlan értékei út ján. Lévén a tudo-
mány és a tudós munka nemzetekfölötti: fölbecsülhetetlen az a szol-
gálat is, amelyet fontos külföldi kapcsolatok szerzésével ér el. Vál-
ságos időkben mégis a legdöntőbb jelentőségű az egyetemnek épen 
a tőle nevelt értelmiség ú t ján a nemzetre gyakorolt kisugárzó ereje 
és hatása. 

A művelődésnek az életeszménye: az életnek külső és belső 
gátlásoktól mentes, tehát szabad, céltudatos és öntudatos kialakítása, 
szemben a természeti életnek öntudatlan és ösztönös önkifejtésével. 
Sertillanges egyenesen kátészerű kérdésre ad ja meg a választ: 
avégett vagyunk a világon, hogy benne a mi életünk kibontakozzék, 
kifejlődjék, természetes és természetfölötti tökéletességében betelje-
sedjék. Minden más csak ezt a célt szolgálja. Ez a Teremtőnek az 

* Beszéd a pécsi Erzsébet Tudományegyetem barátainak 1939, jún, 11-í 
összejövetelén. 

Pannonhalmi Szemle 16 



emberre vonatkozó akarata s ennek a teremtői akaratnak a megvaló-
sítása Istennek legtetszőbb szolgálata- Semmi sem magasztalja ugyan-
is úgy az alkotó Mestert, mint a saját remekművének a nagyszerűsége. 
Sa j á t szava szerint a Megváltó küldetésének célja is az, hogy az 
embereknek ,,életük legyen, mégpedig teljesebb, tökéletesebb életük 
legyen," — „Ego veni, ut vitám habeant et abundantius habeant." 
(János 10, 10.) Ez az emberi létnek értelme és igazsága. A boldog 
élet pedig az igazságon érzett öröm, mint Szent Ágoston mondja: 
„Beata vita est gaudium de veritate." 

De mi más is az öröm, mint a testi, lelki erők zavartalan, ará-
nyos, egybehangzó kifej lésének, érvényesülésének az érzése! Ennek 
az állandó örömnek a fölértékelésére, megbecsülésére és megvalósí-
tására való rávezetés lehet egyedül az értelmiség legszebb s leg-
fontosabb föladata. Ha ez az öröm lehetőleg a nemzettest minden 
tagjának közkincsévé válik: akkor boldog a nemzet. Hatalmas tudo-
mányos súlyánál, tekintélyénél fogva itt lép föl az egyetemnek ta-
nítványain, barátain, egyáltalán az értelmiségen keresztül a nemzetre 
gyakorolt jótékony hatása. A toll, az élőszó, a tudományos ráhatás, 
legfőképen azonban a példa erejével kell rávezetnie az egyest és 
a társadalmat, hogy különböztetni tudjon valódi és hamis életörö-
mök, életértékek között. Hogy az igazi értékek megszerzését pár-
huzamba tudja állítani honfitársai hasonló jogos törekvéseivel. Hogy 
továbbá a bonum commune-t, a közérdeket, súlyos áldozatok árán 
is, elébe tud ja tenni a bonum privatum-nak, a magánérdeknek. Ez 
a három kellék a jó hazafinak, de egyáltalán a jó embernek alap-
vető ismertető jele. Boldogságról beszélek és a jóság jön a számra. 
De egy is a kettő, hiszen boldogabbá csak az tudja tenni az embe-
riséget, aki jobbá teszi. Erkölcsi jóság nélkül nincs boldogság, leg-
följebb csak üres látszata van. 

Minden nép szívéhez az illető nép alapérzésein keresztül vezet 
az út, A két jóbarát nép közül az olaszt talán a világosság, a mo-
solygó derű jellemzi tudásában, művészetében, életében, A németet 
a hűség. Tacitus Germania-ja 14. fejezetében azt í r ja : „infame in 
omnem vítam ac probrosum superstitem principi suo ex acie reces-
sisse." Egész életére megbélyegző és meggyalázó, ha valaki vezérét 
túlélve gyáván megfut a harcból. Magyar faj tánk alapvető voná-
saiként talán a megkötöttség nehezen-tűrését és a huszáros virtust 
jelölhetnénk meg. A magyar úri liberalizmussal adott ezer éven 
át másoknak szabadságot, de ontott vért patakokban a maga sza-
badságáért. A szabadság szeretete azonban nem lazította a magyar-
ságot tömeggé, hiszen a benne rejlő szellemi és testi értékeket is 
csak a közösségben tudta kimutatni. Az ágaskodó virtus nehezen 
törik igába, de másrészt publikumra van szüksége. Legnagyobb ki-
rályaink épen azok voltak, akik ezt a szabad népet bölcs és paran-
csoló kézzel egybefogni, s a virtust nemzetmentő harcokban, ország-
építő munkában tudták levezetni. 

A magyar értelmiségnek a nemzet alapérzései ú t ján kell a 
magyarságot megközelítenie, hogy egyrészt az évezredekkel ezelőtti 



mélységekbe való zuhanástól megóvja, másrészt a történelmi fejlő-
dés folytonosságának a vonalán megtartsa és tovább vezesse. 

A nemzet is addig él, amíg lelke van. A nemzeti lélek hordo-
zója az intelligencia. Amily arányban birtokolja, átéli és kisugá-
rozta tní tudja az értelmiség a nemzeti művelődés kincseit, értékeit, 
olyan arányban van a nemzetnek történeti közösségtudata, olyan 
arányban van a nemzetnek lelke. Amikor és ahol az intelligencia 
világszemlélete, nemzetfölfogása zavaros, akkor és ott a nép kiesik 
az értelmi osztály hatóköréből és bekövetkeznek a nemzeti katasz-
trófák. Gondoljanak csak a mohácsi vész idején táncoló, heje-hujázó 
magyarokra, akiknek ,,Ebura fakó" volt a haza sorsa! Nemzetiségeink 
történetének kutatói bizonyítják, hogy a magyarság ott és olyan 
mértékben szakadt le a nemzet testéről és olvadt be a környé-
kező nemzetiségekbe, ahol és amily mértékben az intelligencia magára 
hagyta. Még Hock János is fájdalommal mondta Bridgeportban: 
Olyanok vagytok, kedves magyarjaim, mint a folyó, mikor beleömlik 
a tengerbe. Egy darabig kavarog, látni a tengerétől elütő színét, 
aztán nyomtalanul eltűnik a tenger mérhetetlen víztömegében. Hogy 
ezt a tengerbe-elveszést a kivándorló magyaroknál az intelligencia 
hiánya sietteti, az kétségtelen. Viszont hihetetlen ellenálló ereje van 
a kivándorolt magyarnak, ha van a magyar értelmi osztályból hiva-
tása magaslatán álló vezetője. Egy kiváló magyar asszony mondotta 
egy Délameríkában működő magyar lelkészről, hogy nem ember, 
hanem angyal. Ahogy a gyermekeken át megnyerte, megszervezte 
és összetartja a szegény, szétzüllött, kommunizmustól megfertőzött 
magyarságot, az csodával határos. Ezek az illető úrinő szavai. Az 
említett lelkész amerikai működésének ötödik évében a tőle létesí-
tett magyar búcsú járóhelyre már 1000 magyar hívőt vitt magával 
24 kilométeres távolságra. Épített 2 iskolát és 1 templomot. — Hogy 
pedig a vallásnak milyen nemzetmegtartó hivatása van, arra vonat-
kozólag méltóztassanak tanulmányozni az Országos Statisztikai Hi-
vatal kiadványait! 

Ahhoz, hogy az egyetemek az intelligencia útján betölthessék 
nemzeti hivatásukat, mind az egyetemnek, mind az értelmiségnek 
kimeríthetetlen ideálízmusra van szükségük. Enélkül sem az erő, sem 
az iram nem fut ja . Enélkül önmagukat kereső, lázító, erőszakos 
emberek, kufárok kezére jut a nemzet. Az ideálizmust sokan külön-
böző forrásokban keresik. Tőlem, a paptól, senki rossz néven nem 
veheti, ha én a vallást tartom az általános, örök, tökéletes, egyedül 
gyakorlati ideálizmusnak. Ugyanezen álláspont mellett tesz hitet 
posthumus munkájában, a Pedagógia elméletében, egy Fináczy Ernő 
is. Engem hitemben, mint gyakorlati embert, a teológiai érvek mellett 
megnyugtat az a tudat, hogy a vallás a hívők számára örök emberi 
igényeket elégít ki, mégpedig pótolhatatlanul. Tanulmányaimból, de 
személyi tapasztalatomból is tudom, hogy önmagam gyarlóságaival, 
de a környező világgal szemben is akkor vagyok a legszabadabb, 
amidőn a legszorosabban Istenhez kötöm magamat. Örök igazság: 
Deo servire regnare est. És nem is idegen a magyar lélek számára 



a hitnek és a hazafiságnak testvéri együttese. Ennek bizonyítására 
a magyar történelemnek legfényesebb alakjait sorolhatnám föl, ha 
az nem volna hallgatóim előtt úgyis ismeretes. Minden elfogulatlan 
ember lát ja , hogy a hazafias hűség; az igazságnak, mégpedig a tárgyi 
és személyi igazságnak önzetlen szolgálata; az Isten-eszmének tisz-
tasága voltak ezer éven át nemzetünk fönntartó értékei. Más alap 
nem adatot t a magyar jövendő számára sem. A pécsi Erzsébet Tu-
domány-egyetem, mint a legrégibb magyar egyetem jogutódja tör-
téneti múltba gyökerezve a tudomány és a hazaszeretet végváraként 
tölti be a Duna és Dráva közében magasztos hivatását a legtisztább 
emberi és hazafiúi eszmények szolgálatában. 

Vannak, kik a pécsi egyetem megszüntetéséről suttognak. Én ezt 
a suttogást rémlátásnak tartom. Nem tudom elképzelni, hogy ennek 
az ősi városnak ősi és legdicsőbb hajtását: az egyetemet, letörné 
a társadalom közönye, a nemzet nemtörődömsége. Rossz jelnek tar-
tanám bilincseit lerázó, fölfelé ívelő hazám, nemzetem számára, ha 
épen hatalmas kultúrtényezőit hagyná pusztulni akkor, amidőn a 
szebb magyar évezredért oly eredménnyel, oly diadalmasan ostro-
molja a jövendőnek bezárt kapuit. Higyjünk és bízzunk a magyar 
jövőben, a magyar léleknek csodákat tevő erejében! E hittel, e bi-
zalommal a lelkemben emelem a pécsi Erzsébet Tudományegyetem 
barátainak erős egységét jelképező serleget az Egyetem biztos jövő-
jére s dicső fejlődésére! 

Zene a favori. 

Hallod a habot, 
a csengő-csevegő, tiszta zenét? 
A tó dalolgat: 
rej tet t szívét így nyú j t j a feléd. 

A szél is lankad, 
de benned az Élet tár ja kezét 
a végtelenbe: 

érted-e, érzed-e néma neszét? 

A tó s a szíved, 
mint két testvér most összeborul, 
s dalolják együtt, 
mit ősörökön gondolt el az Ür. 

Békés Gellérté 



Római szellem — bencés lelkiség. 
Karsai Géza dr. 

„És jött a Magvető, a F é r f i , . . 
A földből nőtt és égig ért, 
nézése száz tavaszt igért, 
markába népek sorsa fért, 
folyton szívébe nyúlt: s a vért 
nagy lendülettel szórta szé j je l . . . " 

( Mécs László: Megláttam a férfit), 

1939 szeptember! A csűrök színültig megteltek gabonával, a 
fák ágai roskadoznak a gyümölcs terhe alatt, bőséges termést ígér 
a szőlő, az ég mosolyog, a föld az tJr áldásának szokatlan mérté-
kétől terhes — és mégis: a távoli lengyel és német mezőkön sátáni 
cinizmussal ara t a Halál. Kaszája széles rendeket vág Isten legne-
mesebb vetésében, nemzetek süllyednek el súlyos léptei alatt. 

Az új világégés napjaiban, amikor minden óra meglepetéseket 
hoz és a népvándorlás korának legtragikusabb mozzanatait idézi 
eszünkbe, nehéz meglátni a kibontakozás út já t . A megfontolt és be-
csületes emberek ilyenkor lelkiismeretvizsgálatot tartanak: keresik 
a hibát önmagukban és népükben. Fontolóra veszik, hogy melyek is 
nemzetük erkölcsi és szellemi életének igazi forrásai, amelyek való-
ban gazdagították történetük eddigi évszázadait és megtermékenyí-
tették minden nemzedékét. 

A magyar nép vezetői már a világháború után elvégezték ezt 
a lelkiismeretvizsgálatot és levonták a mult tanulságait. Akkor, 
amikor a legtöbb nemzet a végsőkig vitt szellemi önellátásra töreke-
dett, amikor a fají , a birodalmi vagy a nemzeti gondolat felszításával 
elzárkózott a többi elől: a trianoni határok közé szorított magyar-
ság felismerte a szellemi kiegészülés és a kölcsönös megtermékenyí-
tés fontosságát és arra törekedett, hogy végzetes elszigeteltségéből 
kiemelkedjék. Elvetette a ,,magyar glóbusz" ósdi és káros elméletét, s 
kitárta kapuit minden értékes nyugati eszmeáramlat előtt. Tudatára 
döbbent ősi küldetésének és rájöt t arra, hogy csak sokoldalú ügyes-
séggel, a lelkiség, a tudomány, a technika és a gazdasági élet leg-
újabb és legtökéletesebb fegyvereivel vívhatja meg harcát a létért 
és a szebb jövőért. Ez a gondolat szülte a külföldi kollégiumok és 
ösztöndíjak rendszerét, ez hívta életre a különleges célú középis-
kolákat: a sárospataki angol, a gödöllői francia és a most megnyitott 
pannonhalmi olasz gimnáziumot és nevelőintézetet. 



Az utóbbi kifejezetten azzal a céllal alakult, hogy szélesebb és 
mélyebb medret ásson multunk legáldásosabbnak bizonyult alakító-
jának, a klasszikus, a keresztény és az olasz civilizációt hordozó, 
erőssodrú római gondolatnak. Az új intézet tehát erősebb kapcsola-
tokat akar teremteni a népünket immár egy évezred óta terméke-
nyítő római kultúrkörrel. Gondosan megválogatott növendékeiből 
szellemileg és lelkileg egyaránt alkalmas vezetőréteget óhajt nevelni 
a közvetítés nagy és szent feladatának méltó elvégzésére. A Pannó-
nia Szent Hegyén álló monostor, a megmaradt és elenyészett bencés 
apátságok feje és jogutódja, fennállása óta állandóan őrzi a római 
lángot, képviseli és ápolja a római, a keresztény és a bencés gon-
dolatot Magyarország földjén. A névtelen magyar bencések csontjai 
ott nyugszanak a középkori magyar állam bástyái alatt. Éppen ezért 
talán nem lesz időszerűtlen, ha röviden utalunk a római szellem és a 
bencés lelkiség kapcsolataira és fontolóra vesszük a magyar művelt-
ségre gyakorolt hatásukat. 

Három Rómáról szokás beszélni napjainkban. Az első Róma, 
a pogánykorí impérium kiterjesztette a földközitengeri műveltséget 
Dunántúl és Erdély egész területére. Uralmának emlékei olyan nagy 
számban maradtak Pannónia és Dácia tartományok földjén, hogy 
még a népvándorlás és a középkor viharai sem tudták megsemmi-
síteni a közel négyszázéves római élet nyomait. Dunántúl és Erdély 
számos városán máig sem homályosult el a római eredet bélyege. 
Honfoglaló őseink és első királyaink római alapokra építették vá-
rosaikat, római kövekből rakták első váraikat, palotáikat és templo-
maikat, Világhírű régészeink céltudatos munkával egymás után ássák 
ki és dolgozzák fel a klasszikus és az ókeresztény Róma jelentős em-
lékeit Pannónia földjén. Püspöki székhelyeinken, régi kolostoraink 
mellett sorra napvilágra kerülnek a római temetők, templomok, ma-
gánházak és középületek. Mindez és sok más tény egyre jobban 
bizonyítja azt a régi tételt, hogy a magyarság kezdettől fogva a 
rómaiak teljesjogú utódának és örökösének érezte magát a Kárpátok 
medencéjében. 

A második Rómát, az Egyház Rómáját már vándorlásai és ka-
landozásai közben megismerte a magyarság, de erősebb kapcsolatba 
csak a végleges letelepedés után, Szent István alatt került vele. 
Amikor Szent István a pápától kért koronát és ő valamint utódai s 
az előkelőbb családok bencés kolostorokat alapítottak az ország min-
den részében, egyben megújították a római szellem hatását is, amely 
a pannóniai és a dáciai romemlékekből sugárzott a honfoglalókra. 
És ez a hatás évszázadokon át tartott. Középkori történetünk leg-
szebb lapjai szólnak róla. Nem térhetünk ki arra, hogy milyen nagy 
méreteket öltött a római szellem hatása az Itáliát járó ezernyi ma-
gyar és a nálunk megfordult olaszok révén. Inkább arról szólunk, 
hogy milyen mértékben közvetíthették az országban elszórt nyolcvan-
nál több bencés kolostor szerzetesei a klasszikus és a keresztény 
Róma szellemét, lelkiségét és gazdasági műveltségét, 

A Cézárok Rómájának törvényes örököse a római katolikus Egy-



ház volt: az egyetlen intézmény, amely épen került ki az antik világ 
összeomlásából. Az Egyháznak kellett megmentenie az ősök kincsei-
ből mindazt, ami még menthető volt. Ebben a munkában senki sem 
volt olyan nagy támasza, mint Nursiai Szent Benedek, akit vére, ne-
velése, jelleme és alkotásai miatt méltán illetnek egyesek „az utolsó 
római" névvel. Amikor a római műveltség kisugárzói, a városok 
elpusztultak, Benedek nagy távlatokat kínáló hegytetőkön új tűz-
helyeket emelt a keresztény római műveltségnek. Amikor a római 
világ pénzgazdasága összeomlott a népvándorlási törzsek támadásai 
miatt, Benedek zárt terménygazdasági középpontokat, kitűnő gaz-
dasági iskolákat szervezett az általa oly nagy szeretettel fölkarolt 
és térítgetett barbár népeknek. Amikor a pogányság tombolt az i f jú 
népek szívében, Benedek szigorú, de mégis elviselhető fegyelmű térí-
tőközpontokat létesített a lelki vadonokban. 

A római lélek hódító és alakító ösztöne dolgozott Benedekben. 
Ezért annyira római minden alkotása! Jellemében a „nursina duri-
ties" a régi római erényt képviselte akkor, amikor az Rómában már 
régen kiveszett. Szerzeteseinek diadalmas hadserege, amely az en-
gedelmesség és az alázatosság erős fegyvereit öltötte magára, a 
harcoló, gyarmatosító és civilizáló római légiók méltó, sőt tökélete-
sebb utódja lett, A régi római birodalom útjai, városai, tudománya 
és jogrendszere is részesek abban, hogy az Egyház első hadserege, 
a bencés rend oly nagy sikerrel vitte végbe hódításait egész Európá-
ban. Ha a régi római birodalom térképeibe belerajzoljuk a bencés 
kolostorokat, az ú j Európa bontakozik ki előttünk: mindegyik kolostor 
éltetőjévé, gyökerévé lett a régi római tartományokból alakult ú j 
államoknak. Engedelmesség, hűség és kitartás: ez volt az igaz király-
nak, Krisztusnak szolgáló bencés légiók jelszava. Az Ősegyház teljes 
szellemi és lelki kincstárát vitték magukkal és szűkkeblűség, irigy-
ség nélkül osztogatták Európa barbár vagy barbárrá lett népeinek. 
Vetettek a legválságosabb időkben: tempósan, biztos kézzel szórták 
a magot minden szélirányba. Kemény római lépésekkel haladtak 
előre, nem törődve a kicsinyeskedőkkel és a varjak károgásával. 

Méltó, római alapokon nyugvó formát, a jogi formulák klasszi-
citását mély lelkiséggel betöltő Regulát ad Benedek szerzetesei had-
seregének és ezáltal a szó szoros és átvitt értelmében rendet teremt 
a népvándorláskorí Európában, Kár, hogy korunk nem méltányolja 
eléggé Szent Benedek Reguláját, ezt a csupán „kezdetnek megírt, 
csekély rendszabályt", amelyben a „virtus romana" mértéktartó fön-
sége a „virtus christiana" magas eszményiségével oly tökéletesen 
egyesül. Tele van megnemesített római gondolatokkal ez a Rend-
szabály! Ma, amikor sokan a bűn létét is tagadják, különösen idő-
szerű az alapeszméje: a conversio morum, vagyis a bűnről az erényre, 
az erkölcsi gyengeségből és ingatagságból az erkölcsi erőre és követ-
kezetességre való megtérés. Kitartó, állhatatos munkával, fáradal-
mas engedelmességgel kell visszatérnünk ahhoz, akitől tunya enge-
detlenséggel eltávolodtunk. Mennyire időszerű ez a követelmény 
napjainkban is! 



A hanyatló római birodalom kegyetlen és véres zsarnokaival 
ellentétben Benedek mint szelíd és bölcs atya édesgeti magához az 
elvadított embereket. Egy cím sem jelentette a rómaiaknál a jogok 
nagyobb bőségét, mint a paternitas, az atyaság méltósága. A paterna 
potestast fönséges szigorral és nyugodt méltósággal gyakorolta a 
római apa. Csak a hanyatlás korában fajul t el értékes tartalma. 
Benedek jámbor atyáról beszél, tehát a fogalom régi jogi tartalma 
helyett az atyaság lelki és erkölcsi vonásait helyezi előtérbe. Tudja 
ugyanis sa já t tapasztalatából, hogy csak a szeretet és a jámborság 
ad állandóságot az uralomnak. A „pius pater" a keresztény királyok-
nak is eszményképe lett. Szent István Intelmeit is á tha t ja a szilárd 
római uralmi elveket és a keresztény életeszmény finomságait egye-
sítő Regula szelleme. A keresztény király is a tyja népének: mint 
Krisztus helyettese kormányozza azt. Erős kézzel ta r t ja össze az 
egység kötelékeit, de szerető atyai szívvel az egyéni igényekre 
is ügyel. 

A Regulától megkövetelt helyhezkötöttség, a ,,stabilitas in 
monasterio", a magyar nép letelepítésében és állama megszilárdí-
tásában is nagy szerepet játszott, A coenobium, a római família és 
civitas legjobb hagyományai alapján megszervezett és minden káros 
befolyástól elkülönített kolostori közösség ugyanis igen fontos esz-
köze volt a szétforgácsolt lelki, szellemi és anyagi erők tömörítésé-
nek. A hanyatló római birodalom és a vándorló barbár népek év-
ezredek óta felhalmozott kincseket szórtak széjjel. Megsemmisítették 
a régi erőforrásokat és az állandó harcban maguk is felőrlődtek. Isten 
akarata volt, hogy az emberiség legértékesebb javait kolostorok 
mentsék át a közép- és az újkor századaiba. Nem véletlen tehát, hogy 
számos nemzet legrégibb irodalmi és művészeti emlékei bencés ko-
lostorokban maradtak fenn. De gazdasági, népesedés-politikai és nem-
zeti szempontból is sokat jelentett a bencés rend törzsének és a 
belőle kisar jadt ágaknak telepítő és civilizáló tevékenysége. Ahol 
ugyanis megmaradt és virágzott a kolostori élet, abban a körzetben 
megmaradt és nemzeti jellegét híven megőrizte a nép is. 

A római világosság és erő, amely a bencés lelkiségben az Isten 
után való törekvés magas eszményiségével egyesült, már korán al-
kalmasnak bizonyult az Egyház térítő programmjának megvalósí-
tására. Nagy Szent Gergely pápa ismerte fel először, hogy Szent 
Benedek fiainak egységes Regulája és az Ősegyház minden értékét 
felölelő lelkisége nagy feladatok megoldására alkalmas. Az általa 
kiküldött bencés hittérítők a brit szigeteken és később Európa majd-
nem minden országában Szent Benedek rendjét is elterjesztették 
a katolikus hittel együtt. A „romanitá dello spirito", a keresztény-
nyé finomított római lélek szent lángja hajtotta őket, hogy Krisz-
tus békéjét és örömét elvigyék a győztes barbár népekhez, A szent-
ség ragyogó fényköre övezte fejüket, nevük ott fénylik az európai 
nemzetek történetének első lapjain. 

Szerették őket, mert az új rómaiság sokoldalú és mégis egy-
séges lelki magatartásával ki tudtak egyenlíteni minden ellentétet. 



Nem vették el a népek egyéni vonásait, hanem alkalmazkodtak hoz-
zájuk. Mértéket tudtak tartani mindenben: az erő és a szelídség, 
a törvény és a szabadság, a természet és a kegyelem, az imádság 
és a munka, az elmélkedés és a tevékenység, a közösségi és az egyéni 
élet szempontjait az Ősegyház szíve szerint való humanizmusuk révén 
mind össze tudták egyeztetni egymással. A magyar ember öröklött 
higgadtságával, józan és tárgyilagos világszemléletével nagyon ösz-
szevágott ez a lelkiség. Bizonyára ez a körülmény okozta, hogy né-
pünk olyan gyorsan megtalálta a helyét Európa keresztény nemzetei 
körében. Egyéni arca, hivatástudata már a XI. században kialakult 
és később egészséges alapokon fejlődött tovább. Nem tudták le-
törni a századok viharai a magyar államot sem, mert a „virtus ro-
mand' legnemesebb vonásaiból táplálkozó „virtus hungarica" volt 
immár az éltetője. 

A harmadik Rómának, az újkori Olaszországnak is sokat kö-
szönhet a magyarság. Élénk figyelemmel kísértük az egységes Olasz-
ország kialakítására irányuló törekvéseket és tevékenyen is részt-
vettünk bennük, A világháború előtti olasz irredenta eleven és ösz-
tönző példája lebegett előttünk, amikor megszerveztük a magunk 
hasonló mozgalmát, Elesettségünkben az olasz nagyhatalom baráti 
jobbja emelt ki bennünket az elszigeteltségből, az oltalmazta és bá-
torította nemzetünket az elmúlt két évtized válságos pillanataiban. 

Az ,,Italia dolce" érzelgős, újkori fogalma — sajnos — sokáig 
eltakarta előttünk az olasz nép igazi arcát. Mussolini harmadik im-
périumának kellett jönnie, hogy megtisztítsa a hatalmas római tölgy 
törzsét a hanyatlás századaiban rárakodott törmeléktől és piszok-
tól. „A fasizmus alapelvei" című munkájában Mussolini félreérthe-
tetlenül kimondja, hogy mozgalmát az örök római gondolatra építi 
fel. Alaposan ismeri az antik és a keresztény Róma eszmevilágát, 
de tanulmányozta és végigküzdötte századunk sok tökéletlenségtől 
vajúdó szociális mozgalmait is. Üj és győzelmes rendszere meglepő 
egyezéseket mutat az antik és a keresztény impérium eszmevilágá-
val és teljes öntudatossággal iparkodik megvalósítani azok vezető 
gondolatait. így például távol áll tőle az a szellem, amely más nem-
zetek elnyomására törekszik. Tiszteletben akar ja tartani minden nép 
intézményeit és hagyományait. Meg akar ja újítani az élet tartal-
mát: az embert, a jellemet, a hitet. Éppen ezért olyan aktív ember-
típust nevel, amely magasabbrendű életre törekszik, a cselekvésbe 
egész lelkét, minden energiáját beleveti és eszményi célok érdeké-
ben meg tudja vonni magától az élet apró örömeit és kényelmét. 
Tudja, hogy a népek szomjazzák a tekintélyt és az irányítást; ezért 
fegyelemre és tekintélyre alapozott, erős és szerves népi háttérre 
támaszkodó államot akar. Az egyén ebben nem semmisül meg, ha-
nem inkább megsokszorozódik az ereje, eredményesebb lesz a mun-
kája, mert mindent a közösség érdekében kell tennie. A fasizmus 
hatalmi gondolatként éli át a római hagyományt. Elméletében az 
impérium szellemi és erkölcsi terjeszkedési vágyat is jelent: egy élet-
től duzzadó nép magvető ösztönét. 
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Az „italianitas" vagy „italiana humanitas", a fasiszta lelkiség 
végső célja, mennyire rokon a „virtus romana" és a „virtus christiana" 
eszményével! Ezt a rokonságot, sőt azonosulást Mussolini talán azzal 
fejezte ki legszebben, hogy 1925. december 31-én elrendelte Róma 
újjáépítését, műemlékeinek fokozottabb feltárását és méltó keretbe 
való helyezését. A Cézárok és az Egyház Rómája után egy harmadik 
Rómát akar, amely az Impérium és az Egyház egyesülését fejezze 
ki: a szépség, a hatalom és az erkölcsi méltóság szimfóniája legyen. 
Az a szándéka, hogy benne az ókor és a középkor elveszett dalla-
mai a jelenkor sodró ritmusával egyesüljenek és így külsőleg is Róma 
aeterna, a világ sokévezredes, de örökké fiatal fővárosa legyen! 

A három Róma hatásai és emlékei Magyarország földjén is 
egyesülnek. A Nőstény farkas és a szárnyaló Sas Rómája, amely 
hideg és öntudatos hatalommal uralkodott a világon, biztos alapokat 
vetett Pannóniában és Dáciában a magasabb műveltségnek és nemes-
levelet hagyott hátra a késői jogutód, a honfoglaló magyarság szá-
mára. A Bárány Rómája, a katolikus Anyaszentegyház, jóságos 
anyaként ölelte magához a testvértelen magyart és mint királynő el-
küldte hozzánk legjobb papjait és szerzeteseit, hogy itt is megala-
pítsák a világosság és a szeretet, a hit és a kegyelem országát. Belénk 
ömlesztette azt a szellemet, amely kedvét lelte az építésben és az 
alkotásban, világos fejjel tudott törvényeket hozni és higgadt mér-
séklettel szeretett uralkodni. A liktorí vesszőnyaláb, a Fascio Ró-
mája nálunk is megvalósította az Impérium és az Egyház találko-
zását, bennünk is ébren tartotta a küldetés hitét és a szebb jövő 
reményét. 

Nekünk most az a feladatunk, hogy hatni engedjük magunkra 
a három Róma ihletését, Magyar és bencés őseinktől örökölt elhiva-
tásunk tudatában új hajlékot építünk tehát Pannónia Szent Hegyén 
a római lángnak. Azt kívánjuk: egyesítse ez a hajlék a magyar tör-
ténelmi öntudatot az örök római gondolattal egy új ifjúságban, amely 
nemcsak Platon és Aristoteles, Vergilius és Cicero, hanem Szent 
Ágoston, Szent Benedek, Dante és a többi nagy keresztény római 
hatása alatt nevelkedik, amely magáévá tudja majd tenni és ma-
gyar szellemben tettre tudja váltani az új olasz impérium terméke-
nyítő gondolatait is. 

Az országépítő Szent István, a szűzi Szent Imre, a tudós Szent 
Mór és a térítő Szent Gellért áldása legyen rajtunk, hogy — mint 
mindenben — ebben a munkánkban is Isten dicsőíttessék! 



Á nő szerepe a történelemben.1 

Dr. Vanyó Tihamér. 

Komoly történeti munkák olvasása közben bizonyára már sok 
olvasónkban felvetődött a gondolat, hogy a történetírók nagy része 
a szokás által szentesített száraz keretekbe szorítja bele az élet 
színes és gazdag telítettségét. Az így megismert koroknak erősen 
papírszaguk van. Ösztönszerűleg érezzük, hogy sok minden hiányzik 
a kép teljességéből. A nagy tömegek mindennapi életének, de ugyan-
úgy királyok, hadvezérek, tudósok sorsának, továbbá sokszor világ-
történelmi jelentőségű elhatározásaiknak, diadalaiknak, másrészt 
felfedezéseiknek, eszméiknek pl. egyik legfontosabb befolyásoló moz-
zanata, a másik nemhez való viszonyuk, rendszerint csak egészen 
mellékesen van néha-néha megemlítve. A jelen életben, népek, nem-
zetek, világnézetek sorsának alakulásában, valamint egyéni ismeret-
ségünk körében kézzelfoghatóan lát juk ennek a szempontnak hihetet-
lenül hatalmas érvényesülését és ezernyiszínű, leplező palástokba 
burkolódzó rejtőzését. A múltra vonatkozólag azonban jó, ha egy kis 
zugot kap a művelődéstörténetek betűoszlopai közt, vagy egyes tör-
téneti regényíróknak ellentétbe csapó, képzelt és való, költött és tör-
téneti elemeket egyaránt összekeverő és szadista érzékiséggel, mér-
téktartást és helyes arányt nem ismerő, a freudizmusnak hozsannát 
zengő lapjain. S végül említsük meg az ú. n. erkölcstörténetek szo-
morú sorozatát. Jórészük egyenesen arra való, hogy az erkölcstelen-
séget terjessze, hogy szemérmetlen felfogású, beteges szerzők és 
aranyborjút imádó kiadók feneketlen zsebét megtöltse. Mi mélysége-
sen megvetjük a lélekelemző módszer által a világra hozott szellemi 
pestist, ámbár készséggel elismerjük benne az igazságnak is bizo-
nyos elemeit s a módszer tanulságait. Az emberek helyes történet-
szemlélete és valóságérzéke félrevezetésének tar t juk igen sok törté-
neti regényíró működését. Az erköiicstörténészek közül pedig a leg-
többnek el járását merőben tudománytalannak, komolytalannak, egy-
oldalúnak ítéljük. Valljuk azonban, hogy az emberi élet eme egyik 
legfontosabb kérdésének kezelése a legtöbb történti munkában nem 
kielégítő. A történésznek az eddiginél sokkal nagyobb mértékben 
párosulnia kell a lélekbúvárral, s különösen az újabb jellemismereti 
eredményeket hathatósan kell használnia. Mert a lélektan az em-
berrel foglalkozó tudományoknak kulcsa és természetszerű bevezetés 

1 Mutatvány a szerzőnek a közeljövőben megjelenő könyvéből: „Női életkér-
dések a lélektan és a vallás világánál". 



minden magasabb művelődéshez,2 Amit a történészre mondtunk, az 
még fokozottabb mértékben érvényes a papra. A hittudomány egyes 
részeinek itt még igen sokat kell átvenníök, a lelkiélet irodalmának 
pedig még többet. 

Már Taine megállapította, hogy a történelem igazában az em-
beri lélek története. A lelket pedig cselekedeteiben eszmék indítják, 
serkentik, irányítják. A népszerű spanyol bölcselő, Ortega y Gasset 
szerint az emberi élet eszmények nélkül lehetetlen, az eszmények az 
életnek alkotóelemei. Az élettan tudománya újabban egyre inkább 
hangsúlyozza, hogy testi-lelki folyamataink, közvetlenül vagy köz-
vetve, a külvilágra, környezetünkre írányozódnak, s a lefolyásukhoz 
elengedhetetlen ingerek nagy részét onnan kapják. így tekintve az 
élet nem egyéb, mint a személyiség és a környező világ közötti hat-
hatós párbeszéd. A test általánosan ismert ingereit itt most figyel-
men kívül hagyjuk, és elsősorban a lélekre tekintünk, A léleknek — 
mint már előbb mondottuk — serkentői, ösztönzői, ingerei az eszmé-
nyek. A belénk oltott, velünkszületett eszményelken kívül ezeknek 
roppant sokfélesége és gazdagsága ölel körül bennünket, s hat reánk 
a környező világból és a társadalomból. Az egyéniség megítélésének 
egyik legfontosabb szempontja éppen az, hogy mivel töltötte meg 
eszményeinek tárházát, hogy milyen eszményeinek „egészségtana". 
Az egyes ember számára u, i. az eszményeknek nem szükségképen 
erkölcsi, ízlésbeli, hagyományos ereje a hathatós, hanem idegeit fel-
csigázó, elragadtató, egész érzékenységét igénybevevő jellegük. Ed-
dig az eszményeket inkább az örök értékek felé fordult oldalukról 
tanulmányozták, és kevésbbé az egyéni életgazdagításban elfoglalt 
szerepük szerint.3 Bizonyos, hogy ha ez bölcseletíleg a leghelye-
sebb út is, s változatlan és örök mivoltukat föltétel és alkudozás nél-
kül el is fogladjuk, a történelem és a lélektan szemszögéből gyümöl-
csözőbb a második út követése. Az életet gazdagító, átalakító, egészen 
á t járó s központi jelentőségüknél fogva minden részére kisugárzó 
eszmények közt az emberek óriási többsége s a művelődés számára 
egyik legnagyobb erejű, legáltalánosabb, leginkább élményszerű és 
legmaradandóbb: a nő. 

A nő hivatása; a férfi serkentőjének lenni. 

Most nem tekintjük a női hivatást egyes kijegecesedő megnyil-
vánulásaiban, pl. hitves, anya, nővér, hanem nagy általánosságban 
keressük a női küldetés lényegét. A nőnek az említett alakokban való 
földi zarándoklása ugyan egészen alapvető eleme az életnek, de 
azért van még ennél általánosabb feladata is. S ennek biztosítása 
nincs szükségképen megadva az előzőkben, sem pedig az említett 

2 Thouvignon: L'ame féminine. Paris 1930. 19. 
3 José Ortega y Gasset: Über die Liebe, Stuttgart, 17—21, A testi és lelki 

folyamatokról s az eszmények egyoldalú élettani természetéről vallott felfogá-
sát egészében nem fogadjuk el. 



életformák hiánya nem fosztja meg gyakorlásától. Ebben az értelem-
ben a nőnek az a feladata, hogy a férfi eszményképe, varázsa, 
káprázató, ösztönzője legyen. A nők finom érzékükkel rögtön 
meg is érzik, vájjon az általuk keltett érzelmek megfelelnek-e 
ennek a küldetésnek. S lelkük mélyén csak akkor vannak meg-
elégedve, ha igenlő a felelet.4 A női varázslóképességnek ez 
a nagy adománya minden tudást, tehetséget, tanultságot, szárma-
zást, sőt még szépséget is megcsúfolva egyenlőtlenül van elosztva. 
Általában az igazi nőiességgel, finomsággal, lelki mélységgel, köz-
vetlen természetességgel, belső élénkséggel és művészi hajlammal pár-
huzamosan emelkedik; a túlságos öntudatossággal, okossággal, szá-
mítással, hidegséggel, közömbössséggel, únott és lagymatag élet-
szemlélettel, sóbálványszerű mozdulatlansággal, romlottsággal ará-
nyosan gyengül. A legtöbb esetben a léleknek és testnek egy oly, 
közelebbről meghatározhatatlan meg jelöltsége és választottsága, 
amely a mágneses erő láthatatlanságával erőteret létesít mindenütt 
maga körül. 

A férfinek a nő által történő ez a serkentése, ösztönzése, káp-
ráztatása természetesen akkor a legszerencsésebb, a legtökéleteseb-
ben összhangzatos és a legteljesebb, ha a házasságban történik. Hi-
szen a házasság nemcsak testi, hanem lelki életközösség is. S a fele-
ség férjéhez való viszonyában mindig magában rejteget még valamií 
a jegyesből és a menyasszonyból: az egymásra hatásnak, a mindig 
frissen megújuló szeretetnek, ihletettségnek üdeségét.5 Ebből követ-
kezik, milyen fontos, hogy a házas nő mindegyre tökéletesítse ma-
gát a szellemiségben és lelkiségben, hogy a testivel arányosan, sőt 
annál jobban ápolja magában a belső embert. Mert ahol a szellemi 
és lelki erőknek a két nem adta sajátosságban megnyilatkozó feszült-
sége és kiegészülése fogyatkozóban van vagy megszűnt, ott a testi 
közösségnek semminemű furfangja sem tudja megadni a szent köte-
léknek a szilárdságot és állandóságot. 

A nő a férli nemesítője, 

„Véleményem szerint ez a nő igazi hivatása a földön: igényes-
nek lenni, mindig igényesebbé válni a férfi tökéletesedésére vonat-
kozólag . . . Az a gondosság, amelyet az egyébként gondatlan férfi 
is az élettárs keresésének idejében külsejének szentel, nem akar 
mást jelenteni, mint a belső tisztulást, amelyre ő valamennyiünket 
kötelez. Bensőnknek ez az önkéntelen vizsgálása és tisztulása a szük-
séges tökéletesedésnek első cselekedete" — állapítja meg szépen 
Ortega. A férfi a nő előtt bemutatja tehetségét, tudását, művészetét, 
és aggódva lesí elismerő vagy elítélő pillantását. Lassankint a kifo-
gásolt hibákat egyre jobban leveti, a helyeselt tulajdonságokat vi-

4 U. o. 21—22. 
5 Vö. Von le Fort, Gertrúd: Die ewige Frau. München, 1936. (27—31. ezer). 
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szont ápolja. S egy szép napon egészen más, ú j emberré válik, így 
hat a nő átalakitóan a férfira puszta jelenlétével. Mintha elképzelt 
férfi-képet őrizne lelkében, s ezt mindenkire hatni engedné, aki csak 
közelébe jut- Sajnálatosan igaz ugyan, hogy a nők nagyrésze hitvá-
nyabb kiadású férfi-eszményképet alkot magának, olyan mintázatút, 
amilyen a nagyvilág píácán bőven található. De annál jelentősebb 
azoknak a lángeszű nőknek hatása, akik finom lelkük fuvallatából és 
művészi érzékenységük alkotóerejéből új férfieszményt sugároznak a 
világba, ,,Néhány tucat nő, akik erősen gyökereznek a társadalom-
ban, akik magukat nevelik és tökéletesítik, amíg mint a megveszte-
gethetetlenségnek műremekei, mint az életnek hangvillái, magasabb 
jövendő képzeleti szervévé válnak, többet tesznek ezért a társada-
lomért, mint az összes nevelők és politikusok. Valahányszor a férfi 
gyökerében tökéletesbedett — tehát nemcsak a tudomány és a mű-
vészet alkotásaiban —, ez mindig úgy történt, hogy egy női lélek köz-
vetítése által a végtelenbe k ip i l l an to t t , . . Minden haladás, amelyet 
a férfi műveiveil életre hív, az élet magvát csak kívülről érinti. Ezzel 
szemben a nő haladása magasabbfokú, magát az életet éri, és ú j em-
beriesség csírája. Innen van az a mérhetetlen vágy, az az égő káp-
rázat, amely a legjobb férfiakat eltölti, ha egy választékos nő élet-
körébe lépnek. Ha mindannak, mit könyvekben, képekben és törvé-
nyekben találunk, alapjáig megyünk vissza, a legmélyén egy női alak 
árnyékát fedezzük fel."6 

A nőnek jut tehát az a szép osztályrész, hogy a férfit ösztönös 
érzékisége felett uralomra szoktassa, úgyhogy ez az érzékiség csu-
pán az élet értékeinek növelésére, s nem elpusztítására használtas-
sék. A nő könnyítse meg a férfinak a tisztaságért folytatott küzdel-
mét, és ne nehezítse. Mert nem a férfi ereje és esze, józansága és ki-
számítottsága, hanem a nő szelídsége és jósága, igazságérzéke s 
mindenekfölött a tisztaság és tökéletes gyermekek utáni vágya hozza 
meg bajaink orvoslását. A természetes és egészséges nemi fezült-
ségű társadalomban az egyik nem javulása magával ragadja a má-
sikat is. Természeténél fogva a nő van ar ra hivatva, hogy ezt a ja-
vulási folyamatot megindítsa. ,,A nő nélkül nincs semmiféle befeje-
zett emberiesség, ő az igazi humanitásra nevelő," (Spranger.) A nő 
igazi értelme az emberiségnek az érzékfölötti világhoz való vonzása. 
Ahol a férfi ily ragyogó lelkiségü nők körébe kerül, ott erejük reá 
is átsugárzik, és személyiségét tisztítja, alakítja, acélozza. Végtelenül 
sajnálatos, hogy a mai úrihölgyek e feladat megvalósítására jórész-
ben képtelenek. Gyökértelen, nemüket palástolgatóan megtagadó, 
férfias tulajdonságokat és erkölcsöket vívmányként hajszoló, meg-
hasonlott lények. Csak arra alkalmasak, hogy a férfiból a még meg-
levő eszményeket is kiöljék, s érzékei ellen foltyatott, amúgyis ke-
serves harcát mégcsak megnehezítsék.7 

A nőnek nemesítő, lelkiséget ápoló és emelő nagy küldetésében 

8 Ortega 28—29, 31, 33. 
7 Weber, Mina: Aufstieg durch die Frau. Freiburg 1933. 74, 89, 90, 131, 134. 



legjobb szövetségese maga a férfi. Mert minden mélyebb lelkületű, 
értékesebb férfi fájdalmasan tapasztalja lelkében az érzékíségnek ós 
a lelkiségnek tusakodását. S e harcban csodáló tisztelettel tekint fel 
kiegyensúlyozott, csendes fensőbbségét megtestesítő asszonyára. 
Benne lá t ja meg azt, ami neki hiányzik, s ami után vágyódik. A fér-
fit a nő csak magasabbrendű, átlelkesített szeretettel tudja huzamo-
sabban magához láncolni. A lelkében őrzött érintetlenség és szűzi 
érzület ezért még a házasságban is szükséges. Ezzel szemben semmi 
sem állhatatlanabb, rövidebb ideig tartó, mint a merő érzékiséggel 
való leláncolás. Mert ebben elveszíti a nő méltóságát, de egyúttal a 
férfi lovagiasságát is. A férfi szereti a szép nőket, de e szépség leg-
mélyebb hatásában nem külső, testi jegyekből, hanem benső, átsu-
gárzó szellemiségből, lelkiségből táplálkozik. ,,A király leányának 
minden dicsősége belül vagyon" — mondja a Zsoltáros. (44, 14.) 
,,A nők szépsége a nők nemessége" — állapítja meg Boppel. Ghandi 
pedig így magasztalja a nemes nők táborát: ,,A női nem valójában 
az emberiség jobbik fele, és semmiképen sem, mint mondani szokták, 
a gyengébb nem. Még ma is megtestesítője az önfeláldozásnak, a 
csendes türelemnek, alázatosságnak, hitnek és a lelki tudásnak."8 

Az ész és a szív, a tudás és a jóság értékeit egybevetve Lacordaire 
szép gondolata szerint mi is inkább tudnók „imádni" a szívnek, mint 
a lángésznek porát.9 

A nő a művelődés lelke. 

A férfi a tudás fáklyavivője, a műveltség alkotója és terjesz-
tője, az élet öntudatos szervezője és irányítója. A felszabadítási nő-
mozgalmak heves harcai közepette sok vita folyt a nő tudós és mű-
vészi képességeiről, s egyesek mindenképen azzal akartak nemüknek 
kedveskedni, hogy hasonló külső körülmények alakulása esetére a 
nőnek is ugyanolyan műveltségbeli szerepet és sikert helyeztek kilá-
tásba. A mélyebben látók már akkor tiltakoztak e merőben külsősé-
ges párhuzambaállítás és egyoldalú, egyméroéjű értékelés ellen. Ma 
már általános az a meggyőződés, hogy a nőnek a művelődésben rend-
kívül fontos szerepe van, csupán ez rejtettebb és másjellegű. A nő 
szerepe az önálló működés helyett inkább termékenyítő közreműkö-
dés, elengedhetetlen ihletés, serkentés, alapul szolgáló néma odaadás. 
Ez a női részesedés igen sokszor nyomtalanul eltűnik a férfi művé-
ben. A nőnek e ,,menyasszonyi" közreműködését a férfi alkotásaiban 
találóan jellemzi Von le Fort Gertrud: ,,A jegyesnek, mint a férfiúi 
szellem menyasszonyának gondolata, a következőt jelenti: a jegyes 
mint férfi másik fele általában másik fele a létnek is. A szellemi te-
remtésre is áll a Biblia csodálatos kifejezése, hogy a férfinak meg 
kell „ismernie" az asszonyt. Benne megismeri az emberi létnek má-
sik kiterjedését. Az ellentét (polaritás) egyúttal teljesség (totalitás): 

8 Karrer, Otto: Seele der Frau. München, 1932. 53—55, 50. 
9 Thouvignon i. m. 190. 



előfeltétele minden igazán nagy műnek . . . A férfi iránt odaadással el-
telített nő egy világ felét viszi neki hozományul! A nőnek odaadásá-
ban, mint ennek a másik világ-félnek kinyilatkoztatásában, áll az asz-
szonyi részesedés a férfi szellemi alkotásában." S ez a teljesség nem-
csak felfedése a lét másik felének általában, hanem a sajátmagunk 
létének is. A nő által ismeri meg a férfi önmagát is egészen. Mert nem-
csak a magányos ságtói szabadít ja meg, hanem szellemileg ís kisza-
kí t ja személyiségének korlátaiból, A nőnek ez a közreműködése név-
telenül történik, ,,fátyol alatt", miként hivatásának más döntő tényei, 
beburkolva a szolgáló szeretetnek alázatosságába. A műalkotások 
újabb elemzése kimutatta, hogy a nagy alkotások sok-sok összefolyó, 
befolyásoló szellemi áramból születnek. ,,Az alkotó ember egy néma 
kar szónoka! Nemcsak ő alkot, hanem általa is alkotta tik,"10 Sok-sok 
művész, író, tudós, közéleti férfiú szereplése és eredményei mögött 
ott áll a láthatatlan és névtelen női közreműködésnek néma kórusa! 

,,A férfi minden kultúrmunkáján, kezdve a munkás odaadásán, 
a vitéz harcos bátorságán át a művész alkotásáig, megtalálható a nő 
befolyásának e titkos forrása. A nő érzelme a férfi alkotásaiban és 
nézeteiben mindig fel nem tűnő szerepet játszik, de ez a szerep nél-
külözhetetlen."11 Műveltség csak női közreműködéssel lehetséges, és 
semmiféle sem nélküle, vagy oly nők által, akik megtagadták nemü-
ket, s önzésükben és hiúságukban megfeledkeztek a nőt tiszta termé-
szetessége s érző és rendezett szíve folytán megillető küldetésről. A 
költő mondja: „Egy helyesen érző szív középpontja az egész világ-
nak; s nincs a nyugalomnak és a rendnek még egy olyan ágya, ame-
lyet vele össze lehetne hasonlítani, s valódisága előtt mindig új ra 
rendeződik a világtörténés." (Bonsels.)12 Huszonnégy évszázad távo-
lából is ugyanúgy szól e kérdésről Platon, mint a vele sokban ellen-
tétes multszázadbeli Comte: a művészet, a szépség, a megérzés, a 
szerelem, tehát a női jelleg marad a művelődés alapja. Ez a női jel-
leg pedig az életet jelenti, a lelkesültséget, a szív örömében való 
alkotást, az istenséghez való közelítés reményét.13 

A lángeszű férfiak története sorra mutatja a női ösztönzésnek 
nagy jelentőségét. Mily sokat jelentett Szent Klára Assisi Szt, Fe-
rencnek, Beatrice Dantenak, Laura Petrarcanak, Colonna Vittoria 
Michelangelónak, Szt. Franciska Szalézi Szt. Ferencnek, Brunswick 
Teréz Beethovennek, Esztertházy grófnő Schubertnek, Ibsen Zsu-
zsanna Björnsonnak! Herz Henriette előbb az i f jú Humboldtnak, 
majd pedig Schleiermachernek volt ihletője. Von Meysenburg Mal-
vida egyideig még a viharos lelkű Nietzschebe is békét és nyugal-
mat lehelt. Méltán í r ja a kiváló Allers Rudolf orvostanár: „Soha-
sem tudhatjuk, hogy a nagy, világot mozgató gondolatok közül mily 
sok pattant ki először nő fejéből. Sokféle tapasztalatból tudom, mily 

10 Von le Fort i. m. 60—64. 
11 Noszlopi László: A világnézetek lélektana. Bpest 1937. 398. 
12 Hasse, Else: Der Ruf nach der mütterlichen Frau. Habelschwerdt. 53. 
13 Thouvignon 189. 



nagy hatása lehet a nőnek, feleségnek, nővérnek, barátnőnek egy férfi 
értelmi életére is. Az sem ismeretlen, hogy sok jelentős férfi eszméit 
és terveit nőkkel beszélte meg; amit azonban az asszonyok hozzá-
szóltak, az többnyire ismeretlen, mivel a férfiak hiúsága nem engedi 
meg, hogy ilyesmi tudottá váljék," Simmel György pedig a lángész-
ről ezeket jegyzi meg: „Sajátságos, hogy a nők közt oly kevés igazi 
lángész található, ámbár már gyakrabban megállapították, hogy a 
lángeszű emberben bizonyos női jelleg van," Guggisberg János még 
tovább megy, mondván: ,,A férfiaknak sem kell oly nagy lármát 
csapni genial itásuk'kal, Egyáltalán miért akarjuk mi férfiak a nőket 
a művészet és tudomány uraival összehasonlítani? Csaknem úgy cse-
lekszünk, mintha minden második férfiban meglennének ezek a szel-
lemi tulajdonságok, S mégis, milliónyi férfi között is alig akad egy 
olyan, akit valóban nagynak nevezhetünk, aki szellemi munkájával 
maradandó emléket állított magának, s még ez az egy is majdnem 
mindig a nő lángeszű önértékéből kapott ösztönzést." A mondottakra 
a koronát Spranger Eduárd szavaival tehetjük föl: „A férfi legma-
gasabbfokú termékenysége egy női szellemmel való lelki egybekelé-
séhez van kötve, mert a szellemi szülemények is csak a kétneműség 
útján jönnek létre."14 

A nő hatalma, 

Ortega y Gasset nézete szerint15 a világtörténetnek sajátos nemi 
üteme van. Vannak férfias és vannak nőies jellegű korok. így pl, a 
koraközépkor igen férfias volt. A nő a nyilvános életben nem játszott 
szerepet, a férfiak háborúskodással töltötték idejüket, vagy pedig 
baráti körben bor és énekszó mellett. Később, a lovagkorban emel-
kedik a nő csillaga, s néhány provence-i nőé a nagy érdem, hogy új 
életízlést mertek kezdeményezni. A szerzetes és a harcos eszménye 
mellé társul a kiművelt ész, a belső finomság és lelki tisztulás udvari 
emberének alakja. Ez a szellemiség a renaissance-ban borult virágba. 
A hitszakadás és a katolikus megújhodás korában, külső és belső 
okok találkozása miatt, az életművészet és lelke, a nő megint hát-
térbe szorul. A barokkban ismét feltámad, s a rokokóban egészen 
az elfajzásig kitombolja magát. Két emberöltő múlva újra megjele-
nik a biedermeier epedő, fojtott levegőjében. Kísérletező tapogatód-
zások után gyökeresen újat csak a világháború befejeztével kapunk. 
A gazdasági, társadalmi, hadi elfáradással párhuzamosan megjelenik 
az erkölcsi kimerülés legbiztosabb jeleként a gyanús félvilág mód-
szereiből, eszményeiből, ízléséből kölcsönzött divat- és életművészet 
tákolmányaival a süllyedt nő. De ezt hamarosan felváltja, korunk 
erős férfias vonásainak, egészségi elveinek és szabados nemi erkölcs-
tanának megfelelően, a neméből kivetkőzött, eszményiségéből lecsú-
szott, kezdeményező szerepét vesztett, pajtáskodó, fiús nő, 

14 Weber i. m. 37—39, 61, 131. 
15 I. m. 11—12. 
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Az utolsó két évtized fejlődése igen nagy hatással volt a női 
lelkekre. A kevésbbé szilárd és erkölcsös életkörülmények közé szü-
letettek, a befolyásolhatók, sugalmazhatok, minden új és szokatlan 
dolog után kapkodok, a hóbortosak és belső elégedetlenségüket 
másutt levezetni nem tudók megrendültek női mivoltuk öntudatában. 
A leányok között ma úgy kísért nemiségük csekélyebbértékűségének 
érzete, mintha a Tajgetosz spártai hagyományaínak korában élnénk! 
A nők jórésze ma betegesen fiú szeretne lenne! Csak a férfiak elő-
nyeit és nemük hátrányait lát ják. Az át nem élt, meg nem szolgált, 
hanem csökevényes, félredobott, értelmét vesztett nőiség így bosz-
szulja meg magát. Mily üde, vigasztaló, erősítő orvosság ebben az el-
szomorító légkörben olvasni a kiváló német írónőnek, Schneider 
Ódának egészen ú j utakon járó, nagy művét a nő hatalmáról.1G Ez a 
könyv a női érvényesülés hegycsúcsait mutat ja meg az ősidőktől 
kezdve, a pogányságon és az Ószövetségen át egészen az újszövetségi 
rendig. A történelem, a lélektan és a vallástudomány rendkívül gaz-
dag anyagán át mindig ú j ra és ú j ra átcsillog a nőnek természetéből 
folyó, titkokkal teljes, végtelenül nagy hatalma, istenközelsége, mér-
hetetlen belső gazdagsága és szépsége. 

A nő szerepe a világban látszólag másodrendű, de közelebbről 
megtekintve az első helyet foglalja el. Érdekesen állapít ja meg 
Ortega y Gasset, hogy minden finom érzékű férfi egy nő megpillan-
tásakor életében legalább egyszer valami idegenséget, magasabb-
rendűségét fedez fel benne. Kevesebb ugyan a tudománya, művészi 
alkotóereje, politikai tehetsége, s mégis megvan bennünk ez a külö-
nös érzés, amely hasonló foglalkozású, de igen egyenlőtlen szárma-
zású férfiak közt sohasem fordul elő. Ennek okát a spanyol bölcselő 
abban keresi, hogy míg a férfiú kiválósága cselekedeteiben van, ad-
dig a nőé puszta létében. A férfit a nőhöz nem tettei vonzzák, hanem 
lényege, léte, női mivolta. Ezért a nő történeti befolyása nem cse-
lekedetek alakjában nyilvánul meg, hanem pusztán személyiségének 
jelenléte által. Mint valami fényforrás világít és sugárzik, s ragyogá-
sában minden tárgy megkapja a maga színét. A nő térténe ti szerepe, 
hatalma, befolyása nem fogható meg, nem mérhető le, mint pl. anyai 
vagy hitvesi tevékenysége sem. De mindenütt jelen van, csendesen 
érvényesül, és föltétlenül hat, akár az éghajlat.17 

A nőben a férfiről egy eszmény, mintakép él. A maga órájában 
ezt az élet piacára dobja, s ott megtalálja a neki megfelelő férfiút. 
,,Itt szinte kezünkkel foghatjuk meg a történelem menetét. Ez jó-
részben nem más, mint a nőtől kigondolt férfieszmények története." 
(Ortega.) Minden nemzedékben azok az i f jak vannak előnyben, akik 
a korukbeli fiatal nők közt legjobban el ter jedt eszményt testesítik 
meg. ,,Ki hitte volna, hogy oly meg nem fogható és futólagos valami, 
mint a fiatal leányok tiszta szobáiban kigondolt ábrándképek, az év-
századok folyamán mélyebb nyomokat hagynak, mint a hadiisten 

16 Die Macht der Frau.2 Salzburg 1938. 
17 Ortega i. m. 26—28. 



acélja? Titkos 1 eányképzelgések megható szövedékeitől függ nagy-
részben a következő évszázad valósága. Shakespeare-nek igaza van: 
életünk álomból van szőve!"1* 

,,A nő hatalma küldetéséből következik. A nő vezeti a világot, 
mivel feladata erkölcsi, és Isten érzelmes lénynek teremtette. Az 
életben az embereket inkább az érzelem, mint az ész vezeti, A gon-
dolkodástan tudósai mind megegyeznek abban, hogy az okoskodás 
nagyon gyakran osak eszköz az érzelem szolgálatában, A tudat vi-
lágában hat, de nem hatol be a tudatalattiba. A lassú és kitartó jó-
ság, odaadás, szeretetreméltóság végül is legyőz mindent. Az örök 
nőiség megtölti a regényt, a történelem lapjait, a színházat, a min-
dennapi életet, s igazolja ezt a nagy mesterséget. A nő a tűzhely és 
az élet továbbadása szempontjából egyetemesen keresett lény. Meg-
hódítása előtt a férfi mindent megtesz elnyeréséért, megszerzése után 
megtartásáért, ő az élet forrása, a cselekvő fél: a férfi által kere-
sett szenvedőleges fél, aki szükségképen uralomra jut fölötte. Mert 
a végén az ember mindig szolgája lesz annak, amit kíván s amit 
keres, 

A férfiak alkotják a törvényeket, a nők az erkölcsöket, s a tör-
vények végeredményben az erkölcsöket sugározzák vissza. Egy or-
szág erkölcsi állapotának megítélésére elégséges annak nőit megfi-
gyelni, az utcán, a szalonokban, a színházban, a templomban; visel-
kedésüket, kézlejtéseiket, öltözködésüket, 

A nő az a sark, amely körül a világ forog. Mint hitves az otthon 
királynője, mint anya az erkölcsi nagyság csúcspontja. Mindvégig 
megmarad a férfi emlékezetében. Az ember elfelejtheti atyját , de 
nem felejti el anyját. Mint a testnek és a léleknek anyja alapjában 
véve ő szinte egyetlen nevelője az embernek. Sem a nevelő, sem a pap 
nem helyettesítheti. A gyermek erkölcsi alakítása, amely tízéves kor-
ban már befejeződik, az ő kezében van, ő felizgat vagy megvigasz-
tal, gyámolít vagy elcsüggeszt. Mindenütt, jóban és rosszban, ke-
resd a nőt! 

A Genezisben a sátán először ellene acsarog. Homeros megmu-
tatta a nő befolyását. Szűz Mária eszményi alakjában és a szent 
nőkben a jó terén való hatalma nyilvánul meg. Egy új irodalom az 
erény gyakorlása által átalakított nőt magasztalja. Az Egyházban a 
rendalapítók segítője lesz, s a jó elterjed általa, Mint fiatal leány 
megtisztítja az otthont, mint hitves megnemesíti, mint anya megko-

' "19 ronazza. 
E szép idézetek hatására sokan talán a fejüket csóválják, s 

őszintén megvallják, hogy ilyen értelmű és mértékű női befolyást 
sem közeli, sem távoli környezetükben nem igen tapasztalnak. Fáj-
dalommal kell elismernünk, hogy az életeszmények és ízlés irányi-
tásában a női nem hatalma és függetlensége aláhanyatlott. Bizonyos, 

18 Uo. 24—25. 
19 Goutciy, Ad.: Autour de l'âme féminine. Paris 1929, 21—22. 
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hogy a nő befolyása korunk történetére is megmér hetetlenül nagy. 
De ez egyre több és több esetben nem egyéb, mint megalkuvó alkal-
mazkodás, becsvágyó együttúszás az árral, szintvonaltévesztés, 
egyensúlyvesztés, lefeléhúzás, 

A női hatalom eszményi gyakorlásának és hathatós érvényesülé-
sének ugyanis oly alapvető feltételei vannak, amilyeneket egyre ke-
vesebb női lény mondhat a magáénak. E feltételek a következők. 
1. Legyen kialakult személyiség, telve nőiességgel, egyéni ízléssel» 
műveltséggel és sajátos varázzsal. 2. Mindennél fontosabb, hogy tel-
jes erkölcsi értéket képviseljen. Biztos világnézet és következetes 
gyakorlati megvalósítás szíklatalaján álljon! De ne tegye az me-
revvé, hanem természetességgel, báj ja l és magától értetődő könnyed-
séggel olvadjon össze lelkiségével. 3. Legyen mindig éber és józan, 
óvatos és önismerettel, önbírálattal teli. 4, Álljon az áldozatosság 
alapján, gyakoroljon önlemondást és emberszeretetet. 5. Végül ne 
felejtse el, hogy befolyása lelkének legemelkedettebb adottságaiból 
sugárzik szét a legjobban, s azt mindig szeretetreméltósággal páro-
sultan kell gyakorolnia. Minderre pedig nincs jobb nevelőiskola a 
vallásnál.20 

Az emberiség jelene és jövője érdekében egyaránt kívánva kí-
vánjuk a nő nemes közreműködését a nyilvános életben, mégpedig 
az eddiginél nagyobb mértékben. Méltán követelik a nők, hogy több 
szavuk legyen az élet oly területein, amelyek természetükhöz közel-
fekvők. Ide tartoznak a nevelés, a társadalmi erkölcs, a köz jótékony-
ság, az emberbaráti intézmények, a szociális kérdés, sőt részben a 
politika, a jog és különösképen a nemzetközi béke. Eddigi működé-
sükkel is már nagy becsületet szereztek nemünknek, a szélsőségek 
letompítása, a mérséklet, a szociális szeretet és igazságosság által, 
valamint a vallásos alap szorgalmazásával.21 Mert semmiféle huma-
nisztikus képzés, értelmi tudás, bölcseleti és lélektani fontoskodás, 
jelszavak hangoztatása, szövetségi rendszer és népszövetségi biztonság 
sem menti meg és nem hozza közelebb egymáshoz az embereket, ha-
nem csupán a vallásos alapon álló szívek testvéri együttérzése. Ebben 
pedig csak a női lélek lehet a vezér. „Mindenütt, ahol egyedi zilált-
ság és mindent szétvetéssel fenyegető szabadosság uralkodik, ő fűzzön 
egybe újra erős és szent kötelékekkel. Ha ő kételkedők és megvetők 
közt Istennel kapcsolatban marad, bemocskoltak közt tiszta, önzők 
közt jóságos, pénzsóvárok közt önzetlen, igényesek közt egyszerű, 
rosszkedvűek közt barátságos, izgatottak közt türelmes, ellenszegülők 
közt jóakaratú és alkalmazkodó, merevek közt közvetítő, ellenfelek 
közt békülékeny, akkor a zűrzavaros emberiségben összekötő szálakat; 
teremt."22 

20 Lo. 23—24. 
21 Karrer i. m. 134, 137. 
22 Hasse i m. 84, 86. 



Helyesen írta a nő szerepéről Lamennais: ,,Mi lenne nélküle az 
élet? A férfinak elkeseredett küzdelme a természet ellen, s férfinak 
a férfi ellen. Ő varázsitalt önt neki, s ez elal tat ja a ba joka t . . . Szí-
vében oly válogatott s egyúttal belőle önként folyó finomságokat 
őriz, amelyeket maga sem ismer . . . A férfi gyakran babonával vá-
dolja, s nem tudja, hogy valójában a jelképek alá rejtett Isten az, 
aki ezeket homályosan kinyilvánítja, s a nő előzetes megérzése nem 
más, mint a szív által átölelt változhatatlan valóság."23 

Ki az árnyakból. 

Esténkint néha rámborulnak árnyak, 
a Rákos part ján fázva zsong a lomb, 
tar fűzek sánta tánca űz bolond 
játékot vélem. Üsznak szürke szárnyak. 

Gyermekkorom sárkánya néz a dombról, 
ködök dohognak föl a ház alól, 
miazmás karjuk már-már rámhajol, 
— de új hajnal harmat ja hull a lombról: 

valahol messze fölcsillant a Fény, 
ősz füzek árnyán átverő remény, 
lihegve csak felé futok az álén. 

Kis mécs, mögötte egész nagy világ, 
— Jesse törzséből fakadt véres ág — 
lobog, repül felé a skapulárém, 

Rezek Román. 

23 Thouvignon i. m. 238—39. Az idézet utolsó részének romantikus, költői 
túlzását csak józan megszorítással fogadjuk el. — A nőről, mint a szeretet, jóság, 
önfeláldozás és szenvedés hőséről munkánk későbbi fejezeteiben szólunk. 



Áz Action Française meghódolása. 
Dr. Szalay Jeromos. 

1939. július 10-ike az újkori egyháztörténetnek és a szellemtör-
ténetnek egyik jelentős határköve. Ha a jelen nagy eseményei nem 
is engedték meg, hogy a világ közvéleménye megfelelő mértékben 
felfigyeljen a Congregatio Sacri Officii rendeletére, mely feloldotta 
a kiközösítés alól az Action Française katolikus tagjait és megen-
gedte a katolikusoknak az Action Française című napilap olvasását, 
a dekretummal a francia ktolikusok életében egy 13 évig (1926, dec. 
29-től) tartó, visszavonással, egymás elleni agyarkodással telített 
fájdalmas korszak záródott le. 

Az Action Française-ben Róma egy társadalmi-politikai rend-
szert, a rendszer főkpévíselőjének irodalmi munkásságát és egy erő-
szakos, durva cselekvési módszert ítélt el. Az elítélésnek különös 
érdeket ad az a körülmény, hogy konzervatív-királypárti szervezet-
ről van szó, ami a közhit szerint az Egyház előtt mindig megkülön-
böztetett rokonszenvet élvezett, azonkívül az Action Française meg-
alapításával kezdve soha se titkolta a katolicizmussal szemben való 
rokonszenvét, tagjainak nagy többsége komolyan katolikus volt, a 
szervezet soha egy alkalmat el nem mulasztott, hogy védelmére fel 
ne emelje szavát, amire pedig az 1900-as évek egyházüldözéseí között 
elégszer nyílt is alkalma. Csak a kérdéssel tisztában nem lévők mer-
nék kétségbe vonni a nagyon is tényleges szolgálatokat, mit az Action 
Française nyúj tot t az Egyháznak, 

Hogyan juthatott el mégis az elítéléshez? Egy kis történeti át-
tekintés és az Action Française tanaínak elemzése adja meg a fele-
letet a kérdésre, 

1870-ben a szedáni csatavesztés után a Párizsban kitört forra-
dalom megdöntötte III, Napoleon császár trónját. Az örökségért a 
kírálypártiak, a köztársaság hívei küzdöttek és a hitelüket vesztett 
bonapartisták intrikáltak. Franciaország többsége a hazával annyira 
egybeforrott királyság mellett volt, a nemzetgyűlésbe is a király-
pártiak voltak többségben. De a kírálypártiak is meghasonlottak: 
egyik rész a legitim királyság mellett volt. Ezeknek jelöltje Chambord 
gróf, X. Károly unokája volt. A másik pártnak a törvényes ágat az 
1830-iki forradalom alkalmával kitúró Lajos-Fülöp leszármazottjai 
voltak a jelöltjei. A két trónkövetelő ág huza-vonája, Chambord 
gróf máig meg nem magyarázott ál láspontja lehetetlen föltételeivel 
a köztársaságiaknak juttat ta a többséget egy szavazat többséggel 
1875-ben. 



Ettől az időponttól kezdve a királypártiak reménysége évről-
évre fogyott, tömegük leolvadt. A meghasonlásuk következtében el-
szalasztott alkalom megtalálása egyre kétségesebb lett. Mivel pedig 
a királypártiak többsége a katolikusokból került ki, a főkép szabad-
kőműves elemekből álló, hatalomra jutott köztársasági pár t vallás-
ellenes intézkedéseit főkép a katolikusok kírálypártiságával okolta 
meg. 

Hogy a vallásellenes kormányzat kezéből kiragadja a katoliciz-
mus elnyomásának ürügyét, a királypártíságot, XIII. Leó 1889-ben, 
Chambord grófnak, a legitimista királyjelöltnek halála után felszó-
lította a francia katolikusokat, hogy őszintén, minden hátsógondolat 
nélkül fogadják el a köztársaságot, iparkodjanak közreműködni az 
ország kormányzásában és így akadályozzák meg a vallás elnyo-
mását belülről. Kísérlete csak igen kis mértékben sikerült. Valósá-
gos lázadás volt az ellenhatás azok részéről, akik se egyesülni nem 
tudtak céljuk megvalósítására, se a kínálkozó alkalmat felhasználni 
nem tudták. XI. Pius pápa, ki később az Action Française-t elítélte 
épen Párizsban tartózkodott ebben az időben, fül és szemtanúja volt 
a királypártiak felháborodásának, tehetetlen dühükben elkövetett 
kirohanásaiknak. 

Pedig már akkor a királypártiak kisebbségben voltak. A kato-
likusok között legalább is a közügyekkel tevékenyen foglalkozók 
között többségben voltak azok, kik őszintén elfogadták a köztársa-
ságot. 

A köztársasághoz való csatlakozás, a rallíment többé-kevésbbé 
sikerült kísérlete után következő korszak szellemi arculatát a ki-
rálypártiak (royalistes) és a köztársasághoz csatlakozók (démocrates 
chrétiens) közötti harc, ellentét nélkül meg sem érthetnők. Az az 
elkeseredett küzdelem, mely azelőtt a liberális és konzervatív kato-
likusok között folyt, ezután a demokrata katolikusok és a királypárti 
katolikusok között folytatódik jobb ügyhöz méltó buzgalommal. Hol 
egyiknek, hol a másiknak sikerült azt a látszatot kelteni, hogy ők 
képviselik az igazi francia katolicizmust, ami pedig mindkét agitáló 
mozgalom nélkül élte a maga mélységes, szenteket nevelő, áldozat-
kész életét. 

Az egymásután vereséget szenvedő, alulmaradást elkönyvelő ki-
rálypárti mozgalom remény nélkül tengődött számos híve ellenére 
is, mikor 1899-ben néhány, úgyszólván kivétel nélkül hitetlen, intel-
lektüel, élükön Maurras-al (Charles) megalapítja az Action Fran-
çaise névvel azt a királypárti szervezetet, mely 1926 végén és 1927 
elején magára vonta az egyházi kiközösítést, 1939. július 10-én pedig, 
miután katolikus tagjai alávetették magukat az egyházi ítéletnek, 
nem katolikus tagjai pedig ünnepies nyilatkozatban ígérték, hogy az 
Action Française című napilapban tartózkodnak mindattól, mi a 
katolikus erkölcsi és hitbeli felfogást sérthetné, megkapták a kiközö-
sítés alól való felmentést. 

A természetfölöttit tagadó pozitivista bölcselők és a meg nem 
alkuvó katolikusok, kik alapították az Action Francaise-t először 



mint folyóiratot, azután mint szervezetet, később pedig mint napi-
lapot, megegyeztek abban, hogy egyformán ellenségei voltak a fran-
cia forradalomból eredt liberális eszméknek. A katolikusok helyze-
tét megkönnyítette még az a tény is, hogy a természetfölöttit tagadó 
pozitivista tagjai mérhetetlen bámulattal voltak eltelve az Egyház-
zal szemben, bámulták benne a rendnek, a fegyelemnek képviselő-
jét. Ennek a jelenségnek megmagyarázására vissza kell mennünk a 
francia szellemtörténetben Comte-íg (Auguste), a pozitivista böl-
cselet megalapítójáig. 

Comte (1798—1857), aki bölcseletében minden természet-
fölöttit tagadott, állambölcseletében a katolicizmusra akart támasz-
kodni. Bámulta a katolicizmusban a rendnek, a fegyelemnek egy-
házát, a görög-római szellem letéteményesét. Hogy teljesen a görög-
római szellem alkotásának tarthassa, Krisztust valósággal kizárta az 
Egyházból, Szerinte a Krisztussal történt események csak alkalmat 
adtak Szent Pálnak, aki zsidó létére is neveltetésénél fogva a görg-
rómaí szellem képviselője lévén, hogy a katolicizmust megalkossa. 
Elhalmozza bámulatával, csodálatával azt az Egyházat, melynek 
épen a létalapját vágta el a természetfölöttinek, az Isten létének ta-
gadásával. Az egész kereszténységben nem látott mást mint rendet, 
fegyelmet, no meg liturgiát, kultuszt, amit pozitivista államrend-
szerébe is egész sereg ünep elrendelésével bevett. Arisztokratikus 
állambölcselete a kereszténységből csak azt tartot ta meg, ami sze-
rinte a római szellemet mutatta. Ezért pl. megvetette a protestan-
tizmust, mely szerinte elvetette mindazt, mit a görög-római szellem 
adott a kereszténységhez, és csak a bomlasztó zsidó elemet tartotta 
meg. 

A kereszténység létalapját, a természetíölöttít teljesen tagadó 
Comte naivitásában odáig ment, hogy szövetséget ajánlott a katoli-
cizmusnak. Megbízottjaival próbálkozott a jezsuiták generálisánál, 
hogy személyében a katolicizmust és a konzervatívokat megnyerje. 
Persze, amint érthető is, megbízottjával komolyan szóba se álltak. 

Hogy mennyire komolyan vette Comte társadalom és államböl-
cseletét, mutatja, hogy eszméinek művelésére végrendeletében ta-
nítványai közül kijelölt 13-at (Comité d'exécution testamentaire 
d'Auguste Comte). Ez a bizottság 1857-től, Comte halálától máig 
fennáll, állandóan kiegészíti önmagát, körleveleivel, folyóiratai-
val szolgálja a mester gondolatait, forradalomellenes bölcseletét. A 
mesternek a katolicizmus iránt való elismerését, tiszteletét is híven 
őrzik és ápolják, így pl. Comte, meghagyta, hogy holtestével tisz-
teletének jeléül á l janak meg egy percre a párizsi Szent Pál templom 
előtt. Ö maga rendszerében az Egyház és állam elválasztásának híve 
volt, de meghagyta, hogy végrendeletének végrehajtói évenként fi-
zessenek bizonyos összeget Párizs valamely plébániájának kultusz-
célokra. Az ő rendszerének szellemében történt a brazíliai császár-
ságot megdöntő forradalom és az ezt követő Egyház és állam becsü-
letes szétválasztása. 

Comte és pozitivista állambölcseletének szellemétől voltak át-



hatva azok, kik megalapították 1899-ben az Action Française-t. A 
szellemi fővezér, a programm kidolgozója Charles Maurras volt. 
Neki köszönhette a mozgalom gyors felvirágzását. Az írónak és böl-
cselőnek tekintélye sokakat vonzott a mozgalomhoz azok közül is, 
kikre egyg királypárti mozgalom nem sokat számíthatott volna, de 
Maurras lett egyúttal a mozgalom megölője, mert az ő irodalmi mű-
ködése és vallásbelí felfogása vonta főkép magára a szervezet kikö-
zösítését. 

Az életképtelen királypárti szervezetekkel szemben volt most 
már egy erélyes, tetteket ígérő tevékeny szervezet, amely, nagyon 
gyakran hangsúlyozta, nem riad vissza semmiféle eszköztől, hogy 
célját elérje. A királypártiak nagyrésze sietett hozzájuk csatla-
kozni. Mivel pedig a szervezet kezdettől fogva nagy rokonszenvet 
nyilvánított a katolicizmus iránt, nagyon sok katolikus is hozzájuk 
csatlakozott. 

Azzal a ténnyel, hogy a francia királypártiaknak egy tevékeny, 
életképes szervezete alakult, mely vidéki szervezeteível csakhamar 
behálózta az egész országot, s amelyhez a papságnak az a része is 
csatlakozott, mely családi összeköttetéseinél, hagyományainál fogva 
Szent Lajos királyeszményével rokonszenvezett, a francia katoli-
cizmus társadalmi, politikai tevékenységet folytató tagjaiban ketté 
szakadt. A köztársasági érzelműek, azok, kik kilátástalannak tar-
tották a küzdelmet a királyságért és azok, kik megfogadták XIII. 
Leó felszólítását, hogy fogadják el őszintén a befejezett tényt és a 
köztársaságon belül iparkodjanak küzdeni az Egyház szabadságáért 
és jogaiért, éles ellentétben kerültek a királypártiakkal, főkép az 
Action Française-be beszervezettekkel. A demokratáknak a szervezete 
a Marc Sangier által alapított Sillon lett, amely 1894—1906 között 
alakult ki. 

Volt tehát két egymással ellentétben álló szervezet. Valamelyik-
ben elhelyezkedhetett mindaz, aki teret keresett külső tevékenységre, 
hatni akarásra, A kettő közül mindenesetre a Sillon (barázda) a ro-
konszenvesebb. Nemes lendületével, szociális érzékével, odaadásával, 
rokonszenves, a testvéri érzést ápoló tagjaival, szervezeteível tár-
sadalmat nevelő iskola volt. Ma is a legtöbb virágzó katolikus intéz-
ménynek eredete rá ja megy vissza, vagy azokra, akik az ő iskolájá-
ból kerültek ki. A jelenleg szereplő idősebb nemzedék számos tagja 
a Sillon-ban kezdte meg szociális képzését. Mennyi melegséggel be-
szélnek még ma is a régi sillonisták a Sillon működéséről! 

De mint legtöbbször történni szokott, az ilyen megmozdulásoknál 
a Sillon is súrolta az eretnekséget. Neki is megvolt a tehertétele. Nagy 
igyekezetében, hogy az Egyházat és a világot kiengesztelje, túlzásokra 
ragadtatta magát. A Sillon szerencsétlenségére vagy szerencséjére 
a körülmények úgy hozták, hogy az Egyháznak először a Sillonnai 
szemben kellett fellépnie, mert a kor legveszedelmesebb eretneksé-
gével, a modernizmussal érintkezetek követői közül némelyeknek 
tanai. Az Action Française ellenben, melynek tévedései szintén is-
meretesek és gyakran vitatottak voltak, abban a küzdelemben, 



melyet a katolicizmusnak az Egyházat és államot szétválasztó val-
lásellenes kormányzattal szemben kellett folytatnia, szívvel-lélekkel 
állott a katolikusok oldalára. 

Nem kevésbbé mutatták buzgóságukat az Action Française tag-
jai a modernizmus és a Sillon ellen. Nagyszerű alkalom kínálkozott 
a vallási integrizmus cégére alatt a köztársasági kormányzattal meg-
értést kereső hittestvéreik meghurcolására! Valóságos hajtóvadásza-
tot indítottak a modernizmus cégére alatt ellenfeleik, a demokrata 
abbék ellen, (Az abbé démocrate kifejezés bizonyos francia körök-
ben ma is a egyike a legkivégzőbb kifejezéseknek). Az Action Fran-
çaise nem nyugodott meg akkor sem, mikor a Sillon 1909-ben elíté-
lésben részesült. Pedig a Sillon példát adott meghódolásával, és ha 
valahol, hát ő nála is áll az írás szava: Hacsak a mag a földbe nem 
kerül és ott el nem rothad, nem hoz termést. A Sillon elbukott túl-
zásai miatt, de szelleme éltető és ható erő maradt mostanáig. 

Az Actio Française-nek szép napjai voltak ezek az 1900-as évek 
után való idők. ,,A minden eszközzel" jelszava szerint mocskoló-
dott, garázdálkodott nemcsak fennálló rendszer ellen, de főkép azok 
ellen a keresztények ellen, kik nem voltak az ő véleményén, A meg-
nem alkuvó nacionalizmus (le nationalisme integral), bár maga is 
eretnekségben született és durva, az igazságot tekintetbe nem vevő 
harcmódja szinte bőséges alapot szolgáltatott az erkölcs szempont-
jából való elítélésre, az integrizmus, a vallási meg nem alkuvás kép-
viselőjének tolta fel magát nem katolikus tagjaiban is és minden 
lelkiismereti aggodalom nélkül végezte megszervezett, árulkodó 
munkáját . Mindenki modernizmusról volt előtte gyanús, aki nem tar-
tozott táborához. 

Nem kell azonban azt gondolni, hogy az Action Française tel-
jesen zavartalanul úszta meg a francia katolicizmus 1900—1914 közötti 
mozgalmas éveit. Elfogult és elfogulatlan tényezők egyaránt foglal-
koztak sebezhető oldalaival, vezéreiknek, főképen pedig Maurrasnak 
és Léon Daudet-nek írásaiból kiszedték mindazt, ami a hitre és er-
kölcsre veszélyes lehet. Ellenségeiknek nem volt nehéz dolguk. 
Daudet pornografikus és Maurras természetfölöttit tagadó írásaiból 
nem volt nehéz túlságosan is sok kifogásolni valót találni. Maurras 
művei index-re is kerültek 1914, január 29-iki dátummal, de X- Pius 
pápa a közzétevés idejét magának tartotta fenn, mert azt hitte, hogy 
azok, kik annyi buzgóságot fejtenek ki a katolicizmus védelmében, 
megérdemlik a kíméletet s talán megváltoztatják idővel felfogásu-
kat is. 

Az Action Française vezetői megérezve a veszélyt, iparkodtak 
azt minden erővel ellensúlyozni. Ügy tűntették fel magukat, mintha 
a katolicizmus védelme kizárólagosan hozzájuk tartoznék. Maurras 
megírta L'Action Française et la religion catholique című munkáját, 
műveinek közkeletű kiadásaiban enyhítette a kereszténység ellen tett 
megjegyzéseit, (de a bibliofil kiadásban változatlanul bent hagyta va-
lamennyi isten- és kereszténykáromlását). S ezután még gondosabban 
ügyeltek arra, hogy napilapjukban semmi bántó meg ne jelenhessen. 



Közbejött a háború, mely egyidőre letompította a belső viszály-
kodások egyenetlenségek élét. A háború után pedig az Action Fran-
çaise propagandalehetőségekkel gyarapodva, összeköttetéseiben bízva, 
sebezhetetlennek hitte magát. A rosszul sikerült békeszerződések 
erélyes, gúnyos támadáa, az egyre arcátlanabbul jelentkező köztár-
sasági korrupció egyre több hívet szereztek fenyegető, támadó, gya-
lázkodó fellépésüknek, az értelmiségi elem, főkép a fiatalság között. 
Programm jukkái ugyan a képviselőházba be nem jutottak, (Léon Dau-
det egy cikluson át derítette ugyan jókedvre a francia képviselő-
házat, de nem az Action Française programm jávai jutott be) 
de olyan szervezett értelmiségi tábort jelentettek, mellyel számolni 
kellett. A szenvedélyes eszközöket, az erőszakot hirdető, fegyelmet, 
tekintélyt követelő rendszerük, a latin-római gondolat fellengző ma-
gasztalása tömegestől nyerte meg az ifjúságot. így 1925-ben már 
a francia egyetemi hallgatók országos szövetségének az elnöke is 
az Action Française-hez tartozott. 

A katolikusokat, kik túlnyomó részben alkották Maurras tá-
borát, nem nyugtalanította Maurras agnosztikus felfogása. Annyira 
katolikus színezettel volt bevonva az egész szervezkedés! „Senki sem 
léphet be hozzánk, ha politikailag és mint francia nem katolikus. 
Bölcseletíleg, teológiai szempontból, légy ami akarsz. Mi nem tanít-
juk itt a végokokat, nem vitatkozunk a dogmákról. Nem ez a mi 
szerepünk, mi nem vagyunk a tanítóegyház", volt az elfogadott köz-
vélemény a tagok között. Maurras maga nagyon gyakran hangoztatta 
Comte véleményét, hogy mindenki, aki nem hiszi a természetfölöttít, 
legyen pozitivista, aki pedig ístenhívő, legyen katolikus. A protes-
tantizmust egészen kirekesztette rendszeréből. 

Dimier (Louis), aki az Action Française-t még az elítélés előtt 
otthagyta, í r ja könyvében:1 Több módja van annak, hogy az Egyház 
elintézze azt, ami botrányt okoz. Anélkül, hogy olyan elítéléssel 
lenne sújtva, mint amilyenben része volt a Sillon-nak, az Egyház 
megtalálhatta volna módját, hogy a katolikus közvéleményt figyel-
meztesse, hogy ott kell hagynia az Action Française-t, amit ez nagyon 
nehezen élt volna túl, mert tagjai túlnyomó számban katolikusok 
voltak, Tekintélyének nagy része is azon a segítségen alapult, amit 
a katolicizmusnak nyújtott . Ezt a tényt akarva, nem akarva minden-
kinek el kell ismernie. Az istentelenek maguk is feltűnően mutatták 
az Egyház iránti tiszteletet. Ha ezt nem tették volna, önmagukat 
semmisítették volna meg, nem maradt volna más számukra, mint a 
feloszlás. 

Azonban pártfogóinak, titkos összeköttetéseinek erejében bízva, 
az Action Française jóval túlment azon a határon, mit még egy po-
litikai szervezet is megengedhet magának. Túlzó nacionalizmusára 
támaszkodva, mindig megtalálta a kritika nélküli, lelkes fiatalságban 
a tömeget. A kormány elleni gyalázkodást, alap nélküli gyanúsítást 

1 Vingt ans dAction Française, 210. 1, 



átvitte magára a pápaságra is a háború után.2 A pápának minden 
megnyilatkozása a volt központi hatalmak ínségben szenvedő népei 
érdekében vakmerő gyanúsításokat, rágalmakat vont maga után; XI. 
Pius ellen már megválasztása előtt agyarkodott, terjesztve róla, hogy 
liberális. Fél tőle, hogy németpárti lesz és hogy végrehajt ja a pápa-
ság és Olaszország között a kibékülést, 

Egy másik túlkapása volt az Action Française-nek, hogy a saját 
céljaira ki akarva használni a francia állam és az Egyház közötti 
rossz viszonyt, mindent elkövetett a helyzet elmérgesítésére és azok 
elgáncsolására, kik a megértésnek, a kibékülésnek munkásai voltak. 
Egyszerű katolikusok, papok vagy bíborosok egyformán felelőség nél-
küli rágalmazásnak tették ki magukat, mint Cirett i bíboros és 
pápai nuncius esete bizonyítja. Már az Egyház és állam szétvá-
lasztása alkalmával is eredményesen kavarták a vizet az Action 
Française háta mögött álló személyek, hogy az elválás ne lehessen 
békességes, de a háború után, híven a „minden eszközzel" beérkezés 
jelszavához, mindent elkövettek, hogy az Egyház és állam közötti 
viszony rendezését, amit a francia kormányok is már szükségesnek 
ítéltek, megakadályozzák, mert az Egyház és állam közötti viszony 
tűrhető rendezése kirántotta volna lábuk alól a gyékényt. 

Eközben az Action Française propagandája egyre erősebb lett. 
Szerinte a francia püspökök nagyrésze mögöttük állt, de főkép az 
egyetemi if júság lobbanó, túlzásokra hajló temperamentuma talált 
levezetést azokban a verekedésekben, más táborhoz tartozók gyűlé-
seinek szétzavarásában, melyeket az Action Française bőségesen 
rendezett.3 

A nagy követ azonban egy belga katolikus ifjúsági lapnak a kör-
kérdése hají totta el. ,,Az utolsó 25 év írói közül kik azok, akiket 
az ifjúság mestereinek tekint?" hangzott a kérdés. (Cahiers de la 
jeunesse belge). Az if júság nagy többsége Maurras-ra szavazott. A 
belga katolikus ifjúság mint csalhatatlan mesterét üdvözölte nem 
egy egyházi ember helyeslésével, A laussanne-i protestáns egyetem 
ifjúsága nagy számban csatlakozott a mauuras-i iskolához. Program-
jukba vették a rend, tekintély és a katolikus egyház védelmét. Római 
protestánsoknak nevezték magukat. 

Átgondolt állásfoglalás, Maurras tanításainak megértés volt ez 
a csatlakozás? Az utóbbi években az ifjúságnak nálunk is uralkodó 
lelkiállapota például szolgálhat arra, hogy mennyire van szüksége az 
ifjúságnak megalapozásra, átgondolásra, mielőtt magát odaadja- A 
nagy jelszavak, bármennyi is a visszaélés velük és az igazságtalan-
ság másokkal szemben, mindig hatásos elméleti alapul szolgálnak a 

2 El kell ismerni, hogy Maurras a háború alatt a középponti hatalmak 
iránt részrehajlásról vádolt pápaságnak nagy szolgálatot tett cikkeivel. (Könyv-
ben is: Le Pape, la guerre et la paix,) 

3 Pl. 3 keresztény demokrata képviselőt itattak meg egy népgyűlésen rici-
nussal, A francia trónkövetelő gyermekének keresztelése alkalmával bezárkóz-
tak a Notre-Dame tornyában és működésbe hozták a harangokat, hogy „Francia-
ország gyermekének" kereszteléséhez méltó keretet adjanak. 



túltengő energiát kitartó, áldozatos munka helyett verekedésekben 
demagógiában levezetni hajlamos fiatalságnak. 

A tény megdöbbentette az illetékes egyházi hatóságokat. Nem 
kell sokat fejtegetni, milyen veszélyeknek van kitével a fiatalság hite 
olyan csoportosulásokban, melyeknek vezérei egyéni életükben, iro-
dalmi munkásságukban teljesen a hitetlen világfelfogásnak a képvi-
selői, mint Maurras, vagy pornografikus irodalomnak a képviselői, 
mint Daudet. Az a fiatalság, mely az erkölcsi válság idején gyakran 
hátat fordít a hitnek, mennyivel könnyebben teszi ezt, ha bálványo-
zott mestereinél a hittel ellenkező felfogást lát? A baj az volt, hogy 
különféle, tekintetbeveendő körülmények hatása alatt eddig vártak 
az 1914-iki index-re tevés kihirdetésével. Azután tűrhető volt-e, hogy 
az Action Française emberei, fegyelmezetlen fiatalsága valóságos ül-
dözést folytasson a katolicizmus cégére alatt a hitben testvérei ellen? 

Maga a pápa, XI. Pius vette a kezébe az ügyet, áttanulmányozta 
irataikat, olvasta rendszeresen ujSágjukat. Hamarosan megjelent a 
figyelmeztetés. Andrieux bordeaux-i bíboros körlevelének alakjában. 
XI. Pius pápa csak fel akarta hívni a figyelmet az erkölcsi és hit-
beli veszélyre, mely a katolikusokat fenyegette az Action Française 
részéről s egyúttal véget akart vetni annak, ami Franciaországban 
már akkor több mint 50 éve vonta az Egyházra a fennálló hatalom 
üldözését, hogy t. í. politikai pártok a maguk szekeréhez kötözték, 
mint jól mondta Mercier bíboros Maurras-nak egy beszélgetés után: 
értem, értem, ön az Egyházzal inkább ki akar ja magát szolgáltatni, 
mint azt szolgálni. 

Az Action Française, nem értette meg a figyelmeztetést vagyis 
inkább nagyon is megértette. Érezte, hogy a talaj kicsúszik lába alól. 
Összekötetéseiben bízva, régi módszer szerint akarta az illetékes fi-
gyelmeztetés erejét csökkenteni. A janzenizmus szőrszálhasogatásai-
val akarta kivédeni az elítélést. ,,Ha a demokraták és a modernisták 
félrevezettek egy bíborost, akkor félrevezethettek egy pápát is, mon-
dogatták. A pápai figyelmeztetést most már nemcsak mint a demok-
raták és a liberálisok bosszúját iparkodtak feltüntetni, hanem mint 
német összeesküvést, mely megnyerte XI. Pius pápát is a maga 
ügyének. Ez a soviniszta mesterkedés nagyon is sikerült. A különféle 
sajtóhadjáratok, röpiratok annyira elmérgesítették a helyzetet a 
„világtörténelem leggermanofílebb" pápája ellen, hogy Rómában 
erélyesen kellett cselekedni és meg kellett mutatni, hogy egyedül a 
vallás érdeke volt az irányadó a figyelmeztetéseknél, nem pedig a 
francia belügyekbe való avatkozás. 

így lett a komoly figyelmeztetésnek szánt fellépés elítéléssé 
1937 január 5-i dátummal. Nem szándékozunk részletezni ezt a szo-
morú 13 évet. Az Egyháznak kemény küzdelmen kellett keresztül-
mennie. A gyalázkodó, rágalomhadjárat annál veszélyesebb, kegyet-
lenebb volt, mert nagyon sokszor lázadó, hűtlen fiai folytatták, de 
a kérlelhetetlen szigorúság — ha tragédiák árán is, — meghozta gyü-
mölcsét. Az Action Française-tôl egyre nagyobb számban távolod-
tak el a katolikusok, a francia trónkövetelő is kénytelen volt velük 
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szakítani 1937-ben, bármennyire rokonszenvet is éreztek vele 
szemben. 

Az Action Française-nek módszerei az Egyház ellen nem váltak 
be, A szükség és katolikus tagjainak lelkinyugalma kívánta a ren-
dezést, Megkezdték az akciót már XI. Pius alatt, de annak halála 
miatt csak a július 10-i dekretummal nyert elintézést az ügy. A 
Szentszékhez írt kérelmükben í r ják: A legnagyobb szomorúságunkat 
fejezzük ki mindazon tettünk, vagy írásunkkal szemben, ami elíté-
lésünk előtt és után tiszteletlen, igaztalan, gyalázkodó színben tűnhet 
fel a pápa személye, a Szentszék, az egyházirend ellen és ellenkezik 
azzal a tisztelettel, mellyel mindenki tartozik az egyházi tekintéllyel 
szemben . . . Azok, kik közülünk katolikusok, elítélik mindazt a té-
vedést, amit írtak és elvetnek minden olyan elméletet és elvet, amely 
ellenkezhetík az Egyház tanításával, amellyel szemben a legmélyebb 
tiszteletet tanúsítjuk. 

A június 19-ről keltezett kérelmet a szerkesztőbizottságnak csak 
katolikus tagjai írták alá. Maurras „vallási, erkölcsi, társadalmi 
rendszere és művei ezután is elítélés maradnak, de az Action Fran-
çaise című újságot szabad olvasni, mert még a nem katolikus szer-
kesztők is megígérték, hogy abban az elítélt tanok szellemében ez-
után semmi sem fog megjelenni. Maurras, pedig, akiről Henri Bor-
deaux akadémiai üdvözlő beszédében megjegyezte: „Ha az isteni hit-
nek tisztasága nem is ért el hozzá, de soha se szűnt meg értékelni 
az Egyház fontosságát a nemzet életben", székfoglaló beszédében 
megindult, lelkes fejezetet szentelt francia szenteknek. 

Mi lesz a következménye a feloldozásnak? Mi azt hisszük, hogy 
a megpróbáltatás használt a francia katolicizmusnak az eszmék tisz-
tázásával, az Action Française pedig, főkép a jelen nagy eseményei 
folytán, megszabadulva nagy tehertételétől, szintén gyarapodás előtt 
áll, bár sem a múltbeli erejéről, sem a jövendőről nem tudjuk el-
hinni, hogy célját a csak intellektüelekből álló táborával el tudja 
érni, 

A katolikusokra azonban csak az a fontos, amit az Action 
Française-nek a feloldozás utáni száma így fejezett ki: Megengedett 
lesz ezután az Action Française katolikus tagjainak, hogy gondola-
tukat a természetfölötti erők felé emeljék, amelyek elősegítették ezt 
a szerencsés megoldást, főkép pedig a francia szentek felé, akiket 
Ch. Maurras akadémiai beszédjében említett, A hála ezek közül is 
elsősorban Lisieux-i Teréznek jár, akinek szelíd és hatalmas közben-
járását soha se szűntek meg érezni, . . Másnap vasárnap azok, kik 
ú j ra helyet találtak az atyai hajlékban, megindulással suttogták az 
íntroítus szavait: Örüljünk az Ürban, és a graduale versét: Az el-
veszett élet vissza adatott nekünk . . . A szívek hálától és örömtől 
ujongtak. 



Guzmics Izidor bakonybéli apát centennáriuma. 
Dr. Barcza Leander. 

Ez év szeptember 1-én a bencés rend egy kiváló tagja halálá-
nak évfordulóját ülte meg az ősi bakonybéli apátság. De nemcsak 
ez, hanem szülőhelye a sopronmegyei Jánosfa, valamint Guzmics mű-
ködésének helyei: a budapesti központi papnevelő, a pannonhalmi 
Szent Gellért-főiskola, valamint a működésével kapcsolatban levő 
intézmények is bizonyára megemlékeztek az évfordulón. 

Gazdag élete pályájához, hosszú, változatos előkészület vezet. 
29 éves korában nyerte el a theológiai doktorátust, 17 évig a dogma-
tika tanára Pannonhalmán, utána pedig 7 évig apát és a rendi tanár-
képző vezetője a bakonybéli apátságban. Ezt az 53 évet alig meg-
haladó életpályát azonban gazdag, szép munkásság tölti ki. 

Guzmics Izidor életével, műveivel jelentős dolgozatok, könyvek 
foglalkoznak már. E megemlékezés keretében nem lehet célunk ezek 
monografiaszerű összefoglalása, hanem csupán nagy vonásokban ele-
venítjük fel emlékezetét. 

Kimerítő életrajzot írt róla 1884-ben Zoltvány Irén. A ,,Guzmics 
Izidor és Kazinczy Ferenz közti levelezés 1822-től 1831-ig, közli 
Gulyás Elek (bencés)" című könyv már 1860-ban megjelent. Guzmics 
Izidor Naplóját (376 oldal) 1883-ban és 1885-ben Vaszary Kolos 
közölte a győri gimnázium értesítőjében. Ennek eredetijét Sörös 
Pongrác találta meg Bakonybélben. Guzmics számtalan kéziratával 
a pannonhalmi rendi levéltárban van. (Az 1825-i és 1830-i ország-
gyűlésről tartalmaz értékes adatokat,) „Guzmics Izidor mint theoló-
gus" címmel Strommer Viktorin dr. írt hosszú tanulmányt a pannon-
halmi főiskola 1914-i és 1915-i évkönyvébe (309—348. és 161—228. 
oldalakon.) A pannonhalmi rendtörténet irodalomtörténeti köteté-
ben Zoltány Irén és Strommer Viktorin újból ismertették Guzmics 
működését, míg apáti működését Sörös Pongrác méltatta a Szent 
Benedek-rend történetének bakonybéli kötetében. 

Termékeny gyakorlati theológus, nevelő. Szépirodalmi működé-
séhez ifjúkori ismereteit a Dunántúl nyugati és északi vidékének 
ki ter jedt területén szerezte. A sopronvármegyei Jánosfához tartozó 
vámoscsaládi malomban született. Apja István molnár volt, Mikor 
édesanyja testvére Budai József a zalamegyeí Szentgyörgyön plébá-
nos lett, a kis fiút magához vette, aki innen került a járási székhely, 
Alsólendva elemi iskolájába. Azután Kőszegen, Szombathelyen, végül 
Sopronban volt középiskolás. Majd hivatását követve a bencés rendbe 
lépett, A rend rövid kiképzés után (még a theológia elvégzése elölt) 



két évre Győrbe küldte a főgimnáziumhoz fizikusnak. 1811-ben Pestre 
küldik a theológia elvégzésére a központi papnevelő intézetbe. Itt 
volt négy évig és még diákonus korában doktorátust szerzett. A 
pesti növendék-évek alatt nagyon sok indítást kapott későbbi theoló-
gíai tanári és irodalmi működéséhez. Egyik alkotója volt a „Magyar 
Társaságnak", amelyből később a központi papnevelő egyház-irodalmi 
iskolája fejlődött. Remek lehetősége a kiváló tehetségek összemű-
ködésének. 

A theológia elvégzése és felszentelése után a rendi főiskolán a 
dogmatika tanárává tették meg a már 29-ik évében lévő Guzmicsot 
Pannonhalmán, Itt említjük meg, hogy a hivatalosan akkor Pannon-
hegynek nevezett Pannonhalmát ő nevezte el Pannonhalmának. Még 
Pesten létekor, theológus korában alkotta e szót Kazinczy iránt való 
szeretetből, Széphalom mintájára. Trattner állandóan használta azon-
nal, Guzmícs eleinte a hivatalossal felváltva; 1824-től már rendesen 
a „Pannonhalma" elnevezést használja. A „pannonhegyi Sz. Ben.-
rend" kifejezés ugyan még sokáig megmarad, pl. Gulyás Elek már 
említett 1860-ban megjelent munkáján is ez van. 

Mint említettük, 17 évig működött Pannonhalmán mint a dog-
matika tanára. Az eddig is példásan szorgalmas Guzmícs most java 
munkásságát fejti ki, az itt gyűjtött anyag közlése azonban részben 
a Bakonybélben töltött 7 évre maradt. 

Dogmatika-tanár korában négy kötetes dogmatikával szolgált a 
tudományos világnak. Ebben és számtalan theológiai dolgozatában 
ugyan jozefinizmus-felé hajló tévedések is vannak, de kath, hitéért 
való lángoló buzgalma elvitathatatlan, mint Strommer Viktorin dr. 
említett dolgozatában kimutatja, A „reális kor legideálisabb, legje-
lentősebb theológiai művei közt említendők", hogy a tudós Sörös 
Pongrác kifejezésével éljünk, azon művei, melyekkel a kath. és pro-
testáns vallás egyesülését szolgálta. De az eredményről neki is le 
kellett mondania, 

Theológiai írói munkássága igen sokoldalú volt. Bizonyítják ezt 
azok a terjedelmes értekezések, amelyeket egymásután jelentetett 
meg az Egyházi Tárban. Ezt a folyóiratot akkor indította meg, ami-
kor 1832-ben bakonybélí apát lett. Haláláig 1839-ig szerkesztette. 
Félévenkint jelent meg ebből egy-egy „füzet" kötet, összesen 14. A 
kiadó Beimel 120 forintot fizetett egy-egy füzetért. Ezekben a leg-
különbözőbb hittudományi, egyháztörténeti kérdésekről ír az általá-
nos hitbeli érdeklődést és az akkoriban állandóan Bakonybélben mű-
ködő bencés tanárképző (az úgynevezett „harmadik filozófiai évfo-
lyam") négy-tíz növendékének igényeit tartva szem előtt. 

De nemcsak hittudományi téren működött. Már kezdő korában 
beállt a szépirodalom és nyelv művelői közé is. Szépszámú költemé-
nye van magyar és latin nyelven. Drámákat ír és fordít. A görög 
nyelvet egész pályáján át nagy lelkesedéssel műveli, fordít a görög 
irodalom remekeiből és hellenisztikai tanulmányai jelennek meg a 
magyar folyóiratokban. Irodalom és nyelvművelő munkásságát eléggé 
jellemzi, hogy tagja volt annak a 22 tagú országos választmánynak^ 



amely a nádor összehívására az akadémia tervét volt hivatva kidol-
gozni. A nyelvtudományi osztályba negyedik rendes vidéki tagnak 
választották be. 1838-ig volt rendes tagja az akadémiának, azután 
még egy évig — haláláig — tiszteletbeli tagja. Egy alkalommal apát 
korában Toldy egy szép akadémiai órát köszönt meg neki. 

Kiváló egyénisége az egész bencés rendben nagy megtisztelést 
hozott neki. 1829-ben főapát jelölt volt. Mint említettük, 1832-ben a 
rendtagok és főapát ja bizalmával bakonybéli apáttá lett. Ez az eddigi 
főiskolai tanárnak annyiban jelentett változást, hogy most meg a 
bakonybéli tanárképzői növendékség nevelése vezetésével foglalko-
zott. A II. József-féle eltörlés előtt is Bakonybélben volt a rend 
magasabb filozófiai kurzusa és 1818 óta, a visszaállítás után rend-
szeresülő tanárképzés idejében, ismét Bakonybélbe küldték a harma-
dik évi bölcseleti tanfolyam hallgatóit. Ez volt a tanárképzés évfo-
lyama. Azután a theológiára ismét Pannonhalmára mentek a növen-
dékek, Guzmics mint vérbeli tanár a tanárképzőn is megtalálta a 
helyét, mint előbb a dogmatikai tanszéken. Maga is tanár a tanár-
képzőn és mint apát főleg a nevelés állandó irányításával remekel. 
A rend sok későbbi jelese fordul meg itt is a keze alatt. Ö írja a 
tanárképző fegyelmi szabályzatát. Meghozatja a szükséges könyve-
ket az intézet tanárainak, saját tudományos könyveit á tadja a kép-
zőnek. Sa já t irodalmi jövedelméből dolgoztatott a kolostornak, ha 
kellett. Egész egyénisége szeretetre késztetett. így érthető az a ra-
jongás, amellyel Beély Fidél tanártársa megemlékezik róla. Ő maga 
valósággal szerelmes volt Bakonybélbe és mindenképpen ra j ta volt, 
hogy rendtársai is megszeressék, azért szellemiek és anyagiak terén 
egyaránt igyekezett fellendíteni, A még az eltörlés előtt Nóvák Kri-
zosztom építtette úgynevezett „kerti házat", amely a nyilvános vizs-
gálatok, társas szórakozások helye volt, díszíttette, más helyen ha-
talmas virágházat építtetett, a növendékeknek a zenélést lehetővé 
tette. Az Isten és Egyház szolgálatáért lelkesülő főpap és szerzetes 
társas körébe szívesen jöttek az egyházi és világi társadalomból ven-
dégek, akik között tisztelhette a magyar költőfejedelmet, Vörös-
martyt is. 

Bakonybélbe érve azonnal intézkedett egy új, megfelelő elemi 
iskola építése ügyében, és két év alatt el is készült az a földszintes 
épület, mely mesterlakul és iskolául szolgált, és amelyre később eme-
let is került. 

Mint apátnak az országos politikai életben is részt kellett vennie, 
még pedig a nehéz nemzeti reformok idejében. Értékes ezekre vonat-
kozó naplója. Az egyházi tizedek eltörlése tárgyában 1835-ben sokat 
időzött a pozsonyi országgyűlésen. Az 1839-in való megjelenéstől már 
felmenti a nádor. 

Mikor apátságát elfoglalta, a korviszonyoknak megfelelően le-
mondott az úriszék gyakorlásáról, amit Ka járón szoktak tartani, az 
úriszék joga Pannonhalmára szállott, de lemondott az apátság jöve-
delméről is, hogy Pannonhalma és a közös terhek ellátására szolgál-
jon vele. Az apátság gazdaságát egyszer nyílott volna alkalma nö-
Pannonhalmi Szemle 18 



vélni a szomszédos Pénzeskút-puszta megvételével, (1834,) de pénz-
hiány miatt a vétel elmaradt- Az apátság kert jé t azonban jól meg-
növelte és ízlése szerint rendezte. It t keresett felüdülést a sok szor-
galmas munka után, amelyben állandóan elmerült. 

Kiváló munkás egyénisége hamar fejezte be földi pályafutását . 
Az 53-ik évet nem sokkal lépte túl, hirtelen esett össze közvetlenül 
halála előtt. 

A mult század első harmada theológiai irodalmának vezéralakja, 
a kiváló irodalomművelő és nevelő Bakonybélben az apátsági tem-
plom szentélyének kriptájában alussza örök álmát. A magyar élet 
egén tündöklő egyénisége emlékét bizonyára nemcsak az a parkrész-
let fogja ébrentartani, amelyet Bakonybélben róla neveztek el Guz-
mics-köröndnek, hanem az igazi értékeket méltányoló, megértő ma-
gyar világ is. 

Öszi kertben. 

Öcsi, ó add, hadd érezem megint 
kemény kezed, s a sárga őszi kertek 
fanyar szagát, mit lomha szél kevert meg, 
s anyánk mosolyát, ahogy ránk tekint 
a verandáról s mosolyogva int: 
„Aztán ebédre pontosan megjertek!" 
s ahogy dalolva egy ritmusra vertek 
a rossz vidéki járdán lépteink. 

Bebolyongom az útakat. Deres, 
A kertet- Bokrok ága kék, veres. 
Öcsi, szemedre álmot a halál von, 
bátyád mégis a kertben künt keres, 
hát add, mindegy, valóság ez vagy álom, 
hát add kezed, tán ifjúságunk megtalálom! 

Gerézdi Rábán. 



FIGYELŐ. 

„Hogy mindnyájan egyek legyenek.' 
Blazovich Jákó. 

Egy hatalmas korföladat kezd időnk tudatvilágában határozott, 
sürgető alakot ölteni. Egyre többen eszmélnek rá a keresztény egy-
ség megbomlásának végzetességére. Bizonyára része van ebben a sú-
lyos veszélynek is, amely a keresztény eszmevilágot, erkölcsi rendet 
különböző oldalakról fenyegeti. Ez a tény ösztönszerűen váltja ki 
az elveszett hitegység visszaállításának vágyát mindazokban, akik a 
keresztény értékvilágnak Nyugat életéből való száműzetésébe bele-
törődni nem tudnak. A ressentiment, amely a hitszakadás nyomán 
szükségszerűen fejlődött ki s évszázadokon át minden közeledést 
megakadályozott, nagy mértékben engedett. A kölcsönös megértés 
vágya egyre elevenebb lesz. Nem vagyunk álmodozók, tisztán látjuk 
azokat az óriási, emberileg leküzdhetetleneknek látszó akadályokat, 
amelyek a keresztény egység megteremtését ma is gátolják, de nagy 
haladásnak tart juk már azt a kétségtelen tényt is, hogy a nagy kér-
dés túl van a holtponton. 

Érdekes munka látott nemrégiben napvilágot a német irodalom-
ban. A könyv „Warum ich noch ein Christ bin" címet visel (Hans 
von Hugo und Schlottheim, Berlin). írója egy eldugott német falu 
evangélikus lelkésze, név szerint Paul Schütz. Az orosz vértanú egy-
háznak ajánlott kis kötet azokból a levelekből tevődik össze, amelye-
ket Schütz egy az értelmiséghez tartozó fiatal honfitársához inté-
zett. Az a benyomásunk, hogy valóban megírt levelek közléséről van 
szó. Akihez íródtak, külsőleg a kereszténységhez tartozik, de lelki-
leg elsodródott tőle, sőt még létjogosultságával szemben is erős ké-
telyei vannak. 

Ügy halljuk, a kis kötetnek sok az olvasója. írója a toll mestere, 
e mellett nyugodt, élesszemű korfigyelő. Hitében megtörten szenvedte 
végig a világháború borzalmait. A vérviharos évek sem vitték köze-
lebb a kereszténységhez. Csak a háború utáni zűrzavaros idők folya-
mán találta meg a hozzá vezető utat s lett evangélikus lelkésszé. 
Ekként a protestáns kereszténység nagy kérdéseit, vajúdását kívül-
ről ós belülről volt módjában megismerni, 

A munka szerény kereteit szinte szétveti a fölvonultatott prob-
lémák tömege. Schütz világosan látja, hogy a nagy szellemtörténeti 
forduló, amely egyelőre csak forrongásban, keresésben mutatkozik, 
száz ponton veszélyezteti a protestantizmust, A vértelen illúziók súlya, 
az előző nemzedékek embertanának világos csődje, az egyéniség el-
értéktelenedése, a mérhetetlen elevilágiasodás, a társadalmi eltöme-



gesedés, a városokban összezsúfolt embertömegek elfordulása a ke-
reszténységtől, a nagy politikai és gazdasági forradalmak s ezer más 
korjelenség ostromolja a protestantizmus kapuit, sürget világos, ha-
tározott állásfoglalást. Schütz legmélyebben a keresztény egység 
megbomlásának napjainkban új erővel jelentkező tragikumát éli át. 
Élesen lát ja azt a nagy veszedelmet, amelyben az egyetemes keresz-
tény értékvilág forog. A veszedelmet mérhetetlenül fölfokozza az a 
szomorú tény, hogy egységes harcvonal helyett darabokra tört ke-
reszténység, egymásra féltékenykedő egyházak állnak a támadók-
kal szemben. Annak az egységnek égő vágya lüktet a levelekben, 
amelyért Krisztus halálba induló lelkének egész erejével imádkozott. 
Amit Schütz e nagy kérdéssel kapcsolatban ír fiatal barát jának, szá-
mot tarthat a mi érdeklődésünkre is. 

Schütz a pozitív kereszténység alapján áll. Ezt a német evan-
gélikus theológia mai zűrzavaros állapotában szükségesnek tar t juk 
hangsúlyozni. A kereszténység lényege, lelke szerinte „das harte, 
massive, exakte Faktum: Das Wort ward Fleisch" — tehát a Meg-
testesülés. ,,Mi egyéb Krisztus mint Isten, aki emberré lett, azaz aki 
egyszer, a történelem egy határozott pontján megjelent" s önmagát 
adta áldozatul az emberiségért. 

Schütz mindenekelőtt őszinte, nyílt képet tár elénk a protestan-
tizmus mai külső helyzetéről, „Wir sind eigentlich nur ein grosser 
Haufen sich von einander distanzierender Sekten" — mi voltaképpen 
csak egymástól távolálló szekták halmaza vagyunk. Hogy ez a szét-
esés milyen méreteket öltött, ar ra vonatkozólag ezt í r ja egyik leve-
lében. „Ha egyszer újra hozzám jön, megmutatom Önnek a protestáns 
szekták, tehát „Krisztus egyedül igaz egyházainak" jegyzékét. Kitesz 
egy vékony kötetet lexikon-formában," 

A nagy bomlás kétségkívül jelentős tényezője a német vallási 
élet egy különös alakulásának, jelenségének. „Es gibt heute den typi-
schen christlichen Alleingänger, den kirchenlosen Christen. So wenig 
sie für die Kirche interessiert sind, so sehr für das Christentum," 
Azaz: ú j keresztény típus alakult — melegen érdeklődik a keresz-
ténység iránt, de kívül áll minden egyházon- Emberek ezrei, tízezrei 
állnak az egyházak kapui előtt, de belépni valamelyikbe nem hajlan-
dók, Ezek a tömegek Krisztus felé fordulnak, de akit keresnek, az 
nem a liberalizmus Krisztusa, úgy amint a racionalizmussal való 
megalkuvásból született. „Es ist vielmehr ein Christus, an den man 
wirklich glauben muss, der das Herz und darüber den ganzen Men-
schen berührt" — tehát az a Krisztus, akiben valóban hinni kell, aki 
az emberi szív s azontúl az egész ember után nyúl. 

Az egyházaktól való elkülönülésnek Schütz szerint van más oka 
is. A protestáns egyházak nem ismerik föl azokat az igényeket, ame-
lyeket a mai ember velük szemben támaszt. Elhomályosítja tekinte-
tüket „die Befangenheit unter die reformatorische Teilwahrheit ihres 
vergangenen Anfangs", az egykori reformátori részletigazsághoz való 
szolgai ragaszkodás. A régi felelettel akarnak felelni a mai ember-
nek. „Wir hängen an den Buchstaben der Antwort von einst." Mi t 



követel a mai protestáns a maga egyházától? Schütz fiatal barát ja 
szerint nem hatalmas szervezeteket, nem a felebaráti szeretet nagy 
műveit, nem is lángelméjű gondolatrendszereket. Ezek a keresztény-
ségen kívül is megvalósíthatók. A kereszténységtől a mai ember első-
sorban a vallásos lelkiség elmélyítését, a „karizmatikus életet" 
várja. Annak az életnek a fölszítását, amely a maga egészében Krisz-
tushoz kapcsolódik, belőle táplálkozik. Mert ezt nem kapja meg, a 
s a j á t útjait járja, egyházon kívülálló kereszténnyé lesz. 

A tényezők, amelyek szerzőnk szerint a protestantizmus belső 
erőinek megőrléséhez vezettek, a kriticizmus, a polemizmus s a poli-
tizmus. Ez a három tényező mérgezte meg elsősorban a protestáns 
theológiát. A protestáns theológia „steht noch unter der Dämonie 
des Erkenntnissbaumes". Gyökérzetét elvágta a XIX. század libera-
lizmusa. Gyökértelenségében még mindig arról ábrándozik, hogy me-
rően értelmi erőkkel vág magának utat a kereszténység lelkéhez. 
Nagyszerű eszmei rendszerek alakultak ki — de az élettől teljesen 
elszigetelten, légüres térben. Pedig „az evangélium nem gondolati 
(denkerisch), hanem exisztenciális, azaz életben megvalósított (ge-
lebte) igazság", A racionalizmus emlőin nevelődött theológia volta-
képpen kiszakadás az életből, menekülés időnk szükségletei elől, 

A kritikus és polemizáló szellem a reformációval lesz erőssé a 
kereszténységben. Schütz természetesen nem vonja kétségbe a refor-
máció jogosultságát, de tiszteletreméltó őszinteséggel és tárgyilagos-
sággal állapítja meg, hogy az „antítetikus folyamat", a tézis-antí-
tézís drámája vele indul meg az újkorban. „Schauen wir um uns . . . 
Wir sind schuldig daran geworden, dass die ganze Christenheit sich 
in den selbstmörderischen Prozess der Antithese hineingegeben 
ha t . . . Denn durch den Fluch dieser Dialektik ist die Ganzheit des 
Christlichen Lebens in ihre protestierenden Hälften auseinanderge-
brochen . , . Geladen mit „Abstossungsenergien", sprengen wir uns 
selber als Kirche auseinander." (Nézzünk csak magunk körül . . . Min-
ket felelősség terhel abban, hogy az egész kereszténység az antitézis 
öngyilkos folyamatába s o d r ó d o t t . . . E dialektika átka törte szét 
a keresztény élet egészét a maga protestáló részeibe. . . Taszító 
erőkkel megrakva önmagunk robbantjuk szét magunkat mint egyhá-
zat.) E szomorú történelmi folyamat szemlélete váltja ki Schützből 
ezt a súlyos kérdést: „Was heisst eigentlich, von Gott in der Ge-
schichte ad absurdum geführt werden anderes, wenn nicht das?" 
í r juk át a kérdést állító formába: a protestálás folyamatát az Isten 
keze a történelemben ad absurdum vezette, 

Fakadt-e áldás a hitszakadás nyomán? — veti föl a kérdést 
Schütz, íme a felelet, „Tekintsük egyszer az egyháztörténelmet a 
maga egészében, s akkor nyilvánvalóvá válik, hogy minden hitszaka-
dást az egyház történetében — tekintet nélkül annak látszólagos 
szükségességére — átok kísért. Az eredettől való elszakadás átka , , . 
Átok fekszik a protestáns egyházakon, amelyek a katolikus egyház-
tól elszakadtak , , , Ez a fejlődés a véghez közeledik. Ami még jöhet, 
az nem egyéb mint nihilizmus és anarchia, ha ugyan nem vagyunk 



már bennük. Egy lépéssel sem mehetünk tovább!" Könyvének egy 
másik helyén ezeket í r ja : ,,A harcok, amelyeket meg kell vívnunk, s 
amelyek nálunk Németországban az evangélikus kereszténységen be-
lül különösen élesek, egy egész korszak végének világtörténelmi tü-
netei. Ami itt a véghez közeledik, az az egyházak mint többesszám, 
az egyházak mint ellenfelek, mint szétszórt halom . . , Ami itt haló-
dik, nem egyéb mint az a belső ellenmondás, hogy ne mondjuk ká-
romlás, amely ebben a többesben fejeződik ki: egyházak." A kiút 
ebből a káostzból Schütz szerint nem lehet kétes: ,,Umkehr, radikal, 
total!" — gyökeres, teljes visszafordulás. 

Hogy képzeli szerzőnk ezt a gyökeres, nagy fordulót? „Bátran 
kimondom, hogy a hitegység megteremtésének nincs más útja, mint 
a karizmatikus é l e t . . . A keresztény tan nem lehet más mint a ka-
rizmatikus életre való rávezetés." Amily mértékben fölzsendül a 
Krisztus szerint igazodó, belőle táplálkozó élet, oly mértékben ju-
tunk közelebb a sóvárgott egységhez. A nagy, korszakos munkának 
tehát az egyénből kell kiindulnia. Ez a munka nem lehet az egyén 
külső újjá-alakítása, hanem legbelsőbb ú j já-születése, „Es heisst 
heute nicht reformatio, sondern regeneratío." Az egyénben kigyul-
ladt krisztusi élet rásugárzik a környezetre, hitközségre — mindenütt 
indít, tanát, hódít. 

Az egyén újjászületésének kezdete nem lehet más mint a vezek-
lés. Csak a vezeklés szelleme találhat vissza az egy Krisztushoz. 
„Es gibt wahrscheinlich nichts, WEIS uns, den Kindern der Reforma-
tion, einzugestehen schwerer ist als dieses: dass die Glaubensspal-
tung unsere eigene Reformation in ihr Gegenteil verkehrt hat. Be-
kommen wir nicht gerade heute die Frucht solcher Verkehrung zu 
schmecken? Und sind es nicht Früchte zum Tode? Ich weiss, wie 
schwer wir daran zu schlucken haben, an dieser Wahrheit. Aber um sie 
herum kommen wir nicht." (Valószínűleg nincs semmi, aminek a beval-
lása reánk, a reformáció gyermekeire nézve nehezebb volna, mint ez: 
a hitszakadás magát a reformációnkat az ellenkező irányba sodorta. 
Nem kell éppen ma az ilyen elfordulásnak gyümölcseit élveznünk? 
S nem halálthozó gyümölcsök ezek? Tudom, milyen nehezen tudjuk 
ezt az igazságot lenyelni — de meg nem kerülhetjük.) Az elkövetett 
hibák vezeklést sürgetnek! „Hier ist Ruf zur Busse." A vezeklésben 
a protestantizmusnak kell elől járnia, „A protestáns elől megy a ve-
zeklés útján. Reá nézve ez sok tekintetben könnyebb. Őt a hitegység 
megtörésének átka már az anarchia szélére sodorta. A katolikus gon-
dolhatja, hogy ezen az úton még tovább mehet — a protestáns már 
a véghez ért." A vezekléstől Schütz azt várja, hogy „a protestánst 
kereszténnyé formálja á t !" „Nicht plötzlich aufhören wollen, Pro-
testant zu sein! Das würde unweigerlich den Sturz ins Chaos bedeu-
ten, Sondern fest hinstehen auf den Boden, auf dem ich geboren 
bin, der mein Väter erbe ist, der mir gehört, der — sei er wie er 
wolle — mein unersetzbares Stück Geschichtserde ist. Hier fest hin-
stehen und den Weg beginnen zu dem Einen Christus und der un-
geteilten Kirche," (Nem hirtelen megszűnni protestánsnak lenni. Ez 



ma kérlelhetetlenül a káoszba való zuhanást jelentené. Hanem meg-
állni azon az alapon, amelyen születtem, amely atyai örkségem, 
amely reám nézve — legyen bár olyan amilyen — pótolhatatlan da-
rab történelem. Ezen szilárdan állni s megkezdeni az utat az egy 
Krisztushoz, az osztatlan Egyház felé.) 

A hit egységének megteremtésében Schütz elsősorban a német 
nép történelmi föladatát látja. ,,Vájjon nem azért kerültünk-e oda, 
ahol ma állunk, mert a világnak a megszaggatott Krisztust hirdet-
tük, sőt mi többet, éltük!? A germánság valaha évszázadokon keresz-
tül ,,az isteni üdvtörténet hordozója volt a népek világában". A re-
formáció következtében a hitegység megtört, A harmincéves háború-
ban a germánság hiába próbált vérontással, létének kockáztatásá-
val a kétféle kereszténység közt dönteni. ,,Egyik hitvallás sem győ-
zött. Egyik sem tudott napjainkig sem győzni. Egyik sem fog valaha 
ís győzni." A kereszténységben való meghasonulás a német történe-
lem tragikuma, „Das Brandmal der Doppelkonfessionalität flammt 
auf dem metaphysischen Antlitz der Deutschen, Es beginnt heute 
wieder von neuem zu bluten, bei uns, als unser Zeichen unter den 
Völkern des Erdkreises, Es ist der Auftrag der Deutschen, um die 
Glaubenseinigung zu ringen. Das ist ihr Dienst an Gott," (A hitval-
lás kettősségének tűzjele ég a németség metafizikai arculatán. Ma 
újra vérezni kezd mint a mi megkülönböztető jegyünk a földkerek-
ség népei közt. A német nép föladata, hogy a hitben való egységért 
küzdjön. Ez az ő Istennek köteles szolgálata.) 

Szerzőnk nem felhők között járó álmodozó. Könyve a valóság 
iránti erős érzékről tanúskodik. Tudja, hogy Nyugat talán legna-
gyobb föladatának, a Krisztusban való találkozásnak, a keresztény 
hit egység megteremtésének útját ezer és ezer akadály keresztezi. 
Ennek ellenére is hiszi, hogy eljön az idő, amikor az álom megvaló-
sul, Krisztus megszaggatott köpenye újra egész lesz. ,,Gott ist in 
Fahrt, Ein grosses Werden ist im Schwange. . . Es drängt der Schöp-
fer Geist in der Geschichte zu unvorstellbar grossem Ziel hinaus, 
von dem die Verheissungen mit ihren Gleichnissen und Bildern stam-
meln." (Az Isten útban van, Az idő méhe nagy eseményt hord magá-
ban. A teremtő Lélek a történelemben elképzelhetetlenül felséges 
cél felé nyomul, amelyről a jóslatok a maguk hasonlataival, képeivel 
csak dadognak.) Schütz hite áttör az eléje tornyosuló akadályokon 
s rendületlenül hisz az osztatlan, egy egyházban, „Die ungeteilte 
Kirche glaube ich, liebe ich, hoffe ich." 

Gazdag, felejthetetlen élmény volt számunkra Schütz könyvé-
nek átelmélkedése. Csak néhány gondolatot emeltünk ki az egész-
ből, de ezekre is ugyancsak érdemes felfigyelni. Nem tudjuk, milyen 
súllyal helyezkedik el az író a német evangélikus egyházi 'leiben, 
az irodalomban is most találkozunk nevével először, A találkozásért 
hálásak vagyunk. Vajha az a hang, amely e kis könyvből kicsendül, 
erősödnék. Schütz maga mutat rá ennek egyik lényeges feltételére s 
mi örülnénk, ha ez a mondat rá volna vésve minden szószékre, amely-
ről a kereszténységről, a kereszténység nevében beszélnek, „Milyen 



megtisztultságra, túlbuzgóságtól, keserűségtől való mentességre van 
nekünk, mai lelkipásztoroknak mindannyiszor szükségünk, ahányszor 
lábunkat a szószékre vezető lépcső első fokára tesszük," 

Nem volt szándékunk Schütz mondanivalóját bírálat alá fogní. 
Nem minden megállapítását tehet jük magunkévá, de a keresztény 
egység utáni nagy, őszinte vágyódásban találkozunk. Az örök Róma 
századokon át azért imádkozik. Ma jobban mint valaha, Amikor 
Krisztus földi helytartója, XII, Pius kezébe vette az Egyház hajó-
jának kormányát, ezeket mondotta: „Gondolataink ez ünnepélyes 
pillanatban azok felé is szállnak, akik az Egyházon kívül állnak. 
Hisszük, örömmel hallják, hogy a pápa őérettük is imádkozik a min-
denható Istenhez s számukra minden jót kíván." Vajha a „Pastor 
angelicus" forró imája meghallgatásra találna, s mi mindnyájan 
valóban egyek lennénk. 



Dunántúli utazás a magyar bencés múltba. 
Dr. Kühár Flóris. 

1. Római úton. 

Nem kell az embernek Wells időgépébe ülnie, hogy pár évszá-
zadot maga mögött hagyjon és ott találja magát a Mohácsot meg-
előző magyar múltban, monostorról-monostorra menjen, örüljön a 
szép tájaknak, élvezze mindazt, amit hit és tudomány, jámborság 
és művészet alkotott Szt. Benedek fiai által. Ehhez először is elszánt-
ság kell, mely nem ijed meg attól, hogy július 5-én, a legforróbb 
nyári napok egyikén nekivágjon ősi bencés monostorok keresésének 
a dunai úton, melyen valaha a római kultúra járt és nyomában azok 
is, kik rombolták, azok is, akik újra felépítették. Bizonyára nem 
történeti véletlen, hogy a Duna jobbpartján egymást követték a ma-
gyar középkorban a bencés apátságok; Budáról indulva: Káva, Ercsi, 
Földvár, Madocsa, Szekszárd, Szék (Cikádor), Báta. Ha az ember 
arra gondol, hogy a Duna vonala a Fekete Erdőtől Bécsig ma is tele 
van rakva szebbnél-szebb apátságokkal (Beuron, Weltenburg, Melk, 
Göttweíg) és emlékezetbe idézi, hogy a középkorban ezt a sort foly-
tatták magyar földön Koppánymonostora (Komárom mellett) Szent 
Endre (Visegrád mellett), aztán a már említett apátságok és a Dráván 
túl a Szerémségben Bánmonostor, Dombó, akkor a földrajz is meg-
erősíti azt a megfigyelést, hogy Szt. Benedek rendje nemcsak a római 
kultúrát őrizte meg és fejlesztette tovább a középkor népeinél, hanem 
a szó szoros értelmében római nyomokon, római alapokon haladt 
tovább. A római impérium határa, limese a Duna volt, ra j ta túl ritkán 
mentek légiók, még a (magyar) Alföldtől is mintha féltek volna. A 
határ tele volt végvárakkal, megfigyelő helyekkel, a telepeket jó 
útvonal kötötte össze egymással és a mögöttük elterülő tartománnyal. 
Róma emlékét ezek a telepek, végvárak romjaikkal is hirdették; a 
Duna mentén a népvándorlás romboló rajai nem tudtak minden falat 
ledönteni, minden követ, téglát elhordani. Ezek a romok Árpád né-
pének is jók voltak településre; amikor pedig Szt. István a Rómából 
hozott koronával megkoronáztatja magát, az impérium szellemi tar-
talma áthat ja a régi római földet; megint föléled Pannónia tudata, 
legjobban a magyar Szenthegyen, mely kezdettől fogva mons Panno-
niaenek érzi magát és fennállása első századaiban úgy tudja, hogy a 
régi Savaría területén épült, hol Pannónia nagy szentje, Szt. Márton 
született. Ezt a tudatot átöntí azokra is, akik a Szenthegyre zarán-
dokolnak. Bouillon Gottfried keresztesei azzal az áhítattal járnak 



Pannonhalmán, hogy Gallia nagy püspökének szülőhelyén tisztelhetik 
emlékét. A magyar király még az első Szt. Istvánról szóló mise-
könyörgésben is ,,rex Pannoniorum". A romok mellett az útak őrzik 
meg legjobban a római kort; a „Fehérvárra menő hadiút" a Balaton 
felől torkollik be a dunai útba. Ezeken az útakon indul el a magyar 
kereszténység történelme; Koppány vezér is, a fiatal István feje-
delem is római úton vezeti hadát, az egyik a Balaton felől, a másik 
a Duna felől, Győrön, Pannonhalmán át. 

Ezek az útak nemcsak hadak útjai voltak, hanem az élet, a mű-
velődés, a lelki fejlődés útjai is. Középkori kultúránk őrhelyei szintén 
mellettük épültek fel. 

Hogy ma is még ezen az úton száguld két magyar bencés (Szu-
nyogh X. Ferenc és e sorok írója), az nem pusztán nyári szórakozás, 
a hazai föld színének, a friss aratás illatának vágya, hanem többr 
bencés út, mondhatnám négyszáz évvel elkésett visitatio. Utoljára a 
mohácsi vész tá ján látogatták így sorra a bencés apátságokat. Egy-
nek e vísitatíók közül ránkmaradt a jegyzőkönyve is. 1508. március 
15-én értek Thurzó Gergely zalavári és Miklós bátai apátok Zseliz-
Szt. Jakabra (Kaposvártól keletre) és miután tizenhét apátságot 
megvizsgáltak, eltelt másfél hónap, május 1-én a felvidéki Stóla 
perjelének Lőcsére idézésével befejezték útjukat, A jegyzőkönyvben 
többször olvassuk a szomorú mondatot: ecclesa autem est valde de-
solata. Minket most az érdekelt, mi nyoma maradt a rég elenyészett 
apátságokban a hajdani bencés életnek, munkának, művészetnek? 
Vannak-e legalább romok, melyek a régi dicsőség emlékét hívogatják 
az éji homályból? 

A világ nagyot fordult azóta, hogy a két vízítátor-apát bejárta 
félország (Dunántúl és Felvidék) apátságait. Ami akkor másfél hó-
napba került, azt most pár nap alatt végig száguldj uk, Igaz, min-
denütt csak kevés időt töltünk; Szunyogh fényképfelvételeket csinál, 
magam meg a szememmel és a lelkemmel akarom megrögzítení 
a régi szent helyeket. 

Az ilyen útat elő kell készíteni, útitervet csinálni. Szerencse, 
hogy jó úti kalauzunk volt: Rendtörténetünk XII/B. kötete; Sörösr 
Elenyészett bencés apátságok. A kötet végén térkép is van, azt kellett 
összevetni a mai autó-térképpel, kikeresni az útat, melyen hozzáfér-
hetünk egyes régi apátságok székhelyéhez. Sajnos, az autóútakat 
nem ilyen útazások céljára építették, néhány helyre — előrelátható 
volt, — nem tudtunk eljutni. 

2. Romok nyomában. 

Déltájban indultunk, a Baross-utcából a Horthy-hídon át — és 
már Dunántúlon voltunk. Aki átmegy Pestről Budára, a levegő ízén 
is megérzi, hogy más világba került. Hát még mikor rekkenő hőség-
ben a sebesen futó gépkocsin élvezi azt a friss áramlást! A Fehérvári -
úton a budaőrsi repülőteret jobbra elhagyjuk, Budafok fölött a Ka-



maraerdöben felszalad autónk. Most ki se szállunk az első bencés 
romnál, a kávai apátság romjainál, mely itt rejtőzik az erdőn túl, 
a dombtetőn. Tavasszal jártunk ott, mikor a romok fölött vadcse-
resznyefa és kökény virágzott. Egymásra halmozódó kövek; itt-ott 
a falak vonulását fel lehet még ismerni, templom, kolostor a laprajza 
bontakozik ki a romokból. Ezek a romok is nagy multat hirdetnek. 
Tán a XII. század folyamán alapította az Aba-nem valamelyik tagja 
Kávát, ellátta birtokokkal, melyek jól benyúltak a Kelenföld felé, a 
budai hegyek alá. A romok fekvésén a bencés települési hagyomány 
érzik. Ezek a kilátások, távlatok a budai hegyekre, Vértesre, Pilisre, 
Sashegyre, Gellérthegyre, a Duna vonalára és az ország fővárosára; 
a hegytető Istent idéző magánya ma is a régi szenthely hangulatát 
ébresztik fel az emberben Lehet, hogy nemsokára felébrednek a ro-
mok, nem kökénybokrok lombosodnak majd a köveken, hanem a 
zarándokáhítat megint falakat rak a régi kövekből és az ősi Káva 
romjain ú j ra ott áll majd az Isten háza. Közel van ide Antalháza, 
Czermann Antal képviselő villája. Két templomot építtetett már fel;, 
itt, sa já t háza közelében bizonyára felépíti a harmadikat is. 

Káva mindenestül rom maradt; a rom eredeti rendeltetését nem 
is ismerték fel, de Sörös adatai alapján sikerült ezeket a romokat 
azonosítani. 

Legközelebbi állomásunk Ercsi. Hosszú, poros, svábos építésű 
falu a Duna mentén. Szemközt vele a Csepelsziget. A falu temploma 
a Dunára néz, a templom szép emléke a török elmultával felvirágzó 
barokk művészetnek. Hatalmas homlokzata, arányos, tágas, világos 
benső tere, nálunk egészen szokatlanul formás, stukkóval és szob-
rokkal díszes főoltára, szószéke és mellékoltára az építő kegyurak 
(Szapáry-címer van a kapu felett) bőkezűségéről és ízléséről beszél. 
A török előtti múltról itt alig tudnak valamit, A plébánia udvarán 
van néhány jellegtelen régi kő. Talán ezek maradtak volna meg 
abból az ercsií apátságból, melyet a XII. század végén Tamás nádor 
alapított? Az apátság már 1238-ban a karthauziak, majd a tatár-
járás után nemsokára a ciszterciek kezébe jutott. Ma már azt se 
tudjuk, hol volt a régi monostor. Beszéltek arról, hogy túl a Dunán, 
a szigeten — vannak romok, azok lehetnének az ercsi monostor 
romjai. De mikor a barokk plébániatemplom teréről körülnéztünk, 
láttuk magunk alatt a domboldalra rakott kis házakat, köve-
zett utcákat, mélyen lenn a Dunát, megint az volt az érzésünk^ 
mint Káván: őseink ilyen helyeket választottak maguknak. Különben 
is — a régi szenthelynek valami sajátos vonzása van, Az Istenházát 
rendesen oda szokták építeni, ahol valaha is állott. Ez a gyönyörű 
barokk-templom mintha az elfelejtett nagy múltnak volna késői 
virága. 

Utunk Adonyon, Dunapentelén át visz Dunaföldvárra, a hajdani 
földvári apátság székhelyére, A községnek városias jellege, főleg a 
régi vár környékén eléggé elárulja, hogy régen is fontos települési 
hely volt, nagy uradalom középpontja, a dunai révnek az őre. 

A bencés apátságot a hagyomány szerint Vak Béla alapította itt 



Szt. Ilonának, felesége védőszentjének tiszteletére, A XIV, század 
elejétől ugyan Szt, Péter t említik, mint a monostor védőszentjét. Ha-
talmas, nagy kiváltságok és javadalmak birtokával dicsekedő apátság 
volt Földvár; birtokai nemcsak a Duna mentén voltak, hanem a Ti-
szántúlon is, TiszaföldvárnáL A nagy vagyon volt az oka az apát-
ság korai vesztének; mint annyi más, ez is nem-szerzetes kormány-
zók kezére került a XV, században; Tolnai Máté reformja idején 
volt ugyan rövid időre 1508 tá ján bencés apát ja , de aztán csak 
akkor tűnik elő Földvár neve, mikor már török kézen van, (1550,) 

A várost a török idő alatt amolyan hordaléknép lepte el, a rév 
fontos kereskedelmi gócpont volt, a Duna is, a régi útvonal is hadak 
útja. A rácoknak még most is van templomuk, körülötte néhány 
cirillbetűs feliratú sírkő, A régi apátság nyomát keressük, betérünk 
a ferencesek zárdájába, Ide a XVII, század végén telepedtek be a 
boszniai ferencesek, mai zárdájuk az apátság tiszttartójának háza 
helyén épült 1737 táján. Szép, négyzetudvarú emeletes épület, a 
zárda baloldalán ékes barokk templom. 

A bencés monostor maradványai után érdeklődünk P, Sipos Lé-
nártnál, aki Hunyadi János származásával foglalkozik és nagy meg-
győződéssel hirdeti, hogy a törökverő hős Verebély vajdának fia és 
nem igazak a származásához tapadó pletykák. A zárda egyik abla-
kából megmutatja a régi várnak Dunára néző tornyát. Szűk, lejtős 
utcán alája kerülünk a még mindig erős, magas várfalnak, melynek 
tövében kis házak vonulnak meg, A várfal derékszögben kerüli meg 
a várhegyet, egyik oldala a Dunával párhuzamos; szögletén hatal-
mas saroktorony emelkedik, rátekint a dunai révre, mely fölött ma 
(néhány év óta) a pompás vashíd ívei lebegnek, A földvári híd 
egyelőre még csak ígérete az ország két fele összekapcsolásának, 
Társa a tiszaugi híd. Földvártól Kecskeméten át megy majd a vasút 
és a műút, mely a Dunántúlt a Tiszántúllal köti össze. 

Amint a vár alúl felkerülök a régi vár területére, érzem, hogy 
ősi bencés talajon járok, A toronyhoz támaszkodó épületben mély 
tömlöc, szűk folyosók, ódon bolthajtással. Mi lehet itt a mai szint 
alat t? Talán az egri vagy esztergomi vár meglepetései ismétlődnének 
meg, ha a ta laj t megbolygatnák. Felmásztam a toronyba is, keres-
tem benne valami kor jellemző vonást, feliratot, ablakkeretet, sajnos, 
más, kort eláruló nyom nem igen van benne, mint az a szemét, mit 
baglyok és galambok hagynak itt évszázadok óta. 

A váron túl, még magasabb ponton áll a Szt, Ilona templom; 
Mednyánszky Ferenc László javadalmas apát építette a régi temp-
lom helyén 1725-ben, Bizonyára felhasználta a régi maradványokat. 
A torony alsó részének kiképzése, a nyomott bejárat legalább erre 
mutat, miként a templom nyugat-keleti iránya is. Innét a templom-
térről megint a nagy távlatok ragadják meg az embert. A Duna 
jobbpartján hullámos hátú, zeg-zugos völgyű homokdombok vonul-
nak, balpart ján pedig az Alföld messze síkja nyílik Szabadszállás, 
Izsák felé. Sajnos a bencés múltnak nagyon kevés már a tudata ezen 



a tájon; pedig a még mindig megmaradt dús javadalom (az egyetemi 
és tanulmányi alapé) eléggé őrizhetné mindmáig a hajdani királyi 
apátság emlékét, 

3. Amit Mohácsnak köszönhetünk. 

Földvártól nincs már messze Madocsa. Utunk Kömlődön, Bölcs-
kén visz az 1145-ben Bikács királyi kamarás által alapított madocsai 
apátság székhelye felé. Most a Duna mentén járunk. 

Szép magyar faluba érünk, a falu végén magas torony jelzi az 
irányt, merre kell mennünk. Le kell térnünk a főutcáról, a templom 
ott áll egy magaslaton, körben körülötte tiszta, fehérhomlokú házak, 
a keleti oldalon kertek, délfelé a templom dombja lejt és a Duna 
egyik holtágába esik. A templom tornya már messziről mutatja, hogy 
nem egyidős a hozzája csatolt templommal. Emelet-magasságban lő-
rés-szerű ablak. A tornyot hagymatető fedi. A templom-téren itt is, 
ott is kövekbe botlik a lábunk, néhol a föld fölé törekszenek a régi 
falak. Még 1721-ben kéttornyú volt a templom, Bohus Imre pécsi 
kanonok úgy érezte, ezek a madocsai tornyok vetekszenek a pécsi 
templom tornyaival. Akkor még a templom előtt vagy harminc lé-
pésre kisebb, faragott kövekből rakott kápolna is állott. Az apátság 
épülete is tekintélyes lehetett, hiszen 1225-ben idehívták össze a 
rendi káptalant. 

Az apátság később, Mátyás és II. Ulászló alat t is székhelye volt 
a magyar könyvíró, díszítő művészetnek. Fülöp nevű apát ja Corvi-
nákat festett, művészete vetekedett az olasz mesterekével. 

Megkeressük a templom lelkészét, Mező Benő református nagy-
tiszteletű urat. Messze földön nem találni kedvesebb falusi paphá-
zat, mint az övé. Széles tágas épület, az udvarra árnyas lombú fák 
közé hosszú könyöklő fölé hajló ívekkel kiképzett ékes tornác 
néz. A nagytiszteletű úr lesz a kalauzunk. Igaz örömmel halljuk, 
mennyire ismeri székhelyének múltját . Ő is örül, hogy bencések 
keresték fel kedves faluját. Népe bessenyő eredetű; dicséri őket szó-
val is, de templomának benső rendje, csínja, áldozatkészségüknek 
több jele az Ürasztalán még inkább dicséri őket. A török hamar ide-
ért Mohács után, az apátság szerzetesei szétszéledtek, a nép pásztor 
nélkül maradt. Az új hit emberei meghódították a népet. Tovább 
is a régi templomban maradtak. Ez folyton romlott, a kuruckor után 
szétbontották az egyik torony köveit — mint Mező Benő mondja — 
elvitték Bölcskére a katolikus templom építéséhez. A másik torony 
itt maradt, tágas imaházat építettek hozzá. Megkap az imaházban 
a szószék; mintha a barokk fafaragás egészen átmagyarosodott volna 
ra j ta . Szűk lépcső visz fel a toronyba, Fennt még jobban érezni a 
meztelen köveken, a mutatkozó román íveken, festéknyomokon az 
Árpád-kor hangulatát. 

Ez az ősi templom tartotta együtt a népet azután is, hogy el-
múltak a magyarság dicsőséges századai, hogy a magyar honját se 



leié hazájában és bujdosóvá lett itt a dunai rejtekhelyeken. A 
protestánssá lett népet a török is jobban kímélte. A régi templom 
megőrizte a népet, a nép a múlttal való kapcsolat tudatát akkor is, 
midőn hitet változtatott. A régi helyekkel kapcsolatos mondák, ha-
gyományok élesztgetik a falu történelmi érzését. 

Ügy beszélik Madocsán, a török idők elején egy érsek kincseit 
rej tet ték el valahol az apátság pincéjében. Ez a rejtett kincs izgatja 
képzeletüket. Jó volna kiásni. Bizony, ha utána ásnának, megtalál-
nák a Mohács előtti magyar multat, azt az időt, midőn a madocsaí 
apá t finom ecsetje tán ép a magyar történet lapjait díszítette Mátyás 
király által is megcsudált gyönyörű képeivel. Az embernek fáj a 
szíve ítthagyni ezt a kedves helyet, ahol a népben ősi magyarság, 
papjában figyelmes gondosság, a falu tornyában az Árpádok korát 
visszaidéző hangulat csábít maradásra. De sietős az út, estére Szek-
szárdra kell érnünk. 

Jó úton nagyot kell még menni. Paksnál megint lát juk a Dunát. 
Tolnán át visz a régi római út Szekszárd alá. Tolnán ma senki se 
gondol a város nagy bencés fiára, Tolnai Mátéra, akiben a magyar 
bencés eszmények akkor lobogtak fel legnagyobb lánggal, midőn az 
ország végzete már Mohács felé hajlott. Érdekes, most mi is ugyan-
azon az úton járunk, melyen Lajos király vezette hadait Mohács 
felé. Mily némán idézi itt minden falu és város Mohács keserű em-
lékét. Még messze vagyunk tőle, de már érezni nem földrajzi érte-
lemben hatását. Hogy elpusztult ezen út mentén az egész magyar 
középkor: román és gótikus tornyaival, templomaival, sűrű falvai-
val, színes ruhá jú és képzeletű népével, váraival és monostoraival! 

Akinek szeme van arra, hogy sebesen tovarohanó autóból nézzen 
végig falvakon és városokon, látja, hogy e tájnak kul túrája alig 
több, mint kétszázéves; az se egyenes leszármazottja az ősi magyar-
ságnak. Szomorú, hogy néhol nem is magyarosan köszöntenek a dús 
termésével vendéget, idegent jóllakató magyar földön, A török ki-
takarodása után az üresen maradt földre eljöttek a német telepe-
sek, utódaik kétszázévig vissza se gondoltak honukra, hisz ez az or-
szág ígéretföldje volt számukra korábbi viszonyaikhoz képest. Ami 
most fáj a magyar szívnek, mind Mohács elégiájának késő vissz-
hangja. 

Este érünk Szekszárd alá. A régi város fenn épült a hegyolda-
lon, a mai a hegy lábánál terjeszkedik hosszan. Fenn a dombolda-
lakon szőlőhegyek; kedves dunántúli kép, a Somlyóra és Bada-
csonyra emlékeztet a pincékkel, szőlőházakkal teleszórt hegyoldal. 

Megszálltunk a Szekszárd-szállóban, tiszta, rendes hely, ki-
mosakodtunk az út porából. Napnyugta után, a leszálló este fényét 
vesztő világában mentünk fel a várhegyre, ahol I. Béla király a 
Megváltóról nevezett bencés apátságot alapította. A felvezető utca 
szélesre tágul, mire felér, az utca tengelyében gyönyörű homlokzatú, 
magasbalendülő toronnyal áll a szekszárdi plébániatemplom; ará-
nyaival, egységes idomaival, szépségével és nagyságával székesegy-



háznak is beillik. Ahogy beilleszkedik a környező térbe, a teret ővező 
barokk és újklasszikus házakba, nagy külföldi barokkterek emlékét 
idézi, pl. Salzburgot. Ezt a térhatást, mely egyúttal a nagyot akaró 
barokk-restauráció szellemének hordozója, még-inkább emeli a régi 
apátság átépítésével kialakult megyeháza, klasszikus homlokzatával, 
nemes arányaival. Csak a városházának zsidós, svábos, szecessziós 
képe ütközik ki a tér magyar ízlést lehelő vonalaiból. 

A megyeházának benső udvara még mindig egy barokk-quadra-
tura, chiostro benyomását kelti. Tán a török idők előtti monostor 
a laprajzát lehetett követni, mikor a kurucérzésű Mérey Mihály esz-
tergomi kanonok, mint szekszárdi javadalmas apát megkezdte Szek-
szárd újraépítését. A nagy magyar mult annyira eleven volt még itt. 
hogy még a német Trautsohn János grófot is megihlette, aki Méreynek 
lett utódja (1717—1757) és magyar szentek képeivel és szobraival éke-
sítette az általa felépített templomot. Ezek a német javadalmasok 
(Trautsohn után Rodt Ferenc konstanzí bíboros-püspök lett Szekszárd 
apát ja) a barokk-restauráció képviselői voltak és ha ma hibáztatjuk 
ez ősi egyházi javadalmak idegen kézre adását, a hiba tán nem az 
ő részükön van, mert ők egy magyar megyeszékhelynek adták meg 
örök időkre méltó középpontját, hanem abban az egyházpolitiká-
ban, mellyel a bécsi udvar figyelmen kívül hagyta e javadalmak 
eredeti célját és ezzel megakadályozta az ősi bencés apátság feltá-
masztását. Hogy idegen létükre jövedelmüket itteni templomok, szék-
házak, plébániák építésére fordították, ez a magyar föld és a ma-
gyar mult alakító erejét mutatja. Ez a mult okulásul szolgálhatna 
azok számára, akik meg akarják bolygatni azt az egyenes vonalú népi 
fejlődést, mely a magyar földön begyökerezett idegenek vérét és szel-
lemét épp úgy magyarrá tette, mint a szekszárdi hegy a rajnai riz-
linget, a burgundit, vagy a furmintot. 

Másnap július 6-án miséztünk a templomban, utána tiszteletün-
ket tettük a plébánián. A plébánia épülete a XVIII. század elejéről 
való, bizonyára Mérey apát építtette. A korai barokk várszerű ko-
molysága terjeszkedik hangulatos udvarán, ódon boltívei alatt. Jól 
esett érezni a mai bencések iránt megnyilvánuló kedvességet az ősi 
szekszárdi apátság mai címzetes apát ja részéről. A plébánia a pécsi 
püspökséghez tartozik; innét került a püspöki székre Virág Ferenc, 
a mai pécsi püspök. 

Azt a felvilágosítást nyertük, hogy a híres szekszárdi pince, 
mely a megyeháza (a régi monostor) alá nyúlik be hosszú, hűvös 
bolthajtásos folyosóival, a régi apátság pincéje volt és hogy ez a 
legépebb emléke itt a Mohács-előtti múltnak. Pincelátogatásra szí-
vesen keres az ember jogcímet; ennél jobbat pedig keresve se talál-
hat két mai bencés, aki a bencés mult nyomában jár. El is mentünk 
a pincébe. Leírást ne várjon tőlem senki; a pince, pláne a régi pince 
elég sablonos hely, akárcsak a római katakomba. Mégis megírok any-
nyit, hogy mintha csak a pannonhalmi pince folyosóin jártunk volna 
öblös hordók mellett, óvatosan lépdelve a félhomályban. Az egyik 
falon a pince védőszentje, Szt. János apostol: régi, bizonyára közép-



kor-végi kőszobor. Kezével a mérgezett poharat áldja meg. Hogy a 
szekszárdi pincét nemcsak nézni lehet, de nedűjé t kóstolni is érde-
mes, fölösleges mondanom. Ezen a napon nagy út állt még előttünk, 
estére Mohácson át Pécsig kellett jutnunk, A szekszárdi megyeház 
falán emléktábla hirdeti, hogy 1526-ban innét indult II, Lajos is a 
római hadiúton Mohács felé. Kár, hogy a szekszárdi táblán épp a 
szekszárdi helyi adat hiányzik, János, aki ez időben volt Szekszárd 
apát ja , amint a rendeletet megkapta, 1526, július elején 50 fegyve-
resével és 50 más emberével maga is táborba szállt. Ezért a fővezér, 
Tomorí érsek meg is dicsérte. Mások azt mondták akkor, ,,hadd 
ússzon az barát", otthon maradtak és elúszott az ország, vele együtt 
ők is. (Sörös, Eleny, apátságok. 60.) 

János apátnak és századának hősi halálát meg kellett volna örö-
kíteni a szekszárdi monostorból lett megyeháza falán, 

A régi apátsági templom néhány töredéke, (oszlopfők stb.) a 
szép szekszárdi múzeumban kora középkori építésünk, szobrászatunk 
legjelesebb emlékei közé tartoznak. 

4. Feltámad a mult. 

Szekszárdról Bátaszékre mentünk. A Szekszárd-környéki szőlő-
hegyek messze úton kísértek bennünket, hogy érdeklődésünket az 
úti por teljesen le ne kösse. Bátaszéken 1142-ben a ciszterciek szá-
mára alapított II, Géza király monostort. Ebbe a monostorba köl-
töztek a XV. század derekán, Hunyadi János idején a szentgergeiyí 
bencések törökverő apátjukkal, Imrével. A török járás idején a széki 
apátsági birtok összeolvadt a bátaíval; a bátaí javadalmas apátok 
átköltöztek Székre, itt építettek apáti házat, innét kezelték birtokai-
kat, mígcsak az egyesített javadalom 1751-ben a bécsi Theresianum 
birtokába nem jutott. Azóta a széki apátságnak csak címe maradt 
meg. A birtokon (mely idegen célt szolgál ma is) és a címen kívül 
nehéz volna a hatalmas sváb faluban más régi emléket találni. A 
falu dísze gyönyörű új gótikus temploma, mely részben a középkori 
romok felhasználásával a XVIII. században megújított, 1903-ban 
tövig lerombolt templom helyén épült. A falu templomtere a kör-
nyező épületekkel némileg még a régi uradalmi világra emlékeztet. 
Báta felé közeledünk. A hadak út ja ezen a tájon valamikor zarán-
dokok lépteitől porzott, a lankás vidéken a sárközi nép színes cso-
port ja i vonultak és messzeáradt a lelkes ének ajkukon, A bátai Szent 
Vér a középkor folyamán a Szt, Lászlótól alapított apátságot orszá-
gos hírűvé tette. A XV. század elejétől már nagy híre van annak az 
eucharisztikus csodának, hogy Bátán oly szentostyát őriztek, mely-
ben Krisztus vére vált láthatóvá testének darabjával, Főleg a Hu-
nyadi-család viseltetett nagy kegyelettel a Szent Vér iránt, minek 
jeléül gazdag adományokkal, ékes felszerelésekkel halmozta el az 
apátságot, A mohácsi vész után elpusztult az apátság, az ereklyének 
pedig nyoma veszett. 



Már Szekszárdon hallunk arról, hogy Bátán új templom épül, 
szépségének híre megelőzi látását. A szekszárdi múzeumban néhány 
követ is láttam a régi bátai apátsági templomból, Zarándoklelkemet 
megfogja a sárközi tájkép, melynek peremén hamarosan feltűnt a 
falu fölött a bokros domboldalról fehéren égreszökő román torony. 
Vízmosásos parton közeledünk a falu felé, ez is megérdemelné a ta-
nulmányt, gyönyörű oszlopos tornácai, házai szép rendben sorakoz-
nak egymás mellé. Örül az ember, hogy itt, ahonnét a török 1539-ben 
10.000 rabot hajtott el, ily népes magyar községet talál. A magyar-
ság életerejének örülnénk, ha Faith Jenő apát úr fel nem világosí-
tana arról, hogy ezt a nagy népi kultúrájú parasztságot is a pusztu-
lás fenyegeti a Sárköz kálvinista népétől beszivárgott egyke miatt. 
A török veszedelmet kibírta ez a nép, melynek — igaz — messziről 
való gondviselője, ura nem kisebbhírű ember volt 1627—1645 közt, 
mint Veresmarty Mihály, akit a magyar irodalom Megtérése Históriá-
járól ismer, — de az egyke a töröknél is nagyobb baj t hozhat rája . 

Milyen szépek, tiszták ezek a parasztházak! Honnét került ide 
ez a sok oszlopos tornác a Sárvíz és a Duna mellé? Olyanok, mintha 
római peristílumok, pompei udvarok állnának szép rendben ebben az 
ősi magyar faluban. Tán a régi monostor chíostroja, árkádos benső 
udvara szolgált még mintául a török előtt ennek a házépítésnek. 

Nincs időnk elmaradozni népművészetünk eredetének problé-
máin, mert a dombon épült új templom nagyon vonz. Elébe kerü-
lünk, homlokzatát élvezzük, mellénk szegődik kalauzul Faith apát 
úr, akinek a szíve, szívós igyekvése, megvalósította gyermekkorának 
álmát, idevarázsolta ezt a gyönyörű istenházát. 

Elmondja maga, hogy nagybátyja volt itt a plébános, ő meg 
diákkorában itt szokta tölteni a nyarat. Érdekelte Báta múltja, 
minél többet foglalkozott vele, annál inkább megragadták a bozóttal 
benőtt hegyoldal nagy és szent emlékei. Először képzelete építette 
fel a régi helyén a bátai templomot, aztán pap lett és mikor a plé-
bánia megüresedett, megpályázta. Egy életet töltött már itt és egy 
év óta boldogan gyönyörködik az épülő templomban. Lechner Tibor 
tervei szerint épült, Hóman miniszter úr nemes nagylelkűsége tette 
lehetővé, hogy a rombadőlt mult fölött feltámadjon ez a messzevilá-
gító fehér csoda. Finom ívű oszlopos előcsarnok fölött római bazilika 
homloka néz messze tá jakra; a Magyarok Nagyasszonya, Szt, István, 
Szt. László reliefképei maguk is mintha a régi áhítat megtestesülései 
volnának. It t igazán megéled a középkor és mégsem érzi az ember 
ódonnak, avultnak, kópiának, mert mai érzés, mai lélek ül az osz-
lopfők faragásain, a szobrok, díszek vonalain. 

Amint belép az ember a templomba, a három hajó oszlopokkal 
tagolt, napfény járta arányos csarnoka most is azt az érzést kelti 
az emberben, mint midőn a fejét keresztvíz alá haj tó ősök először 
léptek az Isten házába. Valami bájos egyszerűség, nagyvonalúság 
teszi otthonossá ezt a templomot. A mennyezeten barnás-piros virág-
díszítés, sárközi ízlés, hazai formák, A benső térképzést remekívű 
szentély teszi templomossá. A toronyból szemet vonzó, lelket tágító 
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kilátás a Duna síkjára, távoli erdőre, a Szekszárd felé hullámzó 
dombvonulatra. 

A templom előtti téren kopácsolnak a kőfaragók. Bátán megint 
csoda történt. Feltámadt a mult, az elveszett Szent Vér új hajlékot 
épített magának az Eucharisztia nagy magyar esztendejében. Vajha 
magasba szökne megint őseink áhítata e szent helyen! 

Amikor az új templom helyét egyengették, a föld mélyén meg-
találták a régi templom és monostor alapfalainak menetét, A nyo-
mok két egymás után épült templomra, egy román és egy gótikus 
templomra engedtek következtetni, A monostorból semmi más nem 
maradt, mint egy elhamvadt halomban néhány könyviniciálé. 

Régi bencések keze rajzolta őket. A könyvek elégtek, csak a 
kezdőbetűk maradtak. A magyar történelmet, magyar kultúrát jel-
képezi ez a tény is. Nagy kezdőbetűk, díszesek, ékesek: Árpád és a 
honfoglalás, Szt. István, Szt. László, Hunyadiak, Mátyás, A szöveg-
sora elpusztul, a századok vége lerombolja az első évtizedek kezdé-
sét. De az iniciálé megmarad és az utódok nem nyugosznak addig, 
míg a megkezdett sort be nem fejezik. 

Valahogy úgy érzem, de szép volna a magyar jelen, ha sok 
Faith Jenő akadna, aki a múltból megmaradt iniciálék sorát tovább 
írná! 

Minden ősi apáti címünk, mit mai emberek, papok viselnek dísz-
ként — egy-egy itt maradt kezdőbetű, melyet nagy elődök azért írtak, 
hogy a sor meg ne szakadjon, folytatóra találjon! 

Autónk tovaszáguld, megint közel kerülünk a Dunához, Mohács-
nál kocsink mintha Kisfaludy elégiájának ütemét verné zakatolva. 
Ha időnk volna, mehetnénk délebbre, a Dráva-Duna szögletbe, hol két 
apátságunk volt: Szent Péter és a Siklós melletti Szent-Trinitás. A 
Dráva mentén fölfelé még kettő, Osztromindszent és Babocsa. De 
ezekhez most nem juthatunk el. Igyekvésünk célja: Pécsvárad. 

Pécs maga is bencés emlékeket idéz, világhíres székesegyházát 
az Imre-legenda bájos szentje, B. Mór püspök rakatta. Itt ért Szt. 
Gellért magyar földre, innét ment Pécsváradon át Fehérvárra. 

5, Megbolygatott sírok. 

Pécs táján ráncosodni kezd a magyar föld képe, az autó völgybe 
le, hegyre föl szalad az egyenetlen útakon, sárga búzatáblák válta-
koznak zöld tengeri-földekkel. Baloldalt a Mecsek hegyei emelked-
nek, előttünk messziről a Zengőhegy integet. A völgyekben patakok 
szaladnak, falvak bújnak meg, némelyiket csak a falutorony árulja 
el. Pécsvárad úgy fekszik a vár alatt, mint Szt. Márton a Szent-
hegy alatt. A régen Vashegynek, mons ferreusnak nevezett emel-
kedésen — a Zengőnek egyik alább maradt nyúlványa — hagyma-
tornyos, négysarkú vár, a falak fölé falombok borulnak, mellette 
közel két barokk-templom, egyik a temetőben van, a másik a mai 
plébániatemplom. A plébánia tekintélyes barokk épület, templomá-



nak stílusa, díszítése a magyar rokokó legszebb emlékei közé tartozik. 
(A temető-templom a régibb, lehet, hogy középkori falrészletek is 
vannak benne.) A plébániatemplomot Elz Károly gróf, javadalmas 
apát építette (1737 után került a javadalom birtokába), aki az apát-
ság falvaiban is sok templomot épített. 

A régi apátság — Szt. Istvánnak Pannonhalma után a második 
monostoralapítása, — a mai vár területén volt. A várfalak még bi-
zonyára a monostort övezték valaha. Hangulatos hely ez, itt is a 
tá j szépsége, a remek kilátás fokozza a rom hatását- A falakon 
belül az Egyetemi Alaphoz csatolt javadalom jószágigazgatóságának 
épületei. Egy emeletes ház pincéjébe vezetnek bennünket. Kézilám-
pával kell pótolni a gyér világítást, mely eredetileg kétfelé hajló bolt-
íveket csal elő a homályból, melyeket újabb erős ívekkel támasz-
tottak alá, valószínűleg, mikor az emeletet ráépítették. Be is mentem 
e dohos helyiségbe, a homályban nehéz volt eligazodni, lábam gödrök 
szélén botorkált, itt-ott csontok roppantak meg alattam. A vezető az-
tán felvilágosított, hogy míg egy pécsi régész a szentistváni alapfa-
lakig akart itt leásni, sírok bukkantak elő a falak mentén is, a helyi-
ség közepén is. Szép rendben nyugodtak a csontvázak egymás mel-
lett, az egyikben két csontváz volt. Semmi más nem volt a sírokban, 
se pénz, se dísztárgy stb., csak a csontok. Igazán nem volt áhítatos 
dolog nyitott sírok gödrein járni, egy olyan helyen, melyből némi 
jóakarat és az apátság dús javadalmának máig megmaradt bevétele 
koraközépkorunk egyik legértékesebb emlékét állíthatná helyre. 
Mert hiszen ez a pince valószínűleg a régi pécsváradi templom krip-
tája, alsótemploma volt, hasonló a pécsihez, veszprémihez, pannon-
halmihoz. Ott nyugosznak sorban a régi bencések, most nyugvóhe-
lyüket is megzavarták. A török nem bántotta sírjaikat, hagyta őket 
békén a földben. Lehet, hogy Asztrik apátnak társai is ott vannak, 
ő maga Kalocsára került. Bizonyára itt nyugszik a monostor második 
apátja, Bonifác, aki a magyarság térítése közben szerzett sebébe 
halt bele. 

Bizony nyomasztó volt ez a látvány épp Pécsváradon, hol valaha 
a Szent Király járt, hol az ország déli részének térítése kezdődött, 
hol Pannonhalmához hasonlóan a magyar mult fenséges emlékei él-
hetnének. 

Aztán Pécsvárad mai címzetes apát jával töltjük kedvesen az 
időt. Ö meséli, hogy a régi bencések másik emléke a község vízve-
zetéke, mely ősidők óta facsövekben hozta le a vizet a Zengőhegyrői. 
A facsövek elkorhadtak, Zsolnai-féle agyagcsövekkel cserélték ki 
őket. Ügy mondja a nép, azóta már nem oly friss, üdítő a Zengőhegy 
forrásaiból ideereszkedő ivóvíz. 

Ilyen szent helyen amúgy is kedve van az embernek elmeren-
geni, Pécsváradon eszméltet a rom, a vízvezeték, az a tény, hogy 
itt az apátság árnyékában nagy temető terül el, benne alig talál az 
ember magyar nevet. A török idők alatt az apátság népe református 
lett; nem a régi vezetéken át szívta már magába az evangélium élő-
vizét. Bizony megváltozott az íze, zamata a népélet örök forrásvizé-
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nek, a hitnek! Amikor a környékről kitakarodott a török, az apát-
ság birtokába Zirzendorfok, Harrachok, Elzek kerültek, velük jöt t 
a régi falvakba Isten tudja, merről az ú j telepes nép, németek, svábok, 
ellepték ezt az ősi magyar földet, A barokk-kor javadalmasai itt is 
boldogan alkalmazkodtak a magyar hagyományokhoz, (a plébánia-
templom egyik oltárképe Szt. István megkeresztelkedése) de ma ezt 
a szentistváni földet Schwäbische Türkei-nek kezdik mondogatni és 
a temetőben, hol az elmúlt évtizedekben már gyarapodtak német 
neveknél is a magyar felírások, pár éve alig látni magyar szót a 
köveken. És mindez azért, mert itt van a bírtok, amit Szt. István 
adott a bencéseknek, de nincs itt az a magyar kultúrát ápoló testü-
let, mely már Szt. Gellértnek két magyarul prédikáló szerzetest 
tudott küldeni Marosvárra. 

(Folytatjuk,) 



KÖNYVEK. 

Jedlik Ányos. 

Nemcsak a Szt. Benedek-rend, hanem a magyar tudományos világ adós-
ságát is lerótta Ferenczy Viktor győri bencés tanár, amikor hatalmas, párat-
lanul lelkiismeretes munkával végre megírta Jedlik Ányos életét, tudományos 
és föltalálói munkásságát." 

Az életrajz írójának sikerült Jedlik hagyatékának és jegyzeteinek szinte 
kis papírhegyet alkotó tömegét felkutatni és így Jedlik életére és munkássá-
gára vonatkozóan egészen új adatokat közölni ebben a 4 kötetre terjedő, több 
mint 700 oldalas hatalmas műben. Jedlikkel, munkásságával számos értékes 
cikk, tanulmány foglalkozott már, de egyik sem ad kimerítő, teljes egészet. Ezt 
nyúj t ja az összes fölkutatható források, feljegyzések lelkiismeretes áttanulmá-
nyozása nyomán Ferenczy könyve, 

A mű első része Jedlik életének első félszázadát tárgyalja. A Szimő köz-
ségben 1800. jún. 11-én született és onnan 1808-ban Nagyszombatba elszármazó 
if jút 1817-ben már Pannonhalmán találjuk. Felsőbb tanulmányait ott kezdte 
meg, majd Győrött folytatta és 1822-ben ugyanott már az egyik grammatikai 
osztály tanára lett. 1825-ben szentelték pappá és 1831-ig Győrött tanárkodott 
a líceumban, Utána 9 évet a pozsonyi királyi akadémián töltött, mint a fizika 
tanára, ahonnan 1839-ben került a pesti kir. tudományegyetem fizika-mechanikai 
tanszékére és itt munkálkodott 1878-ig. A jól megérdemelt, de további munká-
ban töltött, nyugalom éveit Győrött töltötte 1895. dec. 13-án bekövetkezett 
haláláig. Ezen első rész az életrajzi adatokon kívül részletesen tárgyalja 
Jedliknek a pesti egyetem szertárának jobb felszerelése érdekében vívott erő-
feszítéseit, harcait, majd Jedliknek a nemzeti felébredés természettudományi 
mozgalmaiban való élénk részvételét. A szabadságharc viharában hazafiúi köte-
lességének átlagon felül eleget tévő Jedlik is e részben kap egy teljes fejezetet. 

Az életrajz sorrendjében elsőnek a szódavízgyártásra vonatkozó kutatá-
sokat ismerjük meg. Még 1829-ben kezdi meg Jedlik ezirányú kísérleteit és 
1830-ban egy bécsi szaklapban közzé is teszi a kutatás eredményeit. Később 
egészen nagyüzemszerűen készít Pesten szódavizet, de a gyártás 1852-ben meg-
szűnik. Ekkor már az optikai rácsok kutatása ejtette rabjává Jedliket. Már 
1843-ban tökéletesített szerkezetű osztóképet tervez teljesen új elvek alapján. 
S hogy sikerrel, annak bizonyítéka az, hogy ezzel a géppel — némileg javított 
állapotban — később Palatin Gergely 1 mm-re több mint 2000 vonalat húzott. 
Még Jedlik életében az általa készített rácsok nemcsak Magyarország minden 
fizikai szertárába, hanem Bécsbe, Párizsba, sőt Amerikába is eljutottak. 

Az életrajz második része teljesen Jedliknek a galvántelepek tökélete-
sítésére irányuló munkájával foglalkozik. Az ő korában egyéb áromforrás híján, 
aki az áram törvényeit, annak mágneses erejét akarta vizsgálni, nagy elektro-
mos fénnyel akarta optikai kísérleteit bemutatni, annak elektromos teleppel kel-
lett dolgoznia. Ez azonban csak ideig-óráig szolgáltatott áramot és azt sem 
egyenletesen. Jedlik is előbb Volta-féle telepet, majd Daniell-féle elemeket hasz-
nált, de az ezekkel való elégedetlensége már 1842-ben arra késztette, hogy a 
Grove- és Bunsen-elemeket vegye használatba és az azok tökéletesítésére irá-
nyuló több mint 20 éves munkáját megkezdje. Felismerve a tökéletesítés útját, 
négy feladat merült fel előtte: a savakat szétválasztó cella ellenállását a lehető 

# Ferenczy Viktor: Jedlik Ányos István élete és alkotásai. 1800—1895. 
Győr, 1936—1939. 4 kötet. 



legkisebbre kell csökkenteni, a drága és nehezen kapható szénlemezeket olcsó 
házi gyártással előállítani, az ártalmas gőzöket elvezetni, a telepeknek savval 
való megtöltését, kiürítését egyszerűsíteni, A négy feladat megoldására Jedlik 
saválló papírral burkolt kénkeretes cellákat készített, majd a szénlemezek pót-
lására 1842-től végzett igen sok kísérletezés után kátrányos lemezeket használt. 
A szénlemezek rézvezetékének kettős védőburkolatával azokat a felszálló mérges 
gőzöktől védte meg. A védő burok Jedlik kísérletei szerint szappannosított stea-
rin volt, amit ő stearininnek nevezett el. E burkolásra még cerinint is használt. 
A papírcellás zárt telepek gyártásában olyan gyakorlatra tett szert, hogy azo-
kat üzletszerűen kezdte gyártatni és munkatársaival a párizsi kiállításra is ki-
vitték és bemutatták 1855-ben, Később Jedlik egyfolyadékos elemet is készített, 
még pedig előbb platinázott két-szénlemeze6 papírcellás elemet (ami egyedül-
álló az elemek történetében), utóbb pedig Smee angol fizikusnak egyfolyadékos, 
cella-nélküli elemét tökéletesítette úgy, hogy a platinázott ezüst lemez helyett 
szénlemezt használt. 1858-ban kezde meg a gyorsan pusztuló papírcellás ele-
mek helyett az állandóbb agyangcellás telepek készítését, amelyeknél már igen 
szellemes módon az áram egyenletességének biztosítását is megvalósította. 

Ugyancsak a második részben olvashatunk Jedliknek azokról a kutatásai-
ról is, amelyeket az elemek sarkításának megszüntetésére fordított, továbbá 
gázelemes és hőelektromos telepeiről. Érdekes Jedlik forgópillás fénymérője: 
közvetlenül a Napnak ragyogó fényével igyekezett összemérni az ember ívlám-
pájának az erejét. Sokat foglalkozott ívfény-szabályozó tervezésével és több 
megoldást is talált reá. Természetes, hogy telepei teljesítményének mérésére is 
készített ez a sokoldalú tudós eszközöket, így egy összetett forgó voltamétert, 
órával szabályozott motoros áramórát, majd az áramerősség állandósításához ön-
működő szabályozót is tervezett. 

Az életrajz harmadik, láthatólag a legnagyobb szeretettel megírt és leg-
terjedelmesebb része, Jedliknek a villamfeszítők, motorok, induktorok és di-
namók szerkesztésére irányuló munkáját írja le. Az elektrosztatika terén meg-
valósított alkotásai közül megismerjük a Holtz-féle megosztó gép tökéletesíté-
sére, nagyfeszültségű villamosságot nagy mennyiségben fejlesztő nagyszerű meg-
osztó gépek készítésére irányuló munkáját. Magas feszültség létrehozására 
Holtz-gépeket kapcsolt sorosan és párhuzamosan, majd leideni palackokból ké-
szített nagy feszültség előállítására láncolatot. A nagyméretű leideni palackok 
helyett kisüregű üvegcsöveket is használt és kísérletei ezekkel Í6 igen jól 
sikerültek. Sajnálatos, hogy ezirányú kísérletei külföldön, a tudósok között sem 
hiányzó féltékenység miatt, nem találtak elismerésre, bár az 1873-ban rendezett 
bécsi világkiállításon a haladási érmet Siemens ajánlatára megkapta Jedlik az 
ott kiállított 4 sűrítős és 8 6Űrítős villamfeszítőiért, sőt királyi elismerésben 
is részesült, 

Jedlik a külföldi fizikai folyóiratok birtokában állandó figyelemmel kísérte 
a fizika és különösen az elektromosság fejlődését és így tudott Ampère és 
Faraday felfedezéseiről, amelyeket az áram okozta „varázslatos forgások" terén 
tettek, A leírások alapján meg is ismételte kísérleteiket és 1829-ből való fel-
jegyzéseiből látjuk, hogy már ekkor általánosítja zárt áramvezetőkre az elektro-
mágneses forgások elvét s ezzel minden más kutatót megelőz. 1829-ben fedezte 
fel a kommutátort, az önműködő áramváltót, 1830-ban pedig megszerkesztette 
az első elektromágneses készüléket, amely az elektromos áram energiáját köz-
vetlenül forgó mozgási energiára alakította át. Ezt a készüléket nevezte Jedlik 
villanydelejes forgonynak s ez az elektromágneses motoroknak az őse, Jedlik 
1841-ben már elektromos mozdonyt tervez s annak egyik őspéldánya a győri 
gimnázium szertárában meg is van. 1847/8-ban egy motort tervez, ami nem más, 
mint egy egysarokpárú, többfázisú szinkrón mótor galvánárammal, 1854-ben már 
összeépít két 1830-as forgonyt és kétdelejes forgonynak nevezi. Utóbb 3, majd 
4 delejes forgony is készül, A különböző készülékek továbbfejlődése végre elért 
a tetőponthoz, Jedlik felismerte a dinamó-villamos elvet és megtervezi sok munka 
után az első dinamót, az egysarki villany indítót. 1859 novemberében már ké-
szen áll az egyetemi szertárban. Jelentős munkát végzett Jedlik az induk-
torok és transzformátorok őseinek tökéletesítése terén is. 

A negyedik részben még néhány találmány ismertetését találjuk; így higa-



nyos légszivattyúk, hullámgépek és rezgési, valamint rezgéseket rajzoló gépe-
zetek leírását. Érdemes még megemlíteni, hogy Ferenczy 76 darab, részben vagy 
teljesen megvalósított Jedlik találmányt sorol fel, E negyedik rész méltat ja még 
Jedlik munkásságát, amit a magyar tudományegyetem, valamint tudományos 
műnyelvünk fejlesztése érdekében fe j te t t ki, Jedlik érdeme a dugattyú, eredő, 
összetevő, hanglebegés, merőleges, vetület és más, ma már közhasználatú sza-
vak. E rész ismerteti még Jedliket, mint tankönyvírót, mint a tudományos tár-
saságok tagját , mint tanár t és mint a pesti egyetem Rector Magnificusát. Az 
utolsó fejezet a nyugalomnak dolgos éveit élő Jedliket rajzolja meg. 

Csak vázlatosan ismertethettük a nagy munka rendkívül gazdag tartalmát. 
Alig olvastunk nagyobb lelkiismeretességgel, hűségesebb szeretettel megírt élet-
rajzot. A könyv évek lankadatlan, szerető munkájának érett gyümölcse. Tiszta, 
éles vonásokban rajzolódik az olvasó elé nemcsak a kutatás lázában égő ter-
mészettudós és fáradhatat lan nagy föltaláló képe, hanem Jedlik nemes, gazdag 
egyénisége is: a rendjéhez, egyházához, hazájához a legsúlyosabb időkben is 
törhetetlen hűséggel ragaszkodó ember, a kiváló szervező és pedagógus, a jó-
ságos emberbarát. A könyv rendkívül gazdag értékes kor-, tudomány- és kultúr-
történeti adatokban. Különösen hálásak vagyunk Ferenczynek, hogy a dinamó 
kérdésében az erre vonatkozó igazságtalan bírálatokkal szemben végre teljes 
igazságot szolgáltat Jedliknek. A szerző a szó teljes értelmében egész munkát 
végzett. Könyve nemcsak a szakkörök, hanem minden magyar kultúrember 
érdeklődésére is joggal tarthat számot, 

Legányi Norbert. 

Bölcselet 

Caesare Carbone: Circulus phílosophicus seu obiectionum cumulata col-
lectío iuxta methodum scholasticum. Vol, VI, Ethica, Marietti, Taurini. 1939, 
X I + 495 1. Fűzve 20 líra 

Carbone előbbi köteteivel már jó nevet vívott ki magának a skolasztikus 
bölcselet művelői között . Kitűzött célja is nagy elismerést érdemel. Valamely 
tudományt ugyanis csak akkor tudunk elménkben alaposan feldolgozni és rend-
szerezni, ha nemcsak pozitív oldaláról, hanem negatív szempontokból, tehát 
az ellene emelt vagy méltán emelhető nehézségek alapján is megvizsgáljuk. Az 
etika modern tudomány, nem ugyan eredetét és életkorát, hanem inkább a 
mai időkben fokozott korszerűségét tekintve. Ez határozza meg módszerét is, 
de még inkább a benne tárgyalt kérdések különböző irányokban szét ter jedő 
vagy összeszűkülő körét is. Tehát mindig a kor ü tőerén kell tartania kezét. 
Nem mintha el kellene vetnie, ami régi és mindig örök érték marad és futnia 
kellene az után, ami szivárványszerűen felragyog, de hamarosan szerte is 
foszlik hát terével együtt. Inkább mindig be kell látnia a kor szellemét: ho-
gyan kapcsolódik és kapcsolódhatik bele a régibe, a múltba, milyen új kér-
désekkel egészíti ki azt és milyen té ren ütköződik vele össze. Carbone inkább 
az előző korok, de nem a jelenkor nehézségeit szedi szét a skolasztikus 
módszer alapos felkészültségével, igazán mintaszerűen, bár nem minden meg-
oldását fogadhatjuk el teljesen kielégítőnek. Az etika legújabb kérdéseiből 
felénk özönlő nehézségeket nem érinti. így pl. a legújabb totális-államelméle-
tek egészen másban lá t ják az ember célját, az erkölcsi eszményt, mint a le-
tűnt kork erkölcsbölcseiői. Ezekkel szemben nagyon, de nagyon hangsúlyozni 
kellene a személy öncélúságát és boldogságának annyira személyhez kapcsolt 
jellegét, hogy az személytelen valamiben fel nem lelhető, sőt pallérozott ész-
szel, igazán emberi gondolkodással fel sem fogható. Igaz ugyan,, hogy ezek az 
új nehézségek a régiekben nagyrészt bennük rejlenek, de mégis nagyon kevés 
ember bíbelődik kihüvelyezésükkel: a legtöbb embernek szájába kell rágni, 
hogy megérthesse azoknak sokszerűségét s így legyűrni a sokat hangoztatott 
elvek szuggeráló hatásának erejét. Szép latin nyelvével különösen tetszetős 
a bevezetés. A többi részek latinsága már teljesen a skolasztikus bölcselet 
nehéz páncélzatába öltözött. Dr, Hegyi Dámján. 



Hittudomány. 
Anton Schütz: Christus mit uns. Geist und kraft der eucharistischen Wirk-

lichkeit. Kösel-Pustet, München. 1939. 288 1. Kötve 5.50 RM. 
Schütz Antal, budapesti egyetemi tanárnak az Eucharisztiáról magyarul 

megjelent könyvét méltán fordították le német nyelvre. Hisz nemcsak a ma-
gyar kat. hittudománynak nagy értéke, hanem a világ kat, hittudományi iro-
dalmának is valóságos nyeresége- Még pedig két okból. Mert nemcsak tudo-
mányos szempontból alapos és megbízható, bár célja nem is pusztán tudomá-
nyos és módszere sem a megszokott tudományos módszer nagy külső fel-
készültséggel pompázó, jegyzetekkel teleszórt göröngyös útja, hanem egy-
szersmind olyan szempontokra is ráirányítja figyelmünket, amilyeneket korunk-
nak a hittudomány nyugodt és sziklaszilárd alapjait mind jobban elhagyó és 
lidércfények, kérészéletű gondolatok, eszmék után futó dinamikus lendülete 
jótékony gátakként megkíván a hittudományoktól is s amilyeneket más hit-
tudományi könyvekben meg nem találhatunk- Az egyes emberekben az 
Eucharisztia kat. tanával szemben rendesen felmerülni szokott nehézségeket 
egy-egy, a mai kor emberének világából kölcsönzött hasonlattal vagy pedig 
megkapóan ügyes okoskodással könnyedén szétmállasztja- Amelyek viszont 
még Schütz világos boncolgatása után is megmaradnak, rendszerint nem magá-
ból az Eucharisztia tanból, hanem leginkább az olvasó torzult Isten-fogalmá-
ból és az ezzel szorosan egybefüződő egyéb hamis fogalmakból erednek s így 
ezeknek eloszlatására a szerző nem is terjeszkedhetik ki. Schütz könyvének 
tehát legnagyobb értéke, hogy az örök igazságokra, alapokra ráépítve is ki-
válóképen mai, de a maiságnak nem riportszerü, elmúló hangulatjellegű jelen-
tésében, hanem igazán a mai hittudomány színvonalán a mai művelt közön-
ség számára tartott előadások foglalata. A fordítás azonban nem mindenütt 
teljesen szakszerű. így pl. a „bennfoglalt hit" (fides implicita) fordítása „ver-
hüllter Glaube"-val kevésbbé megfelelőnek látszik- Dr. Hegyi Dámján. 

Aertnys—Damen: Theologia Morális secundum doctrinam S. Alfonsi de 
Ligorio. Editio XIII. Marietti, Torino. 1939. 2 kötet, XX + 764+IV + 824 1. 80 líra, 

Aertnys már régóta használt tankönyvét a Hitterjesztés római egyetemé-
nek tanára, Damen, az új törvénykönyv szellemében dolgozta át és adta ki 
megbővítve újra. Az egyetemeken szokásos beosztást követve nemcsak az alap-
vető elveket és különböző jellegű kötelességeket, parancsokat tartalmazza és 
tárgyalja, hanem a szentségekről, az egyházi törvénykönyvben foglalt bűnökről 
és büntetésekről, valamint a búcsúkról szóló részt is fölöleli. így tehát mind-
azokat a kérdéseket áttekinthető és könnyű rendszerben fejtegeti, amelyek-
nek a gyóntatásban valamiképpen jelentőségük van. Természetesen a szentsé-
gekről a tisztán erkölcstani kérdéseken kívül a dogmatikai megalapozásra és 
a lelkipásztorkodástnba tartozó részekre is kiterjeszkedik a lelkipásztorkodás-
tanban tapasztalt és megkövetelt keretek között. Ezért sokkal több, mint szi-
gorú értelemben vett erkölcstan; de a nélkül, hogy ezzel az erkölcstanban 
annyira szükséges tisztánlátást zavarná, elhomályosítaná. 

Aertnys—Damen Szent Alfonznak, rendjük alapítójának, az erkölcstan 
doktorának hűséges fiai, követői. De nem rabszolgamódon. Szent Alfoznak el-
avult vagy korunkban már téves véleményéhez nem ragaszkodnak. Ha pedig 
mesterüknek véleménye az erkölcstani tudósok általánosabb véleményével 
szemben már nem tarthat számot akkora valószínűségre, hogy rendi hagyomá-
nyaik szerint el kellene fogadniok, de viszont még nem is teljesen valószínűt-
lenek, a két véleményt elfogulatlanul felsorlják egyéni véleményüknek hangoz-
tatása nélkül. Ezzel is csak tiszteletüket akarják megmutatni Szent Alfonz nagy-
sága iránt. Ez a józan és mérsékelt hagyományszeretetük és rendi tanítómes-
terükhöz való ragaszkodásuk még akkor sem vált ki ellentétes érzületet, ami-
kor véleményük az ismertető meggyőződése szerint legfeljebb csak külső való-
színűséggel bír, de belső, tudományos érvek alapján valószínűnek nem látszik. 

Habár a lelkiismereti meggyőződésnek az alanyi beszámíthatóság terén 
való döntő jellegű fontosságát minden korlátozás nélkül elismerik és ennek 



kellékeit a mai tudományos álláspontnak megfelelően vázolják és magyarázzák 
is, — talán csak a poszthipnotikus cselekvések beszámíthatóságának egy kissé 
erősebb hangsúlyozásával tévednek —, mégis legnagyobb részt a tárgyi jegyek 
kifejtésére szentelik munkájukat. Az újabb kutatásokat ismerik és felhasznál-
ják, Azonban Aertnys—Damen művével kapcsolatban szintúgy, mint a legtöbb 
most használatos erkölcstani könyvvel kapcsolatban nagyon, de nagyon hang-
súlyozni kell, hogy bennük elméleti fejtegetéseik és gyakorlati útmutatásaik 
terén is igen sokszor a jogi beszámítás érvényesül a tisztán erkölcsi s így 
egyedül jogos, mert evangéliumi beszámítás rovására. Ezért még mindig a jogi 
emlőkön megerősödött kazuisztika túlnyomó eleven ereje, no meg a tiszta 
erkölcsi beszámítás kellékeinek mostoha vizsgálata, elemzése és a modern 
lélektani kérdések erkölcstani szempontból való kellő kifejtésének és alkal-
mazásának hiánya a felelős. Pedig a gyóntatószékben és az egyéni életben 
mégis csak a tiszta erkölcsi beszámítás a mult bírája és a jövő irányítója; a 
jogi beszámítást csak akkor kell alkalmazni, ha a cselekedet, akarati elhatá-
rozás a tiszta erkölcsiségen kívül jogi területet is súrol vagy ugyanúgy jogi 
téren is mozog. De a jogi beszámítás még ekkor is csak a cselekedet külső 
ér tékét érinti, az erkölcsi beszámítás tőle legalább is bizonyos fokig független. 
Az ismertető ezzel az elvi követelményével még nem akarja a jogi beszámítás-
tól erősen befolyásolt kérdéseknek az erkölcstanból való kiküszöbölését, hanem 
csak a két beszámítás élesebb elkülönítését és a tisztán jogi beszámítás alá 
tartozó és egyszersmind fölöslegeseknek bizonyult eseteknek mellőzését vagy 
legalább is komoly megállapítását. E tekintetben különösen sok kérdést kel-
lene megvizsgálni a voluntarium in causa alapelveinek és alkalmazásuknak 
terén. De ezek inkább elvi megjegyzések, Aertnys—Damen művének értékeit 
egyáltalán nem akarják rontani. Két dolgot azonban nem hallgathatunk el. 
Egyik, hogy a probabilizmus tárgyalásakor nem is említi annak az erkölcsi 
kötelesség jellegéből merí tet t döntő bizonyítékát. A másik a bűnök számbeli 
különbségének első és a többi elvet magában foglaló alapelvének elhagyására 
vonatkozik. Pedig mennyire egyszerű és világos: Annyi számbeli tekintetben a 
bűn, ahány erkölcsi szempontból az akarat i elhatározás. Dr. Hegyi Dámján. 

Társadalomtan. 
Kecskés Pál: A keresztény társadalomelmélet alapelvei. Budapest, 1938. 

Szent István-Társulat kiadása. 
A magyar katolikus szociológiai irodalom jelentős gyarapodásáról adunk 

nagy örömmel hírt. Aki társadalomtani kérdésekkel foglalkozik, lépten-nyomon 
érezte egy alapvető, rendszeres, modern magyar katolikus szociológia égető 
szükségét. A hiányt, amely talán hittudományi főiskoláinkon érződött legéleseb-
ben, Kecskés professzor tökéletesen pótol ja : valóban európai színvonalon álló 
társadalomtannal ajándékozta meg irodalmunkat. 

A munka terjedelmes bevezetése tisztázza a keresztény társadalomelmé-
let jellegét, vázolja annak történetét, megvilágítja a szociológia és társadalom-
filozófia viszonyát. A tulajdonképpeni anyagot két részre osztja: az elsőben a 
társadalomról általában, a másodikban a társadalom fölépüléséről beszél. Az 
első rész tizenhárom fejezetben a társadalom létösszetevőiről, etikai alapjairól 
és életfolyamáról tárgyal. A második rész ugyancsak tizenhárom fejezetre oszlik 
s az alapvető közösségi alakulatok (család, osztályok, rendek, állam, egyház) 
fölépülését, szerkezetét, célját, értéktartalmát s az azokból következő etikai 
normákat ismerteti. Amennyiben szükségesnek mutatkozik, a szerző az egyes 
alakulatok történeti fejlődésére is kitér. A vitás kérdésekben mindig félreért-
hetetlenül megjelöli a keresztény álláspontot. Minden fejezethez gazdag, gondo-
san összeválogatott irodalmi jegyzéket is csatol. A könyv kezelhetőségét, hasz-
nálatát nagyban elősegíti a pontos betűrendes tartalommutató. 

Csak röviden jelezhettük a munka gazdag, kimerítő tartalmát. A szerző 
egyetlen társadalomtani korkérdés elől sem tér ki. Mánkájának nagy értékei 
a fogalmak tisztasága, plaszticitása, a szilárd bölcseleti megalapozás, az idevágó 
irodalom pontos ismerete. Nyugodt, biztos kézzel nyúl a legkényesebb problé-



mához is, Apologetikai mellékíz nélkül kapjuk meg a katolikus társadalom-
tannal ellenkező irányok, áramlatok ismertetését, értékelését, A könyv, amely-
nek úgyszólván minden során valami szellemi előkelőség verődik ki, fegyelme-
zett, tisztán látó, az anyagot hiánytalanul, tökéletesen birtokló elme érett műve. 

A társadalomtan kat. főiskoláinkon még mindig nem kapta meg az őt 
megillető helyet. Katolikus értelmiségünk szociológiai ismeretköre ugyancsak 
sivár. Hogy ez az állapot a mai kavargó, alakot kereső időkben súlyos veszé-
lyeket rejt mágaban, azt nem kell hangoztatnunk. Eddig egyik mentségünk volt 
az is, hogy nélkülöztünk megfelelő kézikönyvet. Ez a mentség most elesik. Kecs-
kés professzor a magyar katolicizmus egy égető szükségletét elégítette ki — 
még pedig tökéletesen. Nagy baj volna, ha könyve főiskoláinkon, értelmiségünk-
nél hideg fogadtatásra találna. Szeretnők hinni, hogy az új szociológia egyetlen 
hittudományi hallgatónk könyvállványáról sem fog hiányozni, A plébániák 
könyvtárából, papi, paptanári íróasztalokról természetesen még kevésbbé. 

Blazovich Jákó. 

Egyházjog. 

Dr. Adalbertus Gróh: De iuribus vígcntíbus patronorum privatorum ín 
Htmgaría relate ad curata bénéficia. Róma, Pontificium Institutum Utríusque 
Iuris (disszertáció-kivonat), 1938, 95 oldal, 

A magyar főkegyúri és magánkegyúri jog kifejlődéséről adott áttekintő 
bevezetés után tárgyal a kegyúr bemutató jogáról (praesentatio: fogalma; a be-
mutató kegyúr: föltételek, több kegyúr közreműködése, bemutatás vitás jog ese-
tén, határidők; a bemutatott pályázó: föltételek, variálás; a bemutatás módja 
és jogi következményei); a kegyurat illető anyagi és tiszteletbeli jogokról, — 
Gondos és korrekt a bemutató jog fogalmának elemzése, A részletkérdések 
közül különös figyelemben részesült a kereszteletlenek privilegiális bemutató 
joga; a bemutatandóban megkívánt föltételek a magyar sajátos jog alapján; 
a variáció; az institutio canonicára vonatkozó jogszabályok; a simónia. — Meg-
nehezíti a mű olvasását, hogy az idézetek szövege erősen meg van rövidítve; az 
olvasó nem tud meggyőződni bizonyító erejükről, sőt néhol a következtetések 
az önkényesség érzetét keltik. Sajnálatosan sok a zavaró sajtóhiba. A régi jog-
ból, érzésünk szerint, több anyaggal lehetett volna illusztrálni az egyes kérdé-
seket; bár a szerző a régi jog nevesebb magyarázóit szem előtt tartotta. 

Dezsényi Lóránt. 

Egyháztörténelem. 
Dr. Szalay János; A szombathelyi Szent-Domonkosrendiek lelkipásztori 

működése 1638—1938. Szombathely. Martineum könyvnyomda Rt. 1938. 
300 év gazdag lelkipásztori tevékenységét tár ja elénk a könyv: Szent Do-

monkos fiainak Szombathelyen és környékén kifejtett munkáját. Bemutatja az 
atyák buzgó működését a templomban: elvezet az oltárhoz, a szószék tövébe, 
a gyóntatószékek suttogó magányába, kivisz a betegágyakhoz, a rózsafüzér- tár-
sulatba, és betekintést enged Szent Domonkos fiainak a város határán messze 
túláradó vidéki pasztorációjába is. Külön részben ismerteti a szerző a rend-
ház elöljáróit, halottait. 

A levéltárak és történeti források gondos és bőséges kiaknázásával össze-
állított emlékkönyv méltó megörökítője és beszédes hirdetője a szombathelyi 
Szent Domonkos rendház 300 éves jubileumának. 

Harsányt András: A domonkosrend Magyarországon a reformáció előtt. 
Debrecen, 1938. 

A magyar történelembe törölhetetlenül vésődik be a különböző szerzetes-
rendek áldásos működése. S mivel a hazánkban működött szerzetesrendek közül 
teljes és modern feldolgozású rendtörténete mindezideig csak a bencés rendnek 



van, időszerű és kívánatos volt Harsányi András nagy művének megjelenése, 
mely, ha nem is karolhatja íöl teljes egészében Szent Domonkos fiainak hazánk 
földjén kifejtett gazdag tevékenységét, részletesen ismerteti a rend reformáció 
előtti életét. A történeti források és a rendelkezésére álló irodalom lelkiismere-
tes felkutatása és tanulmányozása után szeretettel merül a protestáns szerző a 
szép, katolikus tárgykörbe. Ismerteti a magyarországi domonkos kolostorokat, a 
szerzetesek tanulmányi rendjét, különös gonddal tárgyalva, és egyes kiemelkedő 
személyek — Nicolaus de Mirabilibus, Petrus Nigri, Jakob von Lilienstein, 
Váczi Pál — vagy iskolák — Buda, Nagyszeben, Pécs — köré csoportosítva a ma-
gyarországi stúdiumokat. Beszél a domonkosok irodalmáról, művészetéről és 
lelkipásztori tevékenységéről is. 

Az alapos gonddal, lelkiismeretes munkával összeállított, 350 oldalas könyv 
nemcsak a Szent Domonkos rend örömét és háláját vívta ki, hanem nagy szol-
gálatot jelent az egész magyar társadalomnak. 

Peter Brove S. J,: Die häufige Kommunion im Mittelalter. 1938, Regens-
bergsche Verlagsbuchhandlung Münster (Westf.j, 

A Jahrbuch für Liturgiewissenschaft köteteiből már évek óta ismerjük 
a kiváló jezsuita liturgikus tanulmányait, kutatásait az Oltáriszentséggel és a 
szentáldozással kapcsolatban. Ezeknek a tanulmányoknak rendszeres és kime-
rítő összefoglalását adja a jelen könyv. A középkorban vizsgálja a szentáldozás 
gyakoriságát, s általában azokat a szép szokásokat, melyek laikusok és papok 
körében, férfi és női kolostorokban, harmadrendeknél és vallásos társulatoknál 
az Oltáriszentség vétele körül kifejlődtek. Feltárja azokat az okokat, amelyek 
miatt a szentáldozás gyakorisága később fokozatosan aláhanyatlott. Gyönyörű az 
a fejezet, melyben rámutat a középkori ember nagylelkűségére, ki nem a maga 
kicsinyes kérései teljesülését kérte az Ürtól, hanem az Egyház nagy gondolataira, 
céljaira ajánlotta fel szentáldozását. 

Aki P, Brove könyvét elolvassa, nemcsak tudományos ismeretekkel lesz 
gazdagabb, hanem lelkileg is mélyül és a középkori ember ragyogó példájának 
követésére buzdul. YEN. 

Bán János: Sopron újkori egyháztörténete, Sopron, 1939. 
Győregyházmegye története egyre szebben bontakozik ki. Dr. Breyer István 

megyéspüspök bőkezű pártfogásával már a negyedik kötet lát napvilágot. Ez 
Sopron város egyháztörténetét ismerteti 1541-től 1780-ig. Nemsokára követi 
Dr, Házi Jenő soproni főlevéltáros szakavatott tollából a középkori rész is. 
Bán kitűnő könyve új világításba helyezi a vallási forradalmi idők sok szennyet 
takaró mozgalmát. Kézzelfoghatóvá teszi, miért is romlott le a katolikus egy-
ház Sopronban és falvaiban. Aztán feltárja azokat az erőket, amelyek segít-
ségével a katolicizmus új erőre tudott kapni a protestáns nyomás idején. Ez 
az erő a selejtes német papság romboló műve után épen a magyar papság meg-
feszített, buzgó munkája volt. A szorosan vett vallási és egyházi életen kívül 
az eddigi kutatóktól elhanyagolt kegyúri kérdés alakulására, változásaira is ér-
dekes új adatokat tartalmaz könyv, A pedagógust érdekli a tekintélyes számú 
helyesbített vagy eddig ismeretlen iskolai adat, a művészt a műemlékek tör-
ténete, a kultúrembert a vallásos társadalmi élet színes rajza, a polgárt a város 
gazdasági, néprajzi és politikai fejlődése. Röviden a város falvainak, Rákos haj-
dani mezővárosnak idevágó adatait is megtalálja az olvasó, Bán munkája nem-
csak tudományos szempontból jelent értéket a katolikus egyháztörténetírás te-
rén, hanem mint olvasmány is mindvégig élvezetes, Mihályi Ernő. 

Galla Ferenc; Borromei Szent Károly hatása Magyarországon, Budapest, 
Stephaneum Nyomda 1939. 40 J. 

Galla Ferenc egy, ny, r, tanár olaszországi és magyarországi gazdag levél-
tári gyűjtésének egy részét dolgozta fel tanulmányában, — Borromei Szent 
Károly egyénisége nemcsak a milanói egyházmegyében éreztette hatását, hanem 
buzgó apostoli munkája az egész katolikus Egyházra kiterjedt, 



Borromei Szent Károly Magyarországhoz való viszonyának és az országra 
tett hatásának ismertetése a szerző célja. Megismertet a trienti zsinaton szereplő 
magyar követek és Szent Károly közti eseményekkel, — azzal a munkával, me-
lyet Borromei Szent Károly fejtett ki, mint pápai államtitkár, a trienti zsinat 
határozatainak Magyarországon való érvényre juttatása érdekében. Élénk vallási 
korkép rajzolódik elénk, amikor Szent Károly tiszteletének magyarországi elter-
jedéséről, a Borromei típusú főpapok és a Borromei lelkületű lelkipásztorok ki-
alakulásáról olvasunk. — Hatalmas anyagismeret, pontos forráskutatás, helyes 
kritikai érzék teszik értékessé Galla professzor munkáját. — Egy olasz nyelvű 
résumée egészíti ki a Szent István Társulat kiadásában megjelent munkáját. 

Jordán Emil. 

Lelkíélet. 
Dom Colutnba Marmion O. S, B.: Krisztus, a lélek élete. Lelkigyakorla-

tok, Fordította Simon Árkád O, S. B. Budapest. A Szent István-Társulat ki-
adása. 435 lap. 

A belgiumi Maredsous bencés apátság másfél évtizede szentség hírében 
elhunyt apátjának, Marmion Kolumbánnak ez a könyve már hét nyelven hin-
tette — XV. Benedek pápa szavai szerint — „az Egyház tiszta tanítását", Sokak 
vágyát váltotta valóra az újabb kor e legkiválóbb bencés aszketikus írójának 
most már magyar fordításban is megjelenő műve. 

Nem a legkönnyebb olvasmány, melyen können átsiklik az ember. Ko-
moly elmélyülést kíván. De rendkívüli módon leegyszerűsíti a lelkiéletet. Nem 
felszínes, nem téved el a jelentéktelen, mellékes dolgok tömkelegében, hanem 
a katolikus Egyház örök, nagy középponti igazságaira építi fel az egész lelki-
életet. Isten örök terve szerint Krisztus a középpont. Az Atya akarata, hogy 
fiai legyünk Jézus Krisztusban, aki minden életszentség legszebb példaképe. Ö 
minden kegyelem szerzője és forrása, megváltásunk művelője az Egyházban és 
a Szentlélek működésén keresztül. Az egész lelki épület alapja a Jézus Krisztus 
istenségébe vetett hit. Az első szentség, a keresztség kettős arculatúvá teszi 
egész életünket: meghalni a bűnnek és élni Istennek, míg el nem jön a boldog 
betetőzés, istenfiúságunk végső beteljesülése, Isten terveinek teljes megvaló-
sulása az örök boldogságban. 

Nem tudjuk, mit csodáljunk inkább ebben a munkában: az imádsággal 
át meg átgyúrt dogmák mélységeinek világos kifejtését, kereszténységünk 
alapigazságainak a lelkiélettel a lehető legszorosabbra kapcsolását, vagy pedig 
egy Krisztussal eltelt léleknek a sorok közül felénk sugárzó melegségét és 
eleven hitét. Nála a Szentírás nem puszta dísz, hanem az alap. Talán ép ez 
kölcsönzi neki az evangéliumi egyszerűséget, minden keresettségtől, mester-
kéltségtől mentességet. Igazi bencés módra értékeli és használja fel a liturgiát, 
a szent hagyományt, a szentatyákat. 

Teljes elismerés illeti meg a fordítót, aki a fordítás minden nehézségét 
sikeresen legyőzte. A legszebb jutalom lesz számára, hogy munkája bizonyára 
sok lélekben ébreszti fel az istengyermekség boldogító tudatát. 

Kívánságunk csak ennyi: bárcsak követné az elsőt Marmion többi mun-
kájának fordítása isi —cs. 

Thomas Michels O. S. B,: Die göttliche Gabe der Vollkommenheit. Feli-
zian Rauch, Innsbruck/Leipzig, 1938, 96 oldal. 

A tudós salzburgi tanár a bencés aszkézisnek egyik értékes gyümölcsét 
nyújtja ebben a munkában, Konferenciabeszédeiben kifejti a természetfeletti 
élet szépségét és lényegét: minden léleknek a Szentlélekből kell élnie és a vele 
való lelki közösség által leszünk élő, tevékenyltagjaí Krisztus titokzatos tes-
tének, Ez a lélekközösség megindul a keresztség szentségének fölvételével és 
fokról-fokra fejlődik az élet teljességéig, melynek kisugárzása elsősorban a négy 
alaperény: az okosság, az igazságosság, a mértékletesség és a bátorság. Üjszerű 
gondolat, hogy ezeket a sarkalatos erényeket mint Krisztus dicsőségének ki-



sugárzását tekinti. — Szent Pál levelei és Szent Benedek Regulája adják szá-
mára elsősorban a vezérgondolatokat, melyek új meglátásokhoz és mélyebb 
lelkiélethez segítik az olvasót. A lelkiolvasmányról és a tökéletes imáról szóló 
fejezetek szervesen kapcsolódnak a megelőző fejtegetésekben, hiszen ez a kettő 
különösképen is hozzásegít a lélekáramlásban való élethez. Stílusa egy-két he-
lyen talán nehezen érthető, de a gazdag tartalom feledteti a vele járó kis 
fáradságot. Vályi Hugó. 

Kuckhoíf; Christus und der Mann. Darstellung der Kirche in den katho-
lischen Männern. Laumann, Dülmen. 200 1. 

Kétségtelenül egyre nagyobb ellentét mutatkozik a világ lármás tüleke-
dése és a katolikus lélek összeszedettségre törekvő, istenkereső vágya közt. 
Mindkét oldalon nagy követelések állnak előttünk, melyeknek azonban az iga-
zán katolikus életet élő férfilélek feltétlenü meg tud felelni. Erre a nehéz 
feladatra ad útmutatást ennek a munkának nyíltszívű, sok tapasztalattal meg-
áldott világi szerzője. Kevés írás van katolikus irodalmunkban, amely ilyen 
vonzó és szemléletes képekben mutatja a mai élet nehéz körülményei és ke-
mény feladatai között diadalmaskodó katolikus férfi eszményképét. Világi apos-
tol szól itt a férfitestvérhez, és mondhatjuk, hogy igazán jól érti a módját, 
miképen kell szólni azokhoz, akik nem üres érzelmeket, hanem életfeladatok 
megoldását várják hitüktől. Nem könyvekből és nagy elméletekből, hanem a 
mindennapi élet lüktetéséből fakadnak gondolatai, melyek mint valami frissítő 
szellő söprik végig a nyárspolgári életnek sokszor bizony dohos levegőjét. Kí-
vánjuk, hogy ez a könyv minél több férfikézbe kerüljön, Vályi Hugó. 

Schütz Antal: Eucharistia. Az Oltáriszentség a hit és ész világánál. Szent 
István-Társulat kiadása. Budapest. 358 oldal. 

Abban az értékes eucharisztikus könyvsorozatban, mellyel a kettős szent-
év gazdagította irodalmunkat, Schütz Antal könyve időrendben az utolsó, de 
értékben minden bizonnyal az első helyet foglalja el. Míg az előtte megjelent 
hasonló tárgyú munkák a nagy ünnepekre való előkészítés szerepét vállalták, 
ezt a könyvet úgy tekinthetjük, mint a Magyar Eucharisztikus Világkongresszus 
maradandó és értékes gyümölcsét. Bizonyára éppen a nagy események, az 
egekbe törő imák és milliók áhítatos szentségimádása közben íródott. 

Schütz professzor könyve nem szorul ajánlásra. Ugyanaz a mélység, költői 
szárnyalás és kemény logika jellemzi, mint eddig megjelent ismeretes munkáit. 
Az Oltáriszentségre vonatkozó hitigazságokat a kinyilatkoztatás és a termé-
szetes ész világánál kutatja. Az észokok mégis jobban előtérben állanak a 
világi közönségre való különös tekintettel. Ez az oka annak, hogy helyenként 
bizonyos fokú bölcseleti tudást is föltételez, de az elmélyedésre hajló olvasó, 
figyelmes olvasás mellett e nélkül is megértheti az okfejtéseket. — A Szent-
írásból merített igazságoknál és érveknél a tudós szerző különös gondot fordít 
arra, hogy azok észszerűségét kimutassa. Ezért a legújabb természettudomá-
nyos kutatások segítségével rámutat arra, hogy ezek az igazságok a józan ész-
szel semmiképen sincsenek ellentétben. — A hittudós éleslátása, eleven gon-
dolatközlése fokozatosan oszlatja a ködöt a kétkedők és tépelődök lelkében, 
úgyhogy a végén akarva-akaratlan bele kell kapcsolódniok az utolsó fejezet 
szentségímádásába. A magyar eucharisztikus irodalom legértékesebb gyöngye 
ez, melyből igen sok nemzedék fog még élő hitet és imádságos lelkületet 
meríteni. Vályi Hugó. 

Lippert, Peter S. J.: Einsam und Gemeinsam. Freiburg im Breisgau. 
Herder, 

A közismert aszketikus író 12 előadásban szól egy képzeletben maga 
köré gyűjtött baráti körhöz, akikről föltételezi, hogy Isten van lelkiéletünk 
középpontjában és ebből a szempontból nézik az élet minden feladatát. Miként 
a munka címe is sejteti, elsősorban azokról az ellentétekről és feszültségekről 
szól, amelyek az egyén egyedülvalósága és a társasélet között fönnállanak. 



Egyedül vagyunk, mert a személyiség kimondhatatlan és hozzáférhetetlen má-
sok számára, mégis közösségben élünk, mert egy a célunk és összekötő kap-
csunk: az Isten. A kettő nincsen ellentétben egymással, mert éppen azok a zárt 
egyéniségek, a közösség legértékesebb alkotóelemei, akik ismerik és keresik 
a tartalmilag gazdag egyedüllétet. Az ilyen lélek azután nemcsak önmagának 
él, hanem Istenért és mindenért, ami Istenhez közel áll. — Ezáltal az egyén 
egyedülvalósága és a közösségben való élet közti feszültség nem szűnik meg, 
hanem önmagunk és mások javára termékennyé lesz, — Ilyen értékes lelkeket 
akar formálni P. Lippert ezzel az igazán olvasásraméltó munkájával. 

Vályi Hugó. 

Irodalomtörténet. 
Császár Elemér: Arany János. (Egyetemi előadás.) Igazgatója dékánságá-

nak emlékére kéziratként kiadta a Magyar Irodalomtörténeti Intézet ifjúsága. 
Budapest, 1938. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 

Kissé elfogódva vesszük kezünkbe ezt a könyvet, amely Császár Elemér-
nek a pesti egyetemen az 1936/37. tanévben Arany Jánosról tartott előadásait 
foglalja magában. A meghatottságot az okozza, hogy az áldozatos pedagógus 
betegségéről hallunk hírt, amikor a kötet kiadásával a tanítványok valamit 
vissza akarnak fizetni a szeretett mesternek azért a sok erkölcsi, szellemi és 
anyagi segítségért, útmutatásért, amelyben egyetemi tanulmányaik egész folya-
mán részük volt. 

A kötet tárgyalja mindazokat a kérdéseket, amelyeket az irodalomtörté-
net Arany Jánossal kapcsolatban eddig csak felvetett. Először is megrajzolja 
pályáját és egyéniségét. Majd egyéniségének és költészetének kapcsolatára 
mutat rá sok finom észrevétellel, felsorolja mintáit. Ezután tér rá Arany 
epikai műveinek tárgyalására. Különös odaadással merül bele a Toldi-trilógia 
és a Buda halála boncolásába. A Toldi-trilógiával kapcsolatban vizsgálata kü-
lönösen arra irányul, mit kapott Arany Ilosvaitól és mit alkotott ebből ő. Itt 
is, a többi műveknél is vizsgálódása elsősorban filologiai irányú: források, min-
ták, a keletkezés körülményei, műfaja stb. Tüzetesebben elemzi Byron hatását 
a komikus eposzokra. Nem hagyja figyelmen kívül a kisebb epikus műveket, 
sőt novella és dráma kísérleteit sem. A szokottnál bővebben foglalkozik ifjú-
kori lírai kísérleteivel, majd megállapítja termékeny ciklusait, sok szép, mély 
esztétikai elemzéssel boncolja lírájának tulajdonságait, klasszikus szépségeit. 

Egyetemi előadások foglalata ez a könyv. Ebből megérthetjük jellemvo-
násait. A tudomány mai eredményeit foglalja össze. Az eddigi Arany-kép, ami 
a beállítást illeti, nem változik, a teljesség kedvéért közismert igazságokat 
ismétel, de a részletekben több eddig kevésbbé megvilágított rész kap helyes 
értelmezést- Itt röviden megtalálhatja az egyetemi hallgató és az érdeklődő 
mindazt, ami Voinovich háromkötetes kitűnő Arany-életrajzában megvan. Csak 
mindez itt egyszerűbben, elsősorban az egyetemi hallgatók szükségleteit szem 
előtt tartva. S mint tankönyv, nemcsak teljességénél fogva kitűnő, hanem még 
inkább azzá teszi szigorú módszeressége, kristálytiszta szerkezete, világos stí-
lusa, hazafias és pedagógus szelleme. Kifogásokat lehetne felhozni a beállítás-
sal szemben, hiányolhatnók a fejlődés gondolatának elmellőzését, vitába száll-
hatnánk egyes részletkérdésekről (pl. a kísértetjárás megmagyarázására aligha 
kell Shakespeare hatását felvennünk, hisz ez az előromantika óta nálunk is 
divat), de ezek a könyv célját nem érintik. Dr. Pénzes Balduin. 

Irodalom. 
Mécs László: Élőket nézek. (Versek. Révai kiadása.) 

Én megtartom Jézus tanácsát: 
„A holtakat hagyd, hadd temessék 
a holtakat!" S hogy a vidámság 
ritmusában törés ne essék, 
én most már csak élőket nézek. 



Ez az a filozófia, amely oly közel hozza hozzánk Mécs Lászlót, a költőt, 
a verseket, a költészetet. Sok most a háború, a történeti idő, az egetrengető 
dolgok, vágyunk hát a költő jelentéktelenebb, de örökebb szavára. És ő fel-
buzdul kanárija példáján. Miként a kis kanári beleénekel a rádió hangzava-
rába, valahányszor ez háborúról, forradalomról ad hírt, ép így énekel ő a 
bajban, zűrzavarban a békéről, az ember boldogságtékozlásáról, az istenkereső 
nagy célokról, a hősi életről, a szülőföld szeretetéről, (Beleszólok ciklus.) — 
Hiába kóstolgatja a földet, benne nem találja meg azt az erőt, ami a málná-
nak málna-ízt, az embernek lelket, a történelemnek Szt. Pált és Madáchot 
adott, E földöntúli zamatot Isten szerette ki a földből, aki most is és mind-
örökre fiatal, aki csak a lelket nézi, akihez egyszer mind megtérünk, ha kis 
menetrendek nem tudnak már többé vágyunknak célt jelölni, (Kóstolgatom a 
földet). — Ha könnyezik a hazátlan magyaron, ismerőse sírján, kis kanárija 
pusztulásán, az aposztata bukásán, ha végig kell suhintania a puhányon, látnia 
kell az emberi nyomorúságot: ha körülveszik az élet és halál gyötrelmei, ki-
sírja magát és Istenhez menekül. (Siratófal). — De nem akarja sokáig az 
árnyas oldalt nézni. Hisz annyi a szépség a földön, és ő minden szépet három-
szor élvez: mikor látja, megénekli, mások szívét vele felmelegíti. Az ő filo-
zófiája a karikázó gyermeké, aki nem fárad el az útban, hisz nem gyalog 
megy, hanem karikázik. (Kell bokréta gyűrött süveg mellé). — Egész ciklust 
szán az anyának, az ő anyjának, aki fogy, mint a hold, a leánykának, akiben 
már benne virágzik leendő hivatása szépsége s a tanítókisasszoynak, aki nehéz 
életében elhervad a nélkül, hogy az anya szépséges hivatását elérhette volna. 
(Én fogyni látom folyton, mint a holdat). — Utolsó ciklusa a kis út dicsé-
retét zengi. Szt. Terézke az ideálja, a szentek rokonai, az egyszerűség a filo-
zófiája. (Kis út dicsérete). — 

A gondolat ruhája, a stílus, a ragyogó Mécs László-i stílus. Elől a kép, 
a partikuláris, utána az értelmezés, az univerzális. A költői kép megtalálásában 
és alkalmazásában van stílusának főereje, egyúttal ez az, ami Ady és a szim-
bolisták stílusától az övét annyira megkülönbözteti. A szimbólumnál kép és 
mindent kisugároz, nincs szükség a kép értelmezésére, ez szimbolikus versnél 
jelentés egybeesik, hol vége a kép elmondásának, ott vége a versnek. A kép 
mindent kisugároz, nincs szükség a kép értelmezésére, ez szimbolikus versnél 
képtelen felemásságot eredményezne. — Mécs stílusának második jellemző vo-
nása határtalan képgazdagsága. Egy-egy képe szinte csak arra való, hogy úja-
kat asszociáljon, hogy megindítson egy megállás nélkül rohanó, egymásba tor-
koló alliterációs, zenés kép-hasonlat-felsorolás-zuhatagot, A születést így festi: 

Fekete óceán fekete tömbjéből, 
örökös nemlétnek örökös csendjéből 
fehérke, gyereknyi habocska született, 
fényt szopott, éjt szopott, nem tartott szünetet, 
nyögdécselt, gagyogott, ragyogott, nevetett, 
rózsaszín reggelen rózsaszín testecske 
bukfencet hányt, mint az ügyetlen kis k e c s k e . . . 

A képek, hasonlatok pedig a stíl-romantika művészetével művésziek. Ál-
talában elég kiválogatottak, szándékoltak, sok bennük az önmagáért való, a 
kifejezendőtől kevésbbé függő művészi elem, S ha van közöttük elég vas-
kosabb telítettségű, ez is mintha csak azt a célt szolgálná, hogy a környeze-
tével való ellentét csiklandó érzését keltse az olvasóban. Áll ez stílusának 
egyéb vonásaira is, különösen szóhasználatára. Itt a beszédnyelvben elő nem 
forduló, művészien keresett szóösszetételek bősége a legszembetűnőbb vonás. 
Romantikus vonás ez is, és egyszer már, Petőfi előtt, találkoztunk vele. — 
Harmadik vonás Mécs stílusában bizonyos barokkos lendület, magával sodró 
bőség. Díszesen, színesen, hangzatosan ömlik a mondanivaló, torkolnak egy-
másba a mondatok és mellékmondatok, a zárójelbe szorított megjegyzések. 
Nemcsak a sorok végén nincs megállás, de még a stóráknak is alig van sze-
repe, hisz úgy ömlik át a strófák keretein a mondanivaló, mint a megduzzadt 



patak a gátjain. Csupa erő, dísz, dinamika, ritmus, zene ez a stílus. És ha az 
eddigi kötetekhez viszonyítva nem is új, de színeiben, erejében meg nem gyön-
gült, üde, költői. Dr. Pénzes Balduin. 

Váth János újabb művei. Magyar költők dalaiban a Balaton. (Balatoni 
Szövetség kiadása.) — Galileai halászok. Biblikus regény. (Árpád R. T. kiadása. 
Kalocsa. 1937.) — Halásztűznél (1907—1937). (Balatoni Szövetség kiadása 1937.) 
— Solt anyja. Történeti regény. (Balatoni Szövetség kiadása. 1939.) 

A századforduló utáni katolikus szépirodalmunk eddig csak a lírában alko-
tott maradandót (Harsányi, Sík, Mécs), mely az egész irodalmunk történetében 
is tisztes helyet biztosít neki. Regény- és novellairodalom terén azonban csak 
az utolsó évtized tud néhány tehetségesebb írót felmutani: Balla Borisz, 
Thurzó, Rónay György. Kiforrottabb mű talán egy akad: Balla Borisz Meg-
sebzett-je, a többiek még csak a jövő ígéretei. Azonban, ha ennek az új 
katolikus regényirodalomnak atyafisága után kutatnánk, egy-kettőre külföldi 
szellemi indítások hol szerencsés, hol pedig kevésbbé szerencsés átplántálá-
sára bukkannánk. A századforduló utáni, az Élettől kezdeményezett és párt-
fogolt szépprózához vajmi kevés a köze. Voltak már akkor is jóakaratú kísér-
letek, azonban olyan szépirodalmi művet, melyben a katolicizmus mélysége és 
életalakító vitalitása művészi magaslaton jelentkezett volna, egyet sem termelt 
ki, A kor liberális szelleme éppen legjobb íróink lelkét zuzmarázta be. Gár-
donyi valami zavaros keleti miszticizmussal terhelt. Herczeg Ferenc könyvei-
ben (a Nap fiát leszámítva, mely maga sem szerencsés, ihletett alkotás) min-
dent találhatunk, csak katolikumot nem. Kosztolányi a halált kivéve aligha hisz 
valamiben komolyan, Babitsot legfeljebb a katolicizmus esztétikai szépségei és 
nemzetfölöttisége állítják meg egy-egy pillanatra, de komolyan ma sem veszi. 
Katolikus szépirodalmunknak csak harmad-, negyedrangú tehetségek ajánlták 
fel szolgálataikat. Andor József valamelyest kiemelkedett közülük. Tarczay 
György inkább művészettörténész, mint író. Domonkos István az irodalomban a 
lelkipásztorkodás egyik eszközét látta, s igényesebb alkotásra kedve, ereje 
egyaránt hiányoztak. Ide sorolhatjuk Váth Jánost is. Tarczai György figyelt 
fel először arra a fiatal tanítóra, ki Gárdonyi stílusában ugyan, mégis némi 
egyéni zamattal szólaltatta meg az eddig irodalmilag eléggé parlagon hagyott 
Balaton poézisét, és minden más magyar tájtól mereven elütő tájjellegét. S 
mindazóta, néhány kevésbbé sikerült kiruccanástól eltekintve, meg is maradt 
a Balaton írójának. 

Szükségesnek tartjuk néhány vonással felvázolni Váth írói karakterét. 
Ujat a tájon kívül aligha hozott. Régi, Gárdonyitól tanult módszerrel dolgozik. 
Stílusa mesterére üt, ahol pedig sajátját adja, keresett, modoros. Témája, mint 
minden tájíróé, szükkörű: a halászok élete, az egyke és a kivándorlás. Min-
den során átüt az építő szándék, s éppen ezért sokszor bántóan konstruktív 
és így művészietlen is. Különösen a kompozíció iránt érzéketlen, Ihletettebb 
pillanataiban fogant balatoni képei vonzók. Drámaibb, sűrített jelenetei ritkán, 
itt-ott a novelláiban akadnak. 

Egyik újabb munkájában a Balatonról szóló költeményeket szedte csokorba. 
Szorgalmas, lelkiismeretes gyűjtés, nagyjában teljes, azonban két-három vers, 
melyet a gyűjteménybe felvett, azok közé tartozik, melyeket minden Ielkiísme-
retfurdalás nélkül el lehetett, sőt el kellett volna hagynia, mert a költészethez 
édeskevés közük van. 

A Galileai halászok-ban a Biblia után indulva a maga balatoni és ha-
lászélményeire támaszkodik s így tér vissza a biblikus múltba. De nem nagy 
sikerrel. Igaz, az Árpád könyvek c, sorzatban jelent meg, mely népszerűsítő és 
így kisebb igényeket kell vele szemben támasztanunk. Ennek ellenére is bizo-
nyos színvonalat kell attól az írótól számonkérnünk, kit a könyv előszavának 
írója „Magyar Provence Mistralja"-ként mutat be a gyanútlan olvasóközönség-
nek, A beharangozással szemben ez a könyv erőltetett kísérlet benyomását 
kelti. Képzeletének átélő ereje gyenge ahhoz, hogy a biblikus mult éjszakájá-
ban lámpája új tájakra vessen fényt, vagy megadja azt a hangulatot, mely 
költőien elhiteti, hát ilyen is lehetett Galilea, ilyenek lehettek Galilea egy-



szcrülelkü halászai, az apostolok. Nagy művésznek kell annak lennie, ki az 
Evangélium szűkszavú, tömörszépségü lapjai után Krisztus Urunkról és tanít-
ványairól maradandót akar alkotni. Nagy írók próbálkoztak (Mereskovskij, 
Mauriac), de még nekik is beletörött a bicskájuk ebbe a szinte reménytelen 
próbálkozásba. Ezért is kár kis erővel nagyra törni. Sokkal egészségesebb és 
üdítőbb ily munkák helyett magát a Szentírást forgatni, melyben ott érezzük a 
Lélek suhogását, az egyszerű szürke sorok mögött is az igazi Galileát s az 
apostolok hús-vér s mégis lélekkel teljes alakjait, s ott érezzük az igazi mű 
alapfeltételét: az Ihletet. A jószándékot és igyekezetet kár volna letagadni, 
csakhogy ez még nem irodalom. 

Váthot sem hagyta érintetlenül az irodalmi divat, ő is történelmi regény 
írására adta fejét. A Déli harangszó után, melynek főhőse Hunyadi János, 
most már a magyar hőskorba kalandozik vissza. Az Árpád-kori magyar életet 
akarja feltámasztani, Árpád fiának, Etelének érdektelen szerelmi és képtelen 
megtérési történetében. Solt anyja c. regényében, mint egyebütt, a mester 
Gárdonyi. Csakhogy mind ő, mind pedig műve csupán a mester árnyoldalait 
képes magáévá tenni. A multat felevelenítő erő, történelmi és lélektani fel-
készültség hiányában reménytelenül indul ebbe a számára kilátástalan küzde-
lembe. Nagyobb kompozícióra amúgy is képtelen. Papírizű dialógusai a drámai 
erőt teljesen nélkülözik. Regénye még az elején az archaizálás jegyében indul 
(habár ez sem más, mint a Balatonkörnyéki parasztság mai dialektusa), de 
húsz-harminc oldallal utóbb ezt is elfelejti, így még a stílusegység is meghasad. 
Árpád szoknyavadász, eszem-iszom öreg parasztként tűnik fel. Megértjük a 
törekvését. Váth egy bővérű pogány magyart akart realista eszközökkel Árpád 
alakjában elénk állítani, csakhogy ez a Móricz Zsigmondnak vagy Kodolányi 
Jánosnak is dicséretére váló feladat erőit meghaladta, s tulajdonképpen csak a 
karikatúráját adta annak, amit akart. Gyerekes anakronizmusok egész légióját le-
hetne felhozni, hisz a pogány Bulcsu szájába is „azt a jebuzeusát" s hasonló 
kifejezéseket ad, Árpádnak pedig ily éles szemet kölcsönöz: „Látta Árpád, 
hogy ez a nép lelkében még keleti, de már sok nyugati vonást fedezett fel 
benne, amit e föld belé lehelt." Ha ennek a történeti regénynek párját sze-
retnénk felkutatni irodalmunkban, egészen Dugonicsig kellene visszamennünk. 

Naposabb oldaláról egyedül a Halásztűznél c. kis kötete mutatja be 
Váthot. 1907 és 1937 között írt „rajzok, elbeszélések és mesék" foglalatja ez. 
Itt az ő talaja, mely nem fut ki alóla, mint hosszabblélekzetű dolgaiban. Egy-
szerű, aránylag szerényigényű írások, mégis kedvesek, mert megérződik rajtuk 
az ihlet s az átéltség illata. , 

Azért kérjük is Váth Jánost, ne kalandozzék oly terekre, ahol néki már 
lelki adottságai miatt sem terem babér, hanem maradjon meg az első szerel-
ménél, amelynek búgását, orkánját ő sem tudja ugyan kis orgonája principá-
léján levarázsolni, mint a Húznak a vadludak c. novellájának tanítója (kiben 
valószínűleg magát mintázta meg), de az esti fuvalmak lengedezését sejtethette 
,,a burdó puha, bársonyhangján. Trilibi levélpergést, őszi, ökörnyálkanyargató, 
dérszikkasztó delelő szellőket , . , könnyebben tudott kihangolni." 

Gerézdi Rábán. 

Endrédy Zoltán Sándor: Tüzek közé keverve. Versek, Szent Antal ki-
adása, Pápa, 1939. 

Az olvasó egy kedves, fiatal pappal ismerkedik meg e versek olvasása 
közben. Tele van szeretettel és hivatással Isten, Egyház, embertársai iránt. 
Ezekről verselget kedvesen, minden bántó kisiklás, túlzás nélkül. És mivel 
nem csak szép lelket látunk e versekben, hanem izmos költői tehetséget is, 
aki előtt még nyitva áll a fejlődés széles lehetősége, általános szavú ismertetés 
helyett tüzetesebb bírálat mérlegére tesszük őket. 

Témáit általában jól választja meg, arról ír, ami lelkéhez közel áll, amit 
ismer, szeret. Sokszor azonban mintha nem várná meg azt az ihlető pillana-
tot, amelyben a tárgy lelkében költői tárggyá alakul. Vannak élénk szemléleti 
képei, emlékképei, de az ihlető érzés vagy gondolat munkálkodását nem érez-
zük, Pedig ezé lenne a szerep, hogy a belső szerkezetet kialakítsa, az anyagot 
Pannonhalmi Szemle [ 20 



költőivé tegye, átmelegítse, elrendezze. így némely verse egyszerű témaverse-
lés marad, amelyből még egy vezető érzés és gondolat is hiányzik. Ugyancsak 
ez az oka annak, hogy nem tudja mindig kellőképen beállítani, egyénien kifej-
teni, érdekessé tenni. — Rokongyökerű ezzel egy másik fogyatékossága, hogy 
t. i. nem elég személyesek versei. Mintha mindig templomi köz-éneket költene. 
A „Jöjj, ihlető Galamb!" c. vers pl. egy egész típust képvisel, s érzelmi minő-
sége semmiben sem különbözik templomi énekeinkétől és a Mindszenty előtti 
egyéni vallásos verseléstől. Adynak adyiasan kell vallásosnak lennie, ezen 
felül ma bánatosan, holnap hálásan, vagy szeretően. A vallásos érzés sem tesz 
valamely tárgyat önmagától költőivé, ha nem egyéni és nem személyes. 

Nem találta meg még a maga hangját nyelvben és stílusban sem. Legerő-
sebb szálak a Tárkányi—Sujánszky-féle stílushoz kötik. Ez pedig ma már 
kissé színehagyott. Ma már az ilyen szavak és kifejezések: szikravágy, győze-
delmi ének, vészok, ég hona stb. önkénytelenül a maradiság érzését lehelik. 
Ép így az ilyen strófák: 

Róma, a nemzeteknek nagy talány, 
Emelt fejjel és gyémántos szemekkel 
Ajkam rólad szól ihletett dalán. (Rómához.) 

Verselésben a kimért formákhoz vonzódik, Feltűnően szereti a szonettet. 
Talán ez az oka, hogy folyton harcban van a szavakkal. Vagy túlságosan hosz-
szúak vagy nagyon rövidek. Inverziókkal, henye szavak betoldásával, szüksé-
ges szavak elhagyásával segít magán. Különösen a határozott névelő segíti ki 
gyakran a bajból. Másik gyakori hiba, hogy a klasszikus verseléssel együtt 
az egész rekvizitum rátelepszik az egyes versekre, egy alkaiosi mértékkel 
együtt az egész Berzsenyi, disztichonnal az egész romantikus Vörösmarty. 
,,Uzen a Szent Gellért-hegy" c. disztichon néhány sora: 

Elpusztul koponyátok, a romlás testeteken lesz — 
Mennyei lelketeket illeti a koszorú, 

Elhal a földi virág, szerjétek mind, ami égi, 
így lesz a földön is, oh, szép ez a csonka haza. 

Általában tehát: a szép gondolatok tökéletesebb költői formát is fognak 
találni, ha költőnk türelmesebben kivárja a termékeny pillanatokat és ha lesz 
ereje és bátorsága egyszerűen a maga útján járni. Dr. Pénzes Balduin. 

Molnár József Árpád: Szivárvány. Gyóni Géza Irodalmi Társaság kiadása. 
90 oldal. 

Az egész kötet nemesgondolkodású lélekre vall. Két témakörbe sorozhat-
juk majdnem az egészet: Isten és a haza. Egyforma, jó versek, mindjárt az első 
pillantásra felötlik, hogy nem kezdővel van dolgunk: egyenletesen jól gördülő 
verseléssel énekli meg érzéseit. Még sincs talán egy se, mely megakasztana, 
megállítana, magát mégegyszer elolvastatná. Nem érezni rajtuk az igazi költé-
szet üde illatát. Jó verset közepes olvasottsággal s egy kis lendülettel vagy 
fáradsággal ma már bárki tud írni, azonban igazi verset csak az egyéniség. M. 
kötetének alapvető hibája, hogy nem érezzük versei mögött azt az erős költői 
egyéniséget, mely a versnek eredetiséget, átütő költői erőt kölcsönöz. Egy-két 
biztató jel mégis arra mutat, hogy ha a költő elmélyül s így a saját hangját 
hallatja, legközelebbi kötetében már egyénibb s így ízesebb, bár lehet, hogy 
kevésbbé sima folyású verseket olvashatunk. Gerézdi Rábán. 

Csapláros István: Lengyel sors- és nemzettudat a magyar irodalomban. 
Szerző kiadása. 15 1. 

Ruszin-föld visszakapcsolásával valóra vált a régi közös álom: szabad 
Lengyelország és Magyarország testvéri ölelkezésének mi sem áll útjában, meg-
van a közös határ. Az eddig is szoros kapcsolatokat mindkét nemzet ma még 
szorosabbra akarja vonni. Ha a világpolitika mezején az egyéni érdekek más 



irány szekeréhez is kötöttek, legalább kulturális téren. E kis füzet szerzője 
ügyesen csoportosítja és rajzolja meg ennek a testvéri érzésnek elindulását 
(Mária Terézia korában), kialakulását, fejlődését, amint ez íróink, költőink írá-
saiban kiverődik, s így a magyar lélek Lengyelország s a lengyel sors iránti 
«szinte aggódását, figyelmét és szeretetét. G. R. 

Sireagu Octavian: Krisztus árnyékában. (Költemények prózában.) Átköl-
tötte: Flórián Tibor. Minerva-kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1938. 69 1. 

Románul nem tudok, így az eredeti szöveget nem olvashattam, de nem is 
fontos, maga az átdolgozó ment fel: „teljes szabadságot engedtem és kértem 
magamnak az átköltésnél és ezért a legtöbb versben az én arcom összekeve-
redik a Sireagu testvérem arcával. Átadtam magam egy könyvnek és egyesül-
tem teljes alázatosságban valakivel, a nélkül, hogy megvontam volna határait 
annak, ami az övé s ami az enyém. Itt már nem én voltam fontos (se nem ő), 
hanem az eszme, nem az egyén, hanem a közösség!" Ezek a szavak önkénte-
lenül is meghökkentenek, mert benne érezzük az új, talán egészségesebb köl-
tészetnek alapdogmáját, a „kollektív" költészetet, mely utoljára talán a közép-
kori hymnus-költészetben virágzott kí. E prózában írt versek csendesek, halk-
szavúak, befeléfordult, finom húrú lélek színes, halk akkordjai a durva anya-
gon túli Való, az Örök felé. A prózán át-átüt a vers méla, végtelenbe sóvárgó 
ritmusa. Az az érzésem, nagyobb megkötöttséggel szebb, költőibb lett volna, 
mert a próza ritmusa nem mindig adja vissza azt a hangulatot, mit az érzés 
•vagy gondolat megköveíel. Gerézdi Rábán, 

Történelem. 
Dr, Siklóssy László: Az országgyűlési beszéd útja. Királyi Magyar Egye-

temi Nyomda. Bp. 
S. a Képviselőház elnökségétől kapott megbízás értelmében feldolgozza 

tudományos alapon a parlamenti sajtónyilvánosság történetét. Gazdag tudása és 
nemzetközi látóköre hivatottá tették arra, hogy ezt a monográfiának induló 
müvet széles történeti távlatokba illessze be és azt keresse, miként fonódik 
össze a magyar művelődés útja ezzel a voltaképpen szakmai történettel. 

S. megfejti az első országgyűlési jegyzőkönyv problémáját, részletezi a ki-
rályi kancellária és királyi tábla szerepét a zajló országgyűlések tárgyalási 
anyagának megörökítésében, rendet szab a régi diáriumokban és adja az or-
szággyűlési napló teljes történetét. Politikai történelem, művelődéstörténet és 
irodalomtörténet szintézisébe olvad fel az első pillanatra szürkének tűnő szak-
szempont, amelyből a könyv kiindult: az országgyűlési beszéd útja a szónok-
tól a gyorsírón és hírlapsajtón át a nagyközönségig. 

Nevek, történelmi alakok, amelyek egyéb olvasmányok, vagy tanulmányok 
alapján csak homályosan éltek emlékezetünkben, e könyv lapjairól új megvi-
lágítást kapnak. Bemutatja a bencés Alberiket, Kálmán király országos tanács-
kozásainak megörökítőjét, elénk állítja a XVIII. századi Kolinovics Gábort, 
olvasunk Sándor Főherceg nádorról, a vita-íróról s a mult század elejének 
gyorsírási rendszeralaoítóiról. Eddig ismeretlen utakon közelítjük meg a Wes-
selényiek harcait, Kölcsey lelkes fáradozásait, Hajnik Károly sziszifuszi mun-
kásságát. Nagy idők új hőseivel ismerkedünk meg: Dobrossy Istvánnal, Petőfi 
barátjával; Stuller Ferenccel, Kossuth titkárával; Pompéry Jánossal, Deák Fe-
renc gyorsíróinak sajtóirodájával és számos érdekes közéleti ember után Fabro 
Henrikkel, az újszerű országgyűlési sajtónyilvánosság hősével. S. épúgy be-
számol a parlamenti élet drámai mozzanatairól, mint a hírlapírói élet bőven 
termő humoráról. Sok kép is díszíti ezt az érdekes monográfiát. M. E. 

Joó Tibor: A magyar nemzeteszme. Kultúra és Tudomány, Franklin Tár-
sulat. Bp, 

Mi a nemzet, mi a magyar nemzet, kit tartott évezredes élete alatt 
^magyarnak a magyar, miben látta a magyarságot, miben kell látnunk nekünk is; 



ezekre a kérdésekre keresi a feleletet ez az időszerű könyv. Ezekre a k é r -
désekre adja meg a választ a filozófia elvei és a történelem adatai alapján. 
Vizsgálja a mai európai nemzetfogalmat s megállapítja, hogy ez a fogalom nem 
hazai termék, nem is illik a magyar szellemhez. A sajátos magyar nemzetfoga-
lom már eredetében is más s csak a legújabb kor politikai áramlatai hozzák 
le hozzánk a nemzet nyugati fogalmazását. De voltak nagyjaink, Széchenyi, Ke-
mény, Eötvös, Deák, akik, a XIX. századi korszellem ellenére is ragaszkodtak 
az ősi hagyományhoz, mint az erős Magyarország létének biztosítékához. A 
szerző itt is az ősi magyar nemzetfogalom felélesztésében látja a mai magyar-
ság egyik legfontosabb hivatását, a mai magyarság sorskérdésének megoldását. 

M. E: 

Sőtér István: Fellegjárás. Regény. Budapest, 1939. Királyi Magyar Egye-
temi Nyomda. 

Sőtér, a fiatal novellaíró, első regényében egészen ki nem kerekített novel-
lák sorozatát adja. Művének nincsen gazdag története. Néhány húszéves fiatal-
embernek kollégista életéből, pontosabban éjtszakai kalandjaikról fest csupán 
éles megfigyelésű képeket. Az ifjúság szeszélyes lelkivilága, gondolatai, vágyai 
szerepelnek benne. De csupa akarat nélküli különc alakjában, akiknek élete 
bőven rajzolt éjjeli kicsapongások teljes felelőtlensége és megokolatlan templomi 
jelenetek között halad az érzelgősség, őrültség és öngyilkosság felé. Hallunk a 
kollégium lakóinak tudományos munkájáról is, de erre nem igen juthat idő, 
hiszen a szereplők „csodálatos művészettel tudják napjaikat elfecsérelni" 
(224, 1.), azzal dicsekednek, hogy „hetek óta nem láttak nyomtatott betűt" 
(330. 1.); nappal különben is alszanak, „félnek a nappaltól, az ébredéstől, ijed-
ten menekülnek a fény elől" (17. 1.), csak az éjtszakát, az éjjel és Budapest 
összes körútjainak, sikátorainak, hegyeinek vadregényességét élik ki. 

Kétségtelen egyes mai húszévesek harcát akarja az író ábrázolni (egy 
ismert tudományos kollégium életének, vezetőjének és lakóinak mintájára). A 
regény szerint vigasztalan ez a harc még akkor is, ha hősei közben — nem 
egyszer lélektanilag érthetetlen módon — egyházatyákról vitatkoznak, életü-
ket az egyház szolgálatára akarják szentelni, meg-megtérnek és szinte rend-
szeresen templomi áhítattal tesznek eleget vallásos szokásaiknak; de közben 
„tudják, cáfolhatatlanul tudják, hogy elkárhoznak" (19. 1.). — Nem vonjuk 
kétségbe, hogy vannak az életben a regény szereplőihez hasonló emberek, de 
olyan kizárólagosan, olyan gyenge változatban bizonyára nincsenek. Találunk 
még kemény munkát, akaratot, nekifeszülést, biztos célkitűzést és kitartó törek-
véseket az egyetemi ifjúság körében is. Ez azonban ebből a regénybőr 
hiányzik. 

Mégsem mondhatjuk értéktelen műnek Sőtér regényét. Sok finom megfigye-
lés, életközelség bontakozik ki a sorok közül. S ha többször magyartalan és 
mesterkélt nyelve miatt nem is mondhatjuk kiváló stiliszta munkájának, mégis-
több helyütt igen szépek táj- és hangulatfestései. A változatosságot és színes-
ségét sem nélkülözi, amennyiben ez az üresen léha életstílusban lehetséges. — 
Szeretnők azonban, ha a szerző tehetségének erejét — ezt letagadni nem lehet 
— a jövőben alkotóbb szellemű műben bontakoztatná ki. O. P. 

Ifjúsági irodalom» 

P. Pál: Tél, nyár, ősz, tavasz. Bp. 1939. Korda R. T. kiadása. 
Hatvanötlapos kis mesekönyv. Nagy élvezettel olvashatják elemi iskolá-

sok, mert P. Pál ügyes mesélőkedvvel érezteti velük, hogy a nagyapák és 
apák féltett kinmcsét hogyan kell szeretniök: hogyan „kell a ruszinnak, meg a 
magyarnak együtt dolgozni Szent István földjének, Jézus Szíve országának föl— 
virágoztatásán." R. S. Re, 



Művészet. 

Nádai Pál: A lekásberendezés művészete. Magyar Könyvbarátok. Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda. Bp. 

Nádai Pál egyik legképzettebb és legismertebb nevű képviselője a lakás-
művészet magyar irodalmának. A tárgy teljességét felölelő, összefoglaló mun-
kája örvendetes meglepetés könyvpiacunkon, ahol régóta érzett hiányt pótol. 
Választékos ízlése és tárgyismeretének gazdagsága kivételes jelentőséget és 
értéket biztosít a munkának. Ismeri a mai ember ízlését és kényelemszeretetet. 
Számol a különböző igényekkel és anyagi feltételekkel. Azonban nemcsak a 
mai élet kívánalmai sorakoznak fel e könyvben. Az elmúlt korok stílusainak 
szemléltető példái is helyet kaptak és értékes tanulságokkal szolgál könyve a 
.szobatér, az elrendezés, valamint a helyes életformák magasabb rendű tudni-
valói közt. Nádai könyve nevel, művel, ízlést fejleszt és hasznos, gyakorlati 
értékű tanácsokkal látja el a lakását berendező, vagy bútort vásárló olvasót. 
Felhívja érdeklődését olyan apróságokra, lakásberendezési „fogásokra" és fi-
nomságokra, amelyeket általában csak a szakember ismer. Bevezet az ipar-
művészet műhelytitkaiba és megismertet a bútor-, fa-, szőnyeg-, porcellán- és 
üvegipar elemeivel és alapfogalmaival. A szép otthon tanulságos kézikönyve 
ez a munka, melynek gyakorlati használhatóságát fokozzák a jól áttekinthető, 
szemléltető táblázatok és a sok szép képmelléklet. A szép, a kényelmes, a 
családias otthon hármas követelményének szempontjai vezetik a szerzőt. 
Igyekszik a technikai megoldások és az ízlés összhangját biztosítani az egész-
séges lakásnak, az otthonnak, mint munkahelynek kívánalmait összeegyezteti az 
esztétika igényeivel. 

A tárgy művészi jellegének megfelel a nagyszabású munka köntöse is. 
Végh Gusztáv finom könyvdíszei, sok szép műmelléklet igazi „könyvbarát" 
könyvvé avatja e kiadványt. Mihályi Ernő. 

Rados Jenő: Magyar kastélyok. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda Bp. 1939. 
R. művészettörténetünk fontos emlékeit gyűjtötte össze s elvégezte az 

emlékek típusszerinti rendezését is. Fölsorolja mindazt, ami az emlékeket még 
érdekesebbé teszi, elsősorban a kastélyokhoz fűződő család- és társadalomtör-
téneti, ízlés- és művészettörténeti szálakat bogozza ki. A kastélyépítészetnek 
egyes korokban különösen nagy a jelentősége. A középkorban a templomok 
jelentőségével egyenértékű, a XV. és a XVI. században fontossága a városi 
palotákéhoz hasonlítható, s különösen a barokk korban, s némileg még a neo-
klasszicizmus és az empire idején is, a kastélyok az építészeti stílusfejlődés fő 
hordozói, zászlóvivői. Jelentősek a kastélyok abból a szempontból is, hogy 
rajtuk keresztül élénken meglátható az az erősen magyar bélyeg, mely minden 
időben átformálja a közvetlenül külföldi tervezőktől származó épületeket is. 
Aki csak végiglapozza a könyvet, az is fölfedezheti a magyar élet berendezett-
ségével, a magyar gondolkodással és ízléssel összefüggő, pontosan kimutatható 
sajátosságokat, A gótikus tatai kastély, mely a XIX. században romantikus stí-
lusban újjáépült, épp úgy megmutatja ezeket a vonásokat, mint a sárosi, szepesi 
kastélyok, a magyar reneszánsz nagy építményei, megmutatják a magyaros sajá-
tosságokt az ú. n. Grassalkovich-stílus emlékei is. Általában a kastélyok és 
rajtuk keresztül építtetőik, mindenkor a nyugati műveltség közvetítői és át-
ültetői voltak. Ez az átültetés a magyar lélek formáló erejével jól sikerült. A 
hatalmas 404 lapos könyv 158 képes táblán, 11 külön mellékleten és 30 mű-
szaki felvételen mutatja be a kastélyok díszes sorát. , M. E. 

Természettudomány. 

Miall Stephen és Miall Laurence Mackenzie: Anyag és Élet. Fordította: 
Dr. Eperjessy György. A fordítást átnézte dr. Doby Géza. A Királyi Magyar 
Természettudományi Társulat kiadása. Budapest 1939. 353 lap, 32 táblával és 
35 szövegképpel, 



Az emberiséget a történelem egész folyamán foglalkoztatta a kérdés: mi 
az anyag, mi az élet? És amennyire tudott, igyekezett is megfelelni a felvetett 
kérdésre, A mai kémiai és a vele párhuzamosan haladó fizikai kutatásnak 
szintén homlokterébe került ez a probléma. Nagy tudósok egész sora vetette 
magát rá és csodálatos eredményekkel gazdagította a tudományos világot. A 
vizsgálódás párhuzamosan haladt mind az elméleti, mind a gyakorlati vagy 
kísérleti síkon. Az utóbbi évtizedekben felszínre került elméleti és az azt meg-
alapozó kísérleti eredmények már oly hatalmas irodalmat alkotnak, hogy azt 
egy ember nem képes átfogni. De bennünket úgysem a részleteredmények ér-
dekelnek, hiszen ez a kutatók és tudósok dolga, hanem inkább a problémára 
adott általános felelet, és a legalapvetőbb kérdések pontos feltárása és meg-
oldása. Azért fogadjuk örömmel ezt a könyvet, mert ezeknek a követelmé-
nyeknek a lehető legnagyobb mértékben eleget tesz. A szerző mintegy madár-
távlatból nézi a kémia világát, a részletekkel már nem akarja megterhelni az 
olvasót. Nem könnyű olvasmány, hiszen olyan nehéz kérdésekkel, bonyolult 
szerkezetekkel és folyamatokkal foglalkozik, hogy azt egész könnyed formában 
nem is lehet előadni. De amennyire lehetséges, mégis megkönnyíti az olvasó 
munkáját, 

A szerző legelőször is a legfontosabb kémiai alapfogalmakkal ismertet 
meg bennüeket, majd rátér az anyag szerkezetének problémájára, s az ezzel 
összefüggő kérdésekre. Megdőlt már az az évszázados tévhit, hogy az anyag 
folytonosan egymásba kapcsolódó részecskékből áll. Egy kis darab fa, vas 
vagy akármilyen más tárgy ugyanolyan világ, mint a körülöttünk levő nagy 
világmindenség. Az anyag a szó legteljesebb értelmében millió és millió kis 
naprendszerből áll, amelynek a napja az atommag, bolygói pedig az elektronok. 
Ezek a kis bolygók éppúgy röpködnek az atommag körül, mint a mi Földünk 
a Nap körül. És ami talán a legcsodálatosabb, hogyha egy jókora darab fának 
az atomjait és elektronjait folytonos anyaggá tudnánk összeszorítani, a nélkül, 
hogy az atomok és elektronok összenyomódnának, akkor egy szemmel, sőt 
mikroszkóppal sem látható kis fadarabot kapnánk. Ha az elektronok egy külső 
pályáról egy belső pályára ugranak át, akkor ez energiaváltozást jelent. En-
nek alapján tudjuk megmagyarázni a különböző színképsorozatokat, sőt a rönt-
gensugarakat is. Az atomelmélet segítségével érthetjük meg a fényelektromos 
jelenségeket és a kémiai vonzást is, Külör <:jezet tárgya a rádióaktív elemek. 
Itt találkozunk a Becquerel és a Curie newe l , akik a rádióaktivitás terén út-
törő munkát végeztek. Ennek a keretében esik szó az úgynevezett izotóp ele-
mekről is. Az atomrombolás c. fejezetben láthatjuk azt, hogy maga az atom-
mag sem homogén szerkezetű. Az atom felépítésében szerepe van a protonnak,, 
amely pozitív töltésű hidrogénatom, az egységnyi pozitív töltésű pozitronnak,, 
a semleges neutronnak és a pozitív töltésű deutonnak, amelynek tömege a 
hidrogénatom tömegének kétszerese. Az elektroneltérítés c. fejezet az elektron 
duális szerkezetét mutatja be. Az elektronsugár ugyanis korpuskuláris és hul-
lámarculatot is mutat, és ez a kettő egyáltalán nem zárja ki egymást. De 
Broglie-val mondhatjuk, hogy az elektron hullámszerű mozgással halad pályáján 
tova, 

A könyv további fejezetei: „Az élőlényekben levő anyagok", „Cukrok, ke -
ményítő, cellulose", „Lélekzés és emésztés". Majd tárgyal a vitaminokról, am-3-
lqekről ma már mindenki tud, különösen azóta, amióta a Nobel-díjas Szent-
Györgyi professzor ezen a téren értékes kutatásaival gazdagította a tudományt. 
A vitaminok azért olyan fontosak, mert a táplálkozás helyes módjában útba-
igazítást nyújtanak. Szó van az A, B, C, D vitaminokról. A növény növekedésé-
ről, táplálékáról szóló fejezetek után az örökléstan és kémia c. érdekes tanul-
mány zárja le a könyvet. 

Miall könyve mindenki számára érdekes olvasmány, hisz az anyag és az 
élet legalapvetőbb problémáit tárja fel olvasói előtt. Hálásak lehetünk ezért a 
Természettudományi Társulatnak, hogy lefordíttatta ezt a könyvet, és így lehe-
tővé tette az idegen nyelven nem tudó közönség számára, hogy ezekben a 
fontos kérdésekben útbaigazítást kapjon. Külön dicséretet érdemel a fordító 
lelkiismeretes munkájáért S. E. 



RENDI HÍREK. 

Olasz gimnázium Pannonhalmán. 

A magyar művelődéstörténet egyik legérdekesebb szakasza a 
világháborút követő évtizedek. A lét vagy nem-lét szörnyű kérdésé-
vel viaskodtunk. Nem csak tengernyi vért, országunk kétharmadát 
vesztettük el, hanem a kultúrélet számtalan segédforrását, felmérhe-
tetlen szellemi erőket is. Hogy tragikumunk teljes legyen, a kommu-
nizmus barbársága is végig tombolt raj tunk: öt hónapon át halott a 
magyar művelődés. A magyar életerő letörhetetlenségének alig van 
beszédesebb tanúja, mint a nagy pusztulást követő két évtized mű-
velődéstörténete. A nagy vérveszteségtől lázasan, nemzeti önéretünk-
ben megalázva, minden segítségtől megfosztva kezdtünk bele új ra a 
magyar kultúra továbbépítésébe. A két évtized teljesítményeinek 
értékelésére nem mi vagyunk a hivatottak. Egynek megállapításához 
azonban jogunk van: a világháború s a kommunizmus romjai közt 
nem álltunk üres, révedező tekintettel, ölbetett kezekkel. A két év-
tized lázas, emberfeletti munkában telt el. Jól udjuk, hogy a meg-
feszített lelkes munkának nem minden alkotása a magyar művelő-
dés maradandó értéke, de jogos önérzettel állapíthatjuk meg azt is, 
hogy kultúrhagyatékunk miatt nem kell szégyenkeznünk az örökösök 
előtt. 

A háborút követő két évtized kultúrpolitikája talán egyetlen 
ponton sem mutatkozott olyan nagyvonalúnak, mint a művelődés leg-
fontosabb szervének, az iskolaügynek továbbfejlesztésében. A háború 
utáni magyar iskolapolitika több ponton bírálható, nagy érdemei 
azonban elévülhetetlenek. A mult örökségéből semmit föl nem adott, 
sőt emberfeletti áldozatossággal a hagyatékot nagy mértékben tovább 
fejlesztette. Csonkaságunkban nemcsak megtartottuk, hanem gazdagí-
tottuk is az egyetemeket. A középfokú és elemi iskolák száma óriásit 
nőtt. Véleményünk szerint a közelmúlt kultúrpolitikájának ennél is 
nagyobb érdeme, hogy a szó teljes értelmében európai célkitűzése-
ket hozott. Amikor Európa-szerte nemzeti, faji kultúrautarchiás törek-
vések észlelhetők, a magyar kultúrpolitika nemcsak mentes maradt 
a kultúr-gettós szellemtől, hanem nemes liberalizmussal, nemzeti kul-
túránk veszélyeztetése nélkül keresett szerves, állandó kapcsolatokat 
Európa legkülönbözőbb nemzeti kultúráival. Különböző államokkal 
kulturális egyezményeket kötünk, több világvárosban nagy áldoza-
tokkal kollégiumokat állítunk fel, hogy a magyar értelmiség minél 
nagyobb számban juthasson közvetlen érintkezésbe az egyes nemzeti 
kultúrákkal. Ennek a fáradhatatlan tevékenységnek egyik legszebb, 



legértékesebb vonása, hogy politika-mentes, kizárólag nemzeti kultú-
ránk gazdagítását ta r t ja szem előtt. Ennek a kultúrpolitikának fölé-
nyes igazolását kell látnunk abban a tényben, hogy Európa külön-
böző nemzeti kultúráival teremtett sűrű és szoros kapcsolataink nem-
csak nem veszélyeztetik, hanem egyre jobban emelik a magyar kul-
túr-öntudatot •— a magyar művelődés ma mentesebb a kultúrsznobiz-
mustól mint valaha. 

A külföldi kultúrákkal való kapcsolataink elmélyítésének szol-
gálatában állnak az utóbbi évek folyamán felállított küönleges közép-
iskolák is. Mint ismeretes, Sárospatakon angol, Gödöllőn francia gim-
názium létesült. A megkezdett iskolaévvel ez az ú j iskolatípus eggyel 
gazdagodott: Pannonhalmán olasz gimnázium nyilt meg. Olvasóink 
megértik, hogy a magyar iskolaügy s Pannonhalma történetének 
szempontjából egyaránt fontos eseményről részletesen beszámolunk. 

Még a tavasszal indultak meg tárgyalások egy olasz gimnázium 
fölállítása ügyében a magyar kormány s a Szent Benedek-rend veze-
tősége között. Az ismételt megbeszélések eredményeképpen f. é. jú-
lius végén bizonyossá vált, hogy az új intézet szeptemberben meg-
kezdheti működését. A tárgyalások 1939. augusztus 18-án jutottak 
befejezéshez a Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszternél 
megtartott záróértekezleten, amelyen a miniszteren kívül Kelemen 
Krizosztom m, kir. titkos tanácsos, pannonhalmi főapát, Kocsis Lé-
nárd pannonhalmi főiskolai igazgató, Kovács Arisztid, az új gimná-
zium és nevelőintézet kiszemelt igazgatója, továbbá Stolpa József 
államtitkár, Kósa Kálmán miniszteri osztályfőnök és Paikert Géza 
miniszteri osztálytanácsos, a külföldi kultúrkapcsolatok előadója 
vettek részt. 

Az értekezlet megállapodásainak lényege, hogy a Szent Bene-
dek-rend vállalja a magyar kormány támogatásával egy nevelőinté-
zettel kapcsolatos gimnázium fölállítását és vezetését. Az új inté-
zet székhelye Pannonhalma, nevét a magyarok nagy barátairól, az 
olasz külügyminisztertől és néhai atyjától, Gróf Ciano Galeazzotól 
és Constanzotól veszi. Mind az iskola, mind a nevelőintézet egyelőre 
magában a főmonostorban kap megfelelő elhelyezést, de még a jövő 
év tavaszán megindul az építkezés, s minden remény megvan arra, 
hogy az 1940—41. tanév munkája már a rend 46 kat. holdnyi dísz-
kertjében megépítendő, teljesen modern felszerelésű épületben indul-
hat meg. A magyar iskolaélet új, fontos szerve megfelelőbb keretet 
aligha kaphatott volna, mint az a Pannonhalma, amelynek talaján 
a magyar művelődés bölcsője ringott, amelynek rendjét nagy alapító-
jától, a nursiai Szent Benedektől kezdve egész napjainkig ezer szál 
fűzi a római-olasz kultúrához. 

A gimnázium s a nevelőintézet munkáját egyaránt a Szent Be-
nedek-rend tagjai végzik. Hogy azonban az olasz nyelv és szellem a 
társas érintkezésben is minél tökéletesebben érvényesüljön, mind a 
gimnáziumban, mind a nevelőintézetben olasz oktatók és felügyelők 
is fognak működni. 



Ami az új intézet célkitűzését illeti, arra vonatkozólag ideiktat-
juk a legilletékesebb tényezőnek, Hóman Bálint vallás- és közokta-
tásügyi miniszternek a pannohalmi olasz gimnázium és nevelőinté-
zet felállításával kapcsolatban a nyilvánosság számára tett nyilatko-
zatát. ,,Az olasz gimnázium és nevelőintézet alapítását igen nagy 
örömmel üdvözlöm. Benne az 1935. év februárjában kötött olasz-
magyar kulturális egyezmény célkitűzésének egyik legfontosabb té-
nyezőjét látom. Ennek az intézetnek olasz viszonylatban olyan jelen-
tősége lesz, mint a sárospataki angol és gödöllői francia gimná-
ziumoknak és a közeli jövőben megszervezni kívánt német nevelő-
intézetnek, Meggyőződésem, hogy a pannonhalmi Szent Benedek-rend 
^Gróf Ciano Galeazzo és Constanzo gimnáziuma újabb értékes eszköze 
és műhelye lesz az olasz-magyar szellemi érintkezésnek és kulturális 
kapcsolatoknak. Az ott nevelt ifjúság a szokásos középiskolai mű-
veltség, képesítés és a különleges nyelvi és szellemi kiképzés birto-
kában kiválóan alkalmas lesz a szellemi és gazdasági élet terén 
oly fontos állások és hivatások betöltésére, amelyek az olasz-magyar 
történeti barátság elmélyítésére és a két nemzet között fennálló 
százados barátság gyakorlati szolgálatára hivatottak." 

A magyar iskolapolitika újszülöttje tehát annak a nagyvonalú, 
széleslátókörű kultúrpolitikának szolgálatában áll, amelyet föntebb 
vázoltunk. Az említetteken kívül a messzetekintő célkitűzésnek van 
még egy fontos pontja, A kultuszkormány s a rend vezetőségének 
megállapodása értelmében, a kitűzött cél minél tökéletesebb meg-
valósítása érdekében az új iskola egy-egy osztályába csak kevés, leg-
feljebb 25 tanulót vesznek fel. Örömmel sarkítjuk ki a célkitűzés 
e részét. Iskolaéletünknek egyik nagy hátránya a tömegiskola-típus. 
Nem kell szakismeret annak megállapítására, mennyi, sokszor le-
küzdhetetlen akadályba ütközik a mammut-osztályokból felépített 
iskola nevelői és tanítói munkája. Ezer és ezer megoldatlan probléma 
közt hánykolódó korunk egyre jobban felismeri, hogy sok súlyos 
korfeladat megoldásának egyik leglényegesebb feltétele egy élgárda, 
elit kiképzése. Nemcsak politikai és társadalmi, hanem egyetemes 
művelődési igények is sürgetik ezt abban a korban, amelynek egyik 
legjellemzőbb és legveszedelmesebb tünete a társadalmi eltömegese-
dés. Csak aki a maga egész nagyságában lát ja a társadalmi élet eme 
tünetében fenyegető veszedelmet, az tudja helyesen értékelni az él-
gárda céltudatos képzésének fontosságát, időszerűségét. Ezért is 
lelkes örömmel köszöntjük Pannonhalma évezredes törzsének leg-
frissebb hajtását. 

Mint már említettük, csak a szünidő derekán vált bizonyossá az 
új intézet megnyitása, amikor már minden szülő gondoskodott gyer-
mekének elhelyezéséről. Ennek ellenére is, alig hogy az igazgatóság 
meghirdette az olasz gimnázium megnyitását, hamarosan húsz növen-
dék jelentkezett. Pannonhalma felkészülten, igaz szeretettel várta 
szeptember 11-ére legkisebb jövevényeit. Az ős monostor lakói — 
élükön a rend főapátjával — szülők és kisgímnazisták meghatódott 
lélekkel álltak szeptember 12-én a legrégibb magyar székesegyház 



oltára előtt, hogy az egyelőre szerény keretek közt, de nagy célki-
tűzéssel meginduló munkához kiesdjék a Szentlélek segítő kegyelmét. 

Az első Veni Sancte napján a pannonhalmi főiskola rendi 
növendékei szerény, de lélekkel átszőtt ünnepélyt rendeztek az új 
fészeklakók és szüleik üdvözlésére a főmonostor hatalmas, gyönyörű 
könyvtárában. A kis ünnepségen ének- és zeneszámok közé ékelve 
először Kelemen Krizosztom m, kir. titkos tanácsos, pannonhalmi 
főapát fordult meleghangú, közvetlen beszéddel az ,,ősmonostor Ben-
jáminjaihoz", az olasz gimnázium első növendékeihez. „Igaz szere-
tettel köszöntünk benneteket. Ügy vártunk titeket, mint akiket már 
régen ismertünk és mielőtt láttunk volna, szívünkbe zártunk, meg-
szerettünk benneteket," A továbbiakban szemléltetően, a gyermek 
értelmi színvonalához alkalmazkodva fejtegette az új intézmény 
célját. „Művelt emberekké szeretnénk formálni titeket, de valami 
különös fokban. Nektek majdan vezetőknek kell lennetek, akik azt 
a kincset, amit e szent falak közt összegyűjtenek, gazdagon áraszt-
ják a világra." Műveltté kettő tesz bennünket: értelmi világunk 
gazdagsága, szívünk melegsége, jósága, „Fontos, édes fiaim, hogy míg 
elméteket tudással töltitek, szívetek jósággal és szeretettel teljék el, 
mert az embereket csak az tudja boldogabbá tenni, aki jobbá is teszi." 
Megható, közvetlen példákkal igazolja, milyen nagy értéket jelent 
embertársai számára a jó ember. Nemcsak a nagy szellemi erőkről 
tanúskodó alkotások gazdagítják az emberiséget, hanem a jóságos, 
meleg szívek is. „Legyenek közületek boldogok azok, akik majdan 
nagyokat tudnak alkotni. De akinek ezt nem adja meg a jó Isten, 
az is tud igaz boldogságot terjeszteni maga körül azáltal, ha jó 
ember lesz. Egy ilyen jó emberről mondták temetésekor: Nihil re-
liquit, nisi desiderium sui — mit sem hagyott hátra, csak azt a 
vágyat, bárcsak még tovább maradt volna közöttünk , , , A Szentlélek 
Isten, akit ma segítségül hívtatok, áldjon meg benneteket" — 
fejezte me közvetlen, meleg beszédjét az új intézet kegyura — .,hogy 
segítségével és irányításával Isten akarata szerint éljétek le az 
életet," 

Kovács Arisztid, az olasz gimnázium és nevelőintézet igazgatója 
a szülőkhöz fordulva vázolta a meginduló munka célját, feladatait. 
Az igazgató gondolatokban gazdag megnyitóját egész terjedelmében 
közöljük, 

„A jó Isten kegyelméből boldog, szép napja van ma Pannon-
halmának, Valóra vált egy régi vágy, A mai Veni Sancte tehát 
nemcsak a megindulás éneke volt, hanem méginkább a Magasság-
belinek hálát mondó lélek buzgó Te Deuma. Sokan régóta óhajtot-
tuk, hogy bár volna rendünknek, mely mint tanító és nevelő rend 
ismeretes, legalább egy igazi nevelőintézete, melyben neveltjeink tel-
jesen ránk volnának bízva. Iskola és nevelőintézet között ugyanis 
nagy a különbség. Hogy mi ez a különbség, azt egyszer egy angol 
egyetemi hallgató fejezte ki előttem nagyon szellemesen, aki lelke-
sedéssel magasztalta az angol nevelőintézeteknek jelentőségét. „Mi 
az ország diákjait két nagy csoportba osztjuk: vannak igazi diákok 



és nem igazi diákok. A nem egészen igazi diákok azok, akik a nap-
nak négy-öt órájára mennek csak iskolába, azután kiszakadnak a 
diákközösségből, míg az igazi diákok diákállamban, egy nagy diák-
családban élnek. Éjjel-nappal együttvannak. Megosztják egymás 
között ennek a diáktársadalomnak minden örömét-bánatát, össze-
fűzi őket nyolc év sok diákhuncutsága és sok, komoly diákélmény 
szép emléke," 

A mai napon indul meg nálunk is ilyen diáktársadalomnak élete, 
éppen azon a helyen, ahol az első magyar iskola volt, ahol Szent 
Imre is ihletődött, ahol az első magyar író, Boldog Mór, mint diák-
gyerek: puer scolasticus nevelődött. Ezen a szent és magyar emlékű 
helyen állunk itt a megindulok és kezdők lendületével és boldog-
ságával, a magvetők tavaszias örömével és reményével. Ma itt 
minden friss, minden új, minden első. Első volt a Veni Sancte, első 
ez az iskolai ünnepély, első az igazgató, első a tanári kar és itt 
vannak a legelső diákok, hogy meginduljon az emberalakítás mun-
kája, melyet Aranyszájú Szent János a legszebb művészetnek 
nevezett. 

Ebben az ünnepélyes órában átvesszük a szülök legdrágább 
kincsét. Átadják őket a jó szülők nyolc évre, éppen arra a nyolc 
évre, amely a legjelentősebb szakasz az ember életében. Sohasem 
változik akkorát az ember, mint éppen ebben az életszakaszban, 
amelybe mint ártatlan kisgyermek lép be és amelyet mint fiatal 
férfi hagy el. Ebben az életszakaszban váltják fel az ártatlan gyer-
mekkor boldogságát a kamaszkor vajúdásai, ebben az életszakaszban 
tudatosul az életnek kimondhatatlanul nagy jelentősége, ebben a 
korban vetődik fel a legtöbb életprobléma, a nagydiáknak gyötrő 
kérdései, amelyek mind megoldást, rendeződést várnak. Egész élete 
a szerint alakul, hogyan felel meg ezekre a kérdésekre, hogyan kap 
megnyugtató feleleteket ezekre a nehézségekre. Ért jük tehát a jó 
szülők aggodalmát, mikor kiadják kezükből drága gyermekeiket. 
Szinte halljuk az ő ajkukról is a Gracchusok édesanyjának mondá-
sát: ,,Haec sunt ornamenta mea. Ezek a mi legdrágább kincseink, vér 
a vérünkből, reményünk, örömünk, mindenünk," Ennek a szülői 
értékelésnek ismeretében, a most meginduló nyolc esztendő fontossá-
gának tudatában a legnagyobb szerettei vesszük át ezeket a gyerme-
keket abban a meggyőződésben, hogy azzá lesz a gyermek, amivé 
ebben a nyolc esztendőben nevelik. Megígérünk minden gondot, min-
den fáradságot, hogy mindez lehetőleg pótolja a szülői gondosságot, 
A napokban olvastam egy megható híradást az egyik olasz lapban. 
Egy olasz ember a legutóbbi nyolc esztendő alatt hetvenöt liter vérét 
ajánlotta fel vérátömlesztés céljaira, hogy ezen nemes cselekedete 
révén életeket mentsen meg és életek viruljanak , . , Ha fizikailag nem 
is egészen így, de mi is vérünket, minden erőnket szeretnénk a szép 
munkára fordítani, egész lelkünket óhaj t juk beleadni ebbe a felelős-
séggel teljes munkába, hogy a jó szülők abban a megnyugtató tudat-
ban élhessenek otthonukban, hogy Pannonhalmán jó helyük van 
gyermekeiknek, 



A gyermek azonban még több is, mint a szülők kincse. Magának 
az Úr Jézusnak kezéből átvett drága talentum. Ma az isteni Mes-
ternek is van itt szava. Ma is hangzik az ajkáról a kemény kijelentés: 
,,Ha egyet is megbotránkoztattok e kisdedek közül, jobb lett volna, 
ha malomkövet kötöttek volna nyakatokba és a tenger fenekére zú-
dítottak volna benneteket." Ezekből a krisztusi szavakból következik, 
hogy a gyermek lelke valami rendkívüli nagy érték. Ugyanezt a fel-
fogást erősíti meg egy másik krisztusi mondás is: ,,Ha nem lesztek 
olyanok, mint e gyermekek, nem mentek be Isten országába." A 
gyermek lelke őriz valamit a paradicsomi életszentségből. Szentség-
ház tehát minden gyermeklélek, melyhez avatatlan vagy durva kéz-
zel és lélekkel nem lehet közeledni, mert a nevelő a számonkérő 
Istennek fog felelni munkájáért , ahogy azt Szent Benedek atyánk 
is tanítja: a nevelő ,,a szigorúan ítélő Bírónak fog egykor számot 
adni". 

Harmadszor nagy titok is a gyermek. Lehetőségeknek, képessé-
geknek gazdag, csodálatos tárháza. Ezek csíráit észrevennünk, fej-
lesztgetnünk, kibontakoztatnunk lesz egyik legszebb, legszentebb kö-
telességünk. Ezzel aztán el is értünk ahhoz a ponthoz, amire a szülők 
a legkiváncsiabbak: 

Mit akarunk elérni gyermekeikkel, mit akarunk belőlük nevelni. 
Erre a kérdésre is három pontban szeretnék felelni. 

Először is valljuk a régi kipróbált elvet, amelyet a modern olasz 
pedagógia is alapjává tett: Mente sana in corpore sano. Az ép lélek 
hordozója általában csak az egészséges test lehet. Szabad levegőn 
való sok mozgással, rendszeres tornával, egészséges, a gyermek igé-
nyeinek megfelelő étrenddel, állandó és gondos orvosi felügyelettel 
azt szeretnénk elérni, hogy mindig pirospozsgás arcokat, erős izmo-
kat, jókedvet, derűt lássunk magunk körül és egészséges diáknevetést 
halljunk, hogy így a testi élet megfelelő lélekfoglalat legyen. Teljes 
emberré azonban csak a minél gazdagabb jellem alkothatja az em-
bert, Jellem nélkül a testi erő, az egészség, az ügyesség és még a 
nagy értelem sem értékek többé, sőt egyenesen veszedelmet jelent-
hetnek. Gyenge jellem egyenlő gyarló vagy hajótörött élettel, nagy 
jellem pedig forrása a nemes, szép, gazdag életnek. Mivel tehát az 
ember sorsa egyenlő az ember jellemével, legfőbb törekvésünk lesz a 
szép, férfias lelkületnek a kialakítása. S mivel mint keresztényeknek 
nemcsak a természetes élettel, hanem a természetfeletti világrenddel 
is kell számolnunk, vallásos jellemet akarunk. A jó szülők azonban 
ne féljenek: nem akarunk mi itt a kolostorban gyermekeikből szer-
zeteseket nevelni. Azonban az is igaz, hogy a jellem teljesebb lesz, 
ha a vallás értékei gazdagítják azt. Jól mondja egy keresztény böl-
cselő, hogy ne féltse a modern világ az embert a kereszténységtől, 
attól a kereszténységtől, amelynek isteni Alkotója egyetlen egy em-
beri lelket is többre becsül mint a világnak minden kincsét, értékét. 
A szülők járhatnak csak jól, ha gyermekeikben a természetfeletti va-
lóságokkal gazdagított jellemet láthatnak gyermekeikben. 



Másodszor a jó magyar ember eszményképe áll a szemünk előtt, 
aki szereti ennek a drága hazának minden rögét, múltját, történel-
mét, muzsikáját, népi eredetiségeit. Itt azonban mindjárt felvetődik 
egy kérdés. Hogyan fognak itt jó magyarokat nevelni, amikor oly 
tág teret nyitnak ebben az iskolában egy idegen nyelv tanulásának 
és egy idegen kultúrával való foglalkozásnak? Erre az ellenvetésre 
egy szép regényre való hivatkozással szeretnék felelni, melynek címe 
Idegen Tükörben. A regény főhőse idegen országban, idegen föld 
népének tanulmányozása közben ismeri meg igazán saját országát. 
Mi is, ha csak a magunk országát ismerjük, szűk marad a horizon-
tunk, de ha a nagy Széchényink példájára alaposan megismerünk egy 
más kultúrát is, jobban észrevesszük saját népünk hibáit és követke-
zésképpen jobban tudjuk azokat orvosolni, másrészt jobban tudjuk 
megbecsülni fajunkat, népünknek értékeit. Egy idegen kultúrával 
való foglalkozás nemcsak hogy nem árt, de egyenesen jobb magyar-
ságunk ügyét szolgálja. 

Harmadszor és végül a müveit ember eszményképét akar juk 
megközelíteni. Azt a tanultságot, azt a képzettséget akarjuk növen-
dékeinkkel megszereztetní, amelyre minden jó magyar középiskola 
törekszik, de még egy többletet is akar adni ez az iskola: a már em-
lített olasz műveltséget. Ebből a szempontból is hivatkozhatnánk 
multunkból igen sok példára történelmünk gazdag múltjából. Az 
olasz-magyar kapcsolat nem szórványos jelenség. Történelmünk min-
den századában megtaláljuk azt. Egész multunk azt igazolja, hogy 
állandó rokonszenvhullámok indultak meg Magyarországról Olasz-
ország felé s onnan hazánk felé. Igen, voltak hódító hadjáratok, de 
azok nem annyira anyagi javak, területek szerzésére irányultak, ha-
nem sokkal inkább erkölcsi, szellemi javak szerzésére. A kétféle 
jóra való törekvés között pedig óriási a különbség. Az anyagi ja-
vakra való törekvés szembeállítja a népeket, ellenségekké teszi őket 
és gyűlölet jár a hódító fegyver nyomában, addig az erkölcsi és 
szellemi értékek hódítása közelebb hozza a szíveket. A megosztott 
javak megkétszereződnek, sőt megsokszorozódnak és baráti kapcso-
latot teremtenek azok között, akik ilyenket adnak és kapnak. 

Itt is áll egy kis hódító sereg. Húszan vannak csak és gyermekek. 
Hódító útra indulnak. Nem anyagi javakra törnek, hanem szellemi, 
erkölcsi értékeket akarnak gyűjteni, legfőképpen pedig baráti szí-
veket akarnak szerezni. Ma, amikor ú j ra bellum omnium contra om-
nes állapota van, amikor minden nemzet ellenséget gyanít a másik-
ban, ritka és annál örvendetesebb az ilyen, békét és barátságot ke-
reső emberek jelensége. Mivel tehát szándékunk tiszta és nemes, mi-
vel terveink Isten szándékai szerint valók, nyugodtan, vidáman, len-
dülettel indulunk az útra és hisszük, hogy raj tunk lesz a jó Istennek 
szép fejlődést és eredményes aratást biztosító áldása." 

Maghatódott, lelkes hangulatban fejeződött be a kis ünnepély. 
A következő napon már meg is indult a rendszeres munka. 

Vajha a magyar középiskolák és nevelőintézetek Benjaminja 
valóraváltaná elindítóinak hozzá fűzött reményeit. 



HALOTTUNK. 

Weber Péter Jácint. 
1876—1939. 

Budapesten, 1939. július 26-án adta vissza Teremtőjének nemes, 
lelkét Weber Jácint. Mintha azt a mélységes, gyermeki szeretet, 
amellyel egész életén keresztül Pannonhalmán csüngött, az ősmo-
nostor mégegyszer viszonozni akarta volna, örök nyugovóra magához 
hívta. Pannonhalmi cellában, a Boldogasszony-kápolna alatt várja 
a boldog föltámadást. 

Weber Jácint a legkülönbözőbb munkatereken dolgozott. Volt 
gimnáziumi tanár Esztergomban (1899—1901), három éven át József 
Ferenc főherceg nevelője (1901—1904), tanított a pannonhalmi fő-
iskolán (1904—1910), volt főapáti titkár (1910—1914), majd rendi 
főjószágkormányzó (1916—1926) s végül 1926-tól élete végéig a 
királyi gyermekek tanára, a királyi család lelkésze. A főhercegi csa-
ládnál végzett munkájának elismeréséül még I. Ferenc József király 
tb. udvari káplánnak nevezte ki. 

Kora tavasszal, húsvét előtt meglepetésszerűen jelezte hazaér-
kezését Belgiumból. Aggodalommal vártuk a hazatérőt: a munka 
frontjának elhagyására csak súlyos ok bírhatta a munka aranyérmes 
katonáját. Aggodalmunk szomorúan beigazolódott: fáradtan, súlyos 
betegségtől gyötörtén érkezett meg. A legszakavatottabb, leggyengé-
debb orvosi kezelés sem tudta életét megmenteni. Szenvedések, gyötrő 
kínok jegyében, amelyeknél csak az ő türelme volt nagyobb, folyt 
le utolsó hazai tartózkodása. A nagy útra gondosan felkészülve ta-
lálta a halál, bár ő az utolsó pillanatig reménykedett, hogy ősszel 
ú j ra elfoglalhatja kedves munkaterét. A steenockerzeeli egyszerű, 
kicsiny toronyszoba hiába vár ja tíz éven át volt lakóját: az Ür haza 
hívta hűséges szolgáját. 

Amikor lelki arcképét próbáljuk megrajzolni, zavarban va-
gyunk. Tudjuk, ha módjában állna, lefogná kezünket. Mélységes, 
gyermeki alázata mosolyogva mondaná: ,,Minek!?" S ezt nemcsak 
mondaná, hanem így is gondolná. 

Egyéniségének két alapértéke: igaz ember volt s alázatos lelkű. 
Nem voltak cserélhető, forgatható életkulisszái: ami a szívében volt, 
az volt a jkán is. Soha senkinek nem hízelgett: meggyőződését min-
denkor a lelki embert jellemző önfegyelmezettséggel vallotta meg. 
A kapott bizalommal soha a legkisebb mértékben sem élt vissza. A 
szó legtisztább csengésében úri ember volt. Gazdag lelkiségét a vi-
lág elől szinte elleplezte mély, igaz alázata. Ha elismerés érte, za-
varban volt. Ha az élet keményebben kapta el — akár lelkileg, akár 



testileg — panasz nélkül fogadta az ütést. Bosszúvágyat, gyűlöletet 
nem ismert. Sok időt töltöttünk el szorosan egymás mellett — • soha 
kifakadást, szeretetlen bírálatot ellenfeleiről nem hallottam tőle. 
Pedig tudtam, hogy mint mindenki, ő is rejteget fájó pontokat. De 
alázatossága ezeket is tökéletesen elszigetelte az élettől — kezdettől 
fogva hatástalan, holt pontok voltak. Igaz alázatosságának ritka 
megnyilvánulása volt, hogy az irigységnek még az árnyéka is távol 
volt tőle. Lelkiségének egyik legszebb, legbeszédesebb emléke marad 
számomra, hogy soha senkit nálánál önzetlenebbül, őszintébben örülni 
rendtársai, barátai, embertársai sikerének nem láttam. 

Egyéniségének volt még egy nagy érték-pára: hűséges és jó 
ember volt. Lényének minden szállán keresztül össze volt nőve 
Pannonhalmával. Erről sem beszélt. Igaz szeretettel, egész lelkével 
szerette utolsó munkakörét, de azért évről-évre könnyes szemmel 
hagyta el Pannonhalmát. Rendületlen hűséggel ragaszkodott a rend-
hez, a rend mindenkori fejéhez. Sziklaszilárd hűséggel, a magyar 
mult és jövő mély szeretetével, eszményi odaadással, minden erejé-
nek latbavetésével szolgálta a királyi családot. Jó ember volt- Sok-
kal jobb, mint aminőnek látszott- Nemcsak hozzátartozóin, akikhez 
a legmelegebb szeretet fűzte, de bárkin, aki hozzáfordult, fáradhatat-
lan készséggel igyekezett segíteni, ha módjában állott. De a balkéz 
ritkán tudott arról, mit tett a jobb kéz. Csak véletlenül került nap-
fényre hol itt, hol ott egy-egy lépése, amely a felebaráti szeretet 
szolgálatában állott. 

Szigorú, lelkiismeretes, pontos tanár volt akár esztergomi diákok, 
akár rendi növendékek, akár királyi tanítványok ültek az iskolapa-
dokban. Sokszor volt módunk rendtársi büszkeséggel, örvendező tisz-
telettel látni azt a tökéletes pontosságot, amellyel a reá bízott mun-
kát mindenkor végezte. Hihetetlen munkabírással áldotta meg a jó 
Isten. Voltak idők, amikor ugyancsak jelentős volt a reá eső munka-
rész, de sohasem hallottam panaszkodni, hogy sok a munkája. Ké-
rést, amely munkát, sokszor nagy munkát jelentett, soha meg nem 
tagadott. Hihetetlenül gazdag ismerettárral rendelkezett- Mindig 
eleven érdeklődéssel fordult mindenhová, ahonnan ismeretanyagának 
további gyarapítását remélhette. Ritka nyelvtehetséggel volt megáldva. 
Beszélt páratlan tökéletességgel németül, folyékonyan franciául és 
spanyolul, olvasott angolul, olaszul. Különösen élvezni tudta az egyes 
nyelvek grammatikájából kisugárzó szellemiséget. Mindig baj volt, 
ha tanítványai a nyelvtan ellen vétettek. 

Tökéletes engedelmességű, rendjére büszke szerzetes volt. Szó 
nélkül állt bele abba a munkába, ahová a rend feje állította. Nem-
csak készséggel, engedelmes lelkülettel vállalta, amit reá bíztak, 
hanem minden erejével, töretlen kötelességtudattal végezte is. Leg-
szebb napjai azok voltak, amikor egy-egy jó hír érkezett a rendi 
életről, rendtársak munkájáról. Utolsó tizenhárom évét a renden 
kívül élte le, de a hosszú távollét nem lazította, hanem még szoro-
sabbra fűzte benne a rendi kötelékeket. 

Gyermeki átlátszóságú, rendületlen hitű, imádságos papi lelke 



volt. Ez a gazdag birtoklás is, mint egész énje-lénye, egyszerű, alá-
zatos, természetes volt. Csak az tudott róla, aki közelről ismerte. 
A legtöbbet ebből a lequeitioi, steenockerzeeli kápolna látott. Bár-
milyen fáradt volt, bármilyen későn került ágyba, hosszú estéli ado-
rációja, szeretett rózsafűzére soha el nem maradhatott . Csak vélet-
lenül lehetett bepillantást nyerni abba is, mennyire együttélt az Egy-
ház liturgikus életével. Gyermeki tisztelettel vette körül az Egyház-
szentjeit, meglepően járatos volt azok élettörténetében. Egész lel-
kével Krisztus papja volt. Halála előtti napon a betegápoló nővérrel 
fohászimákat mondtak. „Szeretlek, Jézusom!" — mondta elő a jó 
nővér. ,,De mennyire szeretlek!" — felelt a halál árnyékában álló. 
Mint mindig, ekkor is igazat mondot t . . . 

Fá jó szívvel, de nyugodt lélekkel kísértük el utolsó út ján: egy 
pillanatig sem kételkedünk, hogy a nagy kapunál Krisztus várta alá-
zatos, hűséges szolgáját. „Egyszerű, szerény, önzetlen, mélységesen 
vallásos élete" — ír ja egyik munkatársa — „magában is felséges 
jutalmat biztosított számára odaát, de az utolsó hónapok szenvedései, 
amelyeket hősiesen viselt el, égi koronáját még fényesebbé tették. 
Oly jól el tudom képzelni az ő szép lelkét Isten trónjának közelében 
— éppen oly egyszerű, éppen oly szerény, éppen oly átlátszó és igaz, 
mint földi életében, s boldog, hogy életének egyetlen célját elérte, 
mégpedig sokkal nagyobb fokban, mint ő maga nagy szerénységében 
azt valaha is remélni merte volna," 

Blazovich Jákó~ 

16040 Sárkány Nyomda R.-T. Budapest, VI. Tel . : 122-190, 326-066. 
Igazgatók: Wesse ly Antal és Wesse ly József . 



Megvételre keresem a PANNONHALMI SZEMLE 1927. évfolyamának 
1. számát. A szíves ajánlatot az ár megjelölésével kérem az alábbi címre: 
Deák Gyula, az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület könyvtárosa, Bu-
dapest, VIII., Szentkirályi-utca 11. 

Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló 
Budapest, /., Szent Gellért-tér 1. 

47 C°-os, rádióaktív hőforrások. Társas thermál- és thermál-kádfürdők. 
Iszapkezelés „Szent Gellért" kolopi rádiumos gyógyiszappal. Hőlégkezelés. 
Elektrotherapia. Gépgyógyászat. Inhalatorium és pneumatikus kamra. Fény-
therapia. Szénsavas fürdők. Nőgyógyászati osztály: thermál-, sós-, láp-, 
vasas- és kénes-ülőfürdőkkel, Ultrarövid elektromos hullámgyógykezelés. 
— Therapiás és diagnostikus röntgen, chemiai és bakteriológiai laboratórium. 
Elsőrangú gyógyszálló a fürdővel közvetlen kapcsolatban. 240 legmodernebb 
kényelemmel berendezett szoba és lakosztály. Diaetás konyha. Gyógyvendé-
geknek a szobaárakból jelentékeny engedmény. Kívánságra pensio-rendszer. 

Széchenyi Gyógyfürdő 
Budapest— Városliget 

970 m. mélységből feltörő 74 C°-os hőforrás. Társas- és kádfürdők. Iszap-
kezelés. Szénsavas fürdők, Hőlégkezelés, Gépgyógyászat, Gyönyörű beren-
dezésű népgyógyfürdő, külön férfi és női osztállyal. Nagyméretű ivócsarno-

kában ivókúrák gyomor- és bélbetegeknek, hörg- és garathurutok ellen. 

Rudas Gyógyfürdő 
az Erzsébet-híd budai hídfőjénél 

43—47 C°-os, erősen rádióaktív gyógyforrások. Gőzfürdője 7 különböző 
hőfokú medencéjével a legtökéletesebb fürdést nyújtja. Ivókúrák. Fedett 

úszócsarnok, a nyári idényben tetőnapozóval. Modern berendezésű 
rádiumos kádfürdők. 

Szent Imre Gyógyfürdő 
(Rácfürdő) 

Budapest, /., Hadnagy-utca 8—10. 
43.7 C fokú rádióaktív gyógyforrás a legkiválóbb eredménnyel gyógyítja 
a csúzos és köszvényes bántalmakat, az idegzsábákat, az idült izületi izzad-

mányokat, mindennemű csontbántalmakat, 



O B E R B A U E R A. U T Ó D A 
B U D A P E S T , 
IV-, VÄCI-U. 41 

Alapítási é v : 1863 
+ 

M a g y a r o r s z á g l e g -
r é g i b b t e m p l o m -

b e r e n d e z ő é s 
z á s z l ó k é s z í t ő 

v á l l a l a t a 

Miseruhák, pluvialék, 
s z e n t s é g t a r t ó k , 
k e l y h e k , s z o b r o k , 
gyertyatartók, ö r ö k -
l á m p á k stb. ál lan-
dóan nagy választék-

ban raktáron. 
Vállalom oltárok, szó-
székek stb. építését, 
restaurálását, fából fa-
ragott szobrok készí-
tését, kelyhek aranyo-

zását stb. 
Kívánatra n a g y k é p e s 
árjegyzékemet díjmentesen 

megküldöm. 

T E L E F O N : 1 - 8 3 3 - 4 4 S Z A M 

iïTTI 1T n 3 • 
P O S Z Í 

J t d b ü U a m a g . ' 

" O G Y > 

rrua kátyún 1 
V I 
u l n 

ft 
tát 

Magyarország 

őskeresztény kézben levő 
e g y e t l e n posztógyára. 

Üzemben 1922. óta. 

S z ö v e t b o l t j a i : 

IV., Prohászka Ottókár-u. 8. 

VI., Teréz-körút 8. 

II., Margit-krt. 50. 

VII., Baross-tér 15. 

V., Berlini-tér 6. 
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Budapest , V., Vörösmarty-tér 1. 
T e l . : 1 - 8 1 1 - 4 8 ( H a a s - p a l o t a ) A l a p í t . 1 8 1 9 

Ajánlunk legjobb minőségű pápaszemeket, orrcsíp-
tetőket és lorgnetteket Zeiss-punktál Ultrasin üve-
gekkel Különleges pápaszemek orvosi előírás sze-
rint pontosan készítve. Hő- és lázmérők, aneroid 
barométerek. Bor-, pálinka- és te mérők. Fényké- | 
pészeti készülékek és cikkek nagy választékban 
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RIEGER OTTO 
O R G O N A G Y Á R 

BUDAPEST, 
XIV., SZIGLIGETI - UTCA 29. 
( R Á K O S F A L V A ) — T E L E F O N : 2 - 9 6 3 - 4 5 . 

aoo 

Elvállalunk Ú J O R G O N Á K , 
valamint homlokzatsípok szállí-
tását szakszerű, művészi kivitel-
ben, úgyszintén orgonajavításokat 

mérsékelt árban. 

E R M A N N O T T Ó 
B U D A P E S T , IV.. VÁCI-UTCA 46. 
T E L . ; 1 - 8 3 3 - 5 9 Ango lk i sasszonyok i n téze téve l szemben T E L . . 1 - 8 3 3 - 5 9 

GS5OC0O 
C H I F F O N . V Á S Z O N , I N T É Z E T I S Z Ö V E T E K , F E H É R N E M Ű 

R Ö V I D Á R Ú , T E M P L O M I L E N - V Á S Z N A K 



Ügyeljen a keresztnévre ! ! ! 

„PRO ECCLESIÁ ET PONTIFICE" pápai érdemkereszt tulajdonosa 

MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
HARANG- ÉS ÉRCÖNTÖDE, HARANGFELSZERELÉSGYÁRA 

BUDAPEST, XIIL, PETNEHÁZY-U. 78. (Magdolna-város) 
Frangepán-utca Jk T e l e f o n : 

m e , , e t t 2 9 1 - 3 5 3 Kitüntetve 

Párizsi 
világ 

kiállításon 
dísz 

oklevéllel, 
8 nagy 

arany 
és 1 nagy 

ezüst 
éremmel, 

több 
állami 
dísz 

oklevéllel. 

Számtalan 
egyházi 
elismerő 

levél. 

BUDAPESTI BAZILIKA RÉSZÉRE KÉSZÍTETT 
7945 KGR=OS „SZENT IMRE HERCEG HŐSÖK HARANG3A" 
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Magyarország aranykoszorús mesterének 
U V E G F E S T É S Z E T I M Ű T E R M E 

B U D A P E S T , VIII., B A R O S S - U T C A 5 9 . -
TELEFON: 1-302-2Ö. ALAPÍTVA 1Ö94. 

1912,-ben „Pro ecclesia eí Poniifice" pápai arany érdem-
kereszttel kitüntetve. 

KÉSZÍT: stílszerű színes és fesíeíí 
iernplomablakokal a legegysze-
rűbbtől a leggazdagabb kivitelig. 

K ö l t s é g v e t é s d í j t a l a n . 
Ablakok javítását is vállalja. 
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VINCZE JÁNOS 
K À L A P O S M E S T E R SZAKÜZLETE 

G Y Ö R , DEÁK FERENC-U. 8. 

T E L E F O N : 8 3 1 . 

Legjobb és legolcsóbb bevásárlási forrás 
saját készítésű és márkás Borsa-
lino, Gyukits, Pichler stb. férfi-
kalapokban. 

Női kalapokban, eredeti modellek-
ből ál landóan nagy választék. 
Festés, vasalás, alakítás! 



SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK. 
L. Sertoríus: Katharina von Genua. Kösel-Pustet. München. 
Bartooiek Emma: A magyar királykoronázások története. M. Tört. Társ. Bp. 
Schmíedt Béla dr.: Tükör előtt. Korda. 1939. 
Maróthy Jenő: Felvidéki falevelek. Kir. Magy. Egyet. Nyomda, Bp. 1939. 
Sőtér István: Fellegjárás. Kir. Magy. Egyet. Nyomda, Bp. 1939. 
Mezey István: Az igazi Japán. Magyar-Nippon Társaság. Bp. 1939. 
Browe: Die häufige Kommunion im Mittelalter. Regensbergsche Verlagsbuch-

handlung. Münster. 
Kühár Flórís O. S. B.: A legszentebb családfa utolsó virága. Korda. Bp. 
Csávossy Elemér S. J.: Elmélkedések a szent vérről. Korda. Bp. 
Joseph Leufkens: Unser heiliger Vater Pius XII. 2. Aufl. Regensbergsche Ver-

lagsbuchhandlung. Münster. 
Markó Árpád: Gróf Zrinyi Miklós prózai munkái. Magyar Szemle Társaság. 

Bp. 1939. 
Gróf Zrínyi István: Magyar őstörténet. Magyar Szemle Társ. Bp. 1939. 
Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi MCMXL. Taurini. 1939. Marietti. 
Caesare Carbone: Circulus philosophicus iuxta methodum scholasticam. Vol. 

VI. Ethica. Taurini. Marietti. 1939. 
Kerényí Olaf: A magyar irodalmi népiesség úttörői. Nagy János, szanyi plé-

bános élete és irodalmi munkássága. Pannonhalma. 1939. 
Nagysólymosí József: Pilsudski József (1867—1935). Győr. 1939. 
Zaymus Gyula: János mester. Bp. Szent István-Társulat. 
Joseph Kramp S. J.: Heilsbotschaft von Christus Jesus. Regensbergsche Ver-

lagsbuchhandlung. Münster. 
Beltrami A.: A bocsánatos bűn. Szalézi Művek. Rákospalota. 
Váth János: Galileai halászok. Kalocsa. 
— — A Balaton a magyar költők dalaiban. 2. kiadás. Balatoni Szövetség. 
— — Solt anyja. Történeti regény. Balatoni Szövetség. 
— — Halásztűznél. Balatoni Szövetség. 
Rados Jenő: Magyar kastélyok. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. Bp. 1939. 
Koepgen—Endrefalvy: A szó hatalma. Szent István-Társulat. Bp. 
Sík Sándor: Pázmány. Szent István-Társulat. Bp. 
Marmion—Simon Árkád O. S. B.: Krisztus, a lélek élete. Szent István-T. Bp. 
Gálffy László S. J.: Istenfiúi életünk. Szent István-Társulat. Bp. 
Síreagu Oktavián—Flórián Tibor: Krisztus árnyékában. Cluj-Kolozsvár. 1938. 
Müller Lajos S. J.: Szeretett minket. Korda. Bp. 
Paul Neumann: Priester und Stimme. Benziger. Einsiedeln. Köln. 
P. Pál: Tél, nyár, ősz, tavasz. Korda. Bp. 
Dr. Síklóssy László: Áz országgyűlési beszéd útja. Bp. Kir, Magyar Egyetemi 

Nyomda. 
Kosáry Domokos: Görgey, Magyar Szemle Társaság. Bp. 
Dr. Szabó Attila: Bábony története és települése. Kolzsvár. 1939. 
Fábián Béla: Nagykend helynevei. Sepsiszentgyörgy. 1939. 
Herepeí János és Szabó Attila: Levéltári adatok faépítészetünk történetéhez. 

I. k. Kolozsvár. 1939. 
Dr, Szabó Attila: Levéltári adatok faépítészetünk történetéhez. II. k. Kolozs-

vár. 1939. 
Jordán Emil O. S. B.: Kruesz Krizosztom pannonhalmi főapát tanügyi munkás-

sága. Bp. 
Horae diurnae. Marietti. Taurini. 1939. 
Missale Romanum. Marietti. Taurini. 1939. 
Aertnys—Damen C. SS. R.: Theologia morális. Tomus I—II. 1939. Marietti. 

Taurini. 
Nádaí Pál: A lakásberendezés művészete. Magyar Egyetemi Nyomda. Bp. 
Galla Ferenc: Borromei Szent Károly hatása Magyarországon. Bp. Stephaneum. 
Dr. Györgyi Lajos: Az „Erdélyi Múzeum" története. Kolozsvár. 1939. 
Bán János: Sopron újkori egyháztörténete. Sopron. 1939. Ára a szerzőnél 

6.50 P. 



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

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

Ifjúsági hitszónoklati folyóirat. 

A Pannonhalmi Főiskola Könyvei. 
1. Dr. Sárközy Pál: A differenciálegyenletek elméletének elemei. Pannonhalma, 

1932. 107 1. Ára 5 P. 
2. Dr. Vanyó Tihamér: Püspöki jelentések a magyar szt. korona országainak 

egyházmegyéiről., 1600—1850. Pannonhalma, 1933. 488 1. Ára 10 P. 
3. Dr. Vanyó Tihamér: A bécsi minciusok jelentései Magyarországról, 1666—1683. 

Pannonhalma, 1935. 108 1. Ára 2.50 P. 
4. Dr. Sárközy Pál: Bevezetés a differenciálgeometriába. Pannonhalma, 1936. 

247 1. Ára 10 P. 
5. Dr. Csóka J. Lajos: Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádám. Pannon-

halma, 1936. 328 1. Ára 5 P. 
6. Dr. Szalay Jeromos: Grammaire française à l'usage des Hongrois. Pannon-

halma, 1938. 228 1. Ára 6 P. 

A P a n n o n h a l m i S z e n t - B e n e d e k - R e n d T ö r t é n e t e . 
Szerkesztették: Erdélyi László dr. és Sörös Pongrác. 

I. A Pannonhalmi főapátság története (999—1243.) vászonköt. 25 - P 
II. » » » n (1243—1404.) n 23— P 

III. n n n v (1403—1535.) » 24.— P 
IV. » » n n (1535—1708.) n 25.— P 
V. » n n n (1709-1802.) » 25.— P 

VI. A) n r> » n (18 -2-től.) » 23— P 
VI. B) n n n n (1802-től.) n 30 - P 

VII. A zalavári apátság története . . . . n 23-50 P 
VIII. A bakonybéli apátság története (1023-1548.) n 23— P 

IX. » » n n (1548-tól.) n 23 — P 
X. A tihanyi apátság története (1055-1701.) n 2 5 . - P 

XI. n » n n (1701-től.) n 25-— P 
XII. A) A dömölki apátság tö ténete . . . n 23-— P 
XII. B) Az elenyészett bencés apátságok m 22-— P 

Az egész mű ára vászonkötésben 340'— P, papirkötésben minden kötet 
1 P-vel olcsóbb, az egész sorozat 326'— P. 



STIMMEN AUS PANNONHALMA 
XIV. Jahrgang. Heft 4. 15. Oktober 1939. 
Hauptschriftleiter: P. Jákó Blazovich. Schriftleiter: P. Dr. Ernő 
Mihályi. — Katholische Zeitschrift für Geisteslehen und Kultur. 
— Herausgegeben von der Benediktiner-Erzabtei Pannonhalma. — 
Erscheint jährlich fünfmal. Schriftleitung und Verlag: Pannonhalma, 
Győr vármegye, Ungarn. — Bezugspreise: Das einzelne Heft 1.50 

Pengő, Jahrespreis 6 Pengő. 

INHALT. 
Aufsätze. 

Erzabt P. Krizosztom Kelemen: Die Bestimmung der Universitäten. 
P. Dr. Géza Karsai: Römischer Geist und benediktinische Geistigkeit. 
P. Dr. Tihamér Vanyó: Die Rolle der Frau in der Geschichte. 
P. Dr. Leánder Barcza: Izidor Guzmics, Abt von Bakonybél. 
P. Dr. Jeromos Szalay: Die Rückkehr der Action Française. 

Umschau. 
P. Jákó Blazovich: „Daß wir alle einig seien!" 
P. Dr. Flóris Kühár: Bei den Ruinen der zugrundegegangenen ungarischen Be-

nediktinerabteien. 
Bücher, 

Norbert Legányi: Die Monographie von Viktor Ferenczy über Ányos Jedlik. 
Benedictina. 

Errichtung eines italienischen Gymnasiums und einer Erziehungsanstalt zu Pan-
nonhalma. 

REVUE DE PANNONHALMA 
No. 4. le 15. octobre 1939. XIV-ième Année. 

Organe catholique d' intérêt général publié par l 'Archiabbaye 
bénédictine de Pannonhalma, 

Directeur: D. J. Blazovich, secrétaire de rédaction: D. Dr. Ernő 
Mihályi. — Paraît cinq fois par an. — Rédaction et administration: 

Pannonhalma, Győr vármegye, Hongrie. — Abonn. 6 P. par an. 

SOMMAIRE. 
Études. 

Rme Chrisosthome Kelemen: La mission des Universités. 
Dom Géza Karsai: Esprit Romain, Spiritualité Bénédictine. 
Dom Tihamér Vanyó: Le rôle de la femme dans l'histoire. 
Dom Leander Barcza: Isidor Guzmics, abbé de Bakonybél. 
Dom Jeromos Szalay: La soumission de l'Action Française. 

Revne des idées et des faits. 
Dom Jákó Blazovich: Pour que tous ils soient un, 
Dom Flórián Kühár: Aux ruines de nos Abbayes disparues. 

Livres. 
Dom Viktor Ferenczy: Ányos Jedlik, le grand physicien, 

Benedictina. 
Lycée Italien à Pannonhalma. 

14576 Sárkány Nyomda R. T. Budapert, VI., Horn Ede-utca 9. 
Igazgatók: Dr. Wesielr Antal éa Weaaely Jóiaef. 
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Á PANNONHALMI SZEMLE 
évenként ötször: február, április, június, október és december 15-én jelenik meg 
a magyar kultúra és a bencés szellem szolgálatára a Pannonhalmi Szt. Benedek-

Rend kiadásában. 

Főszerkesztő: BLÀZOVICH JAKÓ 
Felelős szerkesztő: MIHÁLYI ERNÓ dr. 
Felelős kiadó: CSÓKA 1. LAJOS dr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pannonhalma, Győr megye. 
A folyóirat szellemi részét illető küldemények a szerkesztőség, az anyagi részére 

vonatkozó küldemények pedig a kiadóhivatal címére küldendők. 

Előfizetési ár: évente 6 pengő; egyes szám ára 1.50 p. 
Az előző évfolyamok 3—3 pengőért kaphatók a kiadóhivatalban. A folyóirat 

csekkszámlája a Győri Első Takarékpénztárnál 4474. P. Sz. 
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Válságos idők és az értelmiség 

Á francia katolicizmus jogi helyzete 

Á nőről való felfogások háttere 
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TANULMÁNYOK. 

Válságos idők és az értelmiség. 
Kelemen Krizosztom. 

A pécsi Erzsébet Tudományegyetem barátainak 1939. június 
I l i összejövetelén azt fejtegettem, hogy „válságos időkben a leg-
döntőbb jelentőségű az egyetemnek — többi célkitűzése között — 
épen a tőle nevelt értelmiség ú t ján a nemzetre gyakorolt kisugárzó 
ereje és hatása," Fejtegetésem további során azt mondtam: ,,A ma-
gyar értelmiségnek a nemzet alapérzései fölhasználásával kell a 
magyarságot megközelítenie, hogy egyrészt az évezredekkel ezelőtti 
mélységekbe való zuhanástól megóvja, másrészt a történelmi fejlő-
dés folytonosságának a, vonalán megtartsa és továbbvezesse." 

Említett előadásomnak mintegy folytatásaként ma azzal a tárgy-
gyal szeretnék foglalkozni: minő kellékek szükségesek az értelmiség 
részéről, hogy jelzett hivatását be tudja tölteni. 

Fiatal ember voltam, amikor Tisza István kolosszus-alakja szem-
beállt az őszirózsás forradalom és a kommün úttörőivel, a magyar 
parlamentárizmust lejárató „obstrukció-hősökkel", Állandóan Kineas 
mondása járt eszemben, midőn úrának, Pyrrhos-nak, tett jelentésében 
azt állította a római szenátorok testületéről, hogy „királyok gyüle-
kezete", Fájdalmas keserűség töltötte el lelkemet a belső értékét 
veszített és a nemzet méltóságát meggyalázó magyar országgyűléssel 
szemben. Szomorú elégtétellel olvasom most Herczeg Ferenc Emlé-
kezései-nek II, könyvében: „Az ülésterem a tomboló elmebetegek 
gyülekezetének ijesztő és nevetséges benyomását tette." „A rend-
őrök az ország első neveinek viselőit galléron fogva taszigálták ki az 
ülésteremből. Ez volt a magyar értelmiség alkonya." Azt már nem 
a világhírű író, hanem én teszem hozzá: ahol az értelmiség alkonya 
bekövetkezik, ott szükségképen elkövetkezik a Károlyi Mihály forra-
dalma, Kun Béla rémuralma, a Trianon-i országszétdarabolás. 

„Amikor és ahol az értelmiség világszemlélete, fölfogása zava-
ros, akkor és ott a nép kiesik az értelmi osztály hatóköréből és be-
következnek a nemzeti katasztrófák," — állapítottam meg pécsi 
beszédemben. Kiesik pedig a nép az értelmiség hatóköréből azért, 
mert örök céljait nem látó, szétesett akaratú értelmi osztály már 
képtelen eredeti hivatása betöltésére. Nem tudja többé kisugározni 
a nemzeti lelket, a nemzettest alsóbb rétegeivel nem tudja közvetí-
teni a nemzetnek történeti közösségtudatát. 

Az orosz értelmiségnek nem volt igazi lelki közössége a néppel. 
Szalónforradalmárai, a „valaminek történnie kell"-t vallói (Rach-
manowa Alexandra), nihilistái robbantani tudtak, de népüket elesett-
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ségéből fölemelni, az egészséges fejlődés ú t já ra rávezetni, azon meg-
tartani nem tudták, sőt meg sem próbálták. S amikor az orosz értel-
miség aknamunkájával a cárizmust megdöntötte, aláírta sa já t halálos 
ítéletét is: az orosz értelmiséget a világtörténelemben még nem is-
mert borzalmak között kiirtották. — Az olasz értelmiség ellenben 
egy lángeszű akarat delejes hatása alatt a nemzeti együttes alkotó-
munkának soha nem álmodott lendületére emelte népét. A ,,dolce 
far niente" népét. 

Az elkövetkezett nehéz időkben s a talán még jobban megnehe-
zülő viharokban milyen lelki készségek birtokában áll ja meg a ma-
gyar értelmiség történelmi hivatását? A kérdés sarkpontja azon 
fordul, megvan-e s ha megvan, ki tudja-e fejteni a magyar értelmiség 
a szükséges szellemi képességeket és a nélkülözhetetlen erkölcsi 
erőket? Megvan-e a magyar úri léleknek belső összetartó ereje? 
Megvan-e ezen erőnek szellemi és erkölcsi alkotó eleme? Embervol-
tunk lényegéhez tartozik az igazság megismerésének a képessége. E 
képességünk kifejlődése és munkálkodása a művelődés szellemi 
része. E képesség nélkül lehetetlen volna a haladásnak az a szé-
dületes eredménye és irama, ahol és amelyet ma tart a művelt em-
beriség. De e folyton előretörő készségünk mellett megvan számunkra 
az útról letérni-, a tévednitudásnak, tévedésre hajlamosságnak le-
hetősége és tág tere is. Mennyi egymásnak ellentmondó vélemény, 
nézet, föltevés, elmélet, világfölfogás, vallási meggyőződés, politikai 
„hitvallás", közgazdasági elgondolás és célkitűzés s több efféle nyü-
zsög körülöttünk! Ha van a magyar értelmiség nagyobb részének a 
Leibjournal-on és az ügynököktől ráerőltetett könyvek ismeretén túl 
megalapozott biztos tudása, megnyugvást adó világszemlélete, tiszta 
nemzetfölfogása, akkor van határozott értékmérője, amelyhez hozzá-
mérheti, amelynek segélyével értékelheti vagy elvetheti a kósza szel-
lemi áramlatokat. Ez esetben nem borul a magyar látkör a gomolygó 
zűrzavar sötét alaktalanságába. Ezen föltétel meglétében megtalálja 
a magyar értelmiség az eszmét, amely után indulnia, a vezért, aki 
körül tömörülnie kell. Ez esetben lesz egység a sokféleségben, lesz 
összetartó ellenhatása a széthúzásnak. Lesz rend és haladás a munka 
és az élet gazdag sokszerűségében. 

Természetesen mindez csak akkor lesz meg, ha nem hiányzik 
a szellemi fél mellett művelődésünk erkölcsi fele sem, melyet a lelki-
ismeretből, vagyis az Istennek tartozó felelősségünk eleven tudatá-
ból és állandó gyakorlatából származó jóakarat, bona voluntas, ad 
meg életünknek. Csak a szellem fényének, az erkölcs tisztaságának 
a birtokában lehet fényforrássá az értelmiség. A fényforrás azonban 
nem önmagáért van, hanem azért, hogy vílágoskodjék: hogy fényé-
nél lássanak, tüzénél melegedjenek. 

Tudás és erkölcs elég az egyesnek, hogy az élet út ján eliga-
zodjék. Az értelmiségnek ahhoz, hogy mások, hogy a nemzet milliói 
számára világítani és melegíteni tudjon, valami többletre is van 
szüksége. Embervoltunk lényegéhez tartozik az erkölcsi jóság csele-
kedetei gyakorlásának képessége. E képességünk kifejlődése és mun-
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kálkodása a kultúrának, a művelődésnek erkölcsi része. E képesség 
nélkül lehetetlen volna az élet, a haladás, a nemzetek önvédelme. E 
képességünk elismerése nélkül a hősök, a szentek, a vértanúk ön-
feláldozása örök rejtély maradna számunkra. De e tiszta magassá-
gokba emelő képességünk mellett ott van a bukni-tudásnak a lehe-
tősége, ott van a bűnnek, a gyűlölet pokolian édes örömének élvezni-
tudása. Mennyi botlás, mennyi bűn szegélyezi az őrültek házába, a 
börtönökbe, a vesztőhelyekre, a vérívó háborúkba vezető útakat! Ki 
nem látja, hogy amit az ember egyik kezével épít, azt a másikkal 
szétrombolja. Ki nem látja, hogy az ember nem tudja önmagát a 
bűnnek, a boldogtalanságnak a karjaiból kiszabadítani. Aki őszintén 
segíteni akar embertársain, annak szent meggyőződéssel vallania kell, 
hogy szüksége van az emberi nemnek az isteni irgalom szabadító 
közbelépésére: a megváltásra. Csak ebből a meggyőződésből fakad-
hat tettekre, áldozatokra késztő, mélységes szánalom. A szociális 
igazságnak és szeretetnek lelkiekben és anyagiakban való gyakorlása 
tulaj donképen nem más, mint e megváltói működésben való részvétel. 
Sőt az emberi jóságnak a fokmérője egyenesen a krisztusi küldetés-
ben való szíves közreműködés. 

Küldetés. Amint a Fiút küldte az Atya, úgy küldi a Fiú is 
azokat, akiknek szellemiekben, erkölcsiekben és esetleg anyagiakban 
is többet adott. Akiknek több jutott, azoktól többet is kérnek szá-
mon. Az értelmiségnek, amelynek nemzetéhez kétségtelenül küldetése 
van, okos, a nehézségekkel számoló, de mégis valami elpusztíthatat-
lanul derűs optimizmusra van szüksége, hogy küldetését betölteni 
tudja . A bölcső mégis csak több, mint a koporsó, A derű több, mint 
a ború. A mosoly több, mint a könny. Kenyérből is több van, mint 
a nélkülözésből. Alkotásból is több van, mint a pusztulásból! És a 
legborzalmasabb viharok után is fölragyog az égen ,, a megengesz-
telődött Isten mosolygása: tündöklő szivárvány." (Petőfi). De erre 
a győzedelmes bizakodásra más okunk is van. ,,Quae consolatio inter 
tot tantaque mala Mittentis potential" — mily vigasztalás ennyi és 
ily nagy baj között a Küldőnek segítő hatalma, kiált föl a szellem-
nek és erkölcsnek egy híres nagysága. Aki az értelmiségnek a hiva-
tást, a megbízást, a küldetést adta, az pedig nem más, mint az em-
beri lét és társadalom emberi kézzel meg nem változtatható törvé-
nyeinek az alkotója: Krisztus, a mulandó létnek és az örökkévaló-
ságnak a Királya. 

Két évezred története tanúskodik arról, hogy mit lehet az ő 
erejével cselekedni! Különösen ha figyelembe vesszük, hogy vannak, 
kik csupán természetes erényeikkel is ámulatba ejtenek. 
Sauerweinnél olvasom, hogy Tokió egyik kaszárnyájában az újonnan 
besorozott japán katonákat egy szekrényhez vezetik, amelyben né-
hány vérrel átitatott papírdarab van és azt mondják nekik: ,,Ez az 
egyetlen hely a világon, ahol sírnotok szabad!". E papírokra a japán-
orosz háború idején fontos parancs volt írva. A papíron a vér japán 
baj társ vére. A bajtárs lovasfutár volt s hogy a rábízott parancsot 
megmentse a kozák járőrtől, harakirit követett el magán s az írást 



halálos sebébe rejtet te. Ahol az önfeláldozó hősiességnek ilyen kul-
tusza van, ott a nemzeti lélek milliókat formáló erőtényező. Mily 
hősöket nevelő erő az ilyen példák eleven szemléltetése! Mennyivel 
hangosabban s mennyivel hatásosabban beszél az ilyen eljárás min-
den hazafias el-elszólásnál, minden kacskaringós sallangnál! Pedig 
nekünk is vannak hőseink! Hősei a háborúnak és az életnek egy-
aránt. De eljut-e ezeknek a híre a nép fiai közé? Nem mernék igen-
nel válaszolni, annak ellenére, hogy falusi fiú voltam s a falun ké-
sőbb is férfikorom tíz évét töltöttem. Megjelentek-e a magyar iro-
dalom legszebb gyöngyei a vásáríponyván, hogy a föld népének, a 
gyárak munkásainak tömegei közé diadalmasan bevonuljanak? íme, 
csak egy kiragadott példa a sok hiányzó szálból, amelyeknek szöve-
dékével a magyar értelmiség a magyar néppel egy elválaszthatatlan 
szent egységbe forrna össze! Itt is, ott is egy-egy kis jóakarat, ösz-
szefogás, szociális érzék, áldozat és a magyar nép bevonul a nemzeti 
öntudat és széttéphetetlen sorsközösség átérzésének a szentélyébe! 
De tenni, cselekedni kell! 

Hiszen — hála Isten — a kezdeten már túlvagyunk! 
Egy tízperces beszélgetésben nem lehetett célom rendszeres ösz-

szefoglalás adása, hanem inkább csak az aggodalmak óráján is bi-
zakodó lelkemnek egy fölvillanó reménysugarát akartam megcsillan-
tani. Testvérek, magyarok, bocsássunk meg egymásnak, viseljük el 
egymást! Fogjunk kezet egymásért dolgozó, egymásért harcoló ke-
mény munkára! Mohinak, Mohácsnak, Trianonnak magyarjai, ébred-
jetek föl! Koppánynak ivadéki, ne hozzatok több rontást a hazárat 

„Semmi nagyot, semmi dicsőt erőfeszítés és Isten segedelme nél-
kül ki nem vihetni," Jedlik.. 



A francia katolicizmus jogi helyzete. 
Szalay Jeromos. 

Azzal a ténnyel, hogy X. Pius a Vehementer nos (1906. febr. 11.) 
és a Gravissimo officii (1906. aug. 10.) című körleveleivel elítélte az 
egyház és állam szétválasztását s megtiltotta a francia katolikusok-
nak a kultuszegyesületek (associations cultuelles) felállítását, melyek 
cél ja lett volna a törvényhozó szándéka szerint ,,az istentisztelet he-
lyéről, költségeiről és nyilvános gyakorlatáról való gondoskodás", a 
francia katolicizmus elveszítette jogi személy voltát, törvényen kívüli 
helyzetbe jutott. 

Az egyház és állam szétválasztása körül folyó harcokkal, X, Pius 
elutasításának indokolásával ma jd a francia katolicizmusról szóló 
könyvünkben foglalkozunk. Jelen cikkünk tárgya annak bemutatása, 
hogyan próbálkoztak a francia katolikusok és a francia állam kive-
zető utat találni abból a lehetetlen helyzetből, melybe juttatta őket 
a vallásgyűlölő, demagóg törvényhozó többség és X. Pius meg nem 
alkuvása, mit „szabadító cselekedetnek" nevez az elfogulatlan tör-
ténetírás. 

A francia katolikusok drágán fizették meg, hogy az egyház és 
állam szétválasztásának ellenségeiktől kieszelt formája nem lett 
ú jabb elnyomás, széthúzás eszköze. Mivel a szétválasztó törvény ren-
delkezései szerint 1906. dec. 11-ig nem alapították meg a kultusz-
egyesületeket,1 az állam lefoglalta a francia katolikusok iskoláit, egy-
házi épületeit (a templomokon kívül), elkobozta a vallásos alapít-
ványokat, beleértve a misealapítványokat, papi nyugdíjintézetek tő-
kéit is. Vallásellenes gyűlölködésében nem riadt vissza attól sem, 
hogy az egész világ közvéleménye lesújtó véleményt alkotott ember-
telen és jogtalan eljárásáról. 

A francia katolikus egyháznak, nem lévén többé jogi személy, és 
így nem lévén birtoklási joga sem, hogy a működéséhez szükséges 
eszközökről: iskolaépületekről, egyesületi helyiségekről gondoskod-
hassék, különféle törvényes, de költséges és sokszor nagyon sok kel-
lemetlenséggel járó eljárásokhoz kellett folyamodnia: (ingatlanai ma-
gánszemélyek vagy részvénytársaságok nevén állottak és állnak je-

1 A mi jelenlegi egyházközségeinkhez hasonló szervezetek, azzal a különb-
séggel, hogy a francia állam sem plébánost, sem püspököt nem akarván ezután 
ismerni, az egyházi vagyon, a templom birtokosának, az istentiszteletről való 
gondoskodásnak jogát az egyházi hatalom teljes kizárásával ezekre bízta, abban 
a reményben, hogy ezek majd bőséges alkalmat adnak az egyházban széthúzá-
sokra, szakadásokra. 



lenleg is nagy részben) 33 év távlatából azonban meg lehet állapí-
tani, hogy a francia katolikusoknak meg nem alkuvása megérte az 
áldozatot, a kb. 400 millió franknyi veszteséget. 

De a francia vallásellenes kormányzatot is nehéz helyzetbe hozta 
X. Pius hajthatatlansága. A katolicizmus széthullására, szakadá-
sokra, az egyházirend, főkép a püspöki tekintély megsemmisülésére 
számítottak a francia törvényhozók a kultuszegyesületeknek, a val-
lásnak az állam által egyedül elismert szervének megalkotásával, de 
az Egyház a legerősebb fegyverét szegezte üldözőinek és eggyel több-
ször lett ú j ra valóság Szent Pál mondása: mikor gyengélkedem, ak-
kor erős vagyok. A francia katolicizmus 400 millióért nem volt haj -
landó engedni, hogy ellenségei kikezdhessék szervezetét. 

„Mindenre el voltunk készülve, mondotta Clémenceau, csak arra 
nem, ami bekövetkezett," Briand, a törvény előadója hiába fogad-
kozott, hogy nem teszi lehetővé a katolikusoknak, hogy a törvényes 
alapot a jogosság látszatával elhagyhassák. Nyíltan Canossát nem 
akart járni, azért először titokban megbízottakat küldött a Vatikánba, 
hogy Rómát engedékenységre bírja. Ezeket természetesen X, Pius 
pápa, akiről a konkordátumot egyoldalúan felbontó francia kormány 
hivatalosan nem akart tudni, nem fogadta. Nem volt más hátra, mint 
az engedmények ú t j á ra lépni, amint azt a katolikusok vezére de Mun 
előre megmondta. „Igen, a törvény azt rendeli. De ki tudja, ki meri 
bezárni a templomokat, ha a katolikusok nem akar ják?" 

A szétválasztó törvény szerint a katolikusok elvesztik templo* 
maik használati jogát, ha nem alapítanak kutuszegyesületeket. A ka-
tolikusok engedelmeskedve a pápának, nem teljesítik a törvény ren-
delkezéseit. Erre a kormány kiadja a rendeletet (1906. dec. 2.), hogy 
a katolikusok, ha templomaik élvezetében meg akarnak maradni, kö-
telesek istentiszteleteiket, mint minden más nyilvános gyűlést, be-
jelenteni a községházán, vagy a rendőrségen. A katolikusok meg-
tagadják a bejelentést s a kormány meghátrál. Üjabb rendelkezéssel 
a kormány már megelégednék, ha a katolikusok bérleti szerződést 
kötnének a községgel, mint a templom tulajdonosával. A tárgyalások 
nem vezetnek eredményre, jóllehet a bérleti összeg csak eszmei lenne 
(legtöbb esetben egy frank) (loi du 2 janvier 1907, dec. 2.). A tör-
vényhozónak nem volt mit tennie, ú j törvényt szavaztat meg (1908, 
márc. 28.), mely szerint a katolikusok minden formaság nélkül 
templomaik birtokában maradhatnak. 

A francia katolicizmus ezt a hajthatatlanságot drágán fizette 
meg, főképen papságának szegénységével, de a papság „dicsőséges 
szegénysége", a glorieuse misère des prêtres következtében a gúzs-
bakötésre szánt szétválasztó törvény a szabadulás és megújúlás for-
rása lett. 

Ebből a törvényenkívüli helyzetből, tekintve a kormányzat val-
lásellenes álláspontját és a katolikusok elkeseredését, nem látszott 
kivezető út. S ha az az államhatalom békében is hagyta a katoliku-
sokat a templomok használatában annyira, hogy alig egy-két kisebb 
templom esett áldozatúl, más téren folytatta vallásellenes működését. 



Közvetlenül a háború előtt készült a végső csapást megadni a fel-
éledt katolikus iskoláknak. Jöt t azonban a háború. Ez közelebb hozta 
egymáshoz a két ellenfelet. A francia papságnak a lövészárokban 
való viselkedése sok előítéletet oszlatott el. Püspökök, kiket a vallás-
üldözés korában a francia törvényszékek elé hurcoltak, az ellenség-
től megszállott területen is nem kisebb bátorsággal keltek fel a meg-
szálló hatalom visszaéléseivel szemben (Luçon bíboros). Másrészt a 
francia propaganda, melyből a francia katolikusok alaposan kivették 
részüket, több országban kellemetlen meglepetésben részesült. Spa-
nyolországban és Olaszországban pl. a katolikusok igen kételkedve 
viselkedtek azzal az állítással szemben, hogy Franciaország győzelme 
a katolicizmus győzelmét jelenti. 

Kölcsönös engedményekkel, főkép azzal, hogy Róma beleegye-
zett abba, hogy a Szentszékkel való diplomáciai viszony felvétele 
nem von maga után semmi változást az iskolaügyi, vallási és egye-
sületi törvényhozásban, 1920-ban a francia állam diplomáciai vi-
szonyba lépett a Szentszékkel. Mind a meg nem alkuvó katolikusok, 
mind a szélső baloldal ellenkezését megtörte Poroszország elhatáro-
zása, mellyel az eddig csak megbízottal képviselt diplomáciai képvi-
seletét a Vatikán mellett nagykövetséggé szervezte át. 

A diplomáciai viszony felvétele azonban természetszerűleg fel-
vetette a francia katolicizmus jogi helyzetének felülvizsgálását. Az 
egyházat és államot szétválasztó szellem örökösei azt hitték, hogy a 
pápaság részéről az ár a kultuszegyesületeknek minden feltétel nél-
kül való elismerése lesz. A katolikusoknál az az irányzat, mely már 
1905—6-ban is amellett volt, hogy a kultuszegyesületeket el kell fo-
gadni, azzal érvelt, hogy a körülmények változtak. A követség visz-
szaállításával a francia állam elismerte a hierarchia létezését hiva-
talosan is, az államtanács (Conseil d'Etat) joggyakorlata, vitás ese-
tekben mindig elismerte a püspöki és plébánosi jogokat, főkép pedig 
megváltozott az a légkör, mely 1905—1906-ban megakadályozott min-
den megegyezést. 

Ezen az alapon maga a laikus törvényhozás (les lois laïques) 
érintetlen maradt volna, hogy a törvényhozók önérzete csorbát ne 
szenvedjen, de megváltozott a törvény magyarázata, a joggyakorlat, 
mit előidézett a katolikusok, vagyis inkább X. Pius hajthatatlansága. 
Maguk a törvény értelmi szerzői is, kik ragaszkodtak ugyan ahhoz, 
hogy az általuk alkotott törvényhozás érintetlen maradjon, többször 
hangsúlyozták, hogy a szeparációs törvény megvitatása során tett 
nyilatkozataik közül többnek, épen a legfontosabbaknak, nem az az 
értelme, mint amit kezdetben mindkét részről nekik tulajdonítottak. 

így egyik részen mentve a látszatot, másik részen nyerve a lé-
nyegen, a kiegyezés lehetségesnek látszott. XV, Benedek hajlandó-
nak mutatkozott a kultuszegyesületek engedélyezésére. Azonban ek-
kor váratlan tiltakozás jelentkezett a francia katolikusok részéről. A 
Jeanne d'Arc szenttéavatására( 1920. máj . 16.) Rómában összeült 
francia bíborosok először, utánuk pedig az ott majdnem teljes szám-
ban megjelent püspöki kar tiszteletteljes óvást emelt a kultuszegye-



sületek elfogadása ellen. Felhozták, hogy a legalább is látszólagos 
ellentét X. Pius pápa és XV. Benedek felfogása között nem talál 
megértésre a hívek között. A francia katolikusok a rabló és igazság-
talan eljárás miatt joggal tarthatnak számot jóvátételre. A szétvá-
lasztó törvényhozásnak az egyház alkotmányával ellenkező rendel-
kezései ezután is érvényben maradnak. Az államtanács joggyakorlata 
igen gyönge biztosíték, mert a vallásellenes kormányzat bármikor 
kinevezhet néhány főispánt, hogy magának kedvező döntést erősza-
kolhasson ki, 

XV. Benedek nem erőltette a dolgot, további tárgyalásokra uta-
sította államtitkárát. Közbejött halála után utódja XI. Pius folytatta 
a tárgyalásokat s végül 1924. jan, 18-án kelt Maximam curam kez-
detű körlevelével engedélyezte a kultuszegyesületeket, de a püspö-
köknek tetszésére bízta, hogy alakítanak-e ilyeneket vagy pedig 
anyagi tekintetben az addigi megoldás mellett maradnak, 

A három és fél évig tartó tárgyalások alatt sikerült végre mind 
a baloldali, mind a jobboldali ellenállást leszerelni. Megtalálták a 
csodás formulát, mely szerint az egyik fél nem mondott le semmiről, 
a másik mégis sokat nyert. Az egyházat és államot szétválasztó tör-
vény negyedik cikkelyéből mindent kimagyarázhattak. Ez a cikkely, 
mely kimondja, hogy a törvény kihirdetésétől egy éven belül minden 
egyházi vagyon összes terhével együtt a kultuszegyesületekre száll át, 
kimondja azt is, hogy ezeknek az egyesületeknek szervezetükben al-
kalmazkodniuk kell annak a vallásnak általános szervezeti szabá-
lyaihoz, melynek a számára hivatásuk a vallásgyakorlatot biztosítani. 
Ezt a záradékot Briand ügyeskedése csúsztatta annak idején az ere-
deti szöveghez a katolikusok felszólalására, a szétválasztás híveinek 
ellenére. Ez a mondat lett a kiindulópontja a canonico-legalis vagyis 
az egyházi törvényhozás által is elismerhető kultuszegyesületek meg-
alkotásának. 

A francia kormány elkészített egy újabb tervezetet, melyet Ró-
mában elfogadhatónak ítéltek, a francia kormány pedig megbízott 
három tekintélyes jogtudóst annak megállapítására, hogy az ú j alap-
szabályok nem ellenkeznek az 1905-ös törvényekkel. Ez a tekintélyes 
bizottság megállapította, hogy, tekintve a 4. cikkely említett zára-
dékát, az állandó joggyakorlatot, a kormány által készítetett, az egy-
házjog szempontjából is elfogadható kultuszegyesületi alapszabályok 
nem ellenkeznek az 1905-i törvényhozással. 

Ez a leleményes megállapítás tisztességes takarodót biztosított 
a szétválasztó törvény alkotóinak. Mert hiszen a katolikusok, a pápa 
1906-ban is elfogadtak volna ilyen tervezetet, Próbálkoztak is ilyen 
tervezettel, amelyről azonban az ígazságügyminiszter kijelentette 
1905-ben, hogy előterjesztés esetén a kormány nem fogadta volna el. 
Dehát változtak az idők. Érvényesülés kedvéért vagy politikai érdek-
ből sokan a régi törvényhozók közül elhitették önmagukkal és el 
akarták hitetni másokkal a következetességet. A legújabb francia tör-
ténelemben elég gyakori ez a példa. A megöregedő politikusok, főkép 
mikor a katolikusok szavazatára van szükségük, a következetesség 



megőrzésének látszatával elég gyakran végeznek ilyen pálfordulást. 
Herriot pl., aki a Szentszékkel való diplomáciai viszony felvétele el-
len vezette a harcot 1920-ban, 1924-ben élén állott annak a kormány-
nak, mely a háború előtt hozott vallásellenes törvényeket a maguk 
teljességében végre haj tot ta volna, ha a frank rendkívüli esése a 
kormányról el nem távolítja, a közelgő elnökválasztás reményében 
nagyon szépen emlékezett meg XI, Piusról, hogy XII. Pius trónra-
lépését üdvözlő beszédéről ne is szóljunk. Természetesen a szerep-
ből nem lehet kiesni ezután sem. 

A Rómától elfogadott úgynevezett kultuszegyesületek lényege 
főbb vonásaiban a következőkben foglalható össze: 

Az 1907. márc. 28. törvény értelmében, mely minden feltétel nél-
kül meghagyta a katolikusokat templomaik használatában, a szétvá-
lasztó törvény 4-ik cikkelyének szövege új magyarázatot kapott. Az 
ú j alapszabályok az egyesületek céljául csak az istentisztelet költsé-
geinek az előteremtését adják, nem pedig az istentiszteletről való 
gondoskodást. Ezzel a legnagyobb elvi akadály elhárult. 

Egy másik fontos újítás az egyesületek szervezete, A kultusz-
egyesületek helyébe egyházmegyei egyesületek léptek (Associations 
Diocésaines) s ebben az egyházi hatóságok szerepe annyira kidom-
borodik, hogy az ember kérdezhetné, mire való is volt egyáltalában 
a szervezet felállítása, A szervezet elnöke a püspök, míg az apostoli 
szentszékkel közösségben van, ő alakítja meg a szervezetet. Minden-
fa j t á jú gyűlésének ő az elnöke. Felmerülhető vitás kérdéseknél a 
döntőbíró a Szentszék. Csak az ő általa ajánlottakkal egészítheti ki 
magát a szervezet. Érvényessé határozat csak akkor válik, ha ő meg-
erősíti, Bármiféle egyházi büntetés maga után vonja a tagoknak tör-
lését, Súlyos okokból a püspök bárkit törölhet. A püspök nélkül el 
sem képzelhető a legalább 30 tagot számláló egyházmegyei szervezet 
működése. A püspök lemondásával az egyesület egyszerűen megszű-
nik s ugyanő, tetszése szerint, azonnal ú ja t alapíthat. 

Ezekkel az alapszabályokkal messze vagyunk a szeparációs 
időktől, mikor Briand kijelentette: „Beszélnek a püspöki tekintélyről. 
Ez szilárd és kemény dolog a konkordátumos rendszerben, de na-
gyon törékeny a szeparációs viszonyok között, A valóságban a fran-
cia püspök hivatalának támasztéka az állam kezességében rejlik. Ha-
marosan ez a biztosíték hiányozni fog számára." S íme 18 év múlva 
főkép Briand ügyeskedésének a következménye, hogy a francia 
püspöki tekintély és hatalom nagyobb,, mint bármely konkordátumos 
állam püspökéé. 

A francia kormány nagyon sokat engedett az elvi kérdésekben. 
Könnyen megtehették ezt az Egyház ellenségei, mert az a remény, 
amit a kultuszegyesületekhez fűztek, nem teljesedett be az egyház és 
állam szétválasztásával. A francia katolicizmust nem kezdték ki a 
szakadások. A püspöki tekintély soha nem volt ilyen erős. De nem 
engedett a kormányzat a most már egyházmegyeivé vált szervezetek 
birtoklási jogának kiterjesztésénél. Az egyházmegyei szervezetek bir-
toklási joga nagyon korlátozott maradt. Dehát egy az Egyház jogait 



úgyis csak tökéletlenül biztosító megoldásnál a katolikusok fölösle-
gesnek tartották ezen a téren kereket kötni a megegyezésnek. Meg-
maradtak itt a régi gyakorlatnál, vagyis hogy intézményeik elhelye-
zésére szolgáló épületeik nagyrésze magánszemélyek nevén maradt. 
A francia katolikus iskoláknak és egyéb épületeknek ma is kb, 70°/o-a 
van más nevén. 

Az anyagiak terén ennél a kérdésnél az új rendezés nem sokat 
jelentett. A megegyezés értelmében a még meglévő javak visszaszáll-
tak volna az újonnan alakított kultuszegyesületekre. Ezekből azon-
ban már igen kevés állott rendelkezésre. Visszakapták a még meglévő 
alapítványaikat, így a misealapítványokat, mik annak idején a köz-
ségek jótékonysági alapjához kerültek. Sokkal fontosabb volt a visz-
szakapott javaknál a templomok és plébánia lakások ügye. Az 
1905-ös törvény értelmében, kultuszegyesületek meg nem alapítása 
miatt, a templomok és plébániaépületek a községek tulajdonába ke-
rültek, így állott elő az a komikusnak nevezhető helyzet, hogy az a 
törvényhozás, mely a katolikusokat minden állami vagy községi se-
gítség megtagadásával is anyagilag is keményen sújtani akarta, a 
községeknek mint tulajdonosoknak nyakába varrta az 1905-ben lé-
tező plébánia templomok minden komolyabb javítási költségét. A 
francia kormányzat belement, hogy ezeket a templomokat az egy-
házmegyei egyesületek ne vegyék át, fenntartásuk továbbra is a köz-
ségek terhe maradjon. 

Az 1924-i megegyezésnek tulaj donképen csak annyi a jelentő-
sége, hogy a két ellenfél elmondhatja, hogy valamilyen békében él-
nek most már egymás mellett. Az egész rendezés az egyház és állam 
közötti viszonynak csak egy kis részére, a birtoklási jogra ter jed ki, 
de olyan korlátozásokkal, hogy a francia katolicizmus nem is igen 
él vele. Egyébként pedig mindegyik fél halad a maga útján. A min-
denkori francia kormányok összetételük szerint többé-kevésbbé foly-
ta t j ák elkereszténytelenítő munkájukat, a katolikusok pedig küzde-
nek szabadságuk kivívásáért az iskolakérdésben, a szerzetesek lete-
lepedhetési jogaiért és a vallásellenes törvényhozás egyéb intézke-
déseinek megváltoztatásáért. 

XI. Pius pápa maga is hangsúlyozta körlevelében, hogy ez a 
megoldás csak részletmegoldás, ,,Csak arról van szó, ír ja körlevelé-
ben, hogy a nagyobb bajok eltávolítására szolgáló orvosságot alkal-
mazzuk. Mert mindig meg voltunk és meg is vagyunk győződve, 
hogyha az Ég megengedte nekünk, hogy ebben a fontos ügyben vala-
melyes eredményre jussunk mind a magunk számára, mind a ti szá-
motokra: papságra és hívőkre nézve egyaránt, úgy kell ezt az ered-
ményt venni, mint egy részlettörlesztést, mely isteni jogon jár és 
szükséges, amelynek kisebbítését vagy akadályozását az Egyház hi-
vatásánál és természeténél fogva nem engedheti meg, másrészt ez az 
eredmény olyan állomás, ahonnan kiindulhat a teljes szabadságnak 
törvényes és békés megszerzése," 

Ezeknek a jogoknak a megszerzésében a katolikusok nem messze 
jutottak a következő 14 év alatt. Ezen idő alatt a francia katoliciz-



mus átment egy nagy válságon, az Actio Française elítélése körül 
lejátszódó bonyodalmakon. Nagyon sok áldozattal járt ez a küzde-
lem. A katolikus irányító réteg kettéhasadása kiszámíthatatlan ká-
rokkal járt. Az az úgyszólván ellentmondás nélküli szellemi irányí-
tás, mit képviselt a francia katolicizmustól ihletett irodalmi munkás-
ság, nagy csorbát szenvedett. Csökkent ez az irányító tevékenység 
mennyiségben és minőségben egyaránt, kifelé pedig kikezdte tekin-
télyét a meghasonlásnak siralmas látványa. De az Actio Française-
nek a kiküszöbölése a katolikusok életéből, bármekkora áldozattal is 
járt, meghozta a maga gyümölcsét, A francia katolicizmus megsza-
badult azoktól az alakulatoktól, melyek mindig szekerére kapaszkod-
tak, hogy fenntarthassák magukat és törekedtek annak megakadá-
lyozására, hogy a francia egyház tehertétel nélkül dolgozhassék az 
egyház és állam közötti békességes és igazságos viszony megteremté-
sén. Az Action Française s a vele rokon alakulatok többé nem fog-
ják zavarni a vizet az integrizmus jelszava alatt. Ennek kézzelfog-
ható haszna meglátszott 1936. óta, mikor a népfront nem tudta ki-
kezdeni a katolicizmust a politika ürügye alatt. 

Az állam is folytatta a maga munkáját épen a legfontosabb té-
ren, az iskola terén. A baloldali kormányok épen olyan céltudatosan 
dolgoztak az ifjúság megszerzésén, mint a totális államok, csak épen 
a rendelkezésükre álló eszközök nem voltak olyan erősek. Az egy-
séges és ingyenes iskola jelszavával hitték céljukat elérni a katolikus 
iskolákkal szemben, hol a gyermekek nevelése jelentős tehert jelent 
a szülőkre nézve, míg az állami iskolában az elemi fokon már tel-
jesen ingyenes volt a tanítás, a középiskolai fokozatban pedig a két 
első osztályban. S az ingyenesség nemcsak tandíjmentességet jelent, 
hanem a tanszereket, internátusi díjakat is, sőt még a szülők kárta-
lanítása is tervbe volt véve gyermekeik elmaradt munkájáért . Egy-
előre ez az intézkedés nem hozta meg gyümölcsét. A kat. középis-
kolák növendéksége még inkább gyarapodott. Üjra előállottak, mint 
a világháború előtt is, a laikus iskola védelmét célzó javaslattal. 
Furcsa iskolarendszer, melyet a szegényes eszközökkel, még épüle-
teiért is súlyos adót fizető katolikus iskola ellen törvényhozási úton 
kell védelmezni. 

Mialatt a legfontosabb téren, az iskolaügyben ilyen céltudatosan 
dolgoztak a régi szellem örökösei, nem feledkeztek meg arról sem, 
hogy a katolicizmus felé rokonszenvük, elismeréseik jeleit ne szór-
ják. A népfront alatt pl, sokkal könnyebb volt visszaszerezni a régi, 
még az állam kezén lévő egyházi vagyonból, mint azelőtt, A jezsui-
ták Blum kormánya alatt szerezték vissza legnagyobb párizsi házu-
kat. Ugyancsak Blum jelentette ki, hogy arra az esetre, ha XI. Pius 
pápa megjelenik a lisíeux-i ünnepségeken (1937-ben), akkor a ver-
sailles-i kastélyt kell neki átalakítani. Volt ebben számítás is, akár-
csak a kommunistáknak és a szociálistáknak a katolikusok felé nyúj-
tott kezében (la main tendue). De volt benne az esztéta íntellektüel 
snobizmusából is. 

1937-ben történt Blumnak a Notre-Dame-ra néző lakásában, hogy 



Blum egyik bará t ja felveti neki a kérdést: Leon, Leon, nem gondo-
lod, hogy politikád oda vezet, ahová vezette a spanyolokat az övéké? 
Blum az ablakhoz vezeti vendégét, mutatja neki a téren játszott kö-
zépkori passió-játék miatt kivilágított Notre-Dame-ot. „Nézd, ott fel-
gyúj t ják a templomokat, én pedig kivilágítom őket", mondta neki. 
Ezzel a szerencsés formulával ért fel a kommunistáknak a katoliku-
sokhoz való közeledése, valamint a radikálisoknak jelszava Chau-
temps-től való megfogalmazásában: „El kell temetni az antikleriká-
lizmust." Formulának nagyon szépen hangzott, de csak azt jelentette 
volna, hogy a vallásellenesség durva formáinak vége, de a kitűzött 
cél felé haladnak tovább. Ügy látszik azonban, hogy a nemzetközi 
események ezeknek a formuláknak értékes tartalmat is adnak majd . 

A radikális pár t a természet rendje szerint, vagyis inkább a 
francia szokás szerint már megöregedett, tehát heves antiklerikáliz-
musát letette. Akik az örökséget felvették, a szociálisták, de főkép a 
kommunisták, elvesztették hitelüket. Ez utóbbiak eltűntek a francia 
politika életéből mielőtt garázdálkodhattak volna, hogy azután ők 
is megszelídülhessenek. A jogfolytonosságnak ilyetén való megsza-
kadása valószínűen helyreállítja Franciaország lelki egységét. 
A hivatalos Franciaország hivatalosan is és igazsággal helyet biz-
tosít a diverses familles spirituelles de la France, Franciaország kü-
lönböző lelki értékei között annak a katolicizmusnak, mely soha meg 
nem ingott, tud tűrni, vallási és nemzeti értékekért áldozatot hozni. 

Minden remény megvan arra, hogy a francia katolicizmus ha-
marosan megkapja jogi helyzetének méltányos rendezését. A jóvá-
tételt pedig az iskolaügy méltányos rendezésével kapja meg. Párizs 
bíboros érsekének elegáns rendezést ígértek illetékesek az iskolaügy 
terén. A jogi helyzet rendezésének az előhírnöke pedig a Revue des 
Deux Mondes augusztusi számában megjelent tanulmány Renaud 
abbé tollából, akinek tanulmányai előhírnökei és szócsövei szoktak 
lenni a folyamatban lévő tárgyalásoknak. Annyit elárul ő is, hogy a 
tárgyalások folyamán a kormány kijelentette, hogy a vallási kérdés 
megoldását szükségesnek látja, mégpedig a vallásra vonatkozó tör-
vényhozás teljes átalakításával. 

Már most mi Renaud abbé vagyis inkább a háttérben lévő kor-
mányközegek és az illetékes egyházi körök véleménye? Az általános 
elv, hogy a parlamentet egyenesen ne kapcsolják bele a tárgyalá-
sokba, hogy a viták el ne mérgesítsék a helyzetet. A kérdést a már 
létező törvényhozás kereteiben kell megoldani, még pedig úgy, hogy 
az általános törvényhozást kell kiegészíteni, hogy az eddigi törvé-
nyek az új rendelkezések kielégítő magyarázatát és alkalmazását ad-
hassák. Konkordátum kötésére a francia kormányok és a parlament 
előbb lennének hajlandók, mint a francia katolikusok,2 kiknek alapos 
okuk van arra, hogy az állam támogatását konkordátum árán ne 
óhajtsák. 

2 A szeparáció után a régi kultuszminisztériumból megmaradt ügyek elin-
tézésére felállított ügyosztály élén álló hivatalnok, Voltaire-nek és 



Részleteiben két nagy kérdést tárgyal Renaud abbé tanulmánya; 
a birtoklási jogot és az iskolakérdést. 

A birtokjogi kérdést az eddigi alapon óhaj t ja megoldani. Nincs 
ennél a kérdésnél másra szükség, mint hogy a kormány megszün-
tesse azokat a rendelkezéseket, melyek korlátozzák az egyházmegyei 
szervezetek vagyonjogi képességét azzal, hogy ezekre is kiterjeszti 
az 1920-i törvényt, mely a szakszervezetek birtoklási korlátait meg-
szüntette. 

Az iskolakérdés terén Renaud abbé nem hangsúlyozza a répar-
tition proportionnelle, vagyis az iskolai költségvetés személyi részé-
nek arányos, a növendékek száma szerinti megosztását az állami és 
katolikus iskolák között. Javaslatát a laikus törvényhozás legfőbb 
harcosának, Buisson Ferdinánd-nak egy 1920-i javaslatával támasztja 
alá. Buisson ugyanis, hogy az elszásziak ellenállását leszerelje, az 
akkor nemzeti irányú többséget megnyerje az elszászi és lotharingiai 
iskolák államosításához, azt javasolta, hogy a pap magában az isko-
lában taníthassa a hittant a rendes tanterv keretében, de a hittan a 
szülők és tanulók tetszésére legyen bízva. Emellett a megoldás mel-
lett nem kellene a francia katolikusoknak saját elemi iskoláikért 
kardoskodni, mert a hittantanítás biztosítva lenne az állami iskolák-
ban is, megszabadulnának óriási terhektől, amelyek a jelenlben min-
den súlyosságuk mellett sem oldják meg a kérdést. Azonkívül a hit-
tannak a rendes órarend keretébe való besorolása elhárítaná azt a 
kézenfekvő veszedelmet, hogy a hétvégi kirándulások miatt a szülők 
mozgalmat indítanak, hogy a francia iskoláknak a hittan tanítása 
miatt engedélyezett csütörtöki szünetjét tegyék át pl. szombatra. Eh-
hez a megoldáshoz sem kell ú j törvény, mert hiszen az állami közép-
iskolákban a kormány attól való félelmében, hogy megfogyatkoznak a 
növendékek, megengedte, hogy a pap be jár jon a hittan tanítására, 

S ha ezen megoldás mellett is a francia katolikusok még saját 
elemiiskolát is akarnak, hadd használják fel tanszemélyzetül a ke-
vésbe kerülő szerzeteseket. Az anyagi megoldást elősegíthetné, ha a 
francia jogba átvennék az angol alapítvány-fogalmat (trust), mely 
szerint bárki hagyhat bármely összeget egy meghatározott célra, an-
nak kezelését tetszés szerinti személyekre bízhatja, akik az örök-
hagyó rendelkezései szerint egészítik ki magukat. Az ilyen közcélo-
kat szolgáló alapítványok különféle adók alól való mentességei nagy 
anyagi könnyítéseket jelentenének,3 

A harmadik égető sebe a francia katolikusoknak, hogy szerze-
tesrendjeiknek a helyzete nincs törvényesen rendezve. Ellenségeik 

Combes-nek szellemi örököse, Hubard úr, fontos állásából jól láthatta a 
francia katolicizmus erőrekapását. Gyakran emlegette sopánkodva: „Ah, meny-
nyire hiányzik nekünk az a konkordátum. Micsoda balga gondolat volt lemon-
dani ilyen fegyverről." Németország nem is mondja fel a konkordátumot, csak 
a maga részéről nem tart ja meg azt a szerződést, melyet annyira sietett meg-
kötni és amelyet az Egyházra nézve valamennyi újabb konkordátum közül a 
legelőnyösebbnek ítéltek az illetékesek. 

3 Az Associations Diocésaines-ek nem fogadhatnak el alapítványokat. 



azt állítják, hogy otthon tartózkodásuk törvényellenes. Renaud abbé 
ezt tagadja. Itt sincs szükség új törvényhozásra, itt is fölösleges kép-
viselőházi tárgyalásokkal a szenvedélyeket felébreszteni, mert a szer-
zetesek kiűzésére vonatkozó törvényeket Malvy belügyminiszter 1914. 
aug. 2-án kelt rendeletével felfüggesztette. A rendeletet egyik kor-
mány nem akarta, a másik nem merte visszavonni. Valóságos tekin-
télyrombolás a jelenlegi helyzet, mikor egyik kormány nem meri 
végrehajtani kiűzésüket, a másik nem mer nekik megnyugtató elin-
tézést adni azzal, hogy a minden francia polgárnak kijáró jogokat 
megadja nekik, amiket egyre jobban sürgetnek nemcsak a francia 
katolikusok, hanem a frontharcosok is, kik nem akar ják tűrni, hogy a 
velük együtt hősiesen küzdő bajtársaik új ra számkivetésbe menje-
nek.4 

Rövid elmefuttatásunk mutatja, mennyire kényes volt Francia-
országban a vallási kérdéshez való hozzányúlás. Sokan még azok kö-
zül sem mertek hozzányúlni a kérdéshez, kik szégyenlették a fenn-
álló törvényeket. Törvénymagyarázattal, másirányú törvények fel-
használásával jutottak el a mostani tervezetekig, mik már elég tűr-
hető megoldást jelentenek. Azt hisszük azonban, hogy az új világ-
háború következtében, ezek a tárgyalások már meghaladott álláspon-
tot jelentenek, A két nagy tanítóegyesület, mely több mint százezer 
tanítót foglalt magában s amely évenkénti nagygyűléseiben törvény-
hozói megfogalmazásban szokott nyilatkozni a kül- és belpolitika 
kérdéseiről, évről-évre szokta ismételgetni a laikus védelem jelszava 
alatt tiltakozását az iskolaügynek a katolikusok javára való méltá-
nyos rendezése ellen. Mind a kommunista, mind a szociálista szerve-
zet örülhet, ha szárazon ússza meg a válságot. Nagyon könnyen úgy 
járhatnak, hogy a katolikusoknak kell mérsékelni a radikálisokat, 
mint 1848-ban történt a februári forradalom után, mikor Thiers, aki 
addig kerékkötője volt a katolikus iskoláknak, az egész elemi okta-
tást rá juk akarta bízni a tanítók forradalmi viselkedése miatt. Meg-
történhetik, hogy a répartition proportionnelle, mit Renaud abbé au-
gusztusban megjelent cikkében nem mert javasolni, nem fog nehéz-
séget okozni, 

A francia államférfiak megnyilatkozásai a háború kitörése óta, 
a francia közvélemény, a vallásellenes tantestület jó részének felfo-
gásváltoztatása a háború következtében, másik részének hitelvesztése, 
megszüntetik a francia katolikusoknak a minden méltányosság elle-
nére meg nem oldott kérdéseit. Eltűnik az az ellentét, mely a francia 
katolicizmus belső ereje és jogi helyzete között van. Mert igaza van 
a Daily Mail-nek: „Franciaország az antiklerikálízmus hazája, de 
főkép, még pedig az egész világ szemében, egy nagy keresztény 
ország!" 

4 Természetesen a szerzetesek jogaiért való küzdelemben a kommunisták és 
a szociálisták, kik mindig a katolicizmus felé nyújtott kézről beszélnek, távol-
tartják magukat. 



Á nőről vallott felfogások háttere. 
Yanyé Tihamér dr. 

Rendes testi és lelki fejlődéssel megáldott férfi nem tud kitérni 
a nővel szemben kialakítandó állásfoglalás elől. E kérdéssel foglal-
koznia kell, mégpedig életében ismételten, újra és újra. Tehát a 
dolog természetéből következik, hogy a történelem folyamán a nőről 
legfőképen a férfiak nyilvánítottak véleményt, alkottak ítéletet, írtak 
könyveket, teremtettek közvéleményt. Erre nemcsak a különböző ne-
miségből folyó érdeklődés hajtotta őket, hanem a nő titkokkal tel-
jes, fátyolozott mivolta is. Mert minden tagadás ellenére a nő min-
den műveltségben és vallásban rejtélyes, kíküszöbölhetetlenül fontos 
és kitanulhatatlanul kérdőjeles lényként jelenik meg. Ezt még csak 
fokozza önmagáról való, hosszú ideig tartó, mélységes hallgatása. Eb-
ben a vonatkozásban is találó rá a „néma lángész" elnevezés,1 a név-
telenség, a fátyol alá rejtezettség. Az egyenjogúsítási harcok óta 
ugyan részben megtört ez a hagyomány. Igaz, hogy e téren jórészben 
férfias adottságú nőkkel találkozunk, s makrancos és ellenszenves 
egyoldalúsággal. A női megnyilatkozók másik csoportja a szélsősé-
ges magukatmutogatók és gyökértelenek kiábrándító fajtájához tar-
tozik, írásuk színészkedés, hisztérikus önkiteregetés, önigazolás és 
álcázott csalogatás, A harmadik csoportba sorozzuk a komoly érté-
keket. Egyrészük tisztán tudományos, a másik világnézeti vonatkozású 
kérdéseknek szenteli magát. Az utóbbiak egyik fele önállótlan, me-
reven maradi, az éppen tőlük elvárt, őszinteséget nem szereti, de 
azért működésük a kisebbigényűek széles körében jó gyümölcsöket 
terem, A másik kisded csapat a legértékesebb, legmélyebb és leg-
korszerűbb női lelkeké. Övék az úttörő szerep, éppen ezért munkál-
kodásukban sok félreértéssel és csalódással kell megküzdeniök. Kor-
szerű eszméik, szolgáló őszinteségük s mély és egyénien gazdag val-
lásosságuk győzelme azonban kétségtelen. 

A nő a történelem folyamán kettős, egymástól szélsőségesen kü-
lönböző megvilágításban lép elénk. Majd emberfeletti lény, istenített 
földlakó, a szépség, a jóság és szeretet angyala, az egyéni boldogság 
elengedhetetlen feltétele; majd alvilági, ördögi csábító, varázsló bo-
szorkány, a nyers érzékiség, a mindent leigázó testiség alacsony-

Mutatvány a szerző készülő könyvéből: ,,Női életkérdések a lélektan és a 
vallás világánál." 

1 Hasse i. m. 41. 



rendű, ravasz és hatalomra vágyó képviselője, a nyugodt és boldog 
élet gyilkosa, a világ rossz szelleme.2 

A világnézet befolyása: 1) Krisztus előtt. 
Az újabb történettudomány az egyes korok megítélésében egyre 

nagyobb jelentőséget tulajdonít a világnézetnek, A történelem első-
sorban szélességében, kiterjedésében méri fel ezt a területet, a lélek-
tan viszont mélységét, re j te t t rúgóit kutat ja. A két tudomány ered-
ményeinek egyesítése ad ja meg a helyes kor szemléletet. A világnézet 
a legnagyobb koralakító tényező. Történeti szerepe még akkor is 
mérhetetlenül fontos, ha a leváló évgyűrű sorsára jut, ha új áramla-
tok igyekeznek helyéből kiszorítani. A világnézetek harca mindig az 
emberi lét alapkérdéseire vonatkozik, s így természetesen érinti a 
nőről vallott felfogást is, 

A fő választóvonalat Krisztus születésében jelölhetjük meg. A 
tájékozódás alapja pedig a nő emberi őnértékűségéneh, személyisé-
gének figyelembevétele. Igaz ugyan az Üdvözítő szava, hogy „kez-
detben nem volt így", s romlatlan és friss életerejű népeknél egész-
ségesebb viszonyokat találunk; de az ókori műveltség két vezető né-
pénél, ahonnan a legnagyobb hatás ért bennünket, sötét alapozásra 
rakta fel derűs színeit a keresztény világnézet. 

A görög bölcselőknél a nőnek csak mint szükséges eszköznek van 
elismerése. Az ész, szépség és erő világnézetében a fiatal férfié az 
elsőbbség, s Platon égi és földi erósza, szerelme őt illeti. Mellette a 
szabad férfit serkentő szerelem és a közéletben való szereplés szem-
pontjából a női nemből csak a magas szellemiségű, félvilági hetérák 
jönnek számba. Sokrates egészen magától értetődően vitte el tanít-
ványait Theodata hetérához, s tanácsokat adott neki, hogy miként 
láncolhatja magához a férfiakat. Crobyle pedig az anyai érzelmek 
végső hiányával, buzdítva adja oda ellenkező leányát, Corinnát a 
tisztességtelen nők közé, Apelles és Praxiteles szobraikban a hírhedt 
Phrynét mintázzák meg, Praxiteles egyik szobor-párja szomorú em-
léke a görög nő életviszonyainak: a nevető hetérával szemben a síró 
feleség! Euripides világosan megmondja, hogy „egyetlenegy férfi 
nyilvánvalóan többet ér, mint tízezer nő." A férfiaknak a nőkhöz 
való viszonyát egykorú író szavaival röviden így foglalhatjuk össze: 
,,A hetérákat élvezetünk miatt tartjuk, az ágyasokat mindennapos 
testi gondozásunk miatt, a feleséget azért, hogy törvényes gyerme-
kekhez jussunk, s hogy a háznak megbízható őre legyen," A hitves 
és az anya számára a házon kívül nem volt hely, sőt Aristophanes 
szerint a férfiak asszonyukat kutyákkal is őriztették. Csupán elen-
gedhetetlen bútordarabja volt az otthonnak,3 Platon ugyan eszményi 
államában a nőknek a férfiakkal egyenlő jogokat követel, s egyenlő 
nevelésben akarja őket részesíteni még a testgyakorlásban és a hadi 

2 V. ö. Mayreder, Rosa: Zur Kritik der Weiblichkeit. Jena, 1922, 139. 
3 Ketter, Peter: Christus und die Frauen. Düsseldorf 1939. 8—10, 15. 



kiképzésben is. De a női nemnek való ilyen kedvezések ellenére is 
ezekből s az anyára és a gyermekekre vonatkozó egyéb javaslataiból 
kiviláglik, hogy a női természetet tökéletesen félreismerte. Nagy ta-
nítványa, Aristoteles még ily elméleti „engedményekre" sem kap-
ható. ő a férfit tekinti az emberi természet rendes képviselőjének, 
a nőt viszont csupán csonka, tökéletlen megnyilvánulásának tartja.4 

A rómaiaknál a romlás a második pún háborút (218—201.) kö-
vető meggazdagodás és a görög szellem terjedése folytán követke-
zett be. A lelki kiüresedéssel és a különféle babonákkal párhuzamo-
san a hanyatlás hihetetlen gyorsan haladt. Propertius már azt írja, 
hogy „könnyebb a tengert kiszárítani, s az égből a csillagokat kézzel 
lehozni, mint asszonyainkat a bűnözésben akadályozni," A szemé-
remérzet teljes hiánya odavezetett, hogy előkelő úrinők lemondtak 
rangjukról és családi állapotukról, csakhogy az iparszerű erkölcs-
telenség szolgálatába állhassanak, Tiberius császár kemény ellen-
állásra talált, amikor a lovag- és szenátori rend nőitől ezt a „jogot" 
meg akarta vonni. Mindezzel persze együtt járt a gyermektől való 
beteges tartózkodás, félelem és a válás. Seneca szerint „vannak nők, 
akik éveiket nem a konzulok, hanem férjeik szerint számítják."5 

Egészen magától értetődő igazság, hogy ahol a női társadalom 
ily mélységes süllyedésbe fulladt bele, ott a bölcselők, költők és ka-
tonák — az idegen hatás közvetítői — előbb a férfivilágban készí-
tették elő az utat, A görögökhöz mérten ugyan kevésbbé általánosan, 
de annál alacsonyabb és visszataszítóbb módon jelentkezett a ró-
maiaknál a férfiszerelem. A nő már csak szükséges rosszat jelentett. 
Caecilius Metellus Macedonicus cenzor szavai találóan jellemzik ezt 
az állapotot: ,,Ha mint állampolgárok nők nélkül is fennmaradhat-
nánk, akkor szívesen lemondanánk erről a teherről. De a természet 
ezt már egyszer úgy rendezte be, hogy a nővel ugyan igen kényel-
metlenül, nélküle azonban egyáltalán nem tudunk meglenni,"8 

Ebbe a világba dörögte bele Szent Pál apostol a kijózanító, ke-
mény igét: „Magukat bölcseknek mondván, bolondokká lettek. Föl-
cserélték a halhatatlan Isten dicsőségét a halandó ember, sőt a ma-
darak, négylábúak és csúszómászók képmásával, Ezért Isten őket 
szívük kívánságaira, a tisztátalanságra hagyá, hogy gyalázattal illet-
ték testeiket önmagukban; kik Isten igazságát hazugsággal cserélték 
föl, s inkább tisztelték és szolgálták a teremtményt, mint a Terem-
t ő t . . . Azért Isten a gyalázat indulataira hagyta őket; mert asszo-
nyaik a természet szerint való szokást azzal cserélték fel, mely a 
természet ellen vagyon. Hasonlóképen a férfiak is elhagyván a ter-
mészet szerint való szokást az asszonnyal, fölgerjedtek kívánságaik-
ban egymás iránt, férfiak férfiakon undokságot cselekedvén, és té-
velygéseiknek érdemlett dí ját önmagukon el is vévén. És valamint 
ők nem voltak azon, hogy Istenről ismeretük legyen, úgy Isten is 

4 U. o. 12. — Weber i. m. 3—4 
5 Ketter í. m. 17—20. 
6 U. o. 19, ; 
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elvetemült gondolataikra hagyá őket, hogy azokat cselekedjék, amik 
nem illenek." (Róm. 1, 22—28.) 

Az ókor két legjelentősebb népén kívül célunknak megfelelően 
még röviden foglalkoznunk kell az ószövetségi kinyilatkoztatás nő-
képével s a nőnek a zsidóságban elfoglalt helyzetével. Az ószövetségi 
szentírás az üdvösség történetének egyik, mégpedig nem tökéletes 
fejlődési fokát jelenti. Figyelembe kell továbbá vennünk, hogy az 
egyes szentkönyvek színeződésében szerepe van a korszellemnek és 
az író egyéniségének is. A női nemről alkotott képén általában ra j t a 
van a bűnbeesésnek árnyéka, a zsidóknak s tágabb értelemben a ke-
leti népeknek a nőről való sötéten látó felfogása. Többet olvasunk 
benne a nők hibáiról, mint erényeiről. De találunk benne oly ragyogó 
részeket is, amelyek e nemben a világirodalom legszebb alkotásai 
közé tartoznak, mint pl. a mintaszerű háziasszony megörökítését a 
Példabeszédekben (31, 10—30.), vagy a jó és gonosz asszony közötti 
párhuzamot a Sirák Fiában. (26, 1—24.) A történeti könyvekben pedig 
felvonul előttünk az eleven női alakoknak sokszínű, gazdag sora: 
harcos asszonyok, népvezetők, prófétai adottságúak, szelíd, szemér-
mes szerelmesek, tökéletes háziasszonyok és utolérhetetlen anyák. 
Mária prófétaasszony (Mózes nővére), Debbóra, Noémi, Rúth, Judit , 
Eszter, Anna (Sámuel anyja) , a Makkabeusok anyja. 

A zsidó nő a nyilvános életben, egyes kivételeket nem tekintve, 
semmi szerepet sem játszott. A férfiak közvéleménye és a rabbinus 
hagyomány a nő önértékét igen csekélyre becsülte. Ez a helyzet 
Krisztus Urunk születése felé haladva fokozatosan rosszabbodott. A 
Misna szerint száz nő csak két férfival ér fel. A Talmudban és Mid-
rasban ilyeneket olvasunk: ,,Jó annak, akinek fiúgyermekei vannak, 
de jaj annak, kinek leányai," ,,Ha fiú születik, akkor béke jön a vi-
lágba; ha leány, akkor semmi," ,,A nők között még a legerényesebb 
is boszorkány." Flavius Josephus történetíró szerint ,,a nő minden 
vonatkozásban csekélyebbértékű, mint a férfi".7 

De az említett árnyoldalak ellenére is az ószövetségi élet sok 
derűt és szépséget sugároz az anyaság, a család és a gyermek párat-
lan megbecsülése által. Az Ószövetség női egészen nőiesek, mert 
egészen anyaiak, még látszólag legférfiasabb képviselőikben is. Az 
anyaságnak ez a szinte utolérhetetlen eszményísége és szenvedélyes 
igénylése nem a szemita vérben hordta titkát, hanem a prófétai jö-
vendölésekbe vetett élő hitben és meg nem fogyatkozó reménységben. 
Izrael női nem siránkoztak személyiségük csekélybevétele, sem az 
istentiszteletből való kizárásuk miatt, ellenben sokan és sokat sirat-
ták gyermektelenségüket. Mert a férfiak büszkélkedhettek tetteikkel 
és templomi kiváltságaikkal, de a nagy ígéret, a kiválasztottság igazi 
lényege egy közülük való szűznek szólt. A Megváltó földi nemzedék-
sorának test szerint láncszemévé lenni: ez az ószövetségi anyaság 
megszentelt eszménye!s 

7 U. o. 39, 49. 
8 U. o. 41, 45. — Schneider: Die Macht der Frau, 1S9—96. 



A világnézet befolyása: 2) Krisztus után. 

Krisztus Urunk születése a legnagyobb világnézeti fordulópont, 
egyúttal a legfontosabb a nő értékelésében is. Szépen fejezi ki ezt a 
gondolatot Klinger Miksa, a kiváló német festőművész „Krisztus az 
Olympuson" c. alkotásában. Gyönyörű, napsugaras tájon, virágzó 
mezőn, pálmák, píniák és olajfák közt mulatnak a játszi görög és 
római istenek s istennők. Egyszerre csak a mindenható Zeus trónja 
előtt méltósággal teljesen megjelenik a Názáreti karcsú alakja. Mö-
götte négy fenséges nő, a sarkalatos erényeket jelképezve, a szent 
keresztet viszi, A boldog istenek között nagy a megrökönyödés és a 
félelem, Zeus bizalmatlanul tekint a belépőre, s gondoktól terhes 
arcát még kedveltjének, a fiatal Ganymedesnek hízelgése sem tudja 
megvidámítani, Hermes megvetően hátat fordít Krisztusnak, Diony-
sos bort kínál a szokatlan Vendégnek, de Krisztus visszautasítja az 
olympiai nektárt, A háttérben a félistenek tánca még a régi, pogány 
jókedv utolsó maradványa. Az Olympusnak csupán egyetlen nőalakja 
hódol a Megváltónak: Psyché (e lé lek) , a fiatal halhatatlan. Zeus 
halhatatlanná tette, hogy Amor bevezethesse az istenek gyülekeze-
tébe. Hódolatosan és kérőén borul le Megszabadítója előtt. Hiszen 
az isteneknek oly kevés érzékük volt nőíségének finomságai és mé-
lyebb igényei iránt. Átérzi és tudja, hogy mint nő és személyiség 
csak Krisztus által találja meg a teljes elismerést és felszabadítást.9 

A hanyatló pogányság vergődésének idején, részben a romlás 
kiszámíthatatlan következményeinek láttára s a hivatalos államhata-
lom magáraeszmélésének és buzdításának hatására, részben az egyre 
inkább terjedő keresztény kovász erjesztő erejétől sarkalva, a po-
gány sztoikus bölcselők megkísérlik az erkölcsi színvonal emelését. 
De tiszteletreméltó törekvéseik mögött nem volt meg a szilárd, tiszta 
és őszinte hitnek aranyfedezete. Az istenített ésszel és erényként 
hajszolt észszerűséggel nem lehet az embereket jobbakká alakítani. 
Krisztus nem volt óvatos tekintettel a múltra és nem nézett körül 
állami meg társadalmi szükségletek miatt a jelenben. Tanítását és 
példaadását az isteni mélységekből táplálkozó ingadozásnélküli biz-
tosság és a sötétség homályából napfényre hozott, a természetből 
folyó, megcáfolhatatlan bölcseség jellemzi. Visszaállítja a törvényt: 
a nő emberi egyenlőségének és személyi önértékűségének aranysza-
bályát. Nem a férfi nemiségének tárgya s törvényes gyermekek és 
állampolgárok kényszerű szülője csupán, hanem a szabadon életre-
kelt szerelemben egyenrangú társ, az egységgel és felbonthatatlan-
sággal megpecsételt szövetségben méltóságát elnyert hitves. Értéke, 
lelkének igényei függetlenek házas vagy hajadon állapotától, A lel-
kes női lény, Psyché megértette a Mestertől kapott nagy szabadság-
levelet, Leborult előtte és megcsókolta szabadító kezét, mert tudta, 
érezte, hogy tőle kapta meg nagykorúságát Isten és az emberek előtt.™ 

9 Ketter 55—56. 
10 U. o. 22, 58—59, 62—63. 



Krisztus nemcsak tanított, hanem példát is adott. Nem csupán 
férfiak, de nők is tartoztak állandó kíséretéhez. Nem nézte az em-
berek nemét, személyét és társadalmi előítéleteiket. Sőt még az egye-
sek méltatlanságát sem. Bűnös és házasságtörő asszonyokat is színe 
elé bocsátott, és beszélt velük. A női nemmel való érintkezését egé-
szen iíj szellem lengi át. Minden megvetés és lekicsinylés, méltósá-
gos leereszkedés és képmutató gőg, mesterkélt tartózkodás és pilá-
tusi kézmosás nélkül tette. Mint ember az emberhez szólt hozzájuk. 
Gyengeségeiket látta, jószándékukat becsülte, lelkiségüket életre kel-
tette. Elfogulatlanul, emberségesen, tisztán és nemesen tekintett reá-
juk. Minden emberismerő tudja, hogy e bánásmóddal még ma is 
szinte csodákat lehet náluk elérni. S képzeljük el mindezt kétezer 
évvel ezelőtt, annyi megaláztatás, f á jó félreismerés, kevély megve-
tés és erkölcstelen kihasználás századai után! 

Krisztus emberi testben való megjelenésének első mozzanata, 
fogantatása és születése is a nő felemelésével kezdődött. A női nem-
ből isteni akarattal és emberi közreműködéssel Eszményt hívott 
életre, aranynál szikrázóbb tisztaságú anyai hajlékot keresett és al-
kotott. Szűz Máriában megjelent a tizenkét csillaggal koronázott 
Szűz és a napsugár ragyogásában felmagasztosult Anya, a három 
nagy női erénynek, a tisztaságnak, odaadásnak és termékenységnek 
csodálatos egységbe foglalt remeke. Benne érte el a nő küldetésének 
csúcspontját, megdicsőülésének legmagasabb fokát, lényegének és ér-
tékeinek legmélyebb ismeretét, ö is egészen Krisztus adománya. S 
amely nő nem ismeri föl benne megvalósítandó feladatait és eszmé-
nyeit, az egy csapásra megtagadja Krisztust, Máriát és tulajdon női-
ségét. S ki minél inkább szereti és tiszteli Szűz Máriát, annál fino-
mabb, gyengédebb, félőbb és felelősséggel teljesebb érzülettel áll 
meg a női lélek virágoskertje előtt. , 

Krisztus tanítása és példája a nagy kérdést visszavonhatatlanul, 
örökre a nő javára döntötte el. Mégis igen sokszor halljuk és olvas-
suk, hogy a nő a keresztény középkorban elnyomott, megvetett pária 
volt, s még a lelket is megtagadták tőle. A franciaországi Maçon-ban 
585-ben tartott zsinaton egy püspök állítólag azt mondta volna, hogy 
a nőnek nincs lelke. Tour si Gergely História Francorum c. munkája 
VIII. könyvének 20. fejezetében azt írja, hogy az említett zsinaton 
egy püspök mondta: „mulierem hominem non posse vocitari fvocarij", 
azaz: a nőt nem lehet ember (homo) szóval nevezni. A latínból u. i. 
akkoriban alakult ki a francia nyelv, s az illető püspök a nyelvi tisz-
taság kedvéért azt óhajtotta, hogy a latínban embert és férfit is je-
lentő homo szót ne alkalmazzák a nőkre. Ezt a nyelvi értelmezést a 
püspököknek a felvetett kérdésre adott felelete is megerősíti. E r re 
vall az egész dolognak a zsinaton való futólagos és jelentéktelen 
szerepe, úgyhogy a zsinat ránkmaradt irataiban még csak meg sincs 
említve,11 

11 A behatóbban érdeklődőket a következő feldolgozásokra utaljuk: Finke„ 



De ha a középkor nem is tagadta a nő lelkét, s az Egyház föl-
tétlenül elismerte és védte a nőnek a férfival Isten előtt való egyen-
lőségét, mégis a nő természetére vonatkozólag sok helytelen túlzásra 
akadunk a hittudósoknál. Kettős befolyásról van itt szó. Egyrészt 
Aquinói Szt. Tamás átvette Aristotelestől helytelen élettani ismere-
teken alapuló felfogását a női természetről, mint másodrendűről és 
tökéletlenről; másrészt a mindent át járó szerzetesi szellem bizonyos 
túlzó képviselői a nőben csak érzéki lényt és csábítót láttak, a há-
zasságban pedig pusztán elengedhetetlen szaporodási intézményt. 
Nem szabad felednünk azonban, hogy a középkorban úgyszólván 
csak hittudományi irodalomról lehet szó, s ez papoknak és szerzete-
seknek készült. Továbbá még ezen írók közt is egészen szép szám-
ban találunk olyanokat, akik elfogulatlan, tiszta szemléletet adnak. 
S végül még egy megfontolás: az írók egyoldalú dörgései ellenére is 
a mindennapi élet ment tovább a maga útján. Az írottakból tehát 
nem következtethetünk föltétlen bizonyossággal a valóságra, sőt nem 
egy esetben kimondottan bizonyítani tudjuk, hogy még az egyházi 
életben sem jutottak ezek az elvek oly mereven uralomra,12 Éppen 
a közelmúltban jelent meg egy szép munka a koraközépkor germán 
fejedelmi asszonyairól. Ebből élénken láthatjuk a személyiségalakí-
tásnak fölényes szabadságát s országos, sőt világtörténeti esemé-
nyekre való nagy befolyásukat,13 

A középkor végén az élet eldurvul. Ezzel kapcsolatban igen elő-
térbe lép a nővel szemben a megvetés, a gáncs és ellenszenv. A 
renaissance-ban új világnézet születik meg, s ebben a világias elemek 
játsszák a főszerepet, A szellemi érdeklődés mellett a test jogai, a 
szépség, erő és hatalom érvényesülése jellemzik, A nő dicsősége és 
befolyása igen magasra emelkedik.14 Ettől kezdve több-kevesebb mó-
dosulással és kisebb-nagyobb megszakításokkal versenyt fut egymás-
sal a keresztény és az evilági nő életeszménye. Ezt az érdekes fej-
lődést azonban, mivel munkánknak nincs történetírói jellege és célja, 
egészében nem vázoljuk. Csak olyan mozzanataira fogunk alább ki-
térni, amelyek korunkra közvetlenül hatottak, és utórezgéseikben 
még ma is élnek. 

A család, a hivatás és az olvasmányok hatása. 
A mélyebb és önállóbb lelkek életszemléletének alapját a világ-

nézet adja. De az emberek zömének élete nem elvek szerint öntu-
datosított, hanem a váltakozó hatásokhoz igazodó. Ezek közt a leg-
fontosabb és legközvetlenebb a család. Mélyenlátó nők a férfiak ve-

Heinrich: Die Frau im Mittelalter. München. 82—83. és Pribilla, Max: Frauen-
seele und Kirche. (Stimmen der Zeit 127. k, 1934. 418—21.) 

12 Finke i. m. 70—75, 80, 83—85, 95—97. — Schneider, Oda: Vom Priester-
tum der Frau.2 Wien 1937. 13—16. 

13 Von Gentzkow, Liane: Königliche Frauen der Wanderungszeit und des 
frühen Mittelalters, Freiburg i, Br. 1936, , 

» Finke 95, 117, 122, 124, 129. 



lük szemben való viselkedéséből gyakran igen találó következtetést 
vonnak le a szűkebb rokonság nőire, a nőtestverekre és különösen az 
édesanyára. Az idegorvosok az utóbbi időben méltán hangsúlyozták, 
hogy az ember erkölcsi fejlődése szempontjából nemcsak a már ön-
tudatra ébredt if júkor hatásai jelentősek, hanem a dolgok hátteréről 
és értelméről látszólag még mit sem sejtő gyermeknek, sőt a csecse-
mőnek öntudatalatti benyomásai is. Az édesanya rajzolja be a leg-
első és tán legerősebb női képei az ember lelkébe. S az ő képét 
minden férfi mindvégig magával viszi. És ha sokszor ez a kép nem 
is tud ja kifejteni nemesítő, felemelő hatását, még akkor is fékez, int, 
könnyekre fakaszt és javító önismeretre ösztökél. Az édesanya mel-
lett ott áll az édesatya alakja. Hűsége, lovagiassága, finomsága, ko-
molysága, — vagy: kettős élete, kalandozása, durvasága, léha köny-
nyelműsége. S ahol mindkét szülő külön-külön j á r j a a maga, min-
dennapos botlásokkal kikövezett, megalkuvó, becstelen ú t já t : ho-
gyan várhatnánk abban a családban magas felfogást a nőről és a 
szerelemről? Az iskolai nevelést itt különösebben nem vesszük fi-
gyelembe. Elméletileg nagy jelentősége lenne, s ezt néha a valóság 
is igazolja; de a legtöbb esetben e téren annyira nyúlszívű, mértéken 
fölül titkolódzó, szólamokból élő, hogy a kezdeményezést már az 
elején elveszti kezéből, s legfeljebb a késedelmes utánakullogás csalfa 
dicsőségében részesedik. 

Attól is igen sok függ, hogy mennyit, mily körülmények közt s 
mily ügyekben kerülünk érintkezésbe a nővilággal. Itt egyelőre a 
társadalmi érintkezést kikapcsoljuk, és csak a hivatás szempontjából 
vizsgáljuk a kérdést. Egészen természetes, hogy a túlságosan gya-
kori együttlét mindenkiből sokat lekoptat és igen alkalmas a fogyat-
kozások felfedezésére. A közös hivatali munkában részt nem vevő 
ember meglepően tapasztalja, hogy nőkkel együttdolgozó férfiak 
mily egyoldalú lesajnálással, elfogult kiélezéssel, sőt sokszor meg-
vetéssel és lebecsüléssel beszélnek kartársnőikről. Az eszményi szem-
léletnek utolsó nyoma is hiányzik e vélekedésekből, így pedig e kér-
désben teljesen lehetetlen igazságos és méltányos állásfoglaláshoz 
jutni. Számolunk az ellenvetésekkel! Nagyon jól tudjuk, hogy ezek 
a női kartársak igen sokszor maguk ránt ják a sárba nemük eszmé-
nyiségét. Mások viszont nagyon is igényesek, és a hivatalból szinte 
tánc- és illemtanórát szeretnének csinálni. Ismét másoknak a munka-
teljesítménye csekély, vagy ingadozó, szeszélyes. De vegye figye-
lembe mindenki: nem ez a nő igazi küldetése, istenadta hivatása. S 
ha egyesek vérmérsékletének és hajlamainak megfelelő is, a nagy 
többség mindig siralmasan érezni fogja e munkakör idegenségét, ki 
nem elégítő voltát. A nő a természetének megfelelő téren hihetet-
lenül nagyobb és értékesebb teljesítményekre képes. Ha azonban a 
viszonyok áldatlansága folytán, sokszor hibáján kívül, elsőrendű fel-
adatának egyáltalán nem, vagy csak igen korlátozottan tud élni, 
szíve-lelke ősi adottságaitól távollevő „alkalmazás" sohasem fogja 
tudni kitölteni és lekötni. Ez a természet tiltakozása az erőszak ellen. 

Az is igen fontos körülmény, hogy hivatásunk közben a nőiség-



nek csak külsőséges, vagy mélyebb, lelki vonatkozásaival kerülünk-e 
kapcsolatba.15 Mert kívülről tekintve a nőnek sok törékenysége, 
gyengesége van; de ha kitárja lelkének aj taját , akkor a szépség, gaz-
dagság és jóra való törekvés láttára mindezek elhalványodnak és 
más megvilágításban tűnnek elő. Korántsem akarjuk ezzel a nőt ol-
csón a szentek fénykörébe emelni! Arra azonban rá kell mutatnunk, 
hogy a legtöbb férfinak csupán két, egymással ellentétes mércéje van 
a nők számára. Az egyik szerelmesének vak elfogultságban módfö-
lött felszöktetett értékét mutatja, a másik a többi nőnek hűvös, kö-
zönyös és érdektelen becslését. Az egészséges nő azonban nem akar 
folyton sem a szerelmi bálványozás agyondédelgetett je lenni, sem a 
padlásra hajigált, értékesíthetetlen „csődtömeg" sorsára jutni, ő 
ember is akar lenni, s azt óhajt ja, hogy emberi igényei iránt is ér-
zékünk legyen, őket megértsük, becsüljük és kielégítsük. Keresve 
keresi az olyan művelt, okos, megértő, finom, őszinte, hallgatag és 
független férfit, akivel emberségének legbensőbb kérdéseit megbe-
szélheti. Erre pedig a hivatása magaslatán álló papnál senki sem 
alkalmasabb. Ezért fölötte kívánatosnak tartjuk, hogy a nő egyoldalú 
orvosi, lélekbúvári stb. értékeléséhez a pap is hozzátehesse a maga, 
senki által sem pótolható véleményét. 

A nőkről vallott felfogásra a legtöbb embernél, még magukat 
a nőket sem véve ki, igen nagy hatással vannak az olvasmányok és 
a színház. A legnagyobb részben férfiírók ugyan minden időben sze-
rettek e tárgyról vastagon és ingerlően írni, a multszázadbeli natu-
ralizmus óta azonban ez egyenesen vészes megnyilvánulást és mé-
reteket öltött.16 A nőt teljesen érzéki lényként szerepeltetik, minden 
tulajdonságát és lépését a nemi vágyból magyarázzák, valósággal 
babiloni bestiát, női vadállatot alakítottak belőle. S a fiatalság, mi-
előtt még a nőket egyáltalában, vagy legalábbis a nemes nőket kö-
zelebbről ismerné, ezzel a szemlélettel indul az életnek. Sőt a leá-
nyok közül is sokat megtéveszt ez az állandóan fúj t harsona, s még 
a gyengébb ellenállású jobb lelkek is elfogadják a bűvölő sugalma-
zást, hogy ilyenek, illetve ilyenekké kell válniok. így folyik egymás 
mellett állandóan, egymást kölcsönösen sarkalva a szennyes iroda-
lom és elromló élet végzetes versenyfutása. Ezen a területen is tel-
jes joggal alkalmazhatjuk a máshonnan kiindult mondást: „Mondd 
meg, mit olvastál és olvasol, s megmondom, milyen felfogásod van 
a nőről." 

Személyes tapasztalatok. A nőgyűlölők álarca. 

Goethe egyszer így nyilatkozott: „A nők ezüst tálak, s ezekbe 
mi aranyalmákat rakunk. A nőkről való véleményemet nem a való-
ság jelenségeiből vontam le, hanem velemszületett, vagy bennem ki-
alakult, Isten tudja, mi módon." Grillparzemél pedig ezt olvassuk: 

13 Weber i. m. 10. 
18 Újabban a nők is egész kiválóan elsajátí tották ezt a dicstelen mesterséget. 



„Mi is voltaképen a nő? Valami, a sohasem valami és sohasem sem-
mi, a szerint, amint elgondolom, én, csakis én." Hasonlóképen véle-
kedik Nietzsche is: „Minmagunk mélységében, egészen 'itt lenn', 
van valami megtaníthatatlan, a szellemi végzetnek, az előre megha-
tározott döntésnek és feleletnek g r á n i t j a . . . A férfiról és a nőről 
például egy gondolkodó nem tud semmit sem megtanulni, hanem csak 
kitanulni — csak végig felfedezni azt, ami erről benne már megvan."17 

Tagadhatatlan, hogy az élet legalapvetőbb dolgaiban való tá jé-
kozódásunk — így a nőkkel szemben való viselkedésünk s róluk 
szóló nézeteink is — nagymértékben ösztönösek, velünkszületettek, 
testi és lelki adottságainktól függök. Ezeket azonban rendkívül be-
folyásolják személyes tapasztalataink. A serdülőkor első szerelmé-
től kezdve egészen az aláhanyatló öregségig a férfiak legnagyobb 
része a női nem igen sokféle, változatos hatásainak van kitéve. E 
hatásokat mindenki egyéniségének, világnézetének, környezetének 
megfelelően szűri meg. Az erős, független és mély egyéniség itt is 
megcsillogtatja öntudatos emberségét és úri akaratát ; a gyenge, fe-
gyelmezetlen és felszínes ember az egymásután torlódó benyomások 
szabad zsákmányává lesz. Az előbbinél a nő a nemes szabadság és 
a megtisztult szépség ege alatt ragyog, sugároz, melegít és alakít; az 
utóbbi esetben a fékevesztett ösztönök fogatának zsarnoki kocsisa. 
A szenvedély áldat lan nagy hatalmának ostorcsapásai végigszánta-
nak az önkéntes áldozat hátán, s ennek keze ökölbeszorul, szája 
átkot szór, porig alázott embersége bosszút forral az általa életre-
hívott alvilági erők uralma ellen. E pillanatban a férfi álarcos em-
berré alakul át. 

„Ha férfiak maguk közt vannak, csakhamar a nőkre terelődik 
a szó. Ez gyakran durva módon történik, még „finomabb urak" kö-
zött is. Ugyan miért? Az ilyenkor használt kifejezések nagyon is 
hasonlítanak a szitkozódáshoz, csakhogy látszólag tréfásabban hang-
zanak. Egy pontban teljesen hasonlóak. Nem az erő, hanem a gyen-
geség kifejezői. Ki hallott már győztest szitkozódni? Az ember akkor 
szitkozódik, ha nem, egyáltalán nem sikerült neki az, amit elhatá-
rozott. Ezért azt mondhatnám: a nőkről való durva beszéd is min-
dig annak a jele, hogy az illető goromba fickó valamilyen módon 
már pórult járt közöttük. Ez mindenütt, ahol csak alkalmam volt 
utánajárni a dolognak, igaznak bizonyult. Éppen fiatal férfiak közt 
többször feltűnt nekem az, amit fiúknál gyakran tapasztalunk: a leg-
durvább becsmérlők mindig igen közel vannak a síráshoz. Nem 
szükséges, hogy példákat idézzek; a férfiak nagyon jól tudják, hogy 
mire gondolok- Azok a férfiak, akik a no háta mögött gorombák, vele 
szemtől-szembe gyávák ... Nőgyűlölő,k minden alakban és időben 
azok a férfiak, akik önszeretetükben megsérültek. Oly nőkkel talál-
koztak, akiket nem tudtak elérni. A vereségtől való félelem az ok; 
gyűlölet, vagy mi több: bosszú a következmény. Alig tud valami egy 

17 Mayreder i. m. 245—46. 



tegnapi és mai nevelésű férfit jobban bosszantani, mint hatalmának, 
uraságának kétségbevonása, vagy különösen korlátozása. Egyesek 
úgy tesznek, mint a róka, amelynek a szőlő túlságosan savanyú, mi-
vel igen magasan függ: félresompolyognak; mások dühöngenek és 
dúlnak-fúlnak a nők ellen, ha történetesen maguk között, vagy egye-
dül vannak. A legkönnyebben megint visszatalálnak a csak átmene-
tileg csömöriősök vagy összerogyottak. A nőgyűlölők nagyobb része 
azonban egyre inkább belebonyolódik az önmagában való tetszel-
gésbe, az „erős" nem öndicsőítésébe. Mindenféle mellékutakon eltá-
volodnak a nőtől, rokongondolkozású férfi-körökbe és szövetségekbe, 
gőgös önsanyargatásba és igen gyakran kettős életbe torkollanak 
bele: titkon szükségük van a nőre, mint szórakozási és élvezeti 
tárgyra; de ahol komolyak akarnak lenni, vagy azt akarják, hogy ko-
molyan vegyék őt, ott magasan fölébe emelik magukat a gyenge 
nemnek."18 , 

Három beszédes példa, 

a) Schopenhauer Artúr. (1788—1860.) 
A bölcselők közt még manapság is ő „a nöismerö", a szerelem 

metafizikusa. Gondolkodói kiválóságát nem lehet tagadni, de a sze-
relemben csak kontár volt. Élveteg természetének nem sikerült érzéki 
ösztönéletét átszellemíteni. Ehhez járult még az érzékiségével szer-
zett súlyos testi betegség, s az a körülmény, hogy édesanyjával rossz 
viszonyban volt. A női nemről való közvetlen tapasztalait homályos 
forrásokból merítette. Azok a nők, akikkel közelebbi kapcsolatban 
volt, lelkileg nem sokat nyújthattak neki. Ha ezekhez még hozzá-
vesszük egyoldalú értelmi beállítottságát, önző és szeretetlen voltát, 
akkor könnyen megértjük a nőkkel való kapcsolatának teljes csődjét. 
Életének ingája ellenkező irányba lendült, s ő nőgyűlölővé vált. Arca 
is erősen visszatükrözteti kiábrándult egyéniségét. Szemében hideg 
keménység és gyűlölet ül, s a maró gúny által teljesen rombadöntött 
emberi érzésvilág kínja. Erősen összeszorított a jka s a száj alatt 
látható dudorok arról a görcsös törekvésről tanúskodnak, amellyel 
érzelmeit elfojtotta. Nem akar semmit sem tudni az életről, szerelem-
ről, részvétről és az érzelmekről.10 

A nőkben csak gyerekes, pipogya, rövidlátó lényehet lát, kö-
zépső fokozatot a gyermek és a férfi közt. Értelmük igen szűken ki-
mért. Egyedüli küldetésük a fajfenntartás. A nő kevésre becsülésé-
nek visszatérését kívánja, mint az ókori és keleti népeknél szokásos 
volt. Ezek „sokkal igazabban ismerték föl a nőket megillető helyet, 
mint mi ófrancia udvariasságunkkal és ízetlenné vált nőtiszteletünk-
kel, a keresztény-germán butaságnak e legfőbb kivirágzásával; ez 

18 Hanselmann, Heinrich; Vom Umgang mit Frauen. Erlenbach-Zürich, 1936. 
7—8, 10—11. 

19 Weber i. m. 3. — Hanselmann i. m. 9. — Märker, Friedrich: Symbolik 
der Gesichtsformen. Erlenbach-Zürich, 1933. 121—22. 



csak arra volt jó, hogy a nőket oly önhittekké és kíméletlenekké tegye, 
hogy az embert közben a benaresi szent majmokra emlékeztetik, 
amelyek szentségük és sérthetetlenségük tudatában a maguk számára 
mindent megengedettnek tartanak , . . Ezért nagyon kívánatos lenne, 
hogy az emberi nemnek ez a második számú képviselője Európában 
is újból a természetének megfelelő helyre kerüljön.'"20 

b) Nietzsche Frigyes. (1844—1900.) 

Schopenhauer egyénisége és bölcseletének jellege az említett be-
folyásoló körülmények nélkül is sokat megértetne felfogásáról. Más-
ként áll a dolog Nietzschénél, Ő az élet mámorát, a test jogait hir-
dette szinte keletiesen gazdag képzeletvilággal és szenvedéllyel. Ily 
bölcseletben a nőnek szükségképen fontos helyet kell elfoglalnia, 
Nietzsche sokat is foglalkozott a női lélekkel, s e téren való tudá-
sáról nagy önérzettel írta: „Megkockáztathatom a vélekedést, hogy 
ismerem a nőcskéket? Ez hozzátartozik dionysosi hozományomhoz. 
Ki tudja, tán első lélekbúvára vagyok az örök nőinek."21 

Nietzschének egyénisége is fogékony volt a női világ iránt. Fi-
nom, igen érzékeny férfi volt. Rokonszenves egyénekért és eszmékért 
hamar tüzet fogott a szíve, és nemesen lelkesedett. Ellentétes megnyi-
latkozásai ellenére is lelke mélyén nagy érzéke és igénye volt a tisz-
taság után. Erősen élt benne a kiegészülés szükséglete. A 45 éves 
korában kitört tébolyig mindig újra és újra foglalkozott a nősülés-
sel. Ez a gondolat időközönkint egyenesen rögeszmeszerűen kísérte. 
A közelébe került leányoknak sorra házassági ajánlatokat tett, azon-
ban kivétel nélkül mindig visszautasították. Könnyen szerelemre 
gyulladt, de életének legnagyobb szerencsétlenségére érzelmei egyet-
len nőben sem találtak soha viszonzást. Pedig igényei nem voltak 
magasak. Női eszményképétől csupán azt kívánta, hogy „csinos, vi-
dám s legelsősorban szellemileg jelentéktelen" legyenP 

Életének legmélyebb nőélménye Cosima volt, Liszt Ferenc leá-
nya, Wagner Richárd felesége. De a nagy mester iránt való tisz-
teletből természetesen nem is gondolt közelebbi kapcsolatra, kölcsö-
nös szerelemre. Ugyan kezdettől fogva lángolóan rajongott Cosimá-
ért, hiszen benne messze többet talált meg, mint amit nőeszménye-
ként elképzelt. De — mint annyi más esetben — azt is ösztönösen 
érezte, hogy érzelmei viszonzásra úgysem találnának. Nagy szerel-
mét tehát magába fojtotta, s ez ott élt benne a Wagnerrel való sza-
kítás után is, sőt még élete utolsó szakában, a tébolydában is meg-
nyilatkozott. Nyomait munkáiban sokhelyütt megtaláljuk, a nőkről 
vallott felfogására pedig rendkívüli hatással volt. Megrendítette a 
nőről alkotott köznapi szemléletében, s fokozta bizonytalanságát és 

20 Ketter i. m. 70—71. 
21 Brann, Hellmut Walther: Nietzsche und die Fr iuen . Leipzig, 1931. 2—5,99. 
22 U. o. 113, 30, 22, 32. 



félelmét a női talányszerűséggel és bűbájos varázslóképességgel kap-
csolatban.-3 

A női nemből Nietzschéhez legközelebb állt nála két évvel fia-
talabb huga, Erzsébet. Éveken át vezette háztartását, szeretettel 
ápolta, sőt még nősülési terveiben is közreműködött. Már gyermek-
korától kezdve bátyjának hatása alatt állt, s ő rendelkezett is vele. 
Nietzsche lassankint egészen magától értetődőnek tartotta, hogy a 
„Lámára" — amint húgát nevezte — kizárólagos joga van, s amo-
lyan szellemi házastársfélének tekintette. Annál nagyobb volt fá j -
dalma és elkeseredése, amikor Erzsébet az ő előzetes megkérdezése 
és engedélye nélkül eljegyezte magát, majd mennydörgő levelei el-
lenére férjhez is ment.24 

Nietzsche ezenkívül még más nőkkel is társadalmi érintkezésbe 
került, levelezésben állt, sőt többek iránt szerelemre is gerjedt. De 
tőlük egyetlen esetben sem kapott többet, mint ami a rajongott mes-
tert, a kiváló gondolkodót, vagy legjobb esetben a szellemi barátot 
megilleti. Önmegtartóztató életet élt. Alig egy-két félrelépése mégis 
súlyos betegség forrásává lett. Élete tele volt gyengeséggel, szenve-
déssel és betegeskedéssel, s 45 éves korában a téboly tízéves éjszaká-
jába torkollott. Könnyen megérthetjük, hogy ezek a keserves tapasz-
talatok még csak fokozták a természetében benne rejlő mélységes 
bizonytalanságot és kínzó nyugtalanságot az ész hatalmával dacoló, 
fensőbbséges női kiszámíthatatlansággal, ösztönös magabiztonsággal 
és titokteljességgel szemben, A sorozatos kudarcok lassankint rádöb-
bentették szerelmi vonzóképességének teljes hiányára. Ennek tuda-
tát azonban roppantul fejlett önérzete nem tudta elviselni. Ellensú-
lyozására felvette az aszkéta álarcát. A nőkről majd gúnyos meg-
vetéssel, majd sejtelmes csodálattal szólt, a szerelmi dolgokkal szem-
ben közömbös álláspontra helyezkedett. Egyre inkább a közönyös 
érdektelenség és előkelő távolságtartás jelmezébe rejtőzött.25 

Az utókorra gyakorolt nagy hatása miatt röviden ismertetjük 
a nőkről vallott, az említett okok következtében változó nézeteit. 
Schopenhauernél néhány fokkal jobban vélekedik. így elismeri a nő-
nek a természethez és az élethez való nagyobb közelségét, a lényé-
ben rejlő megifjító erőt, jóleső nyugalmat, termékenyítő sugallatot. 
Hiszi, hogy lehetnek a Földön hősi, királyi lelkű nők, akik hatalmas 
elhatározásokra és áldozatokra képesek, sőt a férfiak fölötti uralomra 
is alkalmasak. De az elismerésnél több a gáncs és csipkelődő gúny. 
„Az, ami a nőben tiszteletre és gyakran eléggé félelemre indít, az ő 
természete, amely természetesebb, mint a férfié; igazi ragadozószerű, 
csalafinta simulékonysága, kesztyű alatti tígriskörme, gyermekded 
önzése, megnemnevelhetősége, és benső vadsága. . . De minden fé-
lelem ellenére e veszélyes és szép macska, a nő iránt részvétre ger-
jeszt az a körülmény, hogy szenvedőbbnek, sebezhetőbbnek és job-

23 U. o. 85—92, 106. 
24 U. o. 52—54. , 
25 U. o. 92—93, 203—08, 20—24. 



ban csalódásra szántnak látszik, mint bármely állat." „A férfi lelke 
mélyén csak rossz, a nő azonban gonosz."26 

Nietzschének a nőről szóló tanítására is alkalmazhatjuk azokat 
a szavakat, amelyekkel egyik művét önmaga így jellemezte: „Fino-
mabb szem és részvevő szív figyelmét nem fogja elkerülni az, 
ami tán ezeknek az írásoknak varázst adott, — hogy itt egy szenvedő 
és nélkülöző ember úgy beszél, mintha nem szenvedne és nélkü-
lözne'"21 

c) Weínínger Ottó. (1880—1903.) 

Lángeszű, 23 éves korában tébolyában életét öngyilkossággal 
végző zsidó. Az előző két bölcselőnél fiatalabb, kizárólagosabb és 
szélsőségesebb. Az ész és érzékiség óriási arányai széttépik egyéni-
ségét. Nála is az alacsonyabbrendű nővilág játszik szerepet, s itt 
sem marad el a fertőzés ostorcsapása. Forrásvize nem tiszta, szem-
lélete elfogult és kiélezett, eredményei kétségesek, de hatása nagy. 
Híres munkája a nem és jellem kérdéseiről28 szól, a nemek lélekta-
nával és metafizikájával foglalkozik. Egész beállítását föltétlenül té-
vesnek kell ítélnünk, egyes részeiben ellenben igen sok élesszemű 
megfigyeléssel, elmés megállapítással, igaz következtetéssel és meg-
lepő eredetiséggel találkozunk. 

Szerinte a nőnek nincs énje, ezen legfeljebb testét, külsejét érti. 
Hiányzik nála az emberi személyiség önértéke. Nincs lelke. Ezért 
törekszik annyira arra, hogy mások becsületének tárgya legyen, A 
nők értéküket mindig más dolgokból vezetik le, pénzükből, birtokaik-
ból, ruházatukból, társadalmi állásukból stb. ,,A nőknek nincs sem 
létezésük, sem lényegük, ők nincsenek, ők semmik. Az ember férfi 
vagy nő a szerint, amint valaki vagy semmi." A nő nem is szép, 
szépérzéke és ízlése is fogyatékos, nincs igénye a férfi szépségére. 
Nem is jó: „nem állítom, hogy a nő rossz, erkölcstelen; sőt állítom, 
hogy rossz nem is tud lenni; csak erkölcsnélküli (amorális), közön-
séges." „A nőket, mivel náluk az erkölcsiség egyáltalán nem válik 
kérdésessé, balgatagon ártatlanoknak, sőt a férfiaknál erkölcsöseb-
beknek tart ják: ez csak onnan van, hogy még fogalmuk sincs arról, 
mi erkölcstelen." Az anyai szeretet sem magasztalható erkölcsösnek. 
Az anya gyermekét csak testileg gondozza, lelkileg nem. A gyer-
mekhez való kapcsolata mindig csak testi. Az anyai szeretet válo-
gatásnélküli, a gyermek egyénisége teljesen közömbös számára, csak 
a gyermekség tényével törődik, s ez elég neki: éppen ez erkölcstelen 
benne. A nőt teljesen kitölti a nemiség. „A nő semmi más, mint ér-
zékiség, a férfi érzéki s még más ís azonfe lü l . . . A nő szüntelenül 

26 Weber i. m, 3. — Brann 92, 90—91. — Hofmiller, Josef: Friedrich Nietz-
sche. Lübeck, 1933. 49. — Ketter i. m. 70, 

27 Hofmiller i, m. 34. 
28 Geschlecht und Charakter. Wien 1903, Mi a változatlan 15. kiadást hasz-

náltuk. (U. o. 1916. XII + 608 1.) Magyar fordításban is megjelent, de jegyzetek 
nélkül. 



érzéki, a férfi csak időszakonkint. . . Azért a férfinak tudomása van 
érzékiségéről, míg a nö előtt ez azért nem válik öntudatossá, s ezért 
jóhiszeműen kétségbe is vonhatja, mivel ő semmi más, mint érzé-
kiség; mivel ő maga az érzékiség. A nőkben, mert merőben érzékiek, 
hiányzik az érzékiségnek, mint minden másnak észrevételéhez szüksé-
ges kettősség." Az előbbiekből már önként következik a kereken ki-
mondott összehasonlító értékítélet a két nemről: „Nincs oly férfi, 
akiben még valamiképen az érzékfölöttiség ne élne, aki egyáltalán 
ne lenne jó; és nincs oly nő, akiről ezt igazán el lehetne mondani. A 
legmélyebbre süllyedt férfi tehát még végtelenül magasan áll a leg-
magasabban álló no felett; annyira magasan, hogy összehasonlítás és 
rangsorbaállítás itt nem is látszik helyénvalónak."29 

Weínínger a férfiaknak a nőkről vallott álláspontjáról a követ-
kezőket mondja: ,,. . . nincsenek oly férfiak, akik a nőkről sokat gon-
dolkoznak s őket mégis nagyratart ják; a férfiak közt a nőnek csak 
megvetői vannak, s olyanok, akik róla hosszasabban és mélyebben 
nem gondolkoztak." Tagadja a kellemetlen személyes tapasztalatok 
hatását, „mintha a legrosszabb véleményt a nőkről az kapná, akinek 
a legkevesebb, s nem sokkal inkább az, akinek a legtöbb sikere volt 
náluk."30 

Hisszük, hogy a kifejtettek mindenki előtt igazolták a nőgyű-
lölők álarcáról mondott maradandó igazságokat. S reméljük, min-
den olvasónk meggyőződött arról, hogy a nőkérdésben egészséges 
világnézet nélkül nincs más választás, mint kiábrándulás, megroppa-
nás, betegség, téboly és öngyilkosság ... 

29 U. o. 240, 261—62, 388, 321, 338—39, 194, 254, 264, 295—97, 112—16, 354, 
344—45. 
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Barokk búcsújáróhelye ink táji vonásai. 
Jánossy Gyula dr. 

A búcsújárás nem sajátos katolikus vallási jelenség, hanem ál-
talános valláslélektani tulajdonság, mint azt Steffes Wallfahrt in all-
gemeiner religionswissenschaftlicher Beleuchtung című cikkében he-
lyesen megállapítja. A következőkben az ő gondolatmenetét követve 
világítjuk meg a búcsújárások metafizikai, dogmatikai alapját. Alap-
juk az a hit, hogy a felsőbb isteni erő észrevehető formában jelent-
kezhetík az élet irányításában. Ezért mindazon vallásokban, ahol ez 
a metafizikai alap megvan, a búcsújárás szokása is feltalálható, Csak 
gondoljunk az izlám Mekkába való zarándoklására, a hinduk szinte 
megszámlálhatatlan szenthelyeire, amelyek mind valamelyik isten 
életével, megjelenésével, vagy csodás hatásával vannak kapcsolat-
ban, mint az igen kedvelt és nagyraértékelt Mathura, ahol Krishna 
születése, Vishnu nyolcadik inkárnációja történt. A régi görögök 
Delphibe mentek, hogy ott Apollo jóslatait hallgassák, Eleusisba vi-
szont azért zarándokoltak, mivel Demeter ott kapta vissza régóta 
fájdalmasan keresett leányát, Persephonét az alvilágból. Viszont, 
amely vallás ezt a metafizikai alapot tagadja, mint a protestántiz-
mus, deizmus, ott a búcsújárás is hiányzik, vagy visszafejlődik. Van-
nak ugyan a protestánsoknál is búcsújárások, vagy legalább is hozzá 
hasonló szokások, de ezek nagyobb része a mondai magyarázat 
ellenére egykori katolikus búcsúk maradványa, (A magyarság nép-
rajza. IV. 299. 1.) 

Katolikus hitünk tanítása szerint az Isten nemcsak, mint Te-
remtő áll közel minden létezőhöz, hanem, mint Megváltó látható tes-
tet öltött magára és megjelent közöttünk: és az Ige testté lőn és mi 
köztünk lakozék. Ezenfelül látható Egyházában, látható szentségei-
vel, szimbólumaival, szervezetével minden időben tovább él és hat. 
így érthető, hogy a katolikusoknál is megvannak a búcsú járásoknak 
ugyanazon külső jelenségei, amelyek feltalálhatók a pogány vallá-
sokban is, de természetesen ott más metafizikai alapon. Hisz a po-
gány istenek és azok megjelenései, mint Steffes helyesen mondja, a 
legtöbb esetben nem mások, mint a természet erőinek kozmikus meg-
személyesítői. 

Az eddig mondottak alapján könnyen megértjük azt is, miért let-
tek Betlehem, Názáreth, Jeruzsálem a kereszténység első búcsújáró 
helyei. Ezekhez az Űr Jézustól megszentelt helyekhez járultak az-
után a vele szoros kapcsolatban levő apostolok, később a vértanúk 
és a szentek által megszentelt helyek: Róma, Santiago de Compo-



stella, Aachen. Inkább az egyetemes, mint az individuális vonásokat 
hangsúlyozó középkor kedvelt búcsújáró helyei mindvégig az egye-
temes kereszténység e közös szenthelyei voltak. Szent István is a 
megtért magyarság számára Rómában és az odavezető út mentén 
Ravennában, Jeruzsálemben és Konstantinápolyban épít zarándok-
házakat, ,,A konstantinápolyi templom és a hozzátartozó intézmé-
nyek (éppúgy, mint a ravennai — római viszonylatban a Vasas Szent 
Péter — apátság és zarándokház) átmeneti állomást képeztek csupán 
a zarándokok befogadására, akik a szent király népéből a Krisztus 
urunk emberi életével és megváltó halálával megszentelt Jeruzsá-
lembe tartottak, hogy ott kegyeletüket lerój ják és penítencíát tartsa-
nak," (Szent István Emlékkönyv, I. 444. 1.) Nagy Lajos Achenbe 
viszi nemzeti szentjeink: Szent István, Szent Imre ereklyéit és Mária-
zellt gazdagítja adományaival és teszi egyúttal mindkettőt kedvelt 
nemzeti zarándokhelyünkké. 

Természetesen a távoli, egyetemes búcsú járóhelyek mellett már 
a középkorban, különösen annak második felében kezdenek kiala-
kulni a hazai búcsú járóhelyek is, de a hangsúly ekkor még a távoli, 
egyetemes zarándokhelyeken van. Az egyetemes búcsújáró helyek 
hanyatlása, mint Schreiber Strukturwandel der Wallfahrt című mun-
kájában írja, a 14, században kezdődik és a 15. század végén megy 
végbe. Ekkor hagy alább a távoli helyekre való zarándoklási vágy 
és kezdik a zarándoklatot pl. kápolna alapítássá átváltoztatni. Ekkor 
kezdenek megelégedni a hazai föld kegyhelyeivel. Ez megfelel a kor-
szellemnek is, ,,Az egyetemes szenthelyek átalakulása territoriálissá 
nagyon jól illett, mint kísérőzene azokhoz a törekvésekhez és vágyak-
hoz, amelyek a territoriális hercegségeket minden oldalról megala-
pozták, De százszázalékos beolvasztása az engesztelő zarándoklatok-
nak és általában a búcsú járásoknak a territóriumokba még sem sike-
rült. Az egyetemes vonás és személyi érdek, a lelkesedés és a kor-
ízlés áttörik a korlátozásokat, A zarándoklási vágy mégis általában 
megelégszik a hazai területtel." (Schreiber: i. m, 19, 1,) Nálunk azon-
ban a középkor végén még más volt a helyzet, Szekfű írja, hogy 
a városi és falusi lakosság ekkor nálunk még mély, vallásos hitéle-
tet élt. Vallásos egyesületekbe tömörültek, búcsújárások a kegyhe-
lyekhez, falusi templomok védőszentjeinek ünneplése még tipikusan 
középkori módon történt. Sőt a búcsújárások tovább folynak nemcsak 
a hazai kegyhelyekre, hanem Máriazellbe, Lorettoba is, ahová szla-
vóniai birtokairól Velencén át Corvin János is elzarándokolt, (Ma-
gyar történet. II, 601, 1,) 

Nálunk tehát a középkor végén még nem beszélhetünk hanyat-
lásról a búcsújárás terén, Csak a török veszedelem csökkentette és 
fejlesztette nálunk is vissza a búcsújárásokat. Ez tette nálunk tönkre 
a középkori erős egyházi szervezetünket is, Szekfű írja, hogy 1500-
ban a római zarándoklatokból is kivette részét a magyarság, akárcsak 
korábban. 1525-ben is mennek ugyan még Rómába, de ekkor a török 
veszedelem miatt már kevesebben, (i. m. II. 601. 1. és III. 236. 1.) 

A búcsú járást a régi alapokon, de sok szempontból más forrná-



ban az utolsó egyetemes nyugati kultúrmozgalom, a barokk lendítette 
ú j ra fel és hozta ú j ra virágzásba. Egyébként is a barokk volt az, 
amely a reneszánsz által kiölt vallásosságot, másvilági gondolkozást 
ú j ra visszahozta, (Schnürer: Katolische Kirche und Kultur in der 
Barockzeit. 65, 724. 1,). A barokknak ez a középkorba visszanyúló 
szelleme lendítette fel tehát a középkor kedvelt ájtatosságát, a bú-
csújárást is, Amíg azonban a középkor amint láttuk mindenben és 
így a búcsújárásokban is az egyetemességet hangsúlyozta, addig a 
barokkban van valami vidéki, tá j i jelleg. Amint már láttuk a közép-
kor végén a kialakult territoriális fejedelemségekkel párhuzamosan a 
vallási életben, a búcsújárások terén is nagyobb szerephez jutott a 
hazai szentély, a hazai kegyhely. A barokk, amikor fellendíti a bú-
csújáróhelyeket, nem a távoli kegyhelyek felé fordul, hanem már a 
középkorban kialakuló territoriális, vidéki búcsújáró helyeket fej-
leszti tovább. A távoli helyekre való zarándoklás, mint Santiago de 
Compostella, Jeruzsálem, Róma, Szent Gilles visszafejlődik. Mások 
tovább élnek ugyan, de látogatottságuk erősen csökken. A németek-
nél ezeket a korszellemen kívül akadályozta a harmincéves háború 
is a maga borzalmaival és bizonytalanságával, nálunk meg a török 
veszedelem. A barokk tehát a zarándoklatokban is erősebben kapcso-
lódott a vidékhez, a közvetlen környékhez. A távoli helyek helyett 
szívesebben ápolta a szomszédosokat. így azután erősebb szállal kap-
csolt össze oly csoportokat, amelyek amúgyis kapcsolatban voltak már 
egymással. Kifejlődött tájanként bizonyos kulturális közösségi érzés 
és növekedett a vallásos szülőföld szeretete, amely elnyomta a vá-
rosi büszkeséget. (Schreiber: i. m. 21. 22. 1.) A bájos bajor völgyek 
és festői csúcsok ekkor épülnek be pompás kegytemplomokkal, ká-
polnákkal és uralva az egész vidéket, mint szakrális központok ma-
gukhoz vonzották a környék népét. (Schnell: Der Baierische Barokk. 
71—76. 1.). Az osztrákoknál is ekkor keletkezik csaknem minden vi-
déknek külön búcsújáró helye. Nálunk is a barokk új j í t ja fel közép-
kori búcsú járóhelyeinket és hoz létre újjakat . Máriavölgy, Kiscell 
(Celldömölk), Andocs, Máriagyüd, Máríabesnyő, Máriaradna, Mária-
pócs, Bodajk, a Bakonyban Csatár, Csatka, Bakonybél, székelyeknél 
Csíksomlyó, Alföldön Szeged, Mátraverebélyszentkút, meg annyi más 
kegyhely ekkor lesz a megújuló vallásos életnek fontos középpontja. 

A németeknél a vidékhez simuló kultuszközpontok kialakulásá-
nak, mint láttuk nagyon kedvezett a politikai fejlődés is, a territoriá-
lis fejedelemségek kialakulása. Ez nálunk nem fejlődött ki. Nálunk 
„az egyházi és világi nagybirtokosok vették át és gyakorolták azon 
funkciókat, amelyeket Németországban a territoriális fejedelmek." 
(Szekfű: í. m. IV. 391. 1.) Ezt tapasztaljuk a búcsújáró helyeknél is. 
Máriabesnyőt gróf Grassalkovícs Antal építi. (Máríabesnyő, Rendház 
kiadása), Cell Koptik Odó apátnak köszöni létét. Érdekes a bakony-
béli búcsújáróhely kialakulása. Az első kápolnát Vidlics kormányzó 
per je l építi a régi romokra 1720 körül. A templom végleg az 1750-es 
években készül el. Nem szánták búcsú járóhelynek, de a környék népe, 
amelynek nem volt sem temploma, sem papja és így az év nagy ré-



szén is idejárt templomba, búcsúnapján, Szent Mórickor oly tömeg-
ben vonult fel processzióval, hogy a buzgó Gráczer apát 1769-ben 
Rómából búcsút kért és kapott temploma számára. Bakonybéli Apát-
ság története. II. 43. 281. 1.) 

A barokk búcsújárások e táji, vidéki jellegen kívül még másban 
is eltérnek a középkori zarándoklatoktól. A középkori szenthelyek 
az Ür Jézus életéhez, vagy az apostolok, nagy szentek földi emlékei-
hez kapcsolódtak, A barokk korban a búcsújárások megindítója leg-
többször, valamilyen kegyhely, szobor pl, nálunk Máriabesnyőn a cso-
dálatos módon feltalált kis kegyszobor, Cellben a nagycelli kegy-
kép másához fűződő csodák. 

Ezenfelül még egy sajátos eltérés van: a barokk búcsú járóhelyek 
legnagyobb része a Szűzanya tiszteletére van szentelve. Ezt Schnell 
és Schreiber a török veszedelemmel magyarázzák, illetve hozzák ösz-
szefüggésbe. A török ellen ugyanis gyakran hívták segítségül a győz-
tes Szűzanyát. (Schreiber: 1. m. 38. 39. 1.) Ha a bajorok, akik még 
sem érezték oly közelről a török veszedelmet, mint mi, akiknek való-
ban a nyakán ült a török, a Szűzanyához, a patrona Bavariae-hez 
menekültek, mennyire természetes, hogy a mi eleink is, a Regnum 
Marianum fiai, a mi Boldogasszonyunkhoz, a patrona Hungariae-hez 
kiáltottak segítségért, neki rótták le hálájukat és az ő tiszteletére 
szentelték csaknem összes búcsújáróhelyeiket. (Bálint: Népünk ün-
nepei- 25, 1.) 

A barokk korban így nálunk is felújult, vagy új búcsú járóhelyek 
bájos völgyekben, vagy festői csúcsokon épült pompás barokk kegy-
templomaikkal, kápolnáikkal nemcsak a vidék szakrális középpont-
jává lettek, hanem változatossá, kedvessé is tették a törökdúlás ide-
jén elvadult magyar tájakat . Szekfű írja, mennyire bájossá, kedvessé 
tette a magyar tá ja t az épülő barokk kastélyok sora. ,,A nyilt, kel-
lemes zöldtől körülvett kastély a tá j egész benyomását átalakította, 
s a török-kor félelmetes földje helyett Magyarország most lesz ú j ra 
szép, kellemes, vidám táj, amoenus, hilaris képek sorozata." (I. m. 
IV. 404, 1.) Amit ő a kastélyokról mond, az még fokozottabb mérték-
ben áll a kegytemplomokról és a velük kapcsolatos kolostorokról. A 
Máriabesnyőt ismertető kis füzetben olvashatjuk: ,,A gyönyörű fek-
vésű Máriabesnyő erdős vidéke, a közvetlen közelben emelkedő 
gödöllői királyi kastély megtekintése felejthetetlen benyomást 
gyakorol az idegenre. Máriabesnyő temploma és kolostora, mint 
rendkívüli érdekes és tanulságos látványosságok is igen széleskörű 
érdeklődésre tarthatnak számot. ,,A zöld erdővel borított hegyek-
től körülvett bájos Gerencze-völgyben meghúzódó bakonybéli apát-
ság és templom, a török időkbeli gyomok és romok helyén a maga 
barokk pompájával szintén vonzó látványosság lett és kedvessé, vi-
dámmá tette a zord bakonyi tá jat . Ugyanezt elmondhatjuk csaknem 
mindenegyes búcsújáróhelyünkről. 

Szép, barokk, vidékhez simuló kegyhelyeink amellett, hogy 
széppé, vonzóvá tették a tájat , fontos szerepet vittek a katolikus meg-
újhodásban is. Ezért karolták fel a jezsuiták és főleg a ferencesek, 
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a katolikus megújhodás élharcosai. (Bálint: i. m, 25. 1.) Itt most 
arra akarunk még rámutatni, hogy az egyes búcsú járóhelyek, milyen 
sajátos helyi színekkel telített vallásosságot hoztak létre a hozzájuk 
tartozó vidéken. Csatár a Bakony délkeleti vidékén és messze le So-
mogyig a szentkereszt tiszteletnek lett a középpontja és az ma is. 
(Serák prelátus kanonok úr szíves közlése.) Bakonybél, a középkori 
romokon Szent Móric tiszteletére épült templomával a Bakony nyu-
gati vidékének lett búcsújáróhelye és Szent Móric tiszteletének ter-
jesztője. Még ma is az itteni búcsújárás hanyatlása idején mondatnak 
a búcsúsok szentmisét Szent Móric tiszteletére. Csiksomlyó a széke-
lyek nemzeti búcsújáróhelye még ma is. A 18, században a jezsui-
ták ide a Szent László kápolnához gyűjtötték egész Erdély és Moldva 
népét. A nép a hegyoldalra letelepedve, köztük még sok unitárius 
is, hallgatta a Szent László életéről, zsinatairól és a felekezetek hiá-
bavalóságáról szónokló jezsuitát. A búcsú járóhelyek más szempont-
ból is a vidék vallási és kultúrális középpontjává lettek, A búcsún 
szerezték be az otthonukat díszítő barokkos Szentháromság, Szűz 
Mária képet, szobrot. Hazavitték a kegyhely kegyképének, szobrának 
mását. Kis korsókban vitték haza a kegyhely szentkútjának a vizét. 
Legtöbben itt szerezték be imakönyvüket, rózsafüzérüket, sőt nagyon 
sokszor ruhájukat is. A búcsú járóhelyek mellett a kegytárgyak árú-
sításából gyakran fejlődött ki vásár, (Schreiber: i, m, 137 1.) Ez Ba-
konybélben is megvolt, így azután otthon a szobában, imaközben és 
más alkalmakkor is a búcsú járóhely emlékei vették őket körül. Rá-
érő időben elbeszélgették egymásnak a kegyhelyhez fűződő legendá-
kat, az ott hallott csodás eseményeket. Az andocsi legendák ma is 
élnek fenn Tolnában is. Azután a szent helyen látott hősi barokk 
aszketikus gyakorlatok, a kegyszobor, vagy kép térdenállva való 
megkerülése, a sok színes és változatos fogadalmi ajándék, mind meg-
ragadta az élénk képzeletű népnek a lelkét. Láthatjuk, hogy a búcsú-
járóhely a maga sajátos világával magával ragadta a nép lelkét és 
annak vallásosságát sajátos színnel, ízzel töltötte meg, amely más-
hol nem volt található csak azon a vidéken. így egy sajátos jellegű 
vallásos színezetű táj i érzés alakult ki, amely bizonyos érzelmi kö-
zösséget hozott létre a környék népe között. 

Itt szeretnénk valamit kiemelni. Szekfű ír ja, hogy a török idők 
utáni nagy népvándorlás miatt a magyar nép nem ragaszkodik oly 
ösztönös vonzódással a tájhoz, mint más népek, ahol évszázados tra-
díciók vannak. Legfeljebb a falujához fűzik érzelmi szálak, de a tá j -
hoz, a járáshoz, a vármegyéhez nem kötik érzelmi szálak; ami mégis 
köti, az a százévelőtti romantikának, a szülőföldről zengett műkölté-
szetnek a hatása, nem pedig vérből vérbe, atyáról fiúra szálló sötét, 
homályos örökség, öntudatlan, de annál feloldhatatlanabb kötelék, 
mely az embert az egymást követő nemzedékeket századokon át a 
fához és fűhöz, virághoz és nádashoz, kutyához és halomhoz köti." 
(Szekfű: i. m. IV. 466. 1.) Szekfűnek nagyrészt igaza van. Mégis azt 
kell mondanunk, hogy éppen ebben az időben tájanként, vidékenként 
keletkező kegyhelyek nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy új 



érzelmi szálak keletkezzenek a vidék és annak népe között, hogy ú j 
vallási színezetű szülőföld-szeretet alakuljon ki, amely erősen tapad 
a tájhoz. Sőt úgy hisszük, ennek nagyobb szerepe volt az új tradí-
ciók kialakulásában, mint a romantikus műköltészetnek, mert ez kö-
zelebb állt a néphez. 

Meg kell még jegyeznünk, hogy a népet a kegyhelyekre nemcsak 
a csodás események vonzották, hanem a szép vidék is. A búcsújárás 
az ő számára mai szóval élve egyúttal kirándulás is volt. A nép 
leikében a szép fogalma erősebb, mint a jónak a fogalma, sőt ez 
utóbbit is magában foglalja. Ma sem azt mondja: jóságos Szűzanya, 
hanem szívesebben használja a szép Szűz Mária kifejezést. Ezért 
mialatt a Bakony nyugati vidékének magyar, német népe kereszttel, 
zászlókkal imádkozva, énekelve jött az őserdő borította vadregé-
nyes völgyeken keresztül a szép Gerencze-völgyben levő apátsági 
templomba, hogy köszöntse Szent Móricot, a bátor hős katonát és 
tőle segítségét a hősi önmegtagadásokban gazdag barokk élethez, bár 
lelke messze a magasban szárnyalt Istennél, nem szakadt el a föld-
től sem, amelyet lába taposott, lelkébe vésődött a szép vidék képe 
és finom érzékeny szálak kötötték érzelmes barokk lelkét a tájhoz, 
amelyet bejárt . Ha nekem az öreg pénzeskútí sváb azt mondja, a világ-
ért el nem mulasztaná, hogy kora tavasztól késő őszig kijöjjön a szép 
bakonybélí szentkúthoz, és hozza magával legtöbbször kis unokáit 
is, akkor ebből láthatjuk, mily erős szálak fűződtek a szenthely és 
az odazarándokló nép közt. A kegyhelyek tájhoz kötő erejének il-
lusztrálására szabadjon még egy példát említenünk. Erzsébet királyné 
gyakran imádkozott a Máriabesnyői kegytemplomban. A kolostor 
szép ker t jé t és erdejét annyira megszerette, hogy külön kulcsa volt 
hozzá, hogy ide bármikor bemehessen. (Máriabesnyő: 8. 1.) 

Különösen fontos a búcsú járóhelyek ez összefogó, tájhoz kötő 
hatása nálunk, ahol nemcsak gyökértelen, tradiciótlan népek, hanem 
ezenfelül különböző nemzetiségű emberek éltek ugyanazon a vidé-
ken egymás mellett, így Bakonybélben, vagy a Bánátban. Itt nemcsak 
a helyhez, tájhoz fűzte a vidék népét, hanem a különböző nemzetiségű 
embereket is egybefűzte azáltal, hogy ugyanazon táj i színezetű val-
lásossággal telítette lelküket. Ilyen szempontból ki kell emelnünk 
Máriaradnának a szerepét. Azután éppen a búcsú járóhelyeken a 
különböző nemzetségek szakrális hagyománya kicserélődött. Schreiber 
írja. hogy az idejött német telepesek szakrális hagyományait az ú j 
környezet megváltoztatta, átalakította. Erősen a vidék befolyása alá 
kerültek. A német népi szentekhez járultak a magyar szenteknek, 
Szent Istvánnak, Szent Imrének, Szent Gellértnek a tisztelete, Ba-
konybélben is Szent Móric tisztelete mellett, kinek tiszteletét éppen 
Németországból Szent Günther hozta ide még Szent István idejében, 
megismerik Szent Gellért tiszteletét is. Viszont ők is gazdagították 
szakrális hagyományaikkal a magyarság vallási életét. Idevonulásuk 
sok esetben búcsújárás módjára történt. Szekfü ír ja: ,,A Kalocsától 
délre fekvő Hajós község németjei würtembergi hazájukból fából 
való Mária szobrot hoztak magukkal 1726-ban, s ez az új hazában 



éppen úgy búcsújárás céljává lőn, akárcsak Szűz Máriának régi ma-
gyar kegyhelyei." {i. m. 441. 1.) 

A már többször idézett Schreiber írja, hogy a vad, kultúrálat-
lan vidék és a kultúrvidék közt szinte ki nem küszöbölhető fokozatot 
alkot a szakrális vidék. Ez a folyamat a mi búcsú járóhelyeinkkel kap-
csolatban is tapasztalható. Máriabesnyő első kápolnája középkori ro-
mokra épül. A vidék is elhagyott. A kápolna építésével együtt meg-
indul a telepítés és a vidéknek kultúrvidékké alakulása. A bakony-
béli templom is romokra, a török időben elvadult t á j ra épül, A tem-
plom építésével együtt indul meg a vidéknek kultúrterületté tevése 
is. A szakrális helyek tehát nálunk is egyúttal a kultúrvidékek kiala-
kításának megindítói voltak. 

Természetesen nem lehet célunk, hogy egy ily rövid kis cikk ke-
retében még további részletekbe menjünk. Csak arra akarunk reá-
mutatni, hogy az utolsó egyetemes kultúrmozgalom, a barokk a bú-
csújárások terén nálunk is kifejtette a maga sajátos fellendítő ha-
tását. Létre hozta a kis vidékeknek tájhoz simuló búcsú járóhelyeit, 
vallásilag összefogta az egyes vidékeknek sokszor különböző nem-
zetiségű népeit és a nálunk eléggé gyökértelen, tradiciótlan népe t 
finom, érzékeny, de erős szállal fűzte a tájhoz. Hogy ezek a hatá-
sok teljes világosságban álljanak előttünk ahhoz az kellene, hogy az 
egyes búcsú járóhelyek hatásföldrajzát külön-külön felkutassuk s tel-
jes megvilágításba helyezzük. Ez azonban már felülmúlja cikkünk 
kereteit. 

Fe lhaszná l t i rodalom: Schnürer: Katholische Kirche und Kultur in der B a -
rockzeit. Schreiber: Strukturwandel der Wallfahrt, Sieffes: Wallfahrt in 
allgemeiner religionswissenschaftlicher Beleuchtung. (Wallfahrt und Volks-
tum.) Bálint: Népünk ünnepei, Hóman—Szekfü: Magyar történet 2. kiadás II., 
III., IV. k. Magyarság néprajza IV, k. Sörös: Bakonybéli apátság története. II,. 
K, Schnell: Der Baierische Barock, Máriabesnyő; a kapucinus rendház kiadása. 
Jánosi: Barokk hitélet Magyarországon a jezsuiták működése nyomán a XVIII. 
sz. közepén, Rumpf: Religiöse Volkskunde. Serédi: Szent István Emlékkönyv. I. k-
Pacher: Dömölki apátság története. Piszker: Barokk világ Győregyházmegyében 
Zichy Ferenc gróf püspöksége idején. Pannonhalma, 1933. 

„A szellem élteti a nyelvet, s együtt mind a kettő a nemzetet." 
Jedlik.. 



Jedlik Ányos egyetemi tanárságának 
századik évfordulójára. 
Ferenczy Viktor. 

Pázmány Péter egyetemét 300 éves fennállásának ünnepén a 
világnak majdnem minden egyeteme üdvözölte, megújítva a régi 
kapcsolatokat, méltatva a hosszú multat. Amszterdam a magyar tu-
dományosság legnagyobbjainak Goldziehert, Jedliket, Semmelweist, 
Lenhossékot, Korányit, Virozsilt, Paulert és Hajnikot nevezte, raj tuk 
keresztül köszöntötte valamennyi tudományág meg nem nevezett, de 
érdemekben gazdag művelőit. 

Jedlik Ányosnak közel négy évtizedes egyetemi tanárkodása át 
meg átszövi egyetemünk és műegyetemünk történetét csak úgy, mint 
több jeles kartársáé. Munkásságának, alkotásainak a híre azonban 
korán és szokatlanul széles körökbe jutott el hazánkban. A villa-
mosságnak magyar úttörője volt, a villamosság pedig évről-évre so-
kasodó csodáival mindig beszéltetett az alkotókról. 

Beszéltek Jedlikről is. Először lelkes csodálattal. Azután a cso-
dálatba sajnálkozás vegyült, mert „szerénységében" nem mutatkozott 
be a világnak rögtön az elektromágneses mótor feltalálásakor. Végül, 
amikor a dinamó-villamos elv első felfedezőjét fedezték fel benne, 
a sajnálkozó csodálathoz magyaros keserűség tapadt, mert nem ha-
zánkból indult jótékony hódító világútján a dinamó. Miért hallga-
tott felfedezéséről oly mélységesen a rejtelmes szertárnak feltalálá-
sokban gazdag remetéje? Felfedezésének óriási jelentőségét nem is-
merte fel, mondták akkor, amikor millenáris nemzeti dicsőségünk 
mitsem látszott veszíteni ilyen elfogulatlanságra törekvő, de mégis 
csak a látszatra épített ítélettel. Nem is tudatosan tette felfedezését, 
hangzott el akkor, amikor nemzeti létünket alapjában támadták meg. 
Amikor pedig a győztesek már szellemi elmaradottságról rágal-
mazták a magyar népet, akkor a magyar tudomány képviselői Como-
ban Volta Sándor alkotásai mellé odaállították (1927.) Jedlik mo-
torát, dinamóját, villamfeszítőjét, hogy a világ jeleseinek ezek is 
hirdessék a magyar alkotóerőt. Azóta, ha róla írnak, pedig sokszor 
megemlékeznek róla itt is, ott is, hirdetik szellemének kiváló nagy-
ságát, de olcsó szellemeskedésbe sem mulasztják el belemártani tol-
lúkat, mitsem törődve az igazsággal, sem azzal, hogy így csak alá-
ássák a magyar néünek kultúrális és technikai alkotó készségébe ve-
tett hitet. 

Jedlik sorsa az elszigetelt magyarságnak a sorsa.* A Vág men-
* Bővebben 1. Dr, Holenda Barnabás: „Jedlik Ányos." Pannonhalmi Szemle. 

1928. III. évf. 30—40. és 101—111. old. 



tén, Szímő színmagyar községében, negyedtelkes jobbágy-házban, 
1800. jan. 11-én született. Üt ja istenfélő, bölcs, munkaszerető szülei-
nek köréből a Szent Benedek-rendnek nagyszombati, majd pozsonyi 
gimnáziumán át az ősi monostorba, Pannonhalmára vezette. Pé ldá ja 
vonzotta unokaöccsét, Czuczor Gergelyt, aki huszáros természetével 
tekintélyben állott bátyja előtt. Nemes verseny folyt közöttük Po-
zsonyban, hol Czuczor utolérte bátyját , mert ez egy évet veszített 
súlyos torokbaja és hónapokig tartó vaksága miatt. Szónoki ráter-
mettségével mindig Czuczor győzött, első eminens volt a hetvenes 
létszámú osztályban, de betegeskedő bá ty ja is kiküzdötte a harma-
dik helyet, 

Noviciátusa után Jedlik a rendnek győri, ú, n. házi líceumában 
végezte a bölcsészetet. (1817—9.) A természettanba Czínár Mór ve-
zette be; mint a történelem művelője lett ugyan később a M. Tud. 
Akadémia tagja, de természettani előadásaira szívesen eljárogattak 
a kir. akadémia hallgatói is, így Deák Ferenc, aki sokszor idézte 
Czinár mondását: ,,Nem az a valódi tudomány, amit jól megtanultok, 
hanem az, amit jól megfontoltok." Ez egymagában is jó vezérelv volt 
az önképzésre utalt Jedlik számára. Kár, hogy mint növendék, nem 
hallgathatta a kir. akadémia bencés tanárát, Bresztyenszky Bélát, a 
kiváló matematikust. 1821. okt. 30-án a matematikából és fizikából, 
1822. okt, 30-án pedig a filozófiából és históriából szigorlatot tet t 
Pesten a bölcsészeti kar előtt, amely cum approbatíone doktorrá 
avatta, 1822—3. folyamán a győri gimnázium harmadik osztályának 
felesküdött tanára volt, az egész gimnáziumnak pedig magyar hit-
elemzője, A következő két évben befejezte a teológiát. 1825. szept, 
3-án áldozó pappá szentelték Győrött, ahol a házi líceumban Czínár 
utóda lett. 

Most már bensőbb ismeretséget köthetett a gimnáziummal közös 
épületben működő kir, akadémiának világi tanáraival, a fizikus Grö-
ber Lőrinccel, aki korábban a pesti egyetem fizikus tanársegéde, majd 
a budai csillagdának adjunktusa volt, 1832-ben pedig az egyetem 
természettan-mechanikai tanszékére távozott. Az akadémiának ben-
cés és világi tanáraival való érintkezés Jedlikben nemcsak a tudo-
mányszomjat fokozta, hanem alkalmat adott a tudományos iroda-
lomban való elmerülésre is. Amidőn a pozsonyi kir, akadémián a 
fizika-ált. természetrajz-mezőgazdasági tanszéke 1831. febr. 9-én 
megürült, a főapát erre a tanszékre a tudományában egyre fejlődő 
Jedlik Ányost nevezte ki, a helytartó-tanács pedig illetményeiben 
megerősítette. 

Megértő lélekre, a helytartó-tanács előtt hathatós pártfogóra ta-
lált 'Jedlik Adamkovits Mihály pozsonyi főigazgatóban, Galilei szel-
lemében, kísérleti alapon igyekezett hallgatóival a természet jelen-
ségeit, törvényeit megismertetni, de szomorúan tapasztalta, hogy 
„épen a legfontosabb eszközöknek a hiánya veszélyezteti a világos-
ságot a magyarázatban, a munkakönnyítést a tanulásban," Számos 
szerényhangú, logikusan felépített instanciájával végre sikerült is né-
hány eszközt megrendeltetnie, mágneselektromos gépet még a másik 



három akadémia, sőt az egyetem számára is, továbbá a kísérletekre 
szánt évi 40 váltó frt-ot 40 pengő, azaz 100 váltó fr t-ra emeltetnie. 
Már Győrből is e l jár t Bécsbe a mechanikusokhoz és az egyetem ne-
ves fizikusaihoz, Baumgartnerhez, Ettingshausenhez. Többször meg-
fordult a pesti egyetem tanárainál is. 

Nemcsak a szertárt kellett a kor színvonalára emelnie, hanem 
Tomcsányi fizikájának elavult részeit is pótolnia, A buzgó tanár egy 
magasabb elméleti és egy az akadémiák színvonalán mozgó nagyobb 
latin fizikának a megírásával is foglalkozott, szakítva, amennyire 
csak lehetett, a régi skolasztikus módszerrel. Több éves szép mun-
ká j á t félbenhagyta, amikor a magyar nyelv egyre erősebben köve-
telte jogát, A latinban gyöngébbeknek ajánlotta ugyan Tarczy Lajos 
magyar természettanát, de a magyar műnyelvet nem tartotta még 
annyira fejlettnek, megállapodottnak, hogy nagyméretű latin fiziká-
ját magyarra fordítsa, illetőleg folytassa, E helyett egyetemi tanár-
ságra készült nagy szorgalommal. 

Már 1831-ben, amikor Tomtsányi Ádám, az egyetem fizikus ta-
nára meghalt, engedélyt kért a főapáttól, hogy a hirdetett rekurzu-
son, egyszerű pályázaton résztvehessen, mert így kívánta a „deco-
rum academiae ordinisque nostri," A főapát úgy határozott, hogy 
fiatal kora miatt várjon egy konkurzusra, vizsgával egybekötött pá-
lyázatra, de pártfogását a jövőre sem helyezte kilátásba. A tanszéket 
Gröber Lőrinc kapta meg, azonban 1834. szept. 20-án meghalt. 

Az 1835. febr. l - re kiírt rekurzuson Jedlikkel együtt nyolcan 
vettek részt. Köztük volt Degen János, aki a bölcsészeti karon a 
számviteltan rendkívüli tanszékére 1830-ban kapott kinevezést, mi-
után a konkurzuson mint a fizikai tanszék adjunktusa résztvett; 
1834—7, között a bölcsészeti kar dékánja is volt. A kar igazgatója, 
az egyetem elnöke Jedlik mellett foglalt állást, „kiváló tudományos 
képzettségét" — mondja Szentpétery Imre a kar történetében, — 
annál is inkább figyelembe véve, mert fontos tanszék betöltéséről volt 
szó. Hozzájuk csatlakozott a helytartó-tanács is, míg a kancellária 
épen a tanszék fontosságának a hangoztatása miatt konkurzusnak a 
kiírását hozta javaslatba. A konkurzuson 1836. márc. 17-én Jedlik-
kel együtt csak hárman jelentek jelentek meg; Degen fenntartotta 
pályázatát, de a konkurzuson nem vett részt. 

Sajátságos küzdelem indult meg ezzel az akkori viszonyokra na-
gyon jellemző konkurzussal. Az egyik, a vízműtani tétel kidolgozását 
a bíráló bizottság, nevezetesen Petzval József, a kiváló, de már ak-
kor különc hírében álló tanár, egyik vizsgázónál sem tekintette tel-
jesen kielégítőnek. A konkurrálók közül első helyre az igazgató és 
az elnök Jedliket tették, kinevezésre mégis Degent ajánlották. A fel-
sőbb helyeken is itt Degen, ott Jedlik mellett foglaltak állást. Végre 
ú j konkurzust rendeltek el 1837. nov. 9-re. Degent időközben a fizikai 
tanszéken helyettesítéssel bízták meg; a konkurzuson való részvé-
telre névszerint kapott felszólítást, de visszalépett. Jedlik értesülése 
szerint az egyetem első protestáns tanára, a nagytudású, előkelő kö-
rökben nagytekintélyű Schedius Lajos dolgozott azon, hogy a kon-



kurzust újra elrendeljék; bántotta, hogy a felszólítás bennfoglaltan 
reá is vonatkozik, de pártolóinak örömére mégis megjelent. 

A hét konkurráló között szerepelt a történelem tanszékének he-
lyettese, József nádor fiának, az akkor nemrég elhunyt Sándor fő-
hercegnek nevelője, Wenzel Gusztáv, a későbbi kiváló jogász, to-
vábbá Degen adjunktusa a fizikai tanszéken: Sztanojovits Lázár. A 
harmadik tételnek, kedvenc rezgési tételének kidolgozására ismét ke-
vés ideje maradt Jedliknek, A bírálatok megoszlottak: A kari igaz-
gató szerint a dolgozat a lap ján Jedlik ,,a matematikai és technikai 
fizikában nem árul el különösebb ismereteket, a kísérletek terén a 
többieket felölmúlja." Schedius a szóbeli alapján Wenzelt minősí-
tette első helyen. Sokáig húzódott, míg a számos bíráló Pesten és 
Bécsben véleményét beadta. Jedlik nem mindegyikben vezetett, de 
végre 1839, nov. 2-án mégis őt érte a rendes tanári kinevezés az 
egyetem bölcsészeti karán a fizikai, az egyetemhez tartozó mérnöki 
intézeten a mechanikai tanszékre. 

Saját erejéből küzdötte fel magát a tudomány legfőbb csarno-
kába, saját erejével kellett tudományos otthonát is megteremtenie. 
160 váltó, azaz 64 pengő fr t volt a régóta elhanyagolt, szegényes 
szertárnak évi átalánya; kevesebb, mint a szegedi, pécsi, nagyszom-
bati líceumoké, vagy a pápai kollégiumé. Mi volt ez a bécsi egyetem 
szertárának 1100 p, frt-os átalányával és 10 év alatt többször ki-
utal t 2000 p, frt-os rendkívüli beszerzésével szemben! A sok instan-
ciázás nem talált meghallgatásra. Sajá t fizetéséből volt kénytelen 
előlegezni a szertárnak, hogy bemutatások, kísérletek jegyében ad-
hasson elő, 

Latinul adott elő, mert véleménye szerint a természettudomá-
nyokban nagy zökkenőt jelentett volna a magyar nyelvre való át-
ugrás; a nehézségekkel azonban már 1841-ben megkezdte a küzdel-
met. Amikor a helytartó-tanács ,,honi nyelvünknek is kitárta tano-
dáink ajtait ," nagy örömmel ,,honi nyelven" köszöntötte az 1845-i 
tanévre egybegyűlteket, és ígérte, hogy a természettant már csak ,,egv 
ideig, talán rövidebbig, mint vélnénk", ad ja elő latin nyelven. Tarczy, 
Schirkhuber magyar természettanai nem egyetemi színvonalra ké-
szültek. Jedlik alighogy Pestre került, nagyszabású magyar termé-
szettan megírásához fogott azok elnémítására, „kik kárörömmel lob-
bantgatják a magyarok szemére, hogy nincsenek magyar természet-
tani könyveik." A műnek 544 oldalas, nagyszerű első kötete 1846—7. 
telén már készen várta a sajtót, de kiadó nem akadt. Ekkor a 653 
p. frt-ra növekedett előlegnek a megtérítéséért folyamodott, de hiába. 
A szertár pedig továbbra is Jedlik jövedelmére szorult. 1848. márc. 
21-ig az előleg 1572 p, f r t - ra emelkedett, a hitelezőnek a reménye 
pedig, hogy könyvét kiadhatja, egyre csökkent. És így a nyelvében 
is magyarosodni kívánó if júság nem győződhetett meg róla, hogy 
Jedlik ígérete 1845-ben nem üres ígéret volt. 

Sorsa úgy hozta, hogy 1846—7-től három éven át a bölcsészeti 
kar választott dékánja legyen. Nem kereste a népszerűséget. Meg-
követelte, hogy a hallgatók „nem szolgai, hanem bizodalmat és sze-



retet lehelő engedelmességgel és udvariassággal viseltessenek." Ami-
kor a félremagyarázott tanszabadság és a politikai forrongás a már-
ciusi ifjúságból sokat iskola-, sőt templomkerülésre csábított, a dé-
kán keményen út jába állott a fegyelem gátját romboló árnak. Macs-
kazenével, pecsovicsozással, ablak-, ajtóbetöréssel jutalmazták az éj 
leplével takaródzó jogászok és orvosok a paptanárt, kinek szavára a 
bölcsészek már hajlot tak; a csőcselékből még részeg bérenc is ro-
hant a pap lakására, hogy pisztolyával eltávolítsa az élők sorából. 

A sikertelen merénylet után a tanárok sorából akarták töröl-
tetni. De Eötvös József miniszter tiszteletben tartotta a királyi ki-
nevezést, és csak magántanárt állított Jedlik mellé: Gelenczey Pált, 
pénzügyminiszteri titkárt, iparegyleti tanárt, a fiatalság egyik vezé-
rét. Az ifjúság tetszése szerint hallgathatta Jedliket vagy Gelen-
czeyt. A nagy többség Gelenczeyhez pártolt, de azután visszatért 
Jedlik „igen számos kísérletekkel összekapcsolt" előadásaira; a mér-
nökök is 65:20 arányban Jedliknél szigorlatoztak. 

A nyári szünidőben nem keresett menedéket sem az ősi monos-
torban, sem a szülői házban, pedig volt utazási engedélye. A horvát 
veszedelem közeledtekor magára nézve is kötelezőnek vette az álta-
lános parancsot; sa já t pénzén szerzett puskát, csákót, blúzt, panta-
lont és ment strázsálni, sáncot hányni a többi népfelkelővel; a ve-
szély multával megváltotta a strázsát. Az előadás 1848—9. folya-
mán szünetelt; csak 48 őszén volt „rendkívülileg rendezett" tanfo-
lyam, de a kormány nem bízott most Jedlikre tanári hivatalt. Fize-
tése nyugdíj számba ment, de nem volt nyugdíjazva. A fizikát Ge-
lenczey tanította, a mechanikát Petzval Ottó, a felsőbb mennyiségtan 
rendkívüli tanára, a gyakorlati mértan „magántanítója"; Jedlik pe-
dig „még a természettani múzeumból is ki vala zárva." Megalázta-
tása ellenére is lakatossal nyittatta fel a szertárt 1849. májusában, 
hogy a műszereket a bombázás elől a pincébe mentse. A trónfosztás 
után a magyar kormány követelésére mint a királytól kinevezett, ki-
rályhű tanár húzódozva ugyan, de aláírta az ország függetlenségének 
elismerését tanúsító hódoló iratot, bízva, hogy „a beállott törvényes 
kormány bölcs b e l á t á s a . . . a kicsikart külszínt a valódiságtól meg 
fogja tudni különböztetni." 

Aláírása nem rendezte tanári minőségét, nem térítette meg az 
előleget, de az aradi gyász után bajba keverte a császári kormány-
nál. Bizodalma ellenére is kínos félesztendőbe került, míg megjött a 
Purifications Zeugniss. Fá jda lmát még fokozta, hogy unokaöccsét, 
rend társát, barátját , Czuczor Gergelyt börtönbe juttatta a Riadó. 
Bánatosan jegyezte meg: „Reánk nehezültek e szomorú idők, midőn 
inkább a vak sors, mint az érdem látszik kormányozni a dolgok fo-
lyamát." Hite a magyar jövőben nem rendült meg; épen a kínos bi-
zonytalanság félesztendejében áldozott a magyar nyelv szent ügyé-
nek: csekély vagyonkájából kinyomatta minden szavában magyar ter-
mészettanának első kötetét. Több nem jelent meg az előadások rend-
szerében beállt változás miatt. 

Az a németesítő buzgóság, amellyel kezdetben egy-két, a ma-



gyar kormánytól kegyelt kartársa a császári kormány kegyére töre-
kedett, óvatossá tette, de el nem hallgattatta. Terjedelmes memo-
randumokban a bölcsek nyugodt hangján és cáfolhatatlan logikájával 
válaszolt a reformok körkérdéseire, követelve a magyar tanítási nyel-
vet a magyarlakta vidékeken, védve a tanárok tekintélyét a leala-
csonyító, az oktatás, nevelés sikerességét pedig a veszedelmeseknek 
látszó indítványokkal szemben. A bölcsészeti kar eddig valójában a 
teológiai, jogi vagy orvosi tanulmányokra készített elő. Thun rend-
szere ezt az előkészítést a gimnáziumokban bevezetett 7. és 8. osz-
tályra bízta, érettségihez kötve az egyetemi felvételt; a mérnöki in-
tézetet a József-ipartanodához csatolta. E miatt a bölcsészeti karon 
beiktatott hallgatók száma 1851—2. folyamán leszállt ötre, és a 
Thun-korszak alatt évenkint nem is emelkedett tíz fölé. Egyelőre 
remény sem volt, hogy az akkor megélhetést nem biztosító bölcsé-
szeti karra a szükséges számú hallgató beiratkozzék. Ezért 1853. 
őszén a bölcsészethez csatolták a gyógyszerészeti első évfolyamot; a 
gyógyszerész-jelöltek a bölcsészeti karon hallgatták a kémiát, ter-
mészetrajzot, természettant, sőt első szigorlatukat is itt tették. Jedlik 
nagy megnyugvással látta hallgatók számának gyarapodását, és mi-
vel a vegytant, ásványtant németül adták elő, a népszerű természet-
tan német előadására ő is vállakozott. Főtárgyát azonban, az elmé-
leti természettant csak magyarul tanította; a természettani gyakor-
latokat viszont ,,a középtanodai" tanárságra készülőkhöz alkalmaz-
kodva magyarul vagy németül vezette, mert ezek a jelöltek csak 
Ausztria egyetemein, nevezetesen Bécsben vizsgázhattak. 

Egységesen elfogadott magyar műszavak hiánya veszélyeztette a 
magyarnyelvű oktatás sikerét. Épen ezért Jedlik magyar kötelessé-
gének tartotta, hogy a minisztérium rendeletéből 1854-ben Toldy Fe-
renc elnökletével megalakult magyar műnyelvi bizottmányban mun-
kát vállaljon. Szerkesztette az 1858-ban megjelent Német-Magyar 
Tudományos Műszótárban a fizikai, kémiai, mechanikai szakot. Mű-
nyelvünket ő gazdagította a dugattyú, eredő, összetevő, hátrány, hu-
zal, lejtmérés, merőleges, nyomaték, vetület, zönge és több más sza-
vakkal, 

Nagy lelkesedést keltett az egyetemen 1860-ban a magyarnyelvű 
oktatás elrendelése. Gimnáziumi, majd reáliskolai tanárjelöltek ki-
képzésére, vizsgáztatására is készséges örömmel szerkesztett a böl-
csészeti kar részletes javaslatot, mert most már itthon nemcsak ta-
nulhattak, hanem vizsgázhattak is a jelöltek. 1862-ben kapta meg 
kinevezését az első gimnáziumi tanárvizsgáló bízottság, majd 63-ban 
a reáliskolai. Jedlik mindkettőben a természettanra volt kinevezve, 
de elfoglalatsága miatt csak a gimnáziumit vállalta. Több mint más-
félszáz fizikus tanárt képzett és vizsgáztatott. Igazságossága meg-
értő szeretettel párosult, bíráló gondossága azt kereste, mennyire 
vált a jelöltnek saját jává szorgalommal szerzett tudása, és megvan-e 
benne, mit a nemzet kíván fiainak nevelőitől. Hogy tanítványaiban az 
önálló kutatás készségét is kifejlesztette, bizonyítja többek közt An-
tolík Károly. Hogy pedig, mint akkor más rokon tudományszakon 



sem, az ő szakjában sem indult meg itthon a tudomány fellendülése, 
anyagi szegénységünkön múlt. 

Szertár, mely tanári előlegre szorul, nem lehet szülőhelye tudo-
mányos fellendülésnek. Az elnyomatás korszakában kissé javult a 
helyzet. Az egyetemi tanács a felsőbb hatóságok kegyére bízta az 
előleg visszatérítését, mert Jedlik „elmulasztotta" az engedélykérést 
a beszerzésekre. Jedlik hivatkozott szóbeli engedélyekre. A csász. 
teljhatalmú biztos pedig alkudott, és végre 1850. novemberében a 
számlákkal igazolt 1572 p. frt-os beszerzést megváltotta 971 p. frt-tal. 
Jedl ik nem vesztette el kedvét végképen. 1851. tavaszán feltárta a 
szertár siralmas helyzetét a minisztérium előtt, hivatkozva a prágai 
egyetem 800 p. frt-os átalányára és a szokásos rendkívüli beszerzé-
seire. Még 1852-ben is 64 p. frt, maradt az átalány, de beszerzésre 
kiutaltak 1200 frt-ot, Ez annak volt köszönhető, hogy 1851. tavaszán 
a kar természettudományi gyakorlatokra kapott utasítást; de csak 
Jedlik tartott, és a Bécsből áthelyezett Langer az állattanból. A gya-
korlatokat a tanárjelöltek számára rendezték. 1853/4. folyamán a 
gyógyszerészeten is bevezették a gyakorlatokat, ami azt eredmé-
nyezte, hogy az évi átalány 400 p. frt-ra emelkedett. Tekintet nélkül 
a drágulásra, ennyi maradt 1868-ig, amikor 800 osztrák-értékű frt-ban 
állapították meg. (100 p. frt. a. m. 105 o. é, frt.) Jedlik korában az 
átalány már nem lett magasabb; rendkívüli beszerzésekre 1878-ig 
úgy 6000 frt-ot engedélyeztek. 

A fizikai gyakorlatok elrendelése reményt ébresztett Jedlikben: 
1852. folyamán az ipar és mezőgazdaság szempontjából is fontos ter-
mészettudományi kutató intézet felállítását javasolta a miniszté-
riumnak; fizikai intézetet a bölcsészeti kar is índíványozott. De még 
a szertár kellő átépítésére sem jött engedély. Csak a nemzeti ki-
egyezés után nyert erősebb lendületet az ú. n, természettudományi 
telep ügye, miután Than Károly számára egy különálló kémia in-
tézet 1867-ben jóváhagyást kapott. 400 p. frt-os államköltséggel Jed-
lik 1871. nyarán 8 németországi, ill. svájci egyetemnek és 5 mű-
egyetemnek természettudományi intézetét tanulmányozta. Ezeknek, 
de még inkább régi tapasztalatainak alapján a jövő korszak igényei-
nek is megfelelő fizikai intézetnek a tervét dolgozta ki, de anyagiak 
hiányában a telep nem épült meg. 

Természete inkább hajlott magányos búvárkodásra, mégis tevé-
keny részt vett az egyetem közügyeiben. Alighogy visszanyerte az 
egyetem szabad választójogát, a legelső, kit az egyetem közössége a 
rektori méltósággal a bölcsészeti karból tüntethetett ki, Jedlik 
Ányos volt, 1863, mindenszentek napján üdvözölte őt a dékán, Toldy 
Ferenc; magasztalta kiváló tulajdonságait, de gyengéd szemrehányást 
is tett, mert „szerénységében megfelejtkezik arról is, hogy dicsősége 
a mi dicsőségünk is." Mint rektor, nem kímélt sem időt, sem fáradt-
ságot; rendbehozta a könyvtárt, a kórodákat, e l jár t a kémiai intézet, 
a füvészkert, a téli fűtés ügyeiben, sürgette ú j tanszékek felállítását, 
asszisztensi állások betöltését. Meggyőződve, hogy az egyetem ala-
pítványai már elégtelenek a színvonal emeléséhez, felemelte szavát 



a kormánynál, hogy a többi egyetem mellett Pázmány egyeteme is 
„igényelhessen pótlékot" az ország adójából. Az egyetem katolikus 
jellegét mindig kiemelte, az if júságot vallási kötelességének telje-
sítésére szorította; ezért „nem hiányoztak némi hírlapi gúnyoros cik-
kezések" sem ellene. A rektori székből az előkelő közönséget a ter-
mészettudományok pártolására buzdította, hogy az ország népét ne 
sújthassa ismét olyan ínség, aminőt az 1863-i szárazság okozott. 

Kezdettől fogva tevékenykedett Jedlik azokban az 1841. folya-
mán megindult mozgalmakban, amelyek nemzetünk jólétét a termé-
szettudományok terjesztésével kívánták fokozni. Kossuth Lajos al-
igazgatósága alatt álló Iparegylet mechanikai szakosztályának egy-
hangúan választott elnöke volt. Szívesen hallgatott előadója, szak-
osztályi elnöke, tiszteleti tagja volt a Kir. Természettudományi Tár-
sulatnak. Együtt járta az országot a Magyar Orvosok és Természet-
vizsgálók népes táborával; nagygyűléseik kiváló elnökei között őt is 
ott találjuk; szakosztályi üléseiken 14 ízben adott elő, tetszést aratva 
eredeti alkotásaival; gyűléseikre nem egyszer mint előadó kísérte el 
unokaöccse, dr. Szabó Alajos, az állatorvostani intézet neves igaz-
gatója. Két bemutató előadásával szerepelt a német természetkuta-
tók bécsi, szintén nemzetközi jellegű gyűlésén (1856.), melynek ré-
vén több német, francia, olasz természettanba belekerült neve, mint 
az első elektromágneses mótor feltalálójáé. 

A Magyar Tudományos Akadémia tizenegy éven át nem ren-
dezett nagygyűlést, s így szünetelt a tagválasztás, meg a jutalmak 
odaítélése. De a legelső alkalommal, 1858. dec, 15-én a természet-
tudományi osztályon a levelező, és még ugyanaznap a rendes tagjai 
sorába választotta az Akadémia Jedliket, miként gróf Dessewffy 
Emil elnök í r ja hozzá levelében: „azon méltánylása nyilatkozatául, 
mellyel Kegyednek tudományosságunk fejlesztése körüli érdemei 
iránt viseltetik," A csonkán maradt Természettan Elemei első kö-
tetét pedig az 1845/50-es időkör természettudományi munkái közt, 
mint a legjobbat, a nagyjutalomra, 200 aranyra (kb. 1000 frt-ra) 
ítélték méltónak. 

Akadémiai munkássága mindössze két értekezés és tízegynéhány 
bírálat. Tervezett akadémiai előadásainak a száma azonban eléri a 
negyedszázat. Köztük szerepel a ,,Villanyerőszeti gépek tüneményei 
(háromszorra) ", mégpedig az 1862—4. közötti időből, amikor már az 
erő-villamos elvet világos megszövegezésben tartalmazta az egye-
temi szertár legértékesebb, 1861-ben leltározott kincséhez, a dina-
móhoz csatolt utasítás, Tudományos multunknak nagy kára szár-
mazott abból, hogy Jedlik az akadémián nem volt bizonyos időkö-
zökben előadásra kötelezve úgy, mint a berlini Werner Siemens. 
Első értekezése székfoglaló volt, a második felszólításra készült; ez-
zel el is hallgatott. E l já r t az ülésekre, de ezeken mindinkább tért 
foglalt az a matematikai tárgyalásmód, amely a formulák köntösébe 
öltözteti a fizikai valóságot. Nem egy értekezésében Jedlik maga is 
a felsőbb matematikával jutott megoldásra, de a formulák nyelvé-
nek elsajátításához a régi kor tudósa nem érzett sem kedvet, sem 



erőt. „Az Akadémia megadta neki a tisztelet minden jelét", mon-
dotta báró Eötvös Lóránd, 1873-ban tiszteleti tagjának is választotta, 
de mégsem „fejlődhetett ki közte és e tudományos testület között 
olyan bizalmas viszony, amely a kölcsönös támogatás által a tudo-
mányra nézve gyümölcsözővé válhatott volna." Jedlik úgy érezte, 
hogy amit a felfedezők tehetségével egyszerűen meglátott, és a fel-
találók készségével, szívósságával megalkotott, azt a formulák útjain 
járók talán nem értékelik. 

Alkotásainak, terveinek száma megközelíti a százat, Munkaere-
jén, idején osztozkodott a kötelességét lelkiismeretesen teljesítő ta-
nár és az alkotás isteni szikrájától ihletett felfedező. Nem értheti, 
nem értékelheti Jedlik Ányost, aki a feltalálóban nem ismer rá az 
elvi kérdésekbe merülő tanárra, sem az, aki a tudós kutatásában 
nem lát ja meg a feltalálótól kiszabott irányt. 

Amikor Győrött az állandó mágnestérben történő folytonos 
elektrodinamikus, Ampère-, Davy-, Faraday-féle forgásokat mutatta 
be a tanár, azt a célt tűzte a feltaláló elé, hogy Schweigger-féle 
áram jelzőjében az iránytű helyébe vasmag nélküli dróttekercset sze-
reljen, és ezt közvetlen, folytonos elektromágneses forgásra tegye 
alkalmassá, 1829—30, folyamán sikerült is önműködő áramváltóval 
a folytonos elektromágneses forgás elvét arra az esetre kiterjeszteni, 
melyet Ampère kizárt; hasonló megoldást 1834-ben tett először 
közzé Ritchie, 

Még 1830, folyamán a feltaláló erőteljesebbé tette a forgást úgy, 
hogy a már korábban ismeretes vasmaggal mind az álló, mind a folyó 
dróttekerecsnek mágneses hatását fokozta, így olyan „forgonyt" 
szerkesztett, amelyen megvan a közvetlen és folytonos forgású elek-
tromágneses motornak minden szerkezeti eleme, leszámítva a forgási 
energia átvitelére alkalmas tengelyt; ez azonban a forgó részt alá-
támasztó csúcsnak a helyébe a szerkezet megbontása nélkül besze-
relhető, A tanártól kitűzött feladatot a feltaláló teljesen megoldva, 
el jutott a motorhoz, de semmi jelét sem adta, hogy a motorral mun-
kát is akart volna végeztetni, A gőzgépek korában már nem kellett 
„feltalálni", hogy ami forog, munkát is végezhet, A tengely hiánya 
tehát csak szépséghiba, annál is inkább, mert a gyenge, hamar ki-
merülő Volta-elemek korában hiú ábránd is lett volna az ipar vagy 
közlekedés szolgálatába elektromotort állítani. Feltalálói érdemét 
viszont növeli, hogy azonnal rátalált a fejlődés ú t jára a közvetlen 
forgással. Dal Negro, kit általában a mótor feltalálójának tartanak, 
csak a himbás gőzgépet mintázta le (1830—3-), bár gépe súlyt is 
tudott emelni fogas zár és lendítő kerék segítségével. Az első köz-
vetlenforgású, hajtótengelyes motort a potsdami születésű Jacobi 
1834-ben mutatta be a francia akadémiának; gépe szerkezeti meg-
oldásában hasonlít Jedlik gépéhez, 

Jedlik világelsőbbségét néhány régi külföldi szakmunkán kívül 
nemrég ismertett három egykorú kéziratának együttes tanúsága és 
eredeti áramváltós forgonya bizonyítja. Motorát a feltalálás idejé-
ben nem ismertette. Attól tartott ugyanis több fiatalkori tapasztalata 



alapján, hogy mások már ebben is megelőzték, mert az áramokozta 
egyszerű kitérésének a folytonos forgás ,,csak" egyszerű megismétel-
tetése; ennek feltalálását azonban ,,Oersted, Ampère, Schweigger és 
mások nyomán" mindig , ,saját" iparkodásának tulajdonította. Gyer-
mekkori torokbajának hatása alatt a motorral egyidőben találta fel, 
hogyan lehet a vizet természetes nagy nyomás alatt szénsavval telí-
teni; miután pedig az irodalomban határozott adatokat talált, hogy 
eredeti e l járása ismeretlen, 1829—30. folyamán közzétette találmá-
nyát, háztartási értékére is felhíva a figyelmet, Az előbb idézett 
„csak", amely öregkori nyilatkozatában áthidalja az űrt Schweígger 
áramjelzője és a saját forgonya között, nagy szerénységre vall, de 
nem olyan „páratlanra", hogy ez tartotta volna vissza a szódavízes 
cikk íróját a forgony ismertetésétől. Egyedül a plágiumnak esetleges 
vád ja aggasztotta a tudatos feltalálót, ki magárahagyatottságában 
nem talált elsőbbségéről olyan határozott adatokat, mint szódavízes 
gépéről. 

Az állandó Daniell-, az erős Grove-, az olcsóbb Bunsen-féle 
elemek feltalálása (1836,, 39,, 42.), Jacobinak 60,000 frankot fel-
emésztő, s mégis sikertelen mótorcsónakázása (1838—9,) Jedliket 
sínen járó, métermázsás gépkocsi szerkesztésére ösztönözte; 923 v. 
frt-os áldozatkészségét szintén nem követhette kellő siker. De to-
vábbra is kitartással, nagy technikai érzékkel tervezgetett ipari cé-
lokra alkalmas, áramváltós motorokat; néhányat meg is valósított. 
Valamennyit a követlen forgó mozgásra, egyenletes nyomatékra, a 
vastömegeket kevésbbé hevítő, lassú átmágnesezésre, az áramváltó-
nak a szikrázástól való megvédésére való törekvése jellemzi. 

A tanár figyeleme e közben ismét az Ampère-, Faraday-féle 
ú. n. egysarki forgók felé fordult, melyek a század közepén az egye-
temeken divatba jöttek. Az egysarki forgók acélmágnesének csak 
egyik sarka végzett munkát. Mindkettőt Sturgeon fogta munkába 
(1823,), a vezetékrendszert két párhuzamos ágra osztva. Jedlik is-
mét elektromágnesre tért át, a munkát végző vezetékrendszert pedig 
sorba, vagyis magasabb feszültségre kapcsolta, ami sokkal előnyö-
sebb, de nehezebb megoldás, így találta fel ő először, hogyan lehet 
a technika szolgálatába állítani ezeket a teljesen egyenletes, jól sza-
bályozható forgású, szikramentes forgókat, 1856-ban Bécsben bemu-
tatott szellemes forgói még csak a tanárnak szemléltető eszközei, de 
legkésőbben 1859, folyamán tengelyre szerelt, „egysarki villámindító" 
néven szereplő gépe, az első egysarki mótor a világon, már munkát 
is végzett, haj tva az osztógépet. 

Több mint két évtizeden át dolgozott Jedlik az ipar, háztartás 
számára alkalmas galvánelemek összeállításán. Könnyű, kisellen-
állású, bűzmentesen zárt papírfalas cellákra módosított Bunsen-eleme 
elterjedt Bécstől Konstantinápolyig, Ez az elem hozta össze az első 
magyar villamostársaságot (1854,), mely célszerűen összeépített nagy 
telepével a párizsi világkiállításon át (1855) utcai és teremvilágításra 
vállalkozott. Összetört állapotában is érmet nyert a telep; Párizs-
ban fióktársaság alakult, de az ott készült telepek nem bizonyultak 



eléggé gazdaságosnak, és a társaság felszámolt (1858.) A magára 
maradt feltaláló kisellenállású agyagcellák iparszerű gyártására kez-
dett berendezkedni. Kényelmesen tölthető telepe még a levegőt is 
kiaknázta, hogy az áram olcsó és egyenletes legyen. Ezt a telepét 
Hauck nyomatékosan kiemelte elemmonográfiájában, míg itthon mit-
sem tudtak az 1860-as telepről. 

Gőzgéppel hajtott Malderen-féle acélmágneses áramfejlesztők 
már a század derekán működtek nem egy világító toronyban. Jedlik 
szintén keresett megoldást, hogyan lehet a kémiainál olcsóbb me-
chanikai energiával gazdaságosan áramot fejleszteni. Kutatásait is-
mét Faraday egy sarki acélmágneses forgójával kezdte, mert ezzel a 
galvánáramhoz hasonló egyenletes áramot lehet fejleszteni, bár gyön-
gét, másrészt mert ennél elkerülhető az a rázkódtatás, amely a Mal-
deren-gép acélmágneseit legyöngíti. 

Amikor az áramerősség fokozására törekedett a Bécsbe szánt 
egysarki forgókkal egyidőben (1856.), mintegy varázsütésre azonnal 
meglátta és világosan megszövegezte, hogy az acélmágnest a fejlesz-
tett gyönge áramnak a visszacsatolásával erősíteni lehetne, és ekkor 
még erősebb áram fejlődnék bizonyos felső határig. Az önerősítés 
ezen elvének meglátása után írásban célul tűzte ki az alsó határnak 
a kikutatását, vagyis hogy milyen gyönge mágnessel lehet a sa já t 
megerősítéséhez még elegendő erősségű áramot fejleszteni. Ehhez 
külön kísérleteket is végzett kicsike acélmágnesekkel és lágyvasak-
kal. Céltudatos munkájának eredménye az öngerjesztés elve, amely 
szerint még a lágyvassal is, minden előzetes mágnesezés nélkül tud 
a haj tó erő az önerősítéshez elegendő áramot fejleszteni. Most hajtó-
kart szereltetett fentemlített lágyvasas egysarki motorára, és leg-
később 1859-ben tapasztalta, hogy a szokott forgási irányával ellen-
kezően hajtott mótor önmagát nemcsak gerjeszti, hanem erőstíí is. 
Gépe tehát utólag igazolta az előre meglátott dinamó-villamos elvet. 
Egysarki villanyindító néven leltározta 1861-ben, a hozzácsatolt uta-
sításban pedig már mint tényt szövegezte meg az elvet. 

A mágneses erővonalak nagy szóródása miatt az áram csak any-
nyira erősödött, hogy az áram jelzőt kitérítette, Jedlik nem töreke-
dett vastömegek beszerelésével az erővonalakat zárni, bár épen 
1859-ben hirdette a delejzár fontosságát, A feszültség növelése vé-
gett inkább egy másik egysarki, szerkezetében eredeti gépen a veze-
tékek célszerűbb sorbakapcsolásával kísérletezett 1862-től. E nehéz 
feladat fejtegetése közben érte utol Werner Siemens, aki a berlini 
akadémián 1866—7. telén ismertette nagyfontosságú felfedezését, a 
dinamó-villamos elvet, és mutattatta be gépét. Halske Jánossal 
együtt szerkesztett gépének forgó vashengere jól zárta az erővona-
lakat, ezért meglepően erős áramot is adott, de melegedése miatt 
állandó üzemre nem vált be. Az elvre Siemens csak kerülő úton, 
Jacobi nyomán jutott el. Jedlik viszont az öngerjesztéssel meginduló 
önerősítést céljául tűzte ki abban a munkásságában, amellyel az 
iparnak, háztartásnak gazdaságos, olcsó, erős, tökéletesen állandó 
áramforrást akar t adni. A legújabb időkig mindössze csak maga a 



gépe volt ismeretes, ezen pedig éppenséggel „véletlenül" is felfedez-
hette volna az elvet. Céltudatos munkáját nem ismerték, ezért hall-
gatását arra magyarázták, hogy az elv nagy fontosságát nem ér-
tette át. 

Keserű tapasztalata sem volt ismeretes. Az anyag titkait kutató 
tanár eredeti villamfeszítőt állíttatott össze a feltalálóval párhuza-
mosan tölthető, feszültségre kapcsoltan kisüthető leídeni palackok-
ból. A világ legelső 24 hüvelykes, azaz 632 mm-es szikrája először 
Pesten villámlott, 1863. őszén az ünnepi nagygyűlésre összesereglett 
természetvizsgálók előtt. Toldy idézett intelmét megszívlelve Jedlik 
németre fordított értekezését 1863. karácsonyán Berlinbe küldte 
Poggendorff-nak, hogy a fizikus világ szaklapjában közzétegye. Pog-
gendorff visszaküldte, mert az eljárásban szerinte semmi sem új, a 
szikra hosszúságában pedig gúnyosan tamáskodott. A visszautasítás, 
a gúny mélyen bántotta a feltalálót. Hogy is állhatott volna ugyan-
ekkor a féltékeny világ elé dinamójának gyönge áramával; csak 
magáról az elvről is meggyőzhette volna-e a kétkedőket? 1873-ban 
a bécsi kiállításon a nemzetközi bizottság a haladás érmével tüntette 
ki a villamfeszítőért, és az irodalomban mégis Holtz (1875,), Mach 
(1876.) a feltalálója. Poggendorff közölte Holtz cikkét, pedig mily 
csekélység 5 mm-es szikrája a 632 mm-eshez! Mily csekély az ér-
deme a prágai egyetem tanárának is, Mach Ernőnek, aki Jedliktől 
kért és kapott felvilágosítást! 

Siemens felfedezése nem állította meg szívós, de továbbra is 
titkolt munkájában Jedliket, Most a gyakorlati célokra törekvő fel-
találó karöltve dolgozott a delejes világ mélységeit kutató tudóssal. 
A feltaláló a feszültségnek szinte korlátlan növelésére törekedett az 
indukciónak alávetett vezetékek sorbakapcsolását gátló áramszedő 
gyűrűk kiküszöbölésével, a tudós pedig azt kutatta, melyek tulaj-
donképen az egysarki indukciónak alávetett vezetékek, együtt forog-e 
a delejrúddal ennek mégnestere. Kérdések, miket a ma technikája, 
tudománya sem oldott meg végképpen! 

A természet nagy kérdéseinek megoldásához a tudósnak eszkö-
zöket is kell alkotnia. Fresnel 180 fokos tükörpárja, Fraunhofer fény-
rácsa volt a felderítő iránytű a fényhullámok tengerén. A fényhullá-
mok varázsa rabul ejtette a villamosság úttörőjét is. Nehéz volt jó 
rácshoz hozzájutni. Ezért a tanár rácsosztógépet szerkesztetett a fel-
találóval, és azt egyre tökéletesítgette (1843—63.). Másfél évtizeden 
át hihetetlen szívóssággal többszáz rácsbevonattal kísérletezett, hogy 
rácsai minél szabályosabbak, minél fényerősebbek legyenek. És e tu-
lajdonságuknál fogva síkeresen használták mérésre a bécsi fizikai 
intézetben, megvételre keresték Párizson át Amerikából. Amikor pe-
dig a vaksors csapása osztógépét használhatatlanná tette, Fresnel 
tükörpár já t 90 fokosra módosította. Ezzel olyan eszközt alkotott, 
amilyennel Michelson 1886. után a fényhullámok mérésében új kor-
szakot nyitott. Jedlik a pozsonyi vándorgyűlésen (1865.) külföldiek 
előtt is bemutatta tükörpárját , értekezésében ismertette kiváló és 
gyönge tulajdonságait, de az irodalom nem vett róla tudomást. Mi-



chelson tudós munkatársakra talált Párizs nemzetközi kutató intéze-
tében, és valóban hálára kötelezte a tudományt, Jedlik magára volt 
utalva Pest szerény szertárában, sokat alkotott, de elszigeteltségén 
még villamfeszítője sem tudott átütni, 

A királyi tanácsos (1867,), a vaskorona-rend lovagja (1879,), a 
munka embere 1878. okt. 19-én kelt nyugdíjaztatásával vált meg 53 
esztendős tanári pályájától. Tanszékén a jövő világhírű fizikusa, 
báró Eötvös Lóránd követte, aki 1872-ben az elméleti természettan 
ny. r. tanára lett, 1874-től pedig a kísérleteiből is előadhatott és 
Jedlik szertárát használhatta. A fiatal Eötvös a villamfeszítővel 
együttesen végzett kísérletek új vizsgálatokra késztették, A megosztó 
gépek, a villamfeszítő, a dinamók önerősítése győri nyugalmában is 
foglalkoztatták a fáradhatatlan kutatót. Késő aggkoráig szellemének 
teljes épségével figyelte tudományának fejlődését, szíve egész mele-
gével vigasztalta és bőkezűen segítette szenvedő felebarátait. 1895. 
dec. 13-a a magyar tudománynak gyásznapja volt. Eötvös Lóránd a 
nagy hóvihar ellenére is Győrbe sietett, hogy mint a Magyar Tudo-
mányos Akadémia elnöke búcsúztassa sírjánál a fizika és elektro-
technika úttörőjét, kinek három nagy világelsőbbsége hirdeti a ma-
gyar nép alkotó erejét. Jedlik dicsősége a Volta-kiállításon és a 
Deutsches Museumon át most már, mint Toldy kívánta, a mi dicső-
ségünk is lett! , 

Karácsony vigiliáján. 

Kis dal, karácsonyesti újszülöttem, 
indulj fehéren, vár az éjszaka. 
Somogynak tarts és szállj, csak szállj haza 
a kisvárosba, hol világra jöttem. 

Két gesztenyefa bólong holdsütötten 
házunk előtt: két őrtálló baka. 
Világos lesz még minden ablaka, 
mint kikötőlámpák az esti ködben. 

Apám bátyámmal kártyázgat dióra, 
öcsi a fa mellől pislogat félre 
s két-három almát lopva zsebbe rejt. 

Tizenegyet zendít az öreg óra. 
Indulni kell az éjféli misére. 
Anyám körülnéz. Néz, S egy könnyet ejt, 

Gerézdi Rábán. 
Pannonhalmi Szemle 2 4 



FIGYELŐ. 

Dunántúli utazás a magyar bencés múltba. 
Kühár Flóris dr. 

II. 
Éjszaka Pécsett pihentünk a ,,Maurinum"-ban. Júl. 7-én, pén-

teken új programm állt előttünk. 
A pécskörnyéki hegyekben volt még három apátsága rendünk-

nek fZebegény — ma Szebény, Szentlászló és Iván), de a pécsváradi 
apátplébános úr nem bíztatott azzal, hogy ott a régi monostorokból 
maradt volna valami, az útak is rosszak, azért ezek megtekintéséről 
lemondtunk. 

Baranyán, Tolnán, Somogyon át. 

Mai (júl, 7.) célunk: Mágocs, Somogyvár, Zalaapáti, 
Pécsről vadregényes úton megyünk át a Mecsek-hegységen. Az 

út helyenkint nagyon emlékeztet a Tapolca—Nagyvázsony, vagy 
Zirc—Bakonybéli útra. Amint áthaladunk a hegy gerincén, szemet 
felszabadító távlatok nyílnak Baranya északi részeire, Somogyra, 
Tolnára, Már csak ezért is érdemes róni az útakat száguldó autón, 
hogy az ember a magyar föld szépségét meglássa, hogy a külföld 
után fölfedezze a maga számára legalább hazája érdekességét, ha-
sonlíthatatlan báját. Valamikor többet jártak az emberek gyalog és 
kocsin, jobban belemerültek a t á j élvezetébe. Vándorlegények szí-
vében ugyanoly érzések támadtak, mint Tinódi Sebestyének, Cso-
konayak, Petőfik lantján. Ma nemcsak az iskolának, cserkészetnek, 
hanem a legtágabb népművelésnek is fel kellene karolnia a magyar 
tá jakra való kirándulást, hogy a gazdaífjak, munkások is megismerjék 
a földet, melyen élniök és melyért meghalniok kell, 

Mánfán Sásdon át megyünk Dombóvár felé. Dombóvár előtt le 
kell kanyarodni Jbálfelé, két vasútvonalat átszelni, átmenni Csikós-
töttösön Mágocsra. Tán a XII, században alapította itt a Szente-
Mágocs nemzetség Szt. Péter tiszteletére a Mohácsig fennálló apát-
ságot, melynek birtokait a török járás után a pálosok szerezték meg. 
A falut svábok szállták meg, a pálosok után a birtok a Vallásalapé 
lett, az épített ide ú j templomot, melybe valahonnan remek barokk-
oltárokat és sekrestyebútort szerzett, A helyettes lelkésszel, a hely-
beli zárda két nővérével (Kalocsai iskolanővérek) beszélgetünk, ér-
deklődünk a régi apátság romja után. Itt ugyan úgy tudják, hogy az 
a pálosok kolostora volt, de örülnek, hogy falujuk múltjáról új ada-
tokat ismernek meg, A mostani falutól kb, három kilométerre volt az 



apátság, oda irányítanak bennünket. Szőlőhegyeken át megyünk az 
erdő felé, kényelmetlen út ez az autónak. Mégis odaérünk; a monos-
tor területe itt is hegyoldalon van, ma sűrű akácerdő verte föl a te-
repet. A földön fel lehet ismerni még a várkerület, az alapfalak me-
netét, a templom helyét is. De sehol egy fal, sehol egy kő vagy tégla. 
Minden felásva, elvitték innét a sváb telepesek az utolsó téglát is, 
beépítették pincéikbe, házaikba. A terület olyan, mintha tervszerűen 
bombázták volna. Szerencse, hogy az akácos csalit elfedi a romhely 
sivárságát. Az ásó, az eke néha fölvet még egy-egy követ, téglát vagy 
embercsontot. Az ember alig érti, hogy tudott az enyészet ennyire 
úrrá lenni a hajdan jóhírű monostoron. 

Valamivel vigasztalóbb a helyzet Somogyvárott, hova Dombóvá-
ron, Kaposváron át jutunk, Volt itt Somogyban, a Zselítségben még 
egy bencés apátság, Zselic-Szentjakab, de ennek helyét az autótér-
képen nem tudjuk megtalálni. Különben is az idő rövid, estére Zala-
apátiban kell lennünk, Somogyon át azzal az érzéssel járunk, mint 
akiknek sok közük van ehhez a földhöz. Hiszen ez volt Koppány 
földje, melynek tizedét Szt. István Pannonhalmának adta, A XVI, 
században Tolnai Máté főpásztori jogot gyakorolt somogyi népei fe-
lett, A török kiverése után ezt a földet megint Pannonhalma kezdte 
az egyháznak visszanyerni, Kaposvárott is bencések végezték a kuruc 
idők tá ján a lelkipásztorkodást. A megye névadó helye, Fonyód és 
Boglár irányában van tán 20 km-re a Balaton déli partjától, A mai 
Somogyvár éppúgy elhagyta az ősi telepet, mint Mágocs, A faluban 
barokk-templom, a homlokzat al ján románstílű kövek; ezek a régi 
templomból kerültek ide. A régi apátság birtokai ma a Széchenyi 
grófi család kezén vannak. A nagy Széchenyi prímás szerezte meg 
őket a XVII. század végén testvére, Lőrinc számára. Valamikor a 
nagy Széchenyi Ferenc is tulajdonosa volt Somogy várnak. A grófi 
család érdeme, hogy a rom nem pusztult el teljesen, sőt a grófi kas-
télyban értékes múzeumi tárgyak tanúskodnak arról a kifinomult 
művészetről, francia szellemről, melynek a somogyvári apátság év-
századokon át őrzője volt. 

A Széchenyi kastély halljában, két termet is megtöltő gyűjte-
ményében annyi értékes, formás töredék van, hogy középkori művé-
szetünk színtjének maga ez a gyűjtemény is beszédes tanúja volna, 
ha minden más el is veszett volna. Egyúttal feltámad a vágy -— látni 
a Szt. László által 1192-ben Flávia-völgyi, Szt, Gillesi apátság szer-
zetesei számára alapított apátság székhelyét fenn a Kupavárnak ne-
vezett magaslaton, A néphagyomány ezt a helyet Kupa vezérről 
(Koppány) nevezi el, azt hiszi, hogy az ő vára lett volna itt, azt 
adta át a Szent király a bencéseknek. Sajnos, ennek a népnek nincs 
már sok köze Koppány népéhez. Ez is olyan jött-ment, hordaléknép, 
melyet a török járás után hozott ide a nagy uradalom. Nincs is meg 
benne az ősök lobogó lángolása, Krisztus mellett vagy ellen elszánt 
kiállása, törökkel, némettel dacolása. Tán a sors is részes benne, hogy 
a nagy mult romjai mentén aszott lelkű nép lakik. Sehol ezer kilo-
méteres útunk mentén annyi nagybirtokot nem láttunk, mint Somogy-



ban, A nép nem gyökerezhetett bele a földbe, a magyar humusz nem 
is adott neki magyar életet, magyar lelket. Hozzá még — urai nem 
élnek közte, nem itat ják át a magyarság magasabb kultúrájával, rá -
bízzák hatalmas birtokaikat zsidó bérlőkre. (Somogyvár is ily sor-
son van). Igazán nem lehet csodálni, ha ez a nép nem Koppány ma-
gyarja már, aki a kereszt ellen is magyarságáért küzdött. Ma itt so-
kan nem a magyarságért küzdenek, hanem beugratva idegen esz-
mékért. 

Kupavár kinn van a grófi szőllőben. Ez a szerencséje, mert ha 
nem védené az uradalom, itt se maradt volna egy kő sem a helyén, 
így azonban annyi van még a romból, hogy az ember kiegészítheti a 
hiányzó vonalakat, a repkénnyel, folyondárral befutott, gyümölcs-
fákkal, gazbokrokkal beárnyékolt falrészekből megrajzolhatja az 
apátság alaprajzát a déli oldalon a kelet-nyugti irányban húzódó 
háromhajós bazilikát, a mellékhajókat is félköríves apszis zárta, a 
hajókat oszlopsorok választották el (töredékeik ott vannak a kas-
télyban), a bazilikának bizonyára fa mennyezete volt, az 1508. évi 
két vizitátor a lezuhanással fenyegető gerendákról beszél. A templom 
homlokzatát két torony támogatta, egyik délről, a másik északról. 
Maga a monostor a templom északi falához simult, bizonyára négy-
szögletű alaprajzzal. Az udvaron mély kút (akárcsak a pannonhalmi 
quadraturában), ma is csodálják hatalmas kőgyűrűit a mélységben. 

Szt. László korától egészen 1414-ig, a konstanzi zsinatig a fran-
cia St. Gilles-hez tartozott Szt. Egyed somogyvári apátsága, Az első 
századokban onnét kapta szerzeteseit, így később is a franciák ma-
radtak a vezetők a monostorban, míg csak Zsigmond király Somogy-
várt el nem szakította francia anyaapátságától. 

A rom és kornyéke még ma is megéreztetik az emberrel, hogyan 
olvadt össze a XI. század végén a magyar földön a francia szerzet-
nek áhítata a természet szépségével, miként zsoltározott ott az a jkak 
és szívek kórusa együtt az ég madaraival és a mezők liliomaival; 
hogy segítette fönséges liturgiájukat, az égieket, az Ür Krisztust, Gá-
bor arkangyalt képben és jelképben is templom falaira varázsló mű-
vészet, Valami andalító líraíság terül el e romokon, hol az ágat meg-
húzó érő gyümölcs nehezedik rá a falakra és hol valamikor a lélek 
öltöztötte fel a köveket áhítatával és művészetével, ma a nyerster-
mészet vonja be őket zöld takarójával. Talán a rigók, pacsirták, fü-
lemülék énekében visszhangzik még néha a régi kórus, mely oly ün-
nepélyesen zengett himnuszokat a felkelő és lenyugvó Napnak, 
Krisztusnak, 

Ilyen helyektől nehéz búcsút venni. Egy pillantás köröskörül; a 
szélestáblájú, latífundiumos Somogyországba, a homokhegyes somo-
gyi Balatonpartra, melynek résein át a Badacsony, a kúpos Gulácsi-
hegy látszik ködösen, kéken. 

Csak az a szomorú, hogy ezen a történelmi helyen, hol valaha 
ideiglenesen Szt, László sírját őrizték, nincs semmi emléke Szt. 
Lászlónak, a nagy magyar királynak. De sok adósságunk van még a 
múlttal szemben! 



7. A bencés vármegye. 

Talán nem haragszanak meg a zalaiak, ha megyéjüknek ezt a 
nevet adom. Hiszen a megye nevét Zalavárról, a szentistváni (iga-
zabban még honfoglalás előtti) bencés apátságtól vette és a megye 
a középkor folyamán tele volt bencés apátságokkal: Murakeresztúr, 
Hahót, Csatár, Zalavár, Kapornok, Almádi, Tihany; közülük kettő 
még ma is fennáll: Zalaapáti, a régi Zalavár örököse és Tihany. 

Somogyvárról Zalaapáti felé siettünk Öreglakon, Marcalin, Ne-
mesviden, Kiskomáromon át. Ahogy közeledtünk Zalához, úgy fogy-
tak a nagy latifundiumok, annak jeléül, hogy Zalát a török kevésbbé 
pusztította el, ott a régi nép, nemesek és jobbágyok jobban megma-
radtak, nem lehetett a neoacquísticától méretlenül szerezni felmér-
hetetlen holdakat, A falvakon megint előtűnik az egységes építési 
mód, mint annak idején a Sárközben, Itt őstelepülők élnek, életrend-
jüket, építkezésüket évezredes hagyományok szabályozzák, A táj is 
változatosabb lesz, a homokhegyek közt folyók, patakok vágtak szép 
völgyeket. Zalaapátiban — végre, három napos túra után — otthon 
vagyunk. Romok közt jártunk és most végre egy élő bencés monos-
torba értünk. Mivel pedig a bencés múltba utazunk, azért ne várja 
tőlem senki, hogy az élő Zalaapátit jellemezzem. Aki kíváncsi rá, 
nézze meg, tapasztalja meg. Zalavár romhelyét már többször meg-
néztem, Most már emlékoszlop is hirdeti ott a régi Mosaburg helyén 
a multat. Másnap, júl, 8-án Apátiból Pacsán, Rajkon át Hahótra 
mentünk először. A falu széles völgy peremén, kedves domb lábánál 
húzódik meg, temploma mintha az út tengelyébe volna építve, hogy 
messziről megcsodálhassuk finom tornyát, Â völgyön valamikor a 
Piliske, Pölöske patak folyt át, most a Principális-csatorna gyűjti 
össze a régi patakok vízét. Az apátságnak ezért volt két neve, hahóti 
vagy piliskeí apátság, A Hahót nemzetség ugyan a XII, században 
költözködött ide német földről, de az apátság már Szt, László idejé-
ben állt és Somogyvárhoz tartozott mint fiókapátság. Innét vitték az 
eddig ismert első magyar kéziratot, a Hahóti Kódex nevű miseköny-
vet Zágrábba, az ottani püspökség megalapításakor. Szép iniciáléi 
egykorú könyvdíszítö művészetünknek emlékei. A mai falu és a tem-
plom nem a régi apátság helyén épültek, a templom barokk, tán 1730 
körüli időkből, benne Haholdi Zsuzsannának ügyetlenül magasra tett 
síremléke. A felirat a mohácsi vész idejéről keltezi ezt a dombor-
művet, melynek kidolgozása későbbi korra, a XVII—XVIII. századra 
utal. A régi apátság Fakos-pusztán volt, a falutól pár kilométerre; 
a puszta ma Tabajdy-bírtok, A plébános nem bíztatott azzal, hogy 
ott valamit lehetne látni, a köveket széthordták, beépítették a ma-
jorba; a régészet munkáját ott is a szántó-vető ember ekéje végzi el, 
az veti fel a csontokat és a szétszóródott köveket, téglákat. 

Hahóttói Söjtör felé megyünk, hogy Bakkon át Csatúrra érjünk. 
Poros, még ki nem kövezett, helyenként vízvájta úton haladunk szá-
mos nehézséggel küzködve. Minden tiszteletem a vármegyéjé, me-
lyet szerintem jogtalanúl mondanak sötét Zalának és meg vagyok 



róla győződve, hogy ha ezen a tá jon rendes útakat csínálnak (egy 
helyen láttam már köveket halomra rakva az útszélen), akkor a ma-
gyar föld legbájosabb részét nyit ják meg a forgalom előtt. Mert 
mikor az ember átmegy Söjtörön, megérti, hogyan fejlődhetett ki 
ezen a tájon oly bölccsé, de egyúttal oly magányossá Deák Ferenc, 
a legnagyobb magyar géniusz. Itt a hegyekkel elzárt, úttalan völ-
gyekben magára és közvetlen környezetére van utalva az ember év-
századokon át. Itt eszmélésre, magábanézésre késztet nem a szer-
zetesi regula, hanem a természet kényszere. Itt a zártság teszi lehe-
tővé, hogy a népiség sajátos formái sértetlenül megmaradjanak év-
századokon át. A Göcsej szélén járunk (az is haladás, hogy Göcsejt 
már nem érzik sértő szónak a göcsejiek), hol tájszólás, népszokások, 
néplélek — legszebben megőrizte Árpád-kori magyarságunk egyes 
vonásait. 

Amikor a Bak—Egerszegi úton vágtatunk, a domboldalon már 
messziről felismerjük: ott van Csatár. Zömök, sisakos tornya kima-
gaslik a fák közül, hívogatja a bencés mult zarándokait. Portenger-
ben érünk fel Kauzlí esperes barátságos plébániájára. Jó ismertetőt 
találunk benne, épp most í r ja nagy felkészültséggel a csatári apát-
ság történetét. Itt is egymás mellett volt vár is, monostor is, A monos-
tor története nagy szellemtörténeti távlatokat fog nyitni, hiszen Már-
ton ispán, aki 1140, tá ján ezt az apátságot megalapította, szentföld-
járó keresztesvitéz volt, aki 1138-ban német bencéseket hozott ide 
Jeruzsálemből, Az apátság nagy kultúrájú hely volt. Emléke a Gut-
keled-biblia, melyet az admontí apátságban őriznek, A csatári apát-
ság tulajdona volt, 1263, előtt zálogosította el a kegyúr Farkas vas-
vári zsidónál 27 és fél márkáért. Sajnos, a régi szép időkből itt se 
sok maradt, A ma egyhajós templom még a régi védőszenteket is el-
hagyta (Szt. Péter és Pál voltak a védőszentek) ; az előtt három 
hajós templom lehetett. Építése, a torony kiképzése és a szentély 
alaprajza még a középkorból őrizhetnek részleteket; emlékeztetnek 
a veleméri és ősiszentpéteri templomokra. A zsidó kapcsolat mintha 
végzetként üldözné az apátságot; ma is zsidó bérli a Gutkeled nem-
zetség által adott javadalom maradványát, melynek birtokosa, a csa-
tári címzetes apát, burgenlandi plébános, — A plébánia falán ked-
ves régi Magyarok Nagyasszonya-dombormű van, lehet, hogy közép-
korvégi alkotás, , , 

Csatárról Egerszegen, Csácson át sietünk Nagykapornakra. A 
kéttornyú templom a falu fölött ódon emlékeket idéz, csak a barokk-
toronysisak mutat az idők forgandóságára. Kapornakot is a XII. szá-
zad derekán alapította tán a Kador-nem egyik tagja, Az apátság a 
rendi életben jelentős hely volt, már 1217-ben itt tartották a magyar 
bencések káptalanjaikat. Jelentősége hiteshelyi működésével is nőtt. 
Mivel védett helyen volt, a mohácsi vész után is sokáig megmaradt 
benne a bencés élet, kb. 1560-ig, Azután a vár emésztette fel a mo-
nostor jövedelmeit, az apátság mindinkább címmé zsugorodott, me-
lyet világi papok kaptak meg, 1859-ben a magyar jezsuiták kapták 
meg a kapornaki javadalmat növendékeiknek tartására, A régi apát-



sági templomot átalakították, a homlokzat, a tornyok a szentély ro-
mán-jellege megmaradt; a monostort, melyben szintén vannak kö-
zépkori részek, kibővítették. A birtokon mintagazdaságot rendeztek 
be. Plébániájukon nagy búzgósággal ápolják a zalai hívek lelkét. Itt 
is az a benyomása az embernek, hogy ez az apátság nem enyészett 
el, él most is; más szerzet ugyanazt a célt szolgálja benne, mint 
korábbi gazdái. A vendéglátásban pedig — mintha Szt, Benedek 
Atyánk Reguláját követnék a kapornaki jezsuita atyák. Igazán ked-
vesen fogadtak bennünket és kellemessé tették ennek a szép, ősi ben-
cés helynek megtekintését. 

Mihelyt az autó kikapaszkodott a belsőzalai útak homokjából, 
porából, vígan száguld már a Zalabér—Tűrje—Sümegi úton. Sümeg 
vára középkori és kuruc romantikával mereng a magas kőszirten. 
Onnét Tapolca felé árnyas erdőn visz át a műút, Tapolcáról a Nagy-
vázsony—Veszprém-i úton megyünk a legjellegzetesebb magyar tájon, 
kialudt vulkánok szőlőt termő kúpjai és koporsóalakú hegyei közt 
Monostorapátiig, hogy a régi Almádi apátság székhelyét megkeres-
sük. A név után az ember Balatonalmádira gondolna, de ezért jó az 
előzetes tudományos tájékozódás, mert különben sok benzin elfogyna 
hiába. , 

Monostorapáti községet fekvéséért, környékéért igazán irigyelni 
lehetne. Szép magyar falu a bakonyi út bejáratánál, az Eger patak 
völgyében, erdős hegyhátakkal övezetten. Templomára is büszke le-
het. Az apátság romja — itt úgy mondják: vörös barátoké volt — 
azonban itt sincs a faluban, hanem attól kb. két km-re, a Bonczos-
hegy oldalán, a Csigáskúti-diílőben. Egy volt győri diákunk kalau-
zolása mellett megyünk át a malomnál az Eger patakon (szűk a 
medre, sok baj t csinálhat, ha megárad) ,jól esik az országútak után 
egerfák, bükkök és gyertyánok árnyékában járni, kapaszkodni fa-
ágakba és gyökerekbe meredek hegyoldalon. Megtaláljuk a Csigás-
kúti-dülőt, azon két akácos csalit rejtegeti a romot. El is rejti, oly 
sűrűen nőtte be. Itt volt tehát az Almádi apátság, melyet II. István 
alapított a XII, század első felében (alapítólevelét Szentpétery Imre 
fedezte fel). A Szűzanya tiszteletére épült ez a monostor, mely két 
évtizeddel túlélte a mohácsi vészt, azután a garázda szomszéd vár-
nagyok pusztításai által elszegényedett, rombadőlt, lakói pedig ki-
haltak vagy elhagyták. A falak is összeomlottak, nagy kőhalmok 
maradtak helyükön. Egy helyen egy magasabb falrészlet áll még a 
csalítban. Keresünk a kövek közt faragottat, díszítettet. Ügy látszik, 
csak azokat hagyták itt, melyeket nem volt érdemes elvinni. Hiszen 
kő van itt elég, ahol a vulkánok adtak valaha kemény bazaltot, lávát. 
Ásatás azonban több eredménnyel járhatna. 

Közel van ide egy ősi kút. Azt meséli vezetőnk, az a néprege 
járja, hogy fölötte hajdan kápolna volt, az merült el a föld alá! 

Kedves költeményt lehetne írni e rege alapján az almádi mo-
nostorról, a zarándokok által felkeresett kápolnáról, mely alatt meg-
nyílik a föld és eltűnik a Szűzanya kegyképével oltárán a föld alá. 
Mivel nem vagyok poéta, csak úgy prózaian gondolkozom, míg útunk: 



a Balaton par t ján Tihany felé visz, azon, hogy ez a rege talán csak 
jelképes történet, tudós kitalálás. Most hogy négy napja jártam a 
magyar bencés mult nyomában mindenütt földbesűllyedt templomro-
mokat találtam. Igaz, nem volt a romok fölött mindenütt kút. Miért 
dőlt volna romba annyi művészi kincs, az áhítat annyi helye, a mű-
veltségnek annyi vára? Az egyik okot a dunai úton láttam meg: Mo-
hács miatt, a török miatt, A másik okot az almádi Szűzanya-monos-
tor regéje mondja meg. Üj hit jött a régi helyébe, a Szűzanya képe 
lekerült az oltárokról, eltűnt a magyar hívő lélek felületéről. De 
az elsüllyedt kápolna fölött forrás fakadoz. Igyon a mai nemzedék 
az elődök kútjából, a középkori magyar jámborság forrásaiból — és 
feltámad multunk régi szépségében, dicsőségében. 

Áki szólni nem tud, 

,,Celui qui ne sait plus parler, qu'il chante!" 
Claudel. 

Hát hadd daloljon, ki már szólni nem tud! 
Csak hadd tűnődjön nem fakult igéken, 
úgy mint a Szűz ott Betlehemben régen 
elnézte szótlan egyszülött Fiát: 
a jászol fáján kis pólyában gyermek, 
párás meleggel barmok rálehelnek . . . 
Nem szólt, csak nézte, nézte szűzfehéren, 
nem mondta mért, csak átölelte mélyen 
az angyaldallal azt az éjszakát 
s belé dalolta szíve szent dalát: 

— Magnificat —. 

Már szólni készü l t . . , Félig megszületve 
peregtek ajkán suttogott szavak. 
Érezte: lesz, de messze még a vak 
sötét, — ha függni látja szent Fiát. 
De most csak nézte, nézte szűzfehéren, 
nem mondta mért, de átölelte mélyen 
már Betlehemben azt a néma fát 
s belé dalolta könnye szent dalát; 

— Magnificat —. 

Elnézlek, Mária. Engedd, hadd daloljak 
e néma éjben újraélt igét. 
Hadd, hadd daloljon, aki szólni sem tud, 
hadd, hadd daloljon, aki sírni sem tud, 
hadd áldjam szótlan újszülött Igéd! 

Rezek S. Román. 



Á svájci nemzeti eszme. 
Jámbor Mike dr. 

Akárhogy határozzuk is meg a nemzet fogalmát, kétségtelen, 
hogy emberek közössége, egysége. Sok vita folyik ma arról, hogy mik 
ennek az egységnek tényezői. 

Elméleti fejtegetések helyett jóval többet ér, ha eleven példán 
mutatjuk be a nemzetalkotó tényezőket a mai Svájcban. 

Az egész svájci nép érzi, hogy a jelenlegi nagyhatalmi törekvé-
sek veszélyeztetik országuk területi épségét és függetlenségét. De ez 
csak alkalmul szolgál a nemzeti öntudat és egység megerősödésére. 
,.Áldott a veszély, amely egy népet hivatásának, szellemi nagyságá-
nak és erejének tudatára ébreszt. Áldott a veszély, amely arra a 
szilárd elhatározásra bír egy népet, hogy megvédje szabadságát, füg-
getlenségét és az Ürtól rábízott hivatását." így beszélt Etter szö-
vetségi elnök az 1939. aug. 1-i nemzeti ünnepen. 

,,A svájci népnek többféle az eredete, a nyelve és a vallása — 
és mégis egy nemzetet alkot." Ez a felirat fogadja a látogatót az 
1939 nyarán Zürichben rendezett nemzeti kiállítás legnagyobb csar-
nokában. Ez a csarnok, melynek neve: A haza és a nép, hangsúlyo-
zottan a nemzeti öntudat erősítését célozza, hogy ,,a látogató tuda-
tára ébredjen annak, hogy ez az ország, ez a nép, mostani állománya 
és jövője minden áldozatot megér." 

A kiállítás bemutatja az ország mezőgazdasági, ipari és keres-
kedelmi fejlettségét, de nem feledkezik meg a szellemi életről, az 
iskolákról, a művészetekről sem, mégis az egész kiállítás középpont-
jának érezzük az említett nagy csarnokot. 

Ez a svájci nép valóban sokféle. 4,000.000 lakosból 70% német, 
20%> francia, 6°/o olasz, l°/o pedig rátoromán. Vallási szempontból is 
57% protestáns, 41% katolikus. A kiállításon bemutatott jellegzetes 
tá jak még jobban kiemelik ezt a sokféleséget. De ennek a sokféle 
elemből összetevődő népnek két természetes közös alapja van, a 
hazai föld és a történelmi mult. 

A hazai föld csak parányi (1/12000) része a Föld felszínének, 
nyersanyagban is szegény. A munkás kéz szorgalma azonban meg-
látszik minden művelhető területen. Ha a kultúra szót származási 
jelentésében vesszük (colo=megművelni a földet, tehát ku l tu ra= 
megműveltség), a svájci föld egyike a legkultúráltabbaknak egész 
Európában. Elég csak rámutatni pl. a vízierők felhasználására. Ha 
ehhez hozzávesszük a csodálatos természeti szépségeket, megértjük 
a svájciak ragaszkodását a hazai földhöz. 



1291. aug. 1-én írta meg a 3 őskanton (Uri, Schwyz, Unterwai-
den) az első szövetséglevelet, melyet ma is a svájci alkotmány alap-
jának tekintenek. Az a tisztelet, amellyel ma is minden kanton a 
maga szövetséglevelére gondol, mutatja, hogy itt valóban eleven a 
történelmi mult összetartó ereje. De ehhez a múlthoz a svájci em-
ber azért is ragaszkodik, mert az alapítástól kezdve megvalósultnak 
lá t ja benne örök vágyát a szabadság után. A szabadság gondolatá-
nak külön termet szenteltek a csarnokban. Jellemző az erről írt ma-
gyarázat is: ,,A svájci ember a szabadságot minden más fölé helyezi. 
A világnak politikai jogokban leggazdagabb polgára. A szabadság 
légköre nyújt lehetőséget a személyiség kifejlesztésére. Egyedül és 
a szabad közösségben nyúj t ja a legjobbat mindennapi munkájába 
éppúgy, mint a magasztos célok felé való törekvésében. Csak a sza-
badságban tud az ember önmagának élni és saját emberi mivoltára 
gondolni. A szabadság erőt ad neki az embereszmény szolgálatára. A 
valódi embereszmény pedig fenségesebb, mint a föld minden más 
szépsége, A svájci ember tudja, — a történelem tanította őt erre — 
hogy szabadságát csak úgy tud ja megvédeni, ha kész országa függet-
lenségéért meghalni, 

„Minden hatalmunkkal és erőnkkel bármilyen támadó ellen." 
Az első szövetséglevélnek ezt a megállapodását ünnepi terem vetíti 
elénk, ahol hadbavonuló katona szobra áll s folytonosan hangzik egy 
harci induló. Szinte meglepő az a nagy tisztelet és érdeklődés, amely 
Svájcban körülveszi a katonaságot. Nyilvános nagy fegyvergyakorla-
tokat rendeznek belépődíjjal, A hadseregről idén készült film be-
mutatása mindenütt hazafias ünnepségekre adott alkalmat. Hogy 
mindez hagyományszerű, bizonyítja az is, hogy Svájc volt az az ál-
lam, amely elsőnek mondta ki a katonakötelezettséget, s hadserege 
valóban nemzeti hadsereg volt a nemzeti célok s nem hódítási törek-
vések szolgálatara. 

Az emberi törekvéseket azonban igazán a céltudat egységesíti. 
Mi a svájci népnek céltudatc, nemzeti hivatása? 

Ha földrajzi képét nézzük, Svájc kis, sűrített Európa, A felszín 
magasságának két határértéke 197 és 46J8 m. Éghajlata macában 
foglal minden változatot a Spitzbergák zordságától a Riviera kelle-
mességéig, 3 szélességi fokon terül el, de növényvilága 30 szélességi 
fokénak felel meg, A szellemi műveltséget tekintve három nagy mű-
veltség találkozópontjában áll, A Gotthárd-hágó vízválasztó a Rajna, 
a Rhône és a Ticino (Póba ömlő folyó) számára, A három folyó kö-
zös forráshelye mintegy jelképezi az itt találkozó francia, német és 
olasz műveltséget, ,,Több olyan kis nép szövetségében, akiknek alig 
volt más gazdagságuk, mint hitük, erkölcsi értékük és erejük, szá-
zadok óta nagy keresztény gondolat valósult meg: a népek szellemi 
egységének gondolata, A mi sajátos hivatásunk, hogy összekötő erő-
ként szolgáljunk a minket körülvevő népek számára, . , . hogy segít-
sük őket egymás megértésében és szellemi gazdagságuknak közkincs-
csé tételében; hogy olyan korban, amikor az emberi személyiségeket 
gyakran oly kis dolognak tar t ják, emlékeztetni a világot minden-



egyes ember értékére, akkor is, ha számbelileg jelentéktelen kisebb-
séghez vagy teljesen idegen fajhoz tartozik," A francia-Svájc nagy 
püspökének, M, Bessonnak 1939, évi nagyböjti körleveléből valók 
ezek a sorok, 

A svájci semlegesség is több, mint egyszerű politikai állásfog-
lalás, A svájci történelemnek egyik sokat emlegetett a lakja Boldog 
Flühi Miklós. Egyszerű földműves volt a XV, században, aki 50 éves 
korától fogva remeteéletet élt s messze vidékről jött embereknek 
nyújtot t tanácsot, vigasztalást, Élete végén, 1481-ben megjelent 
Stansban a szövetségi ülésen és a széthúzó követeket rövid idő alatt 
összebékítette. Ezt az eseményt fordulópontnak tar t ják a svájci szö-
vetség fennállásában. Egyik mondását ma ismételten idézik, mint a 
semlegesség alapmagatartását: ,,Ne avatkozzatok más dolgába!" A 
semlegességet mint szellemi magatartást is sürgetik ma, hogy a kör-
nyező államformákról, nemzeti életről tárgyilagos, nem bántó bírá-
latot tudjanak mondani, 

* * * 

Ezek a gondolatok és törekvések természetesen kifejezésre jut-
nak a nevelésben is, A svájci középiskolák igazgatói 1939. évi érte-
kezletükön a hazafias nevelés kérdésével foglalkoztak. A következő 
gondolatok kiemelését kívánják: ,,1. Megőrizni az ország szellemi 
egységét; 2. fenntartani és állandó megújulással gazdagítani művelt-
ségi és politikai hagyományainkat, ami magában foglalja nemzeti 
sajátságainkhoz való hűség mellett az egyetemes és emberi értékek-
hez való ragaszkodást is, ami alapja a népek együttműködésének; 3. 
megerősíteni a fiatalságot az idegen propaganda ellen más állam-
formák alapelveinek tárgyilagos bírálatával," A hazafias nevelés kér-
désével foglalkozott a kat, középiskolai tanárok nemzeti kongresszusa 
is 1939 nyarán Fribourg-ban, 

Mint érdekes példát említhetjük meg, hogy a nemzeti kiállítás 
alkalmával a fribourg-í kat, gimnázium növendékeit az ottani kanton-
gimnázium (prot. és német jellegű) ünnepélyesen fogadta, ,,Valódi 
svájci gondolat volt ez, amely lehetővé tette két kantonnak, két val-
lásnak és két nyelvnek találkozását a haza egyforma szeretetében", 
írta az egyik nagy zürichi napilap. 

* * * 

Hűség a hazai földhöz, hűség a történelmi múlthoz, hűség az 
ősök szerződéséhez — ezek a mai svájci nemzeti eszme hangsúlyo-
zott vonásai, ezek igazán a nemzet összetartó erői. És ennél a nép-
nél a hűség szónak nagyon komoly csengése van. 

Luzernben látható Thorwaldsen híres, homokkőfalba vésett 
oroszlánszobra. Az átszúrt állat Bourbon-liliomos pajzsot véd hal-
doklásában is, XVI. Lajos svájci gárdája hűségének és bátorságának 
emlékéül. Ez a gárda 1792-ben a király védelmében kb. 800 embert 
vesztett, akik meghaltak ,,ne sacramenti fidem fallerent — nehogy 



az eskühöz való hűséget megszegjék." Az emlékmű mellett lévő 
kápolna felirata minden svájci ember számára megadja a tanulságot: 

Ne temnas monitum, generosi nominis haeres 
Helveta gens: prisca stare memento fide! 
Stabit tuta salus, stabit tibi nomen avitum, 
Si tibi perstíterínt virtus avita — fides. 
(Intést meg ne vess nemes névnek hű örökében 
Svájci nép, ősi hitben élni ne félj. 
Biztos üdv vár rád és ősi neved majd áll, 
Hogyha töretlen marad ősi erényed s hited.) 

Könyörgés békéért. 

„Isten, add szolgáidnak azt a békét, amelyet a világ nem adhat," 
(Az Egyház könyörgéséből.) 

Első próféta: Az Antikrisztus napja kél, 
tajtékzik, zúg és forr a vér, 
a Sátán karma szívig ér , . . 
Van Isten? S van, ki még remél? 

A nép: férfiak: Uram békédet add nekünk, 
mert bűneinkben elveszünk . . . 

asszonyok: Remegve sírunk kérlelünk: 
Uram,Uram, mi lesz velünk? 

Második próf.: Az őrült, jaj, tüzet ragad, 
s a világ vén arcába csap, 
lelkünkben vörös madarak 
visongnak. Isten, nincs szavad? 

A nép: férfiak: Uram, békédet add nekünk, 
mert bűneinkben elveszünk . . . 

asszonyok: Remegve sírunk, kérlelünk: 
Uram,Uram, mi lesz velünk? 

Harmadik próf.: Szentlelked, a fehér Galamb, 
szakítson át beton falat, 
beton szívet, beton agyat: 
tüzes Galamb, szelíd Galamb! 

A nép: gyerekek: Mí, ártatlanok, kérlelünk: 
Uram, békédet add nekünk! 

mind: Ja j , csak békédben győzhetünk, 
nélküle ránk hull végzetünk! 

Békés Gellért. 



KÖNYVEK. 

Codicis Iur is Canonic i Fontes cura et studio Em. Iust iniani C a r d . Serédi 
editi, V o l u m e n I X , T a b e l l a e . Vatikán, 1939. 

A Pannonhalmi Szemle 1938, évi V, számában (365—366. 1.) jeleztük, hogy 
az egyházi törvénykönyv forrásai kiadásának hatalmas munkája befejeződött . 
Az indexkötettel most készült el a vatikáni nyomda, — A nyolckötetes munka 
anyagát ez a kötet több szempontból regisztrálja, — Első táblázata arról tájé-
koztat, hogy a kódexnek melyik kánonjai támaszkodnak a régi jog szövegeire, 
s melyek adnak teljesen új szöveget, akár új jogalkotással, akár a szokásjog rög-
zítésével, akár avégett, hogy áttekinthetővé tegyék a kódex rendszerét , mint 
egyes nagyobb részek bevezetése, fölosztások, utalások. — A második táblázat 
a forrásszövegek mindegyikéhez megadja azokat a kánonokat, amelyek az illető 
szövegre támaszkodnak. E táblázat sok érdekes rávilágítást adhat a kódexben 
különböző helyeken található kánonok belső összefüggésére, az „antiqua sa-
pientia iurídica"-nak a kódexben organikusan továbbélő lelki s t ruktúrájára, — 
A harmadik táblázat a forrásokat törvényhozó szervek szerint csoportosítja (pá-
pák, egyetemes vagy részleges zsinatok, római kongregációk stb,). Fontos itt 
megemlíteni, hogy a Corpus Iuris Canoniciból vett források az ebben megjelölt 
szerzőknek vannak tulajdonítva; ezek authenticitásának elbírálását a Fontes ki-
adója kifejezetten a jogtörténészekre hagyja; az ezirányú széleskörű és még 
le nem zárt kutatás anyagának bevonása az egyébként tiszta szövegkiadásnak 
szánt művet a tudomány mai állapotának függvényévé tet te volna. — A ne-
gyedik és ötödik táblázat azon helyeket és személyeket sorolja föl, földrajzi el-
osztás szerint, amelyekre a forrásszövegek vonatkoznak. Mindkettőhöz betűren-
des tárgymutatóul a hatodik táblázat szolgál, — Hetedik táblázatként rövid 
utasítás fejezi be a kötetet , arra vonatkozólag, hogyan találhatók meg, a kódex 
tárgymutatójának és az egyes kánonoknál pontosan megadott forráshelyeknek 
segítségével, egy-egy részletkérdésre vonatkozó forrásszövegek- Ezzel a nagy 
munka, mely méltán érdemelte ki az egész világ egyházjogászainak s a szent-
széknek háláját , befejeződött, A bíbornok hercegprímásnak ez a nagy életműve 
nemcsak bencés dicsőség, hanem a világegyház beiső életének évszázadokra szóló 
útjelzője, Dezsényi Lóránt. 

Sík Sándor i P á z m á n y — az ember és az í ró. Bp,, a Szent István-Társulat 
kiadása, 1939, 8-r. 449 1, 

Remekbeszabott verselemzéseivel, Gárdonyi—Ady—Prohászka c. könyvével, 
a katolikus irodalomból írt tanulmányával Sík Sándor már többször bebizonyí-
totta, hogy nagyszerű érzéke van a „lélek és a forma" iránt. Nemrég jelent meg 
több évi tanulmányainak érett gyümölcse, a „magyar irodalomtörténetírás egyik 
legnagyobb adósságának lerovása": Pázmány — az ember és az író összefoglaló 
rajza. Nem állíthatom biztosan, de úgy érzem, hogy Sík szerette volna már 
1937-re, a háromszázéves évfordulóra kiadni ezt a nagy munkát; „megkésése" 
mégis gyümölcsöző lett: az akkor és azóta megjelent P.-irodalom jelentős új 
szempontjait is felhasználhatta — egységes egyéni látása mellé. Bátran mond-
hatjuk, hogy méltó kézbe került a sokfelé ágazó P.-problémák új állomást jelző 
összegezése: Sík minden során megérzik, hogy nemes izgalomban, az esztéta tüzes 
gyönyörűségével írta meg hatalmas tanulmányának kikristályosodott eredményét. 
Az ilyen könyvet igazán olvasni kell! Jellemezni is csak azért szabad, hogy 
mesteri módszerét láttassuk, — Egyetlen szempont sem kerüli ki figyelmét ; 



mégis minden külső körülményt úgy állít be, hogy ezek nem meghatározzák, 
hanem kifejlődni segítik P, nagy egyéniségét. Mennyi kortanulmány kellett pl. 
a kolozsvári jezsuita kollégium, a krakkói élet, az 1590, körüli Róma, a gráci 
barokk világ rajzához! P. bécsi filozófiai tanulmányáról nincsenek bő adataink, 
de Sík annyira lelket láttatott, amíg ide ért, hogy nem kételkedhetünk egyetlen 
sorában sem. Bellarmin hatását a P,—Bellarmin levelezés ismerete alapján mér-
sékli. Lélekismerő finomsággal írja le, hogyan szabadul P. a gráci élet nem 
neki szabott korlátaíból: „Szíve már idehaza jár"; következik a XVII, sz. eleji 
szomorú magyar állapotok gyönyörű rajza; megjelenik Forgách Ferenc plasz-
tikus alakja; P, őmellé kerül; megkezdődik a térítő tevékenység, a hitvédő 
irodalmi munkásság hosszú sora. Sík a két jelentős jezsuita vitázó (Telegdi 
Miklós és Monoszlai András) munkájához kapcsolja P.-t, sajnos a fejlődéstör-
ténet szempontjából kicsit erőtlenebbül, mint várnók; jön P, „védő támadása", 
aztán az ellenség felverése saját hadállásaiban, Remek a Kalauz méltatása: logikai 
építőerő, lélektani mélység, a barokk életérzés lendülete — ezt a vázat tölti ki 
„csorgatott méz és tüzes aszubor"-ízű jellemzéssel. Kiegészíti Riedl Frigyes vé-
leményét: a Kalauz nemcsak vitaanyag nagyszerű összefoglalása, hanem benne 
van az egész kor történelmi levegője és a katolikus magyarság élő hagyományai; 
e tartalmi mozzanatokon kívül „egy élő, pihegő világ lehelletét hozza el nekünk, 
mely más, mint a mienk, de mégis a mienk." Aki végigolvasta Sík érvelését, 
annak nem vitás többé az a sokat ostromolt kérdés: elévült munka-e a Kalauz? 
— A középkori szellemet helytelenül ismerő Riedl állítását (hogy t. i, P, a 
Kalauzban a középkori tekintélyelvet képviseli) Sík biztos és mélyrelátó történeti 
érzékkel igazítja ki; itt már a pap-író érvel — döntő erővel. — Az érsek, a 
politikus és az ember oly élő alakját rajzolja meg, az eddigi kutatások részlet-
munkáit oly egyéni elevenséggel fogja össze néhány lapon, hogy olvasójának a 
legigazibb élményt szerzi meg. Mennyit láttat egy-egy ilyen sor!: Pázmányban 
él „Petur bán temperamentuma a jezsuita sima, fekete talárjában". Az ő Páz-
mánya: a vérmes őstermészeten, a vad, irracionális ösztönös természeti erőn 
uralkodó nyugodt, józan, elszánt, öntudatos értelem embere; e személyiségnek 
összetartó ereje a lelkiélet, a vallásos mélyvilág, az Istenbe kapcsolódó kegyelmi 
élmény", P. vallásosságáról írt fejezetében a pázmányias-magyaros vallásosság 
„középkorból hazajáró", kikezdetlen, „együgyű", de mély jámborságát és gya-
korlati-morális jellegét emeli ki; néhány kis adatból, meg P. egész jelleméből 
következtet az ő aszkézisére, „egyéniségének pattanásig izgalmas feszültségére és 
jóformán mindennap újra kiharcolt drámai összhangjára", melynek levegője; 
„Noha távul, de csúszva, mászva is azt (a tökéletes élet szépségét) követem, 
arra — verődöm", — Csak a legapróbb történelmi részleteket is figyelembe véve 
és P, egyéniségének tökéletes ismeretében mondhatja ki ezt a — kiszakítva túl-
zottnak látszó ítéletet: P. sikertelen római követsége (melyben ő, az egyházi em-
ber, II, Ferdinánd császári követeként tárgyalt VIII, Orbán pápával, nagy ke-
resztény és magyar érdekekben) „életének legnagyobb csalódása volt". 

Sík akkor melegszik bele legjobban, amikor a szónok és a nyelvművész 
lelkébe akar látni; ezek a fejezetek hosszú időre rögzítik a P,-méltatás egyes 
kérdéseit, „Aki nem ég, fel nem lobbanthat egyebeket," — mondja P, — E mellett 
paradoxként hangzanék Sík véleménye: „Pázmányt éppen a nagy érzelem indítja 
érzelmei elrejtésére". De ez sem marad paradoxon, ha végigélvezzük a Líra c. 
fejezetet: „Pázmány tele van nagy érzésekkel. De az ő szenvedélye az igazság-
szolgálat harcias, diadalmas szenvedélye és a lélekmentés apostoli szenvedélye, 
ezek pedig az igazság-magyarázat és a jóraindítás értelmi-gyakorlati formáiban 
fejtik ki erejüket". Tehát ez a lendület is értelmi ßikon mozog; azokat a he-
lyeket pedig, ahol meleg érzelmi lüktetés dobog, ahol P. saját személye, szíve 
szól, Sík szintén nagy finomsággal elemzi, — A szónok Pázmány „népiességét" 
így határozza meg: „Otthon van a nép lélektanában; amit mond és ahogyan 
mondja, egészében hozzáférhető é6 élvezhető a „nép" (— az egyszerű ember —) 
számára is". Észreveszi, hogy a „bíboros magyar Cicero", „magyar Bossuet"-féle 
összevetések csak a felszínen mozognak és P, a Rabelais-i lélekhez áll közelebb. 
(„Rabelais chaste" — mondta már Laczkó Géza is.) 

Azt a részigazságot (melyet Riedl Frigyes nagy meggyőződéssel tanított), 
hogy „P. a magyar közmondás tanítványa", — Sík így módosítja: „Az egykorú 



magyar élőbeszéd tanítványa". Ezzel függ össze — írja továbbá Horváth Jánossal 
szemben — hogy P, nem hatáseszközként használja a szórványos durvaságokat, 
hanem ,,a pillanat hatása alatt, mint a fölindult ember (és a XVII. század) élő-
beszédének ösztönszerűen ajkára tóduló adottságait". P. mondatát ,,a skolasztikus 
fegyelemnek a barokk kilengéseit is egyensúlyozó iskolázó ereje ta r t ja össze" — 
írja, helyesbítve Horváth János véleményét, aki a barokk ízlésből magyarázza P. 
mondatának szigorú rendjét, szerkezetének monumentális erejét. 

Ha Pázmányt nemcsak mint szónokot tekintjük, hanem általában mint írót, 
akkor — akármennyire elismerjük is P. egészen nagyszerű és új stílus jellegzetes-
ségeit, — mégsem lehetne őt ennyire elszigetelni: „Pázmánynak tulaj donképen 
nincsenek elődei (az egy Telegdin kívül, — ő is igen nagy megszorításokkal)". — 
A hatalmas P. előtt igenis vannak még kisebb csillagok, akiknek fejlődéstörténeti 
jelentősége részletesen még nincs kidolgozva (elég csak Monoszlaira gondolnunk). 
E részletmunkák most is folynak; ha Sík állításait nem is döntik meg majd 
lényegében, de sok szempontból megszoríthatják. 

P. jól tudta, hogy a Szentírás gyakori idézésével „nagyobb és kedvesebb 
ereje vagyon a mondásoknak". Szinte azt mondhatnám, hogy Sík is ezért idéz 
olyan sokat P, írásaiból, De amint P, sem egyszerűen idézi a bibliát, hanem éli, 
és a biblia nyelvén gondolkodik és beszél, akként Sík a maga gondolatait való-
sággal átszűri a nagy érseknek erős valóságokkal ható, nem hímes szókkal ékes 
nyelvén. Nagy érdeme ez! És ha hozzávesszük az ő egyéni, igazán lényegre ta-
pintó, remekül érzékeltető kifejezéseit, akkor nem törődünk a nagy ritkán fel-
bukkanó idegen szavakkal, sem azzal, hogy néhány egészen nagyszerű részt (me-
lyek közül újabban is idéztek a P.-stílus erős valóságának bizonyítására), — 
Sík nem idéz, csak utal rájuk. Kár, hogy a P,irodalom legfontosabb állomásait 
rendszertelenül közölte, egymásután szedetve a jegyzetek elején. De ezek jelen-
téktelen szépségfoltok, amelyek úgyis eltűnnek a következő kiadásokból. Mert 
bizton reméljük, hogy irodalmunknak ez a legújabb nagy értéke több kiadást 
ér meg. R. R. 

Hittudomány. 
Simon, Meissinger, U r b a c h : Z u m Gespräch zwischen den Konfessionen. 

Kösel-Pustet. München. , 
Sokszor foglalkoztak már a keresztények egyesülésének gondolatával, de a 

nagy szakadékot csak nem sikerült még áthidalni. A Hochland írói értékes tanul-
mányokat szentelnek ennek a kérdésnek, mely 1925—26-ban szinte az egész vi-
lágot foglalkoztatta s azóta is komoly tárgyalásra került Stockholmban, Lausan-
neban, Oxfordban, Edínburgban. Mély teológiai kérdések kerülnek itt megvita-
tásra: az egyetemes egyház és a részekre szakadt felekezetek, az egyház és állam, 
az egyház és az egyes emberek viszonya. Rademacher és Congar eredményeit 
Simon foglalja össze és különböztetést sürget a dogma és az egyház tárgyilagos 
tökéletessége és az emberek tökéletlenségei közt. Szét kell választani az emberi 
és az isteni elemet az egyházban. — Meissinger Luther lelki fejlődéséről ír ér-
tékes tanulmányt. Nem taktikázik egyik sem, nem is elsimításokról van szó ben-
nük, hanem az igazság kardjának kihúzásáról. Ez ha sebet ej t is, gyógyít, mikor 
kivágja a fekélyt. A Hochlandnak ez a kiadványa nagyon megszívlelendő tanul-
mányokat ad át a nagyobb nyilvánosságnak, Mihályi Ernő. 

M e r c e n i e r - P a r i s : L a p r iè re des eglises de r i te byzant in . II. Les pères 
benediktins d, Amay, a Chevetogne. 1939, 

A munka első kötete 1937-ben jelent meg. Megvan benne a görög Officium 
divinum és a szentségek liturgiája francia fordításban. A jelen kötet az Úr és 
a Szűzanya ünnepeit adja minden ünnep zsolozsmájának történetével, liturgikus 
és misztikus jelentőségével együtt. Kelet liturgiája nagyon gazdag. Tele van 
valláslélektani, dogma- és liturgiatörténeti szempontból nagyon értékes gondo-
latokkal. Nagy szolgálatot tettek tehát a chevetognei bencés atyák a liturgia-
történetnek és a további részletkutatások megkönnyítésének, mikor a görög litur-
giát francia nyelven is kiadták, M. E. 



D o m Anse lme Sto lz : Théologie de la myst ique. Éditions des bénédiktins d, 
Amay, Chevetogne. 

Ezt a munkát a P. Sz, 1936, évf.-ának 378—379, lapjain már ismertette. 
Most csak jelenti, hogy francia fordításban is megjelent. Most már francia nyel-
ven is olvashatók a tudós szerzőnek újszerű elgondolásai: hogyan tükröződnek 
az egyházatyák írásaiban a modern teológia misztikus elméletei. M, E. 

Gaston D e m a r e t O . S. B.: M a r i e de qu i est né Jesus. (I, Maternité Divine, 
284 p.; I I , L'Immaculée Conception, 262 p; III, La Grace de Marie, 230 p., Edit, 
Spes, Paris, 1938.) 

A szerzőtől 15 kötetre tervezett „Summa Mariana", amelynek ezen első 
három kötete a többi kötethez csak bevezetésül van szánva, kitűzött programmja 
szerint nemcsak a mariologia szorosan vett anyagát veszi fel tárgyalásába, ha-
nem arra Í6 vállalkozik, hogy a mariológiás szempontokkal és igazságokkal, 
amennyire lehetséges az egész dogmatika tárgykörét vonatkozásba hozza. 

Az első kötet a Bold. Szűz istenanyai méltóságát és erre való kiválasztott-
ságát tárgyalja, a második kötet a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját vizsgálja, 
majd a mariologia e két alappillérének lerakása után a harmadik kötet az Üd-
vözítő Anyjának kegyelemmel való teljességéről szól, amely utóbbinak kapcsán 
a természetfölötti rendről, megszentelő kegyelemről, a belénköntött erényekről, 
a Szentlélek ajándékairól aránytalanul hosszan (8S—216) tárgyal. 

Szerzőnk módszeres eljárásában erejét e spekulatív módszer alkalmazása 
mellett főképpen a dogmatörténeti föladat szolgálatába ál l í t ja: a dogmafejlődés 
egyes fázisait igen széleskörű forrásanyag felhasználásával kíséri. E mellett asz-
kétikus szempontokat is kielégít, K. G. 

Szentírástudomány. 

I . Paulus Gächte r S. J., Summa In t roduct ion is i n N o v u m T e s t a m e n t u m . 
Oeniponte/Lipsiae 1938. Fel, Rauch. X—252 1. Appendices 11 1, 

I I . H í ldebrandus H ö p f l O . S. B., In t roduct ion is in sacros utr iusque Tes ta -
m e n t i l ibros compendium. Vol. tertium: In t roduct io special is in N o v u m T e s t a -
mentum, editio quarta ex integro re t ractata , quam curavit Benno G u t O. S. B . 
Roma 1938, Anonima Libr. Catt. Italiana. XII—570 1. 36 lira. 

Az elmúlt év folyamán az újszövetségi bevezetéstudomány két ér tékes ka-
tolikus művel gazdagodott. Mindkét szerző elődjének a munkáját folytatja. P, 
Gächter bevezetésében említi, hogy Holzmeister Orbán S, J . 1924-ben kiadott 
műve (Summa Introductionis in N, T.) már évekkel ezelőtt kifogyott és a szerző 
őt bízta meg egy új kiadás elkészítésével, sőt a tetszésszerinti változtatáshoz és 
átalakításhoz is megadta a fölhatalmazást. Amint a könyv címlapja is mutatja, P. 
Gächter ezzel a jogával olyan mértékben élt, hogy könyve nem új kiadás, hanem 
önnálló mű lett. A Gut Benno átdolgozásában megjelent másik munka, a bencés 
hagyományosság szellemében, sokkal jobban ragaszkodik nagynevű elődjének 
örökségéhez. Az 1934, márc, 17-én elhunyt Höpfl Hildebrand, a római bencés 
főiskolának, az Anselmianumnak tanára háromkötetes ér tékes Introductiot írt, 
mely még a szerző életében több kiadást ért meg, Höpfl könyvét különösen a 
gazdag és jól átdolgozott anyag és bő irodalom te t te értékessé, de hiányzott 
belőle a világos áttekinthetőség. Ügy látszik, hogy ennek a kettős szempontnak 
megfelelően akarja a két jelenlegi anselmianumi tanár Miller Atanáz és Gut 
Benno a legújabb kiadást elkészíteni. Az eddig megjelent III. kötet, mely az 
újszövetségi bevezetéstudományt tartalmazza, teljes sikerrel oldotta meg a ket -
tős feladatot- Az előző gazdagságából semmit el nem hagyott, sőt az itt-ott elő-
forduló hiányokat pótolta, az irodalmat pedig úgyszólván teljessé tet te (1937-ig). 
A fő és albeosztások ügyes alkalmazásával, a betűtípusok szerencsés vá rakoz ta -
tásával és főképpen a hellyel és papírral nem takarékoskodó világos elrende-
zéssel könnyen át tekinthető művet adott, mely a dolgok gyors megtalálását és az 
emlékezet munkáját nagyon megkönnyíti. Ez pedig ugyancsak fontos egy kézi-
könyvnél. 



Ennek az első közös vonásnak ellenére azonban nem csak egyes részlet-
kérdésekben, hanem alapvető dologban, a szentírási bevezetéstudomány mód-
szertani kérdésében is eltér a két könyv szerzőinek véleménye. Hogy a fő kü-
lönbség miben áll, azt legvilágosabban két olyan példával szemleltethetem, 
melyről mindenki első pillanatra meggyőződhetik, ha a két könyvet kezébe veszi. 
A negyedik evangélium tárgyalásánál Gächter először beszél az ev. anyagel-
rendezéséről, nyelvéről és stílusáról („Primum nobis incumbit officium inspiciendi 
linguam et stílum Jo" 139. 1.), azután az ev. teljességéről, céljáról és irodalmi 
jellegéről, szerzőjéről, és csak az utolsó helyen ismerteti Szent János életét. 
Ezzel szemben Gut Benno Szent János életének alapos, a Szentírásra és hagyo-
mányra támaszkodó tárgyalása után részletesen foglalkozik a szentjánosi kér-
déssel (Gächter az első ev.-mal kapcsolatban teszi ezt) és csak a hagyomány 
adatainak felsorolása és mérlegelése után vizsgálja a belső irodalmi érveket. 
Vagyis Gächter a kérdéseket (az elsősorban történetieket is), mint irodalmi 
kérdéseket kezeli és bizonyos irodalmi jelenségekre túl nagy gondot fordít. A 
szentírási könyvek emberi szerzőjét irodalmi vizsgálódással magukból a köny-
vekből akarja megállapítani. Ezzel szemben már Höpfl a bevezetéstudományi 
kérdéseket elsősorban mint történeti kérdéseket vizsgálja és döntő érveknek 
az irodalmi, alanyi érveknél sokkal szilárdabb történeti érveket tekinti. Ebben 
aztán Gut is nagyon helyesen követi, sőt tovább is megy, midőn könyvében az 
evangéliumok tárgyalása előtt egy történeti áttekintésben ismerteti, illetőleg 
összegyűjti az evangéliumok létezését és hitelességét támogató legrégibb tanúkat 
a második század közepéig. Gächter tehát a szentírási irodalomtörténet kérdé-
seinél a hangsúlyt az irodalomra teszi, Höpfl—Gut könyve pedig a történelemre 
és az elsősorban történeti kérdéseket nagyon helyesen elsősorban történeti úton 
akarja megoldani. 

Ezt az általános megállapításunkat a tüzetesebb vizsgálat is igazolja. 
Gächter először egy rövid általános bevezetést hoz, mely már a legújabb 

kéziratokat pl. a Chester Beatty-féle papiruszokat is említi, A Vulgáta törté-
neténél azonban a legújabb szakaszról a Vulgáta-bizottság több mint három 
évtizedes fontos munkájáról már nem tesz említést. Talán azért, mert újszö-
vetségi könyv eddig még nem jelent meg?! 

Az első evangéliumot szerinte eredetileg nem arámul, hanem héberül írták 
(64. 1.) Kr, u. 40—48 között. A görög fordítás 80—90-ben készült, de lehetséges-
nek tartja, hogy 60—70 között. Már ez a megállapítása — melyet azonban nem 
bizonyít — is sejteti, hogy a szinoptikus kérdésben nem a kölcsönös függés 
(még Lk.-nak Mk.-tól való függését is tagadja 135. 1.), hanem a szóbeli hagyo-
mány (traditio oralis), az apostoli igehirdetés alapján keresi a megoldást (135- 1.). 
Nagyon behatóan foglalkozik a negyedik evangélium stílusformáival. Az Ür 
Jézus beszédeiben művészi szerkezetet vél felfedezni. Ebből aztán azt a merész 
következtetést vonja le, hogy a negyedik evangélium közvetlen szerzője nem 
Szent János, Elismeri, hogy a szentjánosi igehirdetés alapján készült a 90-es 
években, de megfogalmazója nem Szent János, hanem az ő görög tolmácsa, aki 
az öreg apostol vezetése mellett úgy oldotta meg feladatát, hogy a negyedik 
ev, tökéletesen a szentjánosi igehirdetést tartalmazza. Nagyobbrészt belső, iro-
dalmi érvekre támaszkodik a szerzőnek az a nézete is, hogy a negyedik ev, 
eredeti alakja, mondjuk első kiadása, rövidebb volt, mint a mostani. Egyes ré-
szek, mint például 1, 6—9; 1, 13, 15; 13, 34—35, továbbá a 15., 16. és 21. fe-
jezet későbbi, de ugyanattól a szerzőtől származó betoldások. Az 5, 3b—4-t és 
a házasságtörő asszony perikópáját (7, 53—8, 11.) nem tartja szentjánosínak. 

Ezeket a véleményeket, különösen a fogalmazóra és a későbbi betoldá-
sokra vonatkozókat nem tudjuk magunkévá tenni, mert kérdés, hogy a ritmikus 
felépítés és a szabályszerű anyagelrendezés, melyekben olyan sok bizonytalanság 
és erőltetettség van, följogosít-e ilyen messzemenő megállapításokra? A szer-
zőség kérdése ugyanis elsősorban történeti kérdés és azért nézetünk szerint 
itt elsősorban a történeti érvek és források jöhetnek tekintetbe. Azok pedig 
fogalmazóról és egy bizonyos második kiadásról nem szólnak semmit. De a belső 
érvek (pl. a negyedik evangélium egységes stílusa), sem kedveznek ennek a 
föltevésnek. 
Pannonhalmi Szemle 25 



Az újszövetség levélirodalmának tárgyalását meglepően rövidre fogta a 
szerző. De azért itt is találunk egy-két merészebb véleményt. Az irodalmi szem-
pontok túltengésének a következmenye lehet, hogy a mű és annak szerzője 
közé szeret egy fogalmazót (redactor) közbeiktatni. Ez a föltevés megokolt a 
Zsid. levélnél, de erőltetettnek látszik több szentpáll levélnél és a katolikus 
leveleknél. A Róm. és Ef. levélnél pedig egyenesen érthetetlen. Ezeknek a 
gazdag- és nehéz-tartalmú leveleknek az anyagát olyan részletesen kellett volna 
Szent Pálnak a fogalmazóval közölnie és azután munkáját átjavítania, hogy a 
közvetlen diktálás egészen biztosan kevesebb munkát jelentett. Nem is kell 
említeni, hogy erről a bizonyos fogalmazóról semmi történeti adatunk sincs! 

Az eddig felsoroltak és még sok apróbb vélemény, melyeknek tárgyalására 
itt nem térhetünk ki, azt a meggyőződést keltet ték bennünk, hogy a szerző 
túlságosan könnyen meghódol az új és eléggé még nem igazolt kritikai nézetek-
nek. Ezért, ha műve, mint merész nekivágás új útak keresésének, tiszteletet és 
figyelmet is érdemel és további kutatásra ösztönöz, szép latinsága, kiváló 
nyomdatechnikája és ízléses kiállítása ellenére sem való tankönyvnek. Ter je-
delmének rövidsége ugyanis nem az összes kérdések tömör összefoglalásának, 
hanem más vélemények mellőzésének köszönhető. Ezekre vonatkozóan ugyanis 
nagyobb kézikönyvre utal (X. 1.), többek között a Gut Benno átdolgozásában 
megjelent Höpfl-féle Introductióra. És mondhatjuk, hogy méltán, mert ez utób-
biban, mint Holtzmeíster Orbán S. J. is megállapítja: ,,a tudományosság valódi 
egyházias érzülettel párosul" (Biblica Vol. 20, p. 91.). Ez a kézikönyv az új-
szövetségre vonatkozó eddigi kutatás összes fontosabb eredményét összefoglalja. 
Különösen alapos a harmadik ev. történeti megbízhatóságával kapcsolatban a 
Quirinus-féle összeírás és a 2 nemzetségtábla (Mt. és Lk.) összeegyeztetésére 
vonatkozó eddigi vélemények és eredmények földolgozása. A szinoptikus kér-
dést higgadtan és kimerítően tárgyalja. Ismerteti a tényeket az egyezéseket és 
eltéréseket, majd rövid történeti át tekintés után a jelenlegi vélemények út-
vesztőjében úgy iparkodik rendet teremteni, hogy azokat három alapvető fel-
tevésre vezeti vissza. Mégpedig az írott kútfők, a kölcsönös függés és a szóbeli 
hagyomány elméletére. A valószínű megoldáshoz ebből a három elméletből ösz-
szeszedi mindazokat az elemeket, melyek a régi hagyománnyal és az egyes 
evangéliumok irodalmi sajátságaival egyaránt összhangban állnak. Az időrendi 
kérdéseket nem csak egyes adódó alkalmakkor (pl. a negyedik ev-ml kapcso-
latban: az Ür Jézus nyilvános életének időtartama, a keresztrefeszítés napja és 
órája 244—250. 1.) ismerteti részletesen, hanem a függelékben az evangéliumok 
tanúiról (525. 1.) és az újszövetségi iratok koráról pontos és az eseményeket 
együttnéző kortörténeti táblázatot is ad. 

A szentpáli iratokkal kapcsolatos kérdéseket is (pl. a fogságból írt levelek 
keltezésének helye, a Gal- levél címzettei stb.) nagyon részletesen vizsgálja. 
De ugyanígy jár el a katolikus levelek és a Jel, könyvének ismertetésénél is, 

A könyvben szereplő összes szerzőknek pontos, betűrendes jegyzéke és 
egy bő tárgymutató teszi a könyvet könnyen kezelhetővé és a tudományos munka 
jól használható segédeszközévé. 

Mindezen jótulajdonságok miatt nem csak szakembereknek, hanem főleg 
szelleme miatt tankönyvnek is igen ajánlható. Erre a célra ugyan — legalábbis 
hazai viszonylatban — kissé terjedelmesnek látszik, de ezen könnyű segíteni, A 
nagyon részletes irodalmi tájékoztatás jó segítség és útmutatás a további ku-
tató munkánál, míg rendszeressége és alapossága példakép lehet a szentírástu-
dományi dolgozatok és munkák készítésénél. Deák Anasztáz. 

Hítvédelem, 
T o m k a Ágoston, S. J.: M o d e r n h i t v é d e l m i kérdések . Bp., 1939. Korda R, T . 

kiadása. 
Az olyan hitvédelem, mely az ellenfelek állításainak jól-rosszul sikerült 

cáfolgatásaiban merül ki, — ma nem korigény. De nagy szükségünk van olyan 
könyvekre, melyek magát a katolikus igazságot tár ják föl, alapvető tanításaival 
és a belőlük fakadó egészséges életigenléssel. Ma csak néhány legfontosabb ellen-



vetést kell megcáfolnunk és megoldásukkal is mindig inkább csak a megingat-
hatat lan alapon épülő katolikus életideált kell kidomborítanunk. — Tomka Ágos-
ton kitűnően oldja meg ezt a korkövetelményt! Könyvét a nagyközönség kis cso-
por t j a számára írta: az ifjúságnak — mégpedig magánhasználatra. Ezt a célt 
szolgálja a részletes név- és tárgymutató is. Első pillanatra furcsán hat az egyes 
részek A, B, C, — 1, 2, 3, stb, pontokra szétszabdalása; ez inkább csak az erősen 
vizuális típúsú fiúk számára jelentene nagy előnyt, — egy időre, t, i, amíg lel-
kükben is egészen át nem dolgozták a fiatal évek során úgyis előkerülő kérdések 
katolikus megoldását. Az erőszakoltnak látszó beosztottságnak igazi okára is 
maga a szerző figyelmeztet: könyvét használhatjuk tankönyvnek is: csak át kell 
elmélkednünk a leadásra kerülő anyagot — az adott szilárd váz alapján. Ezért 
ad Tomka még tanítástervet is, A tárgyalt anyag szervesen foglalja össze mind-
azokat a (néha a hitvédelem körén kívül eső) kérdéseket, melyek megoldása erős 
alap az öntudatos katolikus életre, A legfontosabb — ma is kísértő eltévelye-
dések rövid „elintézését" is az Isten létéről szóló részhez csatolta, mindig a 
pozitív tanra ügyelő záró sorokkal, pl,: „Nem kell félni a materialistáktól. Isten-
ről, a legtökéletesebb valóságról nem lehet kimutatni a nemlétet, akármilyen el-
méleteket állítsanak is fel (43. 1,)," Nagyon figyelemreméltó ez a világlátás: „Az 
a tétel igaz, mely minden körülmények között üdvös hatásúnak mutatkozik, mely 
mindenkor vigasztalásnak, új életkedvnek forrása, mely mindenkor kultúrtényező." 
(47, 1.) Nagy érték e könyvben az a férfias hang, mely egy-egy kérdést lezár, 
pl,: „A férfiember nem szívesen ad ja másnak hódolatát, és akinek meghódol, 
attól elvárja, hogy igazán kiváló legyen. Jézusnak bátran meghódolhatunk; ki-
válóbbat, nagyobbat, szentebbet, erösebbet, ideálisabbat, jobbat, — egyszóval ne-
künk valóbbat , . . nem találunk az emberek fiai között." (181, 1.) Ilyen kiváló-
ságok mellett kár volna kis hibákat keresgélnünk, mint pl. azt, hogy az elv, 
alap, ok (princípium, ratio, causa) fogalmait nem különíti el egymástól, — pedig 
három sorban megtehetné — és akkor minden kevésbbé iskolázott olvasója vilá-
gosan látná, hogy „mindennek van elégséges oka", — Isten létének viszont elég-
séges alapja van. Tomka nagy tudással és apostoli lelkesedéssel megírt könyve 
nemcsak „sokat markolt" (amint szerényen mondja a bevezetésben), hanem igazán 
„sokat is fogott"! Bárcsak hittanórák és magánelmélkedések anyaga lenne az a 
férfias katolikus hitvallás, mellyel a szerző — mintegy búcsúzóul — lezárja 
könyvét: Uralkodjék Krisztus mindenkinek a lelkében, mindörökké! R. S. R. 

, Lelkíélet. 
Zsolozsmáskönyv. A római breviárium zsolozsmái latin-magyar nyelven. 

Szent István-Társulat, Budapest. 560 lap. 
Áldozat és kerete, az imádság, e kettő együtt a teljes liturgikus ünnep. 

Az áldozati cselekmény csendjében hallgatagon meghúzódó, vagy épen csak 
megpendített, esetleg jobban is kifejtett gondolatok ott élnek, csengnek tovább 
a napi zsolozsma hóráiban, hogy újra visszavezessenek a csúcsponthoz, az áldo-
zathoz. Elég például elmélkedve végígimádkoznunk karácsonynak sok hodie-vel, 
má-val ujjongó officiumát s lehetetlen meg nem érezni benne, hogy ezen az 
ünnepen a Megtestesülés nagy ti tka újból maivá lesz, ha titokzatos, szakra-
mentálís módon is, de mégis csak valósággal. — A szentmise mélységei már 
régebben megnyiltak a latinul nem tudók számára, de még mindig hét pecséttel el-
zárt könyv maradt az Egyház ősi imádságoskönyve. Pedig eredetét tekintve egyál-
talán nem mondható kizárólagosan a papokénak és szerzetesekének. A név nél-
kül a háttérben szerényen meghúzódó fordítónak ez az igazán minden dicsé-
retet megérdemlő munkája most megpróbálja, hogy az ősi imádságoskönyvet a 
hívek ímádságoskönyvévé tegye. Az egyházi év tizenhat nagy ünnepének tel-
jes zsolozsmáját közli latin-magyar nyelven. Ott van köztük majdnem minden 
évszázadból egy-egy officium, a kor imádságos lelkének, érzéseinek visszatük-
rözése, — A legmelegebben ajánljuk azoknok, akiknek lelkében él a sentire 
cum Ecclesia, az Egyházzal együttérzés. Az Egyház, a misztikus Krisztus imád-
ságába kapcsolódás, ennek az imádságnak néha keménynek tetsző fegyelme bi-
zonyára jótékonyan hat majd egyéni imádságos életükre is. Vida Szabolcs. 



G á l f i y László S. J . ; Is tení íú í é l e t ü n k . Bp. A Szent István-Társulat kiadása. 
1939. 559 1. 

A „legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok tökéletes' ' parancsának, éle-
tünk nagy feladatának egyetlen megoldása: az istenfiúi élet valóraélése önma-
gunkban, annak erejéből, aki minket megerősít. Ennek az eleven életközösségnek 
világába vezet minket Gálffy László, nagy hozzáértéssel és páratlan lelki finom-
sággal: az Atyából születünk, az Atyából élünk a Fiú által a Szentlélek erejé-
ben — ez az ő hatalmas terjedelmű (559 1.) könyvének leglényege. Az istenfiúi 
élet eredete, fejlődése és beteljesedése az egész munkát három nagy részre osztja; 
e részeken belül ú j ra hármas tagoltság fogja össze az egy-két lapnyi terjedelmű 
fejezeteket. Igen fontos ez a szilárd váz, mert nélküle könnyen eltévednénk abban 
a nagy anyagban, melyet a szerző alázatossága gyakran élénkít az aszkétikus és 
misztikus irodalom legszebb sorainak idézésével. — Az egész könyvön végigvonul 
az egészséges katolikus életigenlés, a természetesre épülő, azt fölemelő és töké-
letesítő természetfölöttiség gondolata. A manapság annyira elszaporodó — sok-
szor bizony egyik-másik lelki életformát túlzottan kiemelő — aszkétikus iroda-
lomban különösen ez a józan szilárdság a könyv legnagyobb értéke. Az önmeg-
tagadás és a katolikus aszkézis mély értelmét ragadja meg, amikor úgy állí t ja 
be az istenfiúi életbe, mint a ,,nagyratörő életlendület szükséges eszközét: "Az 
önmegtagadás nem puszta világmegveté6. Mi nem vetünk meg semmit. És ha 
istenfiúi életünknek az önmegtagadás által valamely emberi értéket áldozatul ho-
zunk, az nem világmegvetés, hanem a magasabb értékek keresése. Nem kiüresí-
teni, hanem gazdagítani akar. Nem torzképet akar csinálni belőlünk, hanem a 
legvirágzóbb isteni élet összhangját 6egít megteremteni." Nem szabadságfosztás 
ez, hanem szabadulás a lélek bilincseiből és — az igazi szabadság biztosítéka. 
Csupa igenlő, egészségesen kibontakozó katolikus tanítás!: „Istennek szolgálni 
annyi, mint uralkodni". Szépen mutat rá, hogy a közömbösség nem az értelem 
dolga, hanem az akaraterőé. Az istenfiúi élet egészséges, derűs élet alapja és „a 
beteges lelkület legerősebb ellensége" (173. 1.). — Az istenfiúi élet és emberi 
élet c. fejezetben (189—205, 1.) nagy finomsággal muta t ja be Krisztust — szent 
embersége oldaláról: nagyon közelállónak rajzolja, testvéries melegségben fűzi 
hozzánk Jézust, de csak azért, hogy annál jobban kicsattanjon az igazság: „Isten 
Fiában az emberi is az isteni életnek hirdetője, eszköze, kisugárzása és diadala," 
Német szerzők (W, Sierp S. J. és Lippert S, J.) nyomán finom érzékkel ír Szent 
Benedek Krisztus-képéről is: Ő elsősorban „az imádásra méltó Isten és a jövő 
dicsőség királya"; a bencés beata pacis visio „előképe és előíze a diadalmas Egy-
háznak"; ebből a lelkületből fakad a bencés jellem „kiegyensúlyozott nyugalma 
és összhangja"; mint egyetlen szent, akként Szent Benedek sem akar ja megosz-
tani az egy Krisztust, „hiszen már a szent liturgiában való életben a mult, jövő 
és jelen Krisztusával élünk együtt". (221—222. 1.) — A férfias vallásosságot 
emeli ki: „A krisztusi életfelfogás . . , követel bizonyos férfiasságot még a nőktől 
is. De a férfiaktól nőiességet soha, csak férfias jellemük lecsiszolását és töké-
letességét". (235. 1.) A vakbuzgÓ6ág ellen Szent Bernáttal : „A testnek friss erő 
kell, a léleknek lendület, a felebarátnak követendő jópélda, Istennek pedig di-
csőség". 289. 1.) Mind a négyet szolgálja Gálffy könyve, mind a négyre ad 
krisztusi tanácsokat, — nem újakat, hiszen nem is lehet, — de új módon, meleg 
átéléssel, egyszerű és világos stílusban, a lelkiatya biztos és szerető szívével. 

Rezek S. Román. 

A l f r e d de Soras: A c t i o n Ca tho l ique et A c t i o n tempore l le . Paris, Spes,. 
224 1. 12 fr. 

François C h a r m o t : L a D o c t r i n e spir i tuel le des H o m m e s d 'Act ion . Paris, 
Spes, 352 1. 20 fr. 

Két szép és szükséges könyv papoknak, az egyházi munkában résztvevő 
világiaknak egyaránt. Mindkettő arról beszél, hogyan kell a természetfölöttinek 
á t já rn ia azokat, kik a külső tevékenységre adják magukat. Az első főkép a 
katolikus társadalmi tevékenységnek a viszonyát vizsgálja a mindennapi élettel 
a politika, a szakszervezetek terén, Charmot könyve pedig arra tanít meg ben-
nünket , hogy a tevékenység, a cselekvő élet hogyan lehet az életszentség forrása. 
Szép, tanulságos könyv mind a kettő. Bárcsak olvasnák mentől többen. 1. s 



Lantos-Kíss A n t a l : D i á k o k l e l k ia ty ja . Szalézi Müvek kiadása. Rákospalota. 
„Diákok lelkiatyja és lelkiatyát kereső diák, — ez az a két férfieszmény, 

amelyet hirdet és kutat ez a könyv. Várunk benneteket, jöjjetek, hiszen napon-
ként érezzük, mennyire szükség van rátok! Hozzátok meg a küzdő magyar if jú-
ságnak a mélyebb lelkiséget!" 

Ezt a vágyat érezzük mi is a könyv elolvasása után. A könyv maga is két 
részből áll: az egyik az eszményi lelkiatyát ál l í t ja elénk, a másik rész pedig az 
i f j ú önnevelését tárgyalja. 

Minden sorából a való élet, a bőséges tapasztalat (számtalan diák-levélből 
idéz), egy diákjait , lelkifiait szerető szív szól hozzánk. Lantos-Kiss Antal magas 
és nehezen elérhető eszményképet állít fiai elé, de ezt az eszményképet mindig 
a valóság világába tudja beállítani és mindig számol azzal, hogy embereknek, 
még hozzá diákoknak kell ezt az eszményképet megvalósítaniuk. Legnagyobb ér-
téke a könyvnek, hogy az eszmények eléréséhez megadja a gyakorlati eszközöket 
is. Ezt a gyakorlati szellemet üdvözöltük eddig is Lantos-Kiss Antal könyveiben 
és kívánjuk, hogy sok ilyen, a magyar fiatalság magasabb lelkiéletét szolgáló 
könyve jelenjen még meg. 

Kr isz tus kalóza: M a i f e i G iacomo írásai . Szalézi művek kiadása. 
Ki Krisztus kalóza? Az a kemény, egészséges, vidám, élettől duzzadó, ra-

gyogó tiszta lelkű, lángoló szeretetű, Krisztusért mindent feláldozó, apostoli 
buzgóságú i f jú , aki e sorokból és a címlapról is felénk mosolyog. Maffei Giacomo 
valóban „Krisztus kalóza" volt. Szorgalmasan tanult, még többet imádkozott, de 
igen sokat tett Krisztusért; és mindezt rövid 21 év alatt! Az Actio Catolica leg-
lelkesebb munkatársa volt és szíve irgalmasságáról a szegényei tudnának be-
szélni. Kemény küzdelemben alakította ki lelkét Krisztushoz hasonlóvá. Nagyon 
megragad minket Istennel szemben való kedves közvetlensége. Lelki 
mélységgel, valóságos szentséggel párosult józan realitás: ez jellemzi őt. Ép 
ezért lehet a mai ifjúság példaképe. És kell is, hogy az legyen! Bárcsak sok 
i f j ú lélekben találna visszhangra naplójának egyik sora: „Tökéletesítsük magun-
kat, hogy másokat is tökéletesíthessünk!" 

L e l k í é l e t k is könyve i : 33. és 34. szám. Maccono—Trugly: A tökéletes bánat 
é s Gerely Jolán: Szűz Mária nyomában. Szalézi művek kiadása. 
-, A kis könyv célja, hogy a tökéletes bánat fontosságát, hatásait megismertesse 
és gyakorlását minél szélesebb körben elterjessze. Ismerteti a tökéletes bánat 
bűntörlő hatását a szentgyónáson kívül, a tökéletes és tökéletlen bánat közti kü-
lönbséget, a tökéletes bánatnak a tökéletes szeretettel való egyenlőségét és a tö-
kéletes bánat felindítását. 

Gerely Jolán a „Mária Kongregációban" megjelent cikkeit adja egy külön 
könyvbe összegyűjtve. Az evangéliumnak Szűz Máriáról szóló egy-egy sorához 
fűzi gyakorlati, a mai élethez alkalmazkodó, de a mellett magas eszményű el-
mélkedéseit. Az egész könyv célja: hogyan élhetjük a mai életben Szűz Mária 
életét és hogyan utánozhatjuk öt? Nagyon a jánl juk az érettebb leányifjúságnak, 
Kis alakjánál fogva alkalmas arra, hogy magunknál hordozzuk és több-
ször elolvasva, elmélkedjünk felette. —yl— 

W i m m e r M . Anselm: A l i turgia tüzében. Kiadja a Szociális Missziótársulat 
Budapesten, 1939. 

Az apostoli lelkületű Wimmer atya működésének egyre erősödő lelki vissz-
hangja, az a hatás, melyet előadásai és lelkigyakorlatai hallgatóinak folyton nö-
vekvő táborában kiváltanak, annak a bizonysága, hogy meglátta a lelki meg-
újulásra vágyódók szellemi igényeit s ezen igényeket ki tudja elégíteni. Előadásai, 
melyeket legújabb könyvében összegyűjtve ad át a nagy nyilvánosságnak, széles 
körökben vannak hivatva missziót teljesíteni. Nem elméleti fejtegetéseket ad a 
liturgiáról, hanem bemutatja a keresztény élet egész terjedelmét a liturgia fé-
nyében. Ezt a földi létet égi fénnyel beragyogó tűz a megváltás nagy misztériu-
mából árasz t ja el a liturgián keresztül kegyelemmel mindazokat, akik lelküket 
feltárják befogadására. Régen megszokott, mégis, sajnos, ismeretlen vagy nem 



eléggé ismert lelki értékek meglátására nyitogatja a hívő szemet ez a jó könyv, 
melyet a Szociális Missziótársulat nemes ízlésű köntösben tesz a katolikus értel-
miség asztalára, M. E. 

M ü l l e r Lajos S. J.: J e r t e k , imádjuk - . . Budapest, 1937. Korda kiadás. 
Ára P 1.20. 

Bougaud, Prohászka és Hattler műveinek felhasználásával készült elmél-
kedéssorozatában a neves szerző mesteri kézzel fogja össze az Oltáriszentségről 
szóló katolikus tanítást. Nem dogmatikai fej tegetés volt az eucharisztiás nové-
nához punktákat adónak célja. Szolidan tárgyilagos híttani felkészültséggel meg-
írt elmélkedései elsősorban is arra törekedtek, hogy csodálattal, hálás szeretettel 
alázatos hitben leboruló imádással töltse el az elmélkedő lelkét a legméltósá-
gosabb Otáriszentség iránt. Ezt a célt a novénáskötet nem csupán könnyed stí-
lusával és egészen gyakorlati jellegű feldolgozásával éri el, hanem mindenek előtt 
írójának áttüzesedett meggyőződésével. A kis munka mindenképen alkalmas arra, 
hogy a lelkeket elvigye a tabernákulum elé. 

H a j d ó k János S, J.: K i r á l y i élet — k i r á l y i vér (Euchar iszt ia és if júság). 
Korda R. T. kiadása. Ára P 2,50. 

Királyi életre akar ja királyi vérrel nevelni e könyv a magyar ifjúságot. 
Ezért eszményekért lelkesedő fiatalság előtt felragyogtatja meglepően új, az asz-
kétikus-lelki irodalomban szinte szokatlanul merész és költői stílusú lapjain az 
Eucharisztia csodás mélységeit, erőssé, hőssé, kírályían nemessé tevő hatalmát. 
Az ifjúság lelkét egészen lekötő modern problémák sikeres megoldásán mutat ja 
be a tárgyszeretettől, nemkülönben a fiatal olvasói iránti meleg együttérzéstől és 
őszinte emelni akarástól á tfűtöt t szerző azt a nagy elgondolását, mely egyedül 
Krisztus szentséges testében és vérében tudja keresni és megtalálni a felfelé törő 
lelkek jogos igényeinek kielégítését, A felvetett ifjúsági problémák, melyek me-
rész nekilendüléssel átfogják az egész modern diákéletet, kutatva, forrongva, 
vergődve találnak megoldást az olvasóival mindenben együttérző és őket mégis 
biztos kézzel irányítani tudó szerző fejtegetéseiben. Fáradozásának jutalma a 
műve nyomán Krisztus kenyeréből nagy kedvvel táplálkozó, Krisztus véréből 
szomjúhozva töltekező ifjúság Krisztus-szeretete lesz. Könyve mindenképen alkal-
mas olyan fiatalság kialakítására, mely erős tud lenni a viharzónába került 
lélek küzdelmeiben és öntudatosan érezheti magát az élet irányítójának, mivel 
van bátorsága isteni gondolatokkal, lüktető eszméknek körülhordozására az ala-
csonyan járó hétköznapokban. Az érettebb ifjúságnak, ifjúsági vezetőknek, eucha-
risztiás életre törekvőknek egyaránt sokat nyúj tó vezérkönyv le6Z e munka, 

Euchar iszt ia . Az Oltáriszentségnek hittani és erkölcsi tartalma. Többek köz-
reműködésével összeál l í totta: Bangha B é l a S. J . Budapest, 1938, Korda R. T. 
kiadása. 

A budapesti eucharisztikus világkongresszusra a jóakaratú embereknek bé-
két szerző szeretet jegyében összegyűlt tömegek azzal a lélekalakító boldog meg-
győződéssel gazdagodtak a fényes ünnepségekben, hogy az Oltáriszentség a vi-
lágot legyőző hit, a krisztusi kinyilatkoztatás örök foglalata és az életszentség 
legtisztább forrása. Arra tanít a magyar katolikus közélet legkiválóbbjainak köz-
reműködésével szerkesztett kongresszusi emlékkönyv is, hogy mindazoknak, kik 
Isten házát lakják, azaz Krisztus Egyházának, misztikus testének tagjai és akik 
Krisztus királyi asztalánál étkezhetnek, az Oltáriszentség nyúj that ja az egész 
emberi életet inspiráló, felemelő erőt. Ezt hirdeti Tóth Tihamér, Borbély páter, 
Szamek dr. dogmatikai vonatkozású értekezése, ezt értetik meg velünk az er-
kölcstani é6 aszketikus irányú fejezetek Schmiedt Béla dr, Dombi Márk dr,, 
Székely László dr. tollából, ezt tárgyalják a liturgiába, az eucharisztiás létmódú 
Krisztust létrehozó és az eucharisztikus Krisztusból megszentelődő Egyház, mint 
corpus Christi mysticum működésébe vágó traktátusok (Csávossy Elemér dr,, 
Breyer István dr., Szunyogh Xavér dr., Szántay-Szémán István dr.) De e nagy-
szabású mű arról is meggyőz bennünket, hogy a legméltóságosabb Oltáriszentség 
nemcsak a lelkek természetfeletti életigényeit elégíti ki csupán, amennyiben ma-



gát a kegyelmek teljességét, Krisztust adja nekünk és így az egyesek erkölcseit 
fegyelmezve, értelmüket megvilágosítva, kultuszéletüket megszentelve üdvözíti 
őket, hanem az emberi társadalmat is magához emeli, a közösséget is megszenteli, 
mégpedig azáltal, hogy művészi, irodalmi, politikai és gazdasági törekvéseinek 
határozott irányt, komoly kiegyensúlyozottságot, éggel és földdel egyaránt szá-
moló harmóniát ad, amint ezt Glattfelder püspök úr és az Oltáriszentségnek a 
különféle fentjelzett kérdésekhez való viszonyát és szerepét tárgyaló értekezé-
sekből láthatjuk. A mű 18 szerzőjének igen élvezetes, tanulságos és gondolatokat 
keltő formában sikerült tudásának, Eucharisztiából táplálkozó lelkének legjavát 
adnia annak a magyar közönségnek, mely talán még évtizedek multán is a Kon-
gresszus élményeiből fog lelkesedést és szeretetet meríteni az Élet Kenyere iránt. 

Egy öreg pap: T e m e t ő n k sír jai . Budapest, 1939. Korda R. T. 
„A Szív" olvasói heteken keresztül várták az „öreg pap" neve alá elrej-

tőzött, kedvesen elbészelgető plébános sorait, aki olyan sok mély igazságot tudott 
nekik elmondani a temető néma kertjének lakóiról. Ezek a mélyértelmű, komo-
lyan nevelőhatású, tárcaszerű könnyedségükkel mégis érdekfeszítő elbeszélések 
most egy kedves kötetben láttak nyomdafestéket. Különösen a halottak hónap-
jában tölt be ez a szórakoztatva tanító könyvecske igen hasznos küldetést. Mint 
mákkupai temető közepén felállított kereszt, Isten igazságosságára figyelmezteti 
a sírok lakóit és azok látogatóit, addig az élet országútjára Isten irgalmasságát 
hirdeti ki a temető árkánál felállított feszület. Ennek a feszületnek szerepét 
akar ja betölteni a jó öreg plébános, aki a temetőbe elkísért híveinek sírjainál 
mondja el bizalomra, de komoly életjobbításra is buzdító gondolatait azoknak, 
akik mégcsak készülnek a földi békesség kertjébe, a temetőbe. 

Dr. Juhász Gergely. 
? 

Irodalom. 
O r b á n Dezső: F . D . 6438, Könyvbarátok kis könyvei. Egyetemi Nyomda. Bp. 
Talán a legkülönösebb ifjúsági regénynek mondhatjuk Orbán Dezső ú j 

könyvét. De ép ez a különösség, tárgyának, elképzeléseinek és előadásának 
szokatlan újszerűsége teszi lebilincselően érdekes olvasmánnyá. A XXVI. szá-
zadnak, a természethez visszatért leegyszerűsödött nyugalmas kornak embere 
í r ja ezt a történeti regényt, amelyben a technikai csodák forrongó századát, a 
XXII. századot mutatja be néhány ember regényes sorsán keresztül. A távol-
ságot, időt legyőző találmányok korszaka ez, az emberi élet egészen sajátos be-
rendezkedésével. A regényhősök sorsa ahhoz a világeseményhez vezet el, amely 
megváltoztatta az addigi végsőkig fokozott technikai világképet: az elektromos 
energiákat hatalmában tartó Nyugat és az életet fenntartó vitamin-gyárakat 
birtokló Kelet között. Kelet sárga mérnökei az atom-robbantó mótor segítségé-
vel a nap elektromos energiáit akarják hasznosítani s Nyugat eller. a világ-
hatalmat magukhoz ragadni. Kísérletüket az utolsó pillanatban hiúsítják meg 
Nyugat emberei, de világ-katasztrófát idéznek elő, amely új képet ad a Föld 
életének. 

A technika érdekességei iránt fogékony fiatal lelkek mindent megtalálnak 
ebben a könyvben, ami a képzeletet foglalkoztatni szokta, a legizgalmasabb re-
gények érdekességével együtt. , Hrotkó Kristóf. 

Ida F r i e d e r i k e Coudenhove: Egy hősi é le t hősi legendája. (Szent István- • 
Társulat kiadása.) 291 o. 

A ma divatos életrajzregények átlagából üde kivételként emelkedik ki 
művészi hangjával és nemes emelkedettségével ez a regény, mely Ward Mária 
életét pergeti le, hol finom, sejtelmes árnyalással, hol pedig kemény férfias vo-
násokkal, Elnagyolt s csak azokat az állomásokat tar t ja szemmel, melyek e 
nagy lélek fejlődésében lényegesek. Minek is szaporítani a szót! Egy-egy találó 
hasonlat oldalakat beszél, s szinte egy életre belénk vésődik Ward Mária gye-
rekkorának Angliája, az első gyerekszerelem könnyes rózsafelhője, a második 
és utolsó szerelme, mely már nem földi jegyesért ég, saját és társulatának nagy 



megpróbáltatásai és mindez úgy hat, mint egy véresen igaz gyönyörű legenda. 
Ez a nemes munka Thurzó Gáborban méltó fordítót is kapott . 

Zaymus G y u l a : János mester . Regényes korrajz a Buda felszabadítását 
követő időkből. Szent István-Társulat kiadása. 294 1. 

A regény váza már megszokott: kemény, markáns arcú férfi s egy szőke 
leány találkozik, a meglátás és megszeretés egy pillanat műve. Ámde jő az 
átkos intrika és a leányt épen eljegyzése éjjelén ragadják el. De nem kell 
megijedni, mert a főhőst kemény fából faragták, kedvese keresésére indul, ka-
landok, megpróbáltatások hosszú sora, de végül mégis ő kerekedik fölül, ki-
süthet a nap. 

Ha csak ennyi volna az egész, szó nélkül mehetnénk tovább, hisz a pony-
vától fel az igényesebb irodalomig ezt kérődzik vissza unos-untalan. Azonban 
Z. nagyobb igényű, e megszokott cselekmény mögé felrajzol ja Budát a maga 
idegen életével és ma is kísértő magyar problémákat vet fel. 

Kemény idők jártak akkoriban, a török visszajáró réme még mindig ijesz-
tett és dúlt a fekete halál. Ezt a végletek között hánykódó korhangulatot néha 
egész biztos kézzel találja el. Emberei azonban végletesek, vagy makulátlanok, 
vagy pedig fenékig rosszak, s ennek megfelelően idomul külső alakjuk is: a jók 
szépek, a gonoszok csúfak. A főhős idegen ajkú kalandor, Buda német környeze-
tében magyarbarát hangokat üt meg, noha magyarul sem tud. Miért, hol sze-
rette meg a magyar földet, magyar népet? Az a megokolás pedig, hogy estén-
ként a romokban fekvő város történetére kíváncsian „Mátyás király udvarában 
élt, teremről-teremre járt és csodálta a sok szépséget, mely a könyvből lelki 
szemei elé tárult, s ezeken keresztül szerette meg a magyar népet", nagyon 
jókaias. A kis Hertelendy Gábor lelki fejlődését sem lát juk, így deus ex ma-
chinaként hat idegen környezetben magyarrá ébredése. F á j ó és aktuális prob-
lémát vet fel, hogy a magyar kisebbségben él saját hazájában, művészien kifej-
teni, megoldani azonban nem sikerült. Ezt valószínűen a 6zerző is érezte s ezért 
ragasztotta a cím után a „regényes kor ra jz" címkét, csak hogy ez nem lehet 
mentség oly író számára, ki ilyen nehéz, de szép feladattal is meg tud b i r -
kózni, ha akar. G. R. 

K e r é n y i Olá f ; A m a g y a r népiesség út törő i . I . (Nagy János, szanyi plé-
bános élete és irodalmi munkássága.) Pannonhalmi füzetek 23. 1939. 96 1. 

Horváth János (A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig) mutatott 
rá először arra a XVIII. századi lassú erjedésre, mely Pázmány és Gyöngyösi 
hagyományát Faludin keresztül feldolgozva, előkészíti az útat Petőfi és Arany 
népiességéig. Nagy János, volt jezsuita ennek a népiességnek egyszerű mun-
kása, nem nagy tehetség. Faludí szellemében Révai Miklós személyén keresztül 
kapcsolódik bele kora áramlatába, s ha nem is adott sokat, „megérezte a népi 
lélek egyszerűségét, naívságát s megalkotta önkénytelenül is a népi naiv gon-
dolkodásnak megfelelő dalt, a népdalműfajt". Életét és munkásságát a szerző 
szorgalmas munkával gyűj töt te össze é6 dolgozta fel, és így már egy munkával 
több van ahhoz a nagy összefoglaláshoz, mellyel a XVIII. századnak még ma 
is adósai vagyunk. G. R. 

M a n u e l de la L i t t é r a t u r e Cathol ique en France de 1870 à nos jours. 
Paris, Spes, 495 1. 18 fr. 

Ageorges (Joseph) szerkesztésében több elsőrangú szakember írta meg az 
utolsó 70 év francia katolikus szellemi életének a képét. Ezzel a gazdagsággal 
szemben kívánsággal, kifogásokkal előállani vétek volna. Az 1924-í első kiadás-
hoz mérten, mint természetes is, az anyag meggyarapodott. A munkatársak he-
lyébe ú jak léptek, de megmaradt kegyeletből Bremond tanulmánya, csak jegy-
zetekkel egészítették ki. A munka a következő fejezetekből áll: Louis Chaigne: 
La poésie catholique. Pierre Dumaine: Le théâtre catholique. Claude 
Cézan: Le cinéma et la radio. Teillard-Cambon: Le roman. R. Aigrain: 
Les historiens catholiques. Armand Praviel: La critique. Jean Morienval: Les 
journalistes catholiques. P. Landès: L'éloquence catholique. Paul Archambauld: 



La philosophie catholique. H. Bremond: Les ouvrages religieux. G. Goyau: Les 
renouveaux catholiques, y. s. 

V i c t o r G i raud ; D e Chateaubr iand à Brunet ière . Paris, Spes, 218 1, 15 fr^ 
Giraud ebben a munkában kuta t ja Chateaubriand hatását a XIX. század 

szellemi megnyilatkozásaiban; költészetben, drámában, regényben, történelemben, 
kritikában, regényírásban. Megállapítja a tárgyalt írók tévedéseit, sokszor gyű-
lölködő viselkedését a vallással szemben, de kimutatja munkásságuknak azt a 
részét is, mellyel hozzájárultak sok előítélet megszüntetéséhez s lehetetetlenné 
tették, hogy a XVIII, sz. durva rágalmai ú j ra hitelt találjanak. A XIX, század 
úgynevezett katolikus megújulásainál sok reménység végződött csalódásban, de 
azért a jelen előkészítésében nemcsak a teljesen keresztény lelkületű írók vet-
tek részt, hanem jelentős közreműködést adtak azok is, kiket véglegesen a ka-
tolicizmus soha sem számíthatott az övéi közé. Alapos, komoly munka, kelle-
mes olvasmány. y. s. 

M a r ó t h y Jenői F e l v i d é k i fa leve lek . Királyi Magyar, Egyetemi Nyomda. Bp. 
Két éve már, hogy eltávozott az élők sorából Maróthy Jenő, ez a kitűnő 

tollú elbeszélő. A könyv a Felvidék rabságban töltött húsz esztendejének fá j -
dalmas emléke, a feltámadásba vetett hit gyönyörű megnyilatkozása, Maróthy 
életszemléletétől távolállottak a komor színek, borús hangulatok, Lélekbíztató 
mosolya, hamvas derűje, „A jó palócok" és a tót atyafiak" világa telíti novel-
láit, ízes magyar nyelve magával ragadó stílusa, lendületes mesélőkedve és 
gyöngyöző humora legnagyobb magyar elbészőnk, Mikszáth Kálmán legszebb 
novelláit jut ta t ja az olvasó eszébe. Az elszakított Felvidék bánata és humora, 
városainak csodálatos hangulata, a felvidéki ember üde lelkivilága árad sorai-
ból, E novellák egy egészséges és derűs írólélek meleg, mély tónusú megnyi-
latkozása, A kemény felvidéki rabság megpróbáltatásai mellett megszólaltatta 
a törhetetlen örök magyar lelket, mely sziklaszilárdan hitte a felszabadulást, 
egy pillanatig ee gondolt a cseh uralom tartósságára, magyar maradt az el-
nyomatás legkeserűbb óráiban is. Nagyszerűen meglátott, az élettől ellesett 

alakok vonulnak el az olvasó szeme előtt: kis emberek, az idegen uralom járma 
alatt nyögő tanítók, falusi iparosok, parasztok. Gazdagon árad az elbeszélé-
sekből a mondanivaló, a cselekmény fordulatos és ötletes; valamennyit beara-
nyozza Maróthy szívtől meleg humora, M. E. 

Történelem. 
Gróf Z ichy Is tván: M a g y a r őstörténet . Magyar Szemle Társaság. Bp. 
A tudós szerző megbecsüli a nyelvészet, régészet és az összehasonlító nép-

rajz eredményeit is, de mikor a magyar őstörténetet kutat ja , a népünkre vo-
natkozó legkorábbi történeti adatokból indul ki. Elméletét a következőképen 
építi fel. Az Ufa-Bjelája folyók vidékén és túl az Urálon, talán egészen a 
Tobol-Isim vidékéig húzódtak az onogurok szállásai. Az onogurok prémkeres-
kedő törzsei megtanulták finnugor alattvalóik nyelvét és ez tőlük más törzsekre 
ís á t ter jedhetet t . Ezek a törzsek tehát kétnyelvűekké váltak. Az onogurok egy 
része a szabírok előretörésekor (460—65) a Kaukázus felett elterülő síkságra 
költözött, a másik kisebb rész visszamaradt az Ufa-Bjelája mentén. Ezeknek az 
onogur magyaroknak az utódait találta Julián XIII. században a Bjelája vi-
dékén. A szerző szerint a finnugor nyelvű és törökös műveltsége mellett a tö-
rökséggel azonos szellemi beállítottságú magyarság már a Kr. u. V. sz. előtt 
kialakult. Az arab-perzsa kútfők és Julián tanúsága szerint a magyarság mind-
két ága megőrizte a közös eredet emlékét. Tehát a magyarság népi öntudatának 
már a szétválás előtt ki kellett alakulnia. Az onogurokkal a Kaukázus felett el-
terülő síkság nyugati részére költözött magyarság az Azóví tenger felé eső 
részen telepedet t meg. Valószínűleg a IX, sz, elején költöztek át a Dón-Dnyeper 
közére (Levédia). Innen aztán a besenyők szorították őket a Dnyeper és az 
Alduna közt elterülő Etelközbe. A szerző elméletét mindenütt tudományos ér-
vekkel támasztja alá. Mihályi Ernő. 



Herzog József: Skócia i Szt . M a r g i t származásának kérdése. Bp. 1939. 
H. tudós történészünk felülvizsgálta az irodalmunkban eddig felmerült ada-

tokat s ú jabbakkal is kiegészítette s arra az eredményre jutott, hogy Skóciai 
Szt. Margit anyja, Agátha sem nem leánya, sem nem rokona Szt. Istvánnak, 
hanem III. Henrik császár germanusának, féltestvér bátyjának, Ernő sváb her-
cegnek a leánya. így nem is születhetett s lakhatott a tolnamegyeí Nádasdtól 
nyugatra fekvő, Réka néven emlegetett várban, Ez a tény különben is csak egy 
keltezetlen, hamisított királyi oklevél tévedésén alapult (terra Britanorum terra 
bissenorum helyett.). így meg kell elégednünk azzal az igazsággal, hogy Edvárd 
angol menekült királyfinak leánya Magyarországon nevelődött fel s 1070-ben lett 
Malcolm skót király felesége és a skótok kegyes lelkű királynéja. Mihályi Ernő. 

Gosztonyi Gyu la : A pécsi Szt , Péter székesegyház eredete. Pécs. 1939. 
G. lelkiismeretes pontossággal és nagy szakismerettel Pécs történeti ki-

alakulásának kere tébe állítja be a székesegyház monográfiáját. Előadása szerint 
a pécsi székesegyház kialakulásának folyamata a IV. század második felétől a 
XII. század közepéig tartott . Később már csak a kápolnasorok, a boltozat s 
jelentéktelenebb átalakítások kerül tek hozzá. M. E. 

Jenei F e r e n c dr.: P o k n e m b e l i O m o d e győr i püspök emlékeze te . Győr. 1939. 
J. ér tékes tanulmánya egy XIII. századi győri püspök emlékét idézi fel, 

aki az Árpádkori Győrvármegye egyik legelőkelőbb nemzetségének tagja s 1253-
ban emelkedett a püspöki székbe. Harcok utáni békés építőmunka vár rá. A 
várföldek visszaszerzésében ő a királytól kijelölt bíró az egész egyházmegyében. 
Felszenteli a jáki templomot. Székesegyházát megújíttatja. A győri vámokat ren-
dezi. Döntő bíróként szerepel az Osl és J ák nemzetség ügyében, Üj szabályzatot 
ad a káptalannak. A hitéletet lendületbe hozza. Munkás alakja elevenen raj-
zolódik ki a színesen megírt tanulmányból. Mihályi Ernő. 

Jordán E m i l O. S. B.: Kruesz K r i z o s z t o m pannonhalmi főapát tanügy i 
munkássága. 1939. 94 I. 

Kruesz Krizosztom a magyarországi bencés Rend egyik legkiválóbb fő-
apátja volt. Már tanárkorában nagyon szeretett az ifjúsággal foglalkozni, úgy-
hogy az ifjúság nevelése valósággal szívügye volt. Ezt a lelkesedést magával 
vitte a főapáti székbe is, ahol nagyszabású tanügyi munkásságot folytatott az 
iskolák mind a három fokozatán. Fő elve volt, amelyet igen sokszor nyiltan is 
hangoztatott: a gyermeket nemcsak oktatni, hanem nevelni is kell és ennek 
a nevelésnek az értelem, akarat és érzelem világára együttesen kell kiterjednie. 
A középiskolás oktatás terén szembekerült Eötvös és Trefort miniszterekkel, 
akik a kor liberális szellemében akarták az oktatást újjászervezni, Kruesz jól-
lehet a korszerű reformokat maga is helyeselte (kötelező testgyakorlás és rajz 
bevezetése), de mégis félelmet nem ismerve hangoztatta a katolikus álláspontot, 
hogy az igazi nevelés csak vallásos nevelés lehet. Jól látta azt is, hogy ez a 
szabadelvű szellem a tanárokat sem hagyta érintetlenül, ezért a három évenként 
megismétlődő nagykáptalani gyűléseken tisztázta a jó nevelő és a jó tanár kö-
telességét. 

Fontos szerepe van Kruesznek a pannonhalmi főiskola újjászervezésében is. 
„Erény és tudomány" jelszóval indult neki a nagy reformmunkának. Fontos kö-
telességének tar tot ta azt, hogy a rendi növendékek mindenben a legalaposabb 
kiképzésben részesüljenek. Minden erejével azon fáradozott, hogy Pannonhal-
mán rendi tanárképzőintézetet állítson fel. Sokat kellett harcolnia, míg végre 
megszerezte rendje számára ezt az egyedülálló kiváltságot. De ezzel a kivált-
sággal sohasem élt vissza, hanem ellenkezőleg a tudományos kiképzést igyeke-
zett a lehető legmagasabb szintre emelni. , 

A szerző foglalkozik még Kruesznek az elemi iskolák terén kifejtett mun-
kásságával. Itt említi meg, hogy mielőtt a minisztériumok gondoltak volna rá, 
már megkezdte a tanítói nyugdíjak megszervezését. 

Ez az alapos felkészültséggel megírt munka a P. P. Tudományegyetem 
egyháztörténelmi szemináriumának a kiadványai között jelent meg. st-



B a r t o n i e k E m m a : A magyar k i rá lykoronázások tör ténete . (A Magyar Tör-
ténelmi Társulat könyvei, IV.) é. n. 178 1. 

A szerző, aki a címben jelzett kérdésnek nálunk talán a legalaposabb 
ismerője, előrebocsájtja az Árpádok öröklési és vérségi jogának és a magyar 
királyválasztójognak a tárgyalását. Fontosnak tart juk ezeket a fejezeteket az 
idoneitas tisztázása szempontjából. A középkori ember u. i, nem különböztetett 
jogilag jó és rossz uralom, sőt joggal, vagy jogtalan úton szerzett hatalom között 
sem, — az egyiket áldásnak, a másikat Isten büntetésének, jóra intő jelének te-
kintet te. Csak egy volt a szemében lényeges: elnyerte-e valóban az illető ural-
kodó az Istentől származó uralkodói hatalmat? „Nincsen hatalom, csak Istentől" 
(Szt. Pál), s ezt a hatalmat a koronázás közölte az uralkodóval. 

A magyar koronázási szertartást, a korabeli európai, főleg a német, angol 
és cseh koronázás figyelembevételével, főleg alkotmányjogi szempontból tár-
gyalja, Szerettük volna, ha a szertartások leírásánál, értékelésénél kissé jobban 
érvényesítet te volna a liturgikus szempontokat, I. Ulászló koronázásának Bonfi-
ninél található leírása és a Nemzeti Múzeumban őrzött pontificale bizonyosan 
adott volna ehhez anyagot. A liturgiatörténeti vizsgálódás bizonyosan terméke-
nyebb lenne szertartásunknak a külföldi koronázási szertartásokkal való össze-
függését szemléltető bizonyítékokban, mint az egyes külső jelekből való követ-
keztetés (v. ö. I. Ulászló koronázásánál a Szt. István fejereklyetartójáról levett 
korona használat cseh hatás?). — Gazdag anyagával, színes leírásaival nagyszerű 
képet ad az újkori koronázások lefolyásáról, — Mind az újkori, mind pedig a 
középkori részben függelékjellegű fejezetekben foglalja össze a Szentkorona és 
a koronázási jelvények történetét . A Szentkorona eszméjében a „corpus Christi 
mysticum"-hoz hasonló alakulást lát. Meg kell jegyeznünk, hogy a misztikus 
test gondolatát nem a „középkor univerzálísztikus gondolkodása" alakítja ki. 
Az Egyház Krisztus teste, ez a misztikus valóság (tehát nem „hasonlat".), amely-
nek klasszikus megfogalmazását Szent Pálnál találhatjuk meg, már az őskeresz-
ténység tudatában is föllelhető. Ügy gondoljuk, hogy a „Szentkorona testé"-re 
vonatkozó elmélete sem lett volna szegényebb, ha az 1505-i rákosi végzés ki-
fejezéseinek (extremitates) kissé erőltetett magyarázatát mellőzi. — Mindent 
egybevetve, meg kell azonban állapítanunk, hogy a történelem iránt érdeklődő 
közönségünk e műben ügyes összefoglalással gazdagodott. L. R. 

D r . Péchy H e n r i k : A tö r téne lmi hu l lámelméle t és a tör téne lmi jövő kiszá-
mítása. I. közlemény, Bpest, 1938. A szerző kiadása. 91 1. 

A történelem nem törvénytudomány, célja csak az egyszer megtörtént dol-
gok rögzítése lehet (Windelband), nem pedig az egyes esetek általános fogalom 
alá foglalása. Mégis találunk próbálkozásokat, amelyek törvényszerűséget ke-
resnek a történelemben. E próbálkozások nem szorítkoznak a múltra, hanem a 
mult eseményekből levont törvényszerűséggel a történeti jövőt szeretnék ki-
számítani. Ezek közé tartozik P. munkája is. Szellemes számításokkal állítja 
össze táblázatait, amelyeknél azonban az egyes történelmi események megítélé-
sében elég önkényesen jár el. Hogy „hullámelmélete" mennyit ér a jövő kiszá-
mítását illetőleg, azt majd az idő dönti el. Levárdy Rezső. 

Természettudomány. 
A természet vi lága: I . A csillagos ég. I I , A légkor. Kiadja a Kir. Magy. 

Természettudományi Társulat. 
Nemcsak a Kir, Magy- Természettudományi Társulat könyvsorozatában, ha-

nem az egész magyar könyvpiacon igen jelentős eseményszámba megy a fent 
nevezett két kötet megjelenése, A Kir. Magy. Természettudományi Társulat 
fennállásának századik évfordulóját akarja úgy megörökíteni, hogy négy kö-
tetes, népszerű tudományos művet ad ki, melynek címe A természet világa s 
ebből immár előttünk fekszik az első két kötet. Mindkét kötet mind külső 
megjelenésében, mind belső tartalmában tökéleteset nyújt, az ízléses kiállítás, 
tiszta nyomás, a pompás műmellékletek a legnagyobb igényeket is kielégítik, 



de értékük mégis tar talmukban van, mert abban mindenki különös szakisme-
re tek nélkül, a r ra hivatott elsőrangú szakemberek tollából, világosan, könnyen 
ér thető formában, élvezetes előadásban megismerkedhetik a tudományok jelen-
legi eredményeivel s kérdéseivel , módszereivel s műszereivel, anélkül, hogv 
népszerűségük tudományos ér téküket csökkentené. Biztosítja ezt egyébként, 
hogy mindkét mű a legkiválóbb magyar kutatók szerkesztésében jelent meg, 
A csillagos ég c. kötetet Wodetzky József egyetemi tanár szerkesztette, A lég-
kör c, kötetet pedig Réthly Antal a Meteorológiai intézet igazgatója. Ezért ér-
deklődők s szakemberek egyaránt használhatják, s nélkülözhetetlen lesz mind-
azok számára, aki világos, szakszerű tájékozódást akar szerezni a tudományok-
ban, vagy akár ezek valamely részletkérdésében. Ha a még n^gjelenendő to-
vábbi két kötet , mely a föld s az élet történetét , továbbá a föld s a tenger 
vizsgálatainak tudományos eredményeit ismertetik, méltók lesznek elődjeikhez, 
úgy biztosan állíthatjuk, hogy ilyen kiváló, tudományos s népszerű mű a termé-
szet világáról magyar nyelven még nem jelent meg. M. Sz. 

Kar lson P a u l : A gépmadár . A Kir. Magy. Természettudományi Társulat 
kiadása. 

E már világhírűvé vált könyv élvezetes, népszerű formában megismertet 
mindazzal, ami csak a repüléssel összefügg, kezdve az emberiség legrégibb pró-
bálkozásaitól a legmodernebb repülőgépekig, a repülés elméletével épúgy, mint 
a repülőgép szerkezetével, építésével, a repülés gyakorlati kérdéseivel valamint 
fejlődési lehetőségeivel. Ha jelen századunkat az elektromosság századának 
mondják, ugyanoly joggal jelen korunkat a benzin s repülés korának. Ezért a 
kötet valósággal kiegészítője a mult évben megjelent Harc a petróleumért c. 
műnek, S mivel nincs a technikának ma területe, mely nagyobbkörű érdeklő-
désre számíthatna, mint ép a repülés, hihető, hogy e könyv a magyar olvasók 
között is kivívja magának azt az elterjedtséget, amit immár világviszonylatban 
elért. , Mayer Sixtus. 

Vegyes. 
K e r é k M i h á l y : A m a g y a r fö ldkérdés. Budapest, 1939. MEFHOSz, könyv-

kiadó. 
Hazánk hőn szeretett, göröngyös, fekete földje a századok folyamán nem-

csak táplálója, de egyik legnagyobb, legkínzóbb problémája is lett a magyar-
ságnak, Napjaink ezen izzó, égető kérdésével néz szemközt Kerék Mihály köny-
vében, Felsorolja a török hódoltság korától kezdve a települesi viszonyokat, 
birtokpolitikai mozgalmakat, és azt a rengeteg jószándékot, erőfeszítési, küzdel-
met, mellyel földbirtokreformot, egészségesebb birtokmegoszlást, és vele jobb 
társadalmi, szociális és közigazgatási állapotokat igyekeztek teremteni hazánk-
ban, Érvek és ellenérvek közöt t nyugodt higgadtsággal, de komoly meggyőző-
déssel kongatja a nagybirtok felett a lélekharangot: „amíg a nagybirtokrendszer 
fennáll, magyar embernek itt nyugalma nem lehet," De józanul fékezi azokat 
is, akik meggondolatlan felelősségtelenséggel, hujrázva vetnék rá magukat a 
bilincseikből szabadult bir tokokra. Nemcsak lerombolja a régi korok konokul 
merev bástyáit, hanem épít is, irányt mutat, megoldást ad, legyőzve a megelé-
gedett maradiságot, a kicsinyes kétkedést, és ment az újításvágy mohóságától is. 
Lobogó fáklya ez a könyv: sötét multat, s a jobb magyar jövő útját világítja meg. 
Szükségszerű egyetértéssel, harsogva tör fel minden olvasójából az utolsó fejezet 
kiáltó kívánsága: „Sürgős cselekvést!" YEN 

14-es „ H o l l ó k " 25 é v e . Esztergom. 1938. 
A cserkészmozgalom elsői közül valók az esztergomi 14-es „Hollók". — A 

kezdet nehézségeit és a háború kemény megpróbáltatásait fiatalos lendülettel 
küzdötték le. Hamar fölismerték a magyar élet követelményeit, beálltak a nem-
zet szolgálatába. A fiatal cserkészek bátor kiállással gondozták a háború sebe-
sültjeit; híradó szolgálatot töl töt tek be. — E súlyos idők után feltűnik a 14-es 
„Hollók" életében egy új kor; a cserkészet fellendülése: „Kasszián atya" kora. 



Üjjá szervezi a csapatot; ideális alakja, mint a cserkésztörvény eleven megsze-
mélyesítője állt a fiúk előtt. Az új élet 10 törvényét oltogatta a cserkészlelkekbe: 
„az embernél emberebb, magyarnál magyarabb" ideál hatása alatt vidáman halad-
tak a jellemnevelés rögös útján. ,,Kasszián atya" vonzó egyénisége így ismeret-
len távlatokra vonzotta cserkészfiait. Ezért ma csak néhány év távlatából is a 
14-es „Hollók" büszke öntudattal tekinthetnek vissza egy legendás negyedszá-
zadra. 

Sok, világviszonylatban is elismert győzelemről beszélnek a „Hollók" fel-
jegyzései és még több, a lélek benső életét vidámsággal eltöltő táborról . , . Kró-
nikásuk egész Európa, Afrika, sőt Ázsia neveit örökítet te meg; mindenhol hírt 
és dicsőséget szereztek a magyar színeknek, 

A dicsőséges mult reményteljes jövőt rejt magában. Az összegyűjtött erő az 
ú j élet másik negyedszázadába mutat! Neveljenek a „Hollók" még sok „ember-
nél emberebb és magyarnál magyarabb" jellemeket „Kasszián atya" szellemében. 

B. G. 

T ó t h József; Keresz tény népesedési po l i t ika , I. rész, Kecskemét. 
A tanulmány első része három fejezetben tárgyalja a népesedés csökkené-

sének következményeit, okait és orvosszereit. Pusztulásra vannak ítélve azok 
a népek, amelyeknél a bölcsők megüresedtek. A születések számának csökkené-
sével minőségromlás is jár, mert több ember közül mindig több kiválót lehet 
találni, mint kevesebb közül. Megcáfolja a szerző azt a téves felfogást, hogy az 
egyke dunántúli betegség, evvel akar ják ugyanis sokan megalapozni a pánger-
mán törekvést- A népesedés csökkenésének az okait a szerző 3 mozzanatban 
látja és ennek megfelelően 3 gyógyszert ajánl orvoslásukra- Elsősorban is a 
vallás-erkölcsi életet kell megjavítani, hiszen a vallásban a hívő lélek annyi 
fegyvert talál az egyke leküzdésére és csakis ekkor tudja a gyermeket mint 
Isten áldását fogadni. Másodszor szociális neveléssel és a sokgyermekes csalá-
dok kitüntetésével kell ránevelni a gyermek megbecsülésére a társadalmat. Har-
madszor pedig az egyke-egyse gazdasági okait kell kiküszöbölnünk. Itt említi 
meg a szerző azt is, hogy a családvédelem szempontjából milyen nagy jelentő-
sége van a bérek kifizetési idejének. Nagyon ajánlja a péntek-esti bérfizetést, 
mert a szombat délutáni alkalmat nyújt a kocsmázásra és a vasárnapi vásár-
lásra, amellyel pedig a kereskedelmi alkalmazottak rövidülnek meg, st. 

K o e p g e n — E n d r e f a l v y : A szó h a t a l m a . Szent István Társulat kiadása. Bp, 
Németországban ezt a könyvet a ma homiletikájának nevezik. Ezért hálásak 

lehetünk a fordító iránt, hogy pótolta a nálunk levő hiányt és jó magyar fordí-
tással ajándékozta meg a magyar papságot. A szerző, amint ezt az előszóban 
meg is említi, nem rendszeres homiletikát ad, hanem inkább azt tárgyalja, hogy 
a kor követelményeinek megfelelően, hogyan tudjuk ma megnyerni a hallgató-
közönséget. Kész anyag nem állt rendelkezésére, hanem saját tapasztalatából 
merítve írta meg munkáját , hogy a legfontosabb szempontokat vázolja. A tár-
gyalásra kerülő kérdések a következők: a hallgatóság, szónok, prédikáció stí-
lusa, mélység-pszichológia, evangéliumi prédikáció, cselekedetek felé, A jó szó-
noknak figyelembe kell vennie azt, hogy nem légüres térbe, hanem egy bizonyos 
hallgatóságnak beszél. Ezért a szentbeszéd elkészítésénél maga elé kell képzelnie 
a közönséget. Csakis így lesz meg közte és a hallgatóság között az a benső 
kapcsolat, amely nélkül számbavehető eredmény lehetetlen. Nagyon fontos az is, 
hogy átél je és magáévá tegye a beszédében kifejtett és ajánlot t igazságokat, mert 
a közönség bámulatos hatodik érzékével legtöbbször észreveszi, hogy nincs meg 
a prédikáció és az élet között az a szükséges összhang, amelyet joggal elvárhat. 
A régi anyagot állandóan ú j formában kell előadnia, vgyis minden évben ú j 
szónokká kell alakulnia, K. könyvét nagyon ajánljuk minden papnak, mert nagy 
segítséget nyújt abban, hogy beszédünk mindig több és több eredményt é r jen el. 

S. E. 

N a g y V a l é r : A bűncse lekmények megelőzése a rendőr i szolgálatban. 
1938. Bp, 

Ezt a kis tanulmányt a büntetőjogi továbbképző tanfolyamon olvasta fel a 



szerző. A rendőrségnek a feladata a megelőzés, amelyet a legtöbb nemzet nyel-
vében a „police" szó fejez ki a legjobban, A rendőrség minden fa j ta bűncselek-
ményre gyakorolhat megelőző befolyást, egyrészt azáltal, hogy felveszi a harcot 
ellenük, másrészt pedig ellenintézkedéseket hajt végre azok elnyomására. Ebben 
a munkájában négy fontos tényezőt kell figyelembe vennie: a területi viszonyokat, 
személyi vonatkozásokat, alkalmakat és a bűncselekmények eszközeit, st. 

Bartucz Lajos: A magyar ember , Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. Bp. 
30 év kitartó, céltudatos munkájának eredménye e kötet. Ez az első magyar 

munka, amely egyfelől az élő magyarságban végzett rendszeres kutatások alapján, 
másfelől hatalmas hiteles ásatag anyagra támaszkodva, komoly, tudományos fele-
letet ad azokra a ma oly fontos kérdésekre, melyeket röviden a magyar ember 
antropológiájának vagy a magyar fajiság tudományos problémájának nevezhetünk. 

Megtudjuk a kötetből mindenekelőtt azt, hogy kik voltak a magyar faj-
kutatás úttörői. Az ő nyomdokaikon, de kivált s a j á t kutatásaira támaszkodva 
ismerteti a szerző az élő magyarságon végzett azokat a fontosabb testi bélyege-
ket (termet, növés, fejalak, szem-, haj- , bőrszín, arcalak, stb,), amelyek alkalmasak 
a magyar ember fa j i jellemzésére s a magyar nemzettest rasszbeli összetételének 
megismerésére és megértésére. Ezért mindenütt figyelembe veszi azt is, hogy az 
illető testi bélyeg milyen volt a különböző korokban itt élt népeknél, főleg pedig 
a hunoknál, avaroknál és honfoglaló magyaroknál, A könyv legjelentősebb része 
gazdagon illusztrált 6 hiteles vizsgálati adatokkal biztosan alátámasztott részletes 
ismertetést ad a mai magyar nemzettest faji összetételéről, a benne szereplő 
egyes eurázíai rasszok ismertető jegyeiről és magyar nemzeti szempontból való 
jelentőségéről. Megtanuljuk belőle, hogy a magyar nemzettest ősi típusai nem 
pusztultak ki, mint sok külföldi tudós állította, hanem ma is itt élnek közöttünk 
és bennünk. A magyar nemzettest fa j i összetétele lényegében ma is ugyanaz, mint 
1000 év előtt volt. A könyv bizonyításaiban oly hatalmas anyagot használ fel és 
olyan részletességgel, amire külföldön is alig találunk példát. Bartucz előadásából 
megértjük, hogy mi az eredete s mi a jelentősége azoknak az egyes euráziaí 
rasszoknak, típusoknak, amelyek a mai magyar nemzettestben szerepelnek és 
hogy e típusok közül melyek azok, amelyeket legnagyobb joggal illet meg e jelző, 
hogy „magyar". Bartucz Lajos munkája külföldi vonatkozásban is nagy értéket 
jelent. A kötet nagyszámú grafikonnal és képpel kíséri a magyarázatokat. M. E. 

M e z e y Is tván: A z igazi Japán . Budapest, 1939, (A Magyar Nippon-Társaság 
kiadása). 235 1. 

Mezey könyve az „igazi J a p á n " bemutatását ígéri. Sajnos ezt az ígéretét 
nem váltja valóra. Művének tetemes része az orosz hadifogsággal foglalkozik. 
A hadifogságnak jórészt idegen forrásból merített leírása (90.—120. 1.) teljesen 
szervetlen része a műnek, A fönnmaradó részekben sem tud „igazi" képet adni 
Japánról . Üjságírói felületességgel siklik át a japáni problémákon. Nem tud 
J a p á n társadalmi, gazdasági és politikai kérdéseiben kielégítő felvilágosítást adni. 
Ebbeli hiányosságait szerepléseinek fitogtatásával, szólamokkal, nemzeti hiúsá-
gunkat simogató (a manilai Hungarian Restaurant esetében egészen reklám-ízű) 
megállapításaival igyekszik elleplezni. Kell bizonyos túlzás ahhoz, hogy egy 
riportszerű, apró képekből összetevődő, semmi esetre sem egészet adó mű élére 
„Az igazi Japán"- t írják címként. Levárdy Rezső. 

Trócsányi Z o l t á n : A X V I I I . század magyar n y o m t a t v á n y a i n a k meghatáro-
zása. 1938. Budapest. Kiadja a Magy. Nemzeti Múzeum Orsz. Széchenyi Könyv-
tára. 

Elsősorban a magyar nyomdaiparra é6 könyvkötészetre vonatkozik ez a gaz-
dag tárgyi ismerettel, kifogástalan korérzékkel megírt, szigorúan módszeres 
könyv, de egyszersmind rávilágít egyes háttérben rejtőző irodalmi és ízléstörténeti 
mozzanatokra is. Kimutatja, hogy a 18. században a nyomdákban főleg a vallási 
megoszlásnak megfelelően kétféle helyesírást használtak. A katolikus nyomdák 
jobbára ragaszkodnak a fonetikus írásmódhoz, melyet Pázmány és Káldi is hasz-
nál tak. A reformátusok nyomdái ellenben Ttsétsi Observationes-ének megjelenése 



után áttérnek az etimologikus, azaz szóelemző helyesírásra. A helyesírásban a 
katolikusok és reformátusok között egészen a XVII. század közepéig egyazon 
írásmód volt használatban, A fentebb említett kettészakadás Geleji Katona 
István kezdeményezésével indult meg és főkép a XVIII, században lett szembe-
tűnővé. Egy pár kivételt (Nagyszombat: fonetikus, Debrecen: etimologikus) le-
számítva, természetesen nincsen kizárólagos szigorúsággal végig vitt következe-
tesség egyik fél gyakorlatában sem. Lépten-nyomon találunk összeegyeztető és 
keverék írásmódokat. A kétféle írásmód gyakran még ugyanazon nyomdában is 
találkozik. De ha a határ nem is oly éle6, a különválás okvetlenül megvan s 
ennek ismerete nagyon jó szolgálatot tesz a XVIII, századi könyvek felismeré-
sénél és meghatározásánál olyan esetekben, mikor sem a nyomda neve, sem a 
nyomtatás helye nincs feltüntetve. 

Általában ennek a századnak a könyvvilágára, a könyvek alakjára, kiállí-
tására, díszítésére vonatkozólag is becses felvilágosításokat nyújt a könyv, A ki-
váló tudományossággal megírt tanulságos munka igazán figyelmet érdemel. T. M. 

T a l m a n Charles Fi tzhughî A levegő birodalma. Királyi Magyar Természet-
tudományi Társulat. Fordította: Ballenegger Róbertné, A fordítást átnézte: Réthly 
Antal. 

A könyv szerzője Amerika egyik legkiválóbb népszerűsítő természettudo-
mányi írója. A meteorológiát, ezt a valójában félreértett, s éppen ezért csak a 
legutóbbi időben kialakult ú j tudományt egyéni tapasztalatainak gazdag anyaga 
a lap ján közvetlen, friss érdekfeszítő hangon tudja ebben a válogatott tanulmá-
nyait összegyűjtő kötetben megismertetni. T. mint az Egyesült Államok hivatalos 
észlelő meteorológiai intézetének kiküldött je az egész világon végzett meteoro-
lógiai megfigyeléseket. Nyugatindiában, a Panama csatorna mentén, Jamaica szi-
getén, Bostonban, stb. Később, mint az Egyesült Államok meteorológiai intézeté-
nek könyvtárnoka írta ebben a kötetben összegyűjtött tanulmányait, melyek így 
fejezetről-fejezetre megőrizték kerek, befejezett tárgyalásuk mellett eredeti fris-
seségüket, népszerűségük nagy erejét. Ennek tulajdonítható, hogy ez a könyv a 
kiváló szerző halála után lassan az egész világot bejár ja , azonkívül eloszlatója 
azoknak a tévhiteknek, melyek az időjárásról a nagyközönség körében évtizedek 
óta felhalmozódtak. Az egymásután következő fejezetek sorra megismertetnek az 
időjárástani mérésekkel, a felhők, a jég, az eső birodalmával. A légkör fénytü-
neményeiről, a viharok, a villám, a fagyosszentek stb., stb. jelenségeiről szóló ér-
dekesebbnél érdekesebb fejtegetések és pompásnyelvü magyarázatok teszik felette 
érdekessé a kötetet, melyhez Réthly Antal a magyar Meteorológiai Intézet ismer-
tetését írta meg függelékül. M. E. 

Kispéter i Míklóss A győzelmes f i lm. Film, tudomány, művészet. Királyi Ma-
gyar Egyetemi Nyomda. 330 1, Ára kötve 8.— P. 

A film minden kétséget kizáróan azok közé az emberi találmányok közé 
tartozik, melyek aránylag rövid idő alatt hatalmas fejlődést mutatnak fel. Milyen 
utakon, milyen tényezők hatására jutott el a film mai eredményeihez? Milyen 
eredményeket hozott a kultúra egyes területein, mi a kultúrális jelentősége? Mi 
a szerepe a művelődés többi tényezője között? Ezekre a kérdésekre felel a szerző. 
Egészen újszerűen világítja meg a film lélektani alapját , mikor rámutat az utolsó 
századok nyughatatlan vágyára egy új vizuális kifejezési eszköz után. Megismer-
teti a film közel félszázados történetét, technikai fejlődését. Külön vizsgálja az 
oktató filmet, a film és a tudomány viszonyának kérdését. Majd a film művészi 
feladatait és esztétikai célkitűzéseit veszi sorra. Néhány kiemelkedőbb filmalko-
tás elemzését is adja. Bepillantást enged a filmgyártás jelentősebb fázisaiba. Nagy 
képanyag (96 lap) segíti az olvasót a fejtegetések megértésében. M. E. 



RENDI HÍREK. 

Régóta foglalkoztatja már a kutatókat, hol állott az a monostor, 
melyben Szt. Gellért csanádi püspök vértanúsága előtti utolsó éjtsza-
ká já t töltötte, s a templom, melyben utolsó szentmiséjét bemutatta. 
Most Mihalik Sándor egy kéziratos tanulmányában okiratos emlékek, 
helyszíni kőmaradványok s földrajzi adottságok alapján megállapítja, 
hogy az a diódi Szt. Szabina egyház, melyben 1046-ban Szt, Gellért 
sa já t és társai vértanúságát megjövendölte, nem a mai Díósd köz-
ség Szt, Szabina temploma, hanem a község hajdani határában, a 
budafoki Péter—Pál-utca folytatásában a Vöröskúton túl, Budafok 
és a székesfőváros határmenti ú t jának nyugati oldalán, közvetlenül 
a Rózsavölgy feletti kőérbereki romokban ismerhető fel. 

E 203 m. magas tető kiemelkedő kőhalmazaival a szőllős buda-
foki fennsíkon már messziről magára vonja a figyelmet. A romokon 
kívül gyönyörű körkép is nyílik innen, A bencések mesterek voltak 
a monostorok helyének megválasztásában. Lábánál kanyarog a Ró-
zsavölgyben a Budaőrsi-patak, Folytatása a kelenföldi lapály, ezt 
északnyugatról a nyaralókkal tarkított Svábhegy s a hajdani szőllei 
elvesztésén búslakodó kopasz Sashegy, északon a soktornyú budai 
várhegy és a citadellával koronázott Szt, Gellérthegy veszi körül. 
Oda látszanak Űjlak, Óbuda hegyei, Budaőrs kopár hegyoldala a 
felkúszó apró fehér házakkal, a szfinkszerű Törökugrató. Keleten a 
Szt. Gellérthegy alól a székesfőváros háztömegéből bukkanik elő a 
Duna s belehömpölyög az Alföld beláthatatlan messzeségeibe. Dél-
felé a Tétényi-fennsík gyümölcsösei tárulnak elénk. E messzelátó 
fennsíkon megszólaltak a romok kövei s hirdetik, hogy nagy kul-
túrák váltották fel egymást, a római kultúrán új keresztény kultúra 
épült fel, római téglák, síremlékek, középkori épületmaradványokkal 
keverdnek, mert a törökdúlás, mint sok más ősi bencés monostort, 
ezt is rombadöntötte. Most jó lelkek azon fáradoznak, hogy feltá-
madjon Szt. Szabina egyháza, melyben Krisztus testének vétele meg-
erősítette Szt. Gellértet és társait a vértanúhalálra. Szívből kívánjuk, 
hogy az országos gyűjtés szép eredménnyel járjon. 

Sárkány-nyomda r .- t . Budapest, VI., Horn Ede-utca 9. Tel.: 122-190, 326-066. 
Igazgatók: Wessely Antal és Wessely József. 



O B E R B A U E R A. U T Ó D A 
B U D A P E S T , 
IV., VÁCI-U. 41 

Alapítási é v : 1863 
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M a g y a r o r s z á g l e g -
rég ibb t e m p l o m -

b e r e n d e z ő é s 
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Miseruhák , pluvialék, 
s z e n t s é g t a r t ó k , 
k e l y h e k , s z o b r o k , 
gyertyatartók, ö r ö k -
l á m p á k stb. á l l an-
dóan nagy választék-

b a n raktáron. 
Vállalom oltárok, szó-
székek stb. építését , 
restaurálását , fából fa -
ragott szobrok készí-
tését, kelyhek a r anyo -

zását stb. 
Kívánatra n a g y k é p e s 
árjegyzékemet díjmentesen 

megküldöm. 
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FINOM GYAPJÚSZÖVETEK CYAPA ! 

Magyarország 

őskeresztény kézben levő 
e g y e t l e n posztógyára. 

Üzemben 1922. óta. 

S z ö v e t b o l t j a i : 

IV., Prohászka Ottókár-u. 8. 

VI,, Teréz-körút 8. 

II., Margit-krt. 50. 

VII., Baross-tér 15. 

V., Berlini-tér 6. 



C A L D Ë R O W I és T Á R S A 
l á t s z e r é s z e k Budapest, V., Vörösmarty-tér 1. 

Tel.: 1-81Í-18 (Haas-palota) Alapít. 1819 
Ajánlunk legjobb minőségű pápaszemeket, orrcsíp- p 
tetőket és lorgnetteket Zeiss-punktál Ultrasin iive- y 
gekkel- Különleges pápaszemek orvosi előírás sze- | j 
rint pontosan készítve. Hő- és lázmérők, aneroid | s 
barométerek. Bor-, pálinka- és tejmérők. Fényké- y 
pészeti készülékek és cikkek nagy választékban. I) 

R I E G E R OTTO 
O R G O N A G Y Á R 

B U D A P E S T , 

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

CÄO 

Elvállalunk Ú J O R G O N Á K , 
valamint homlokzatsípok szállí-
tását szakszerű, művészi kivitel-
ben, úgyszintén orgonajavításokat 

mérsékelt árban. 

H E R M A N N O T T O 
B U D A P E S T , IV., V Á C I - U T C A 4 6 . 
T E L , ' 1 - 8 3 3 - 5 9 Ango lk i sasszonyok intézetével szemben T E I 1 - 8 3 3 - 5 9 

oooocœo 

C H I F F O N , V Á S Z O N , INTÉZETI S Z Ö V E T E K , F E H É R N E M Ű 
R Ö V I D Á R Ú , TEMPLOMI L E N - V Á S Z N A K 



Ügyeljen a keresztnévre ! ! ! "^ f i 

„PRO ECCLESIA ET PONTIFICE" pápai érdemkereszt tulajdonosa 

MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
HARANG- ÉS ÉRCÖNTÖDE, HARANGFELSZERELÉSGYÁRA 

BUDAPEST, XIIL, PETNEHÁZY-U. 78. (Magdolna-város) 

Számtalan 
egyházi 
elismerő 

levél. 

BUDAPESTI BAZILIKA RÉSZÉRE KÉSZÍTETT 
7945 KGRíOS „SZENT IMRE HERCEG HŐSÖK HARANGJA 

Frangepán-utca 
mellett 

T e l e f o n : 
2 9 1 - 3 5 3 Kitüntetve 

Párizsi 
világ 

kiállításon 
dísz 

oklevélfel, 
8 nagy 

arany 
és 1 nagy 

ezüst 
éremmel, 

több 
állami 
dísz 

oklevéllel. 



1 PALKA JÓZSEF | 
% % 
^ Magyarország aranykoszorús mesterének | | 
I U V E G F E S T É S Z E T I M Ű T E R M E | 
I BUDAPEST, VIII., B A R O S S - U T C A 5Q. | 
I TELEFON: 1-302-2Ö. ALAPÍTVA 1Ö04. | 
§ 1912-ben „Pro ecclesia ef Poníííice" pápai arany érdem- ^ 

kereszlíel kllünleíve. & I . • I N ; — : I 
^ KÉSZÍT: stílszerű színes és festett || 
^ iernplomablakokaí a legegysze- j| 

rűbbíől a leggazdagabb kivitelig. fc I ' —1 I ü • H I Költség v eí és díjtalan. | 
Ablakok javítását is vállalja. | 

8 , I 

VINCZE 3ANOS 
K A L A P O S M E S T E R S Z A K Ü Z L E T E 

GYÖR, DEÁK FERENC-ü. 8. 

T E L E F O N : 8 3 1 . 

Legjobb és legolcsóbb bevásárlási forrás 

saját készítésű és márkás Borsa-
lino, Gyukits, Pichler stb. férfi-
kalapokban. 

Női kalapokban, eredeti modellek-
ből ál landóan nagy választék. 
Festés, vasalás, alakítás! 



Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló 
Budapest, I., Szent Gellért-tér 1> 

47 C°-os, rádióaktív hőforrások. Társas thermál- és thermál-kádfürdők. 
Iszapkezelés „Szent Gellért" kolopi rádiumos gyógyiszappal. Hőlégkezelés. 
Elektrotherapia. Gépgyógyászat, Inhalatorium és pneumatikus kamra, Fény-
therapia. Szénsavas fürdők. Nőgyógyászati osztály: thermál-, sós-, láp-, 
vasas- és kénes-ülőfürdőkkel. Ultrarövid elektromos hullámgyógykezelés. 
— Therapiás és diagnostíkus röntgen, chemiai és bakteriológiai laboratórium. 
Elsőrangú gyógyszálló a fürdővel közvetlen kapcsolatban, 240 legmodernebb 
kényelemmel berendezett szoba és lakosztály. Diaetás konyha, Gyógyvendé-
geknek a szobaárakból jelentékeny engedmény. Kívánságra pensio-rendszer, 

Széchenyi Gyógyfürdő 
Budapest— Városliget 

970 m. mélységből feltörő 74 C°-os hőforrás, Társas- és kádfürdők. Iszap-
kezelés. Szénsavas fürdők. Hőlégkezelés. Gépgyógyászat. Gyönyörű beren-
dezésű népgyógyfürdő, külön férfi és női osztállyal. Nagyméretű ívócsarno-

kában ivókúrák gyomor- és bélbetegeknek, hörg- és garathurutok ellen. 

Rudas Gyógyfürdő 
az Erzsébet-híd budai hídfőjénél 

43—47 C°-os, erősen rádióaktív gyógyforrások. Gőzfürdője 7 különböző 
hőfokú medencéjével a legtökéletesebb fürdést nyúj t ja . Ivókúrák. Fedett 

úszócsarnok, a nyári idényben tetőnapozóval. Modern berendezésű 
rádiumos kádfürdők. 

Szent Imre Gyógyfürdő 
(Rácfür dö) 

Budapest, I., Hadnagy-utca 8 — 10. 
43.7 C fokú rádióaktív gyógyforrás a legkiválóbb eredménnyel gyógyítja 
a csúzos és köszvényes bántalmakat, az idegzsábákat, az idült izületi izzad-

mányokat, mindennemű csontbántalmakat. 

m 

SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK. 
Elő István: Alkatlélektani kérdések és katolikus erkölcstan, Pécs. 1939. 
Bar tucz Lajos: A magyar ember . Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Bp. 
H e r m a n n — D r , Czékus: Beata nővér. Korda. Bp. 
W i m m e r A n z e l m O. S. M , : A megváltás bölcsődala. Korda. Bp. 
P. Z i m m e r m a n n O. S, B,: Kalendarium Benedictinum. IV. B. Abtei Metten. 1938, 
Okmánygyüjtemény a német-lengyel viszály utolsó fázisához. Kiadta a német 

birodalmi külügyminisztérium. Centrum. Bp. 
H i t l e r vezér és kancellár danzigi beszéde 1939. szept. 19-én. Berlin, 



M á l y u s z E lemér : A türelmi rendelet. II. József és a magyar protestantizmus. 
Bp. 1939. 

E r v i n Gábor dr.: Veni Sancte — Te Deum. Rövid szentbeszédek. Korda. Bp. 
G e r e l y Jolán; A művelt leány. Korda. Bp. 
D r . Császár József: Zsoltárkulcs. Szombathely. 1939. 
G e o r g Ki lb O. F . M . : Ethische Grundbegriffe der alten Stoa und ihre Über-

tragung durch Cicero im dritten Buch de finibus bonorum et malorum. 
Herder. 1939. 

P l u s — U h l : Lumen Christi. Korda. Bp. 
Giacomo M a f f e i : Krisztus kalóza. Szalézi Művek. 
Lantos-Kiss A n t a l : A diákok lelkiatyja. Szalézi Művek. 
G e r e l y Jolán: Szűz Mária nyomában. Szalézi Müvek. 
M a c c o n o — T r u g l y : A tökéletes bánat. Szalézi Művek. 
Gosztonyi Gyula : A pécsi Szt. Péter székesegyház eredete. Pécs. 1939. 
J e n e i Ferenc dr.: Pok nembeli Omode győri püspök emlékezete. Győr. 
P, M a r c e l l : Kilencnapi ájtatosság Nagy Szt. Teréz tiszteletére. Győr. 
R. P. M e r c e n í e r et M . le Chanoine F r . Par is: La prière des Eglises de rite 

byzantin. Tome II. Chevetogne. 1939. 32 fr. 
D o m Anselme Sto lz O. S. B.: Théo log ie de la myst ique. Chevetogne, 1939. 20 fr. 
Schütz An ta l : Magyar Életerő. Bp. 1940. 
P á l f f y Erzsébet grófnő: Foligno rózsája. Korda. 1939. 
E n d r ő d y László S. J.: Szeretet-szózat Menendez Jozéfa nővér irataiból. Korda. 
T o m k a Ágoston S. J.: Theophil. Kidolgozott hitelemzések. II. k. II. kiadás. 

Korda. 
Joó T ibor : A magyar nemzeteszme. Kultúra és Tudomány. Franklin T. Bp. 
H e r z o g József: Skóciai Szt. Margit származásának kérdése. Bp. 1939. 
Személy i K á l m á n : Keresztény eszmék hatása a római kötelmi jog kifejlődésére. 

Szeged. 1939. 
P a u l Lehmann: Mitteilungen aus Handschriften. München. 1939. 
H e r m a n n Bückers : Die Makkabäerbücher . Das Buch Job. Herders Bibelkom-

mentar. Freiburg. Br. 
K e r é k M i h á l y : A magyar földkérdés. Bp. Mefhosz Könyvkiadó. 
T o m k a Ágoston S. J.: Modern hitvédelmi kérdések. Bp. Korda. 1939. 
G e r e l y Jolán: Add nekem a szívedet. Bp. Korda. 1939. 
N a g y Va lé r : A bűncselekmények megelőzése a rendőri szolgálatban. Bp; 
M í a l l Stephen és M í a l l L a u r e n c e M a c k e n z i e : Anyag és élet. Magyar Természet-

tudományi Társulat. Bp. 1939. 
Breviárium Romanum. Novissima editio Tauriensis. 1939. Marietti, 75, 130 és 170 

lírás árban. Bőrtok külön 35 líra. 
Missale Romanum. Editio Taurinensis 1939. 160, 180, 240, 280, 350 lírás árban. 
Missae defunctorum. 17, 19, 75 lírás árban. Marietti. Torino. 
V , Gíraud: De Chateaubriand à Brunetière. Paris, Spes. 
J. Ageorges: Manuel de la Li t térature Catholique en France depuis 1870. Spes. 
A . de Soras: Action Catholique et Action Temporelle. Spes. 
Soeur P a u l - E m i l e : Le Renouveau Mariai dans la Littérature Française depuis 
Chateaubriand jusqu'à nos jours. 
R, Corni l leau: Du Bloc National au Front Populaire. Spes. 
Fr . Charmot: La Doctrine Spirituelle des Hommes dAct ion. & 



A Pannonhalmi Főiskola Évkönyvei 1910— 1917. 
Á r a évfo lyamonként , fűzve 4 P. 

Szent Gellért 
Húsz (1898—1918) évfolyam. Á r a évfo lyamonként fűzve 4. kötve 5 P. 

I f júság i h i tszónoklat i fo lyóirat . 

A Pannonhalmi Főiskola Könyvet 
1. D r . Sárközy P á l : A d i f ferenc iá legyenle tek e lmé le tének e lemei . Pannonhalma, 

1932. 107 1. Á r a 5 P. 
2. D r . V a n y ó T ihamér : Püspök i je lentések a magyar szt. k o r o n a országainak 

egyházmegyéiről . , 1600—1850. Pannonhalma, 1933. 488 1. Á r a 10 P . 
3. D r . V a n y ó T ihamér : A bécsi nunciusok je lentései Magyarországró l , 1666—1683. 

Pannonhalma, 1935. 108 1. Á r a 2.50 P. 
4. D r . Sárközy Pá l : Bevezetés a di f ferenciá lgeometr iába. Pannonhalma, 1936. 

247 1. Á r a 10 P. 
5. D r . Csóka J . La jos: M á r i a T e r é z i a iskolareformja és Ko l l á r Á d á m . Pannon-

halma, 1936. 328 1, Á r a 5 P. 
6. D r . Sza lay Jeromos: G r a m m a i r e française à l'usage des Hongrois . Pannon-

halma, 1938. 228 1. Á r a 6 P . 

A P a n n o n h a l m i S z e n t - B e n e d e k - R e n d T ö r t é n e t e . 
Szerkesztették: Erdélyi László dr. és Sörös Pongrác. 

I. A Pannonhalmi főapátság története (999—1243.) vászonköt. 25 — P 
II. n n n » (1243—1404.) n 23— P 

III. n » » » (1405—1535.) n 24.— P 
IV. » » n n (1535—1708.) » 25.— P 
V. r> n » » (1709-1802.) » 25.— P 

VI. A) n » » » (1802-től.) n 23 — P 
VI. B) » r> » » (1802-től.) n 30 — P 

VII. A zalavári apátság története . . . . . . . » 23-50 P 
VIII. A bakonybéli apátság története (1023-1548.) n 23 — P 

IX. n n » n (1548-tól.) n 23 — P 
X. A tihanyi apátság története (1055-1701.) » 2 5 . - P 

XI. n n t> r> (1701-től.) » 25-— P 
XII. A) A dömölki apátság története . . . » 23 — P 
XII. B) Az elenyészett bencés apátságok . n 22-— P 

Az egész mű ára vászonkötésben 340-— P, papirkötésben minden kötet 
1 P-vel olcsóbb, az egész sorozat 326'— P, 



STIMMEN ÁUS PANNONHALMA 
XIV. Jahrgang. Heft 5. 15. Dezember 1939. 
Hauptschriftleiter: P. Jákó Blazovich. Schriftleiter: P. Dr. Ernő 
Mihályi. — Katholische Zeitschrift für Geistesleben und Kultur. 
— Herausgegeben von der Benediktiner-Erzabtei Pannonhalma. — 
Erscheint jährlich fünfmal. Schrittleitung und Verlag: Pannonhalma, 
Győr vármegye, Ungarn. — Bezugspreise: Das einzelne Heft 1.50 

Pengő, Jahrespreis 6 Pengő. 

INHALT. 
Aufsä tze . 

Erzabt P. Krizosztom Kelemen: Die Zeitkrise und die Gebildeten, 
P. Dr, Jeromos Szalay: Die Rechtslage des französischen Katholizismus, 
P, Dr, Tihamér Vanyó: Hintergrund der Meinungen über die Frauen, 
P, Dr. Gyula Jánosi: Der landschaftliche Charakter der barocken Wallfahrten. 
P, Viktor Ferenczy: Das Andenken von Ányos Jedlik. 

Umschau. 
P. Dr, Flóris Kühár: Transdanubische Reise in die Vergangenheit des Benedik-

tinerordens. 
P. Dr, Mike Jámbor: Schweizerischer Nationalgeist, 

Bücher . Bened ic t ina . 

REVUE DE PANNONHALMA 
No. 5. le 15. décembre 1939. XIV-ième Année. 

Organe catholique d'intérêt général publié par l ' A r c h i a b b a y e 
bénédictine de Pannonhalma. 

Directeur: D. J. Blazovich, secrétaire de rédaction: D. Dr. Ernő 
Mihályi. — Paraît cinq fois par an. — Rédaction et administration: 

Pannonhalma, Győr vármegye, Hongrie. — Abonn. 6 P. par an. 

SOMMAIRE. 
Études. 

Révérendissime dom Krizosztom Kelemen: Les temps critiques et l 'élément in-
tellectuel, 

Dom Jeromos Szalay: Le statut légal du catholicisme français. 
Dom Tihamér Vanyó: Le fond des idées sur la femme, 
Dom Gyula Jánosi: Le paysage des Pèlerinages Baroques, 
Dom Viktor Ferenczy: Ányos Jedlik, 
Dom Gellért Békés: Prière pour la Paix (poème). 

R e v u e des idées e t des faits. 
Dom Florian Kühár: Voyage transdanubien autour du Passé bénédictin. 
Dom Román Rezek: Sous les arbres couverts de givre (poème), 
Dom Mike Jámbor: L'Idée nationale en Suisse, 
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