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TANULMÁNYOK. 

Krisztus képe a liturgiában. 
Dr. Szunyogh Xav. Ferenc. 

A szentmise lényegéről való alapfelfogás különbsége természe-
tesen a részletes kifejtésben is meglátszik, amelyek logikusan kö-
vetkeznek az alapfelfogásból, hogy a ,,íustitia"-t, a megbántott is-
teni igazság kiengesztelését, vagy ,,Caritas-''t, az Isten és az ember 
kölcsönös szeretetének legfölségesebb megnyilatkozását látjuk-e a 
szentmisében. Ezeknek a megvizsgálása még jobban megvilágítja 
előttünk magát az alapfelfogást. De hogy a sok részletbe el ne té-
vedjünk, mindössze a legfontosabb részletkérdésekre szeretnénk 
rámutatni, és ezek közt is első helyen azt, hogy mily lélekkel ál-
lunk a mi Urunk Jézus Krisztussal szemben. 

Mind az egyes korszakokra, mind a szerzetes rendekre, mind 
az egyénre jellemző és döntő hatású a maguk elé állított Krisztus-
kép. így van ez a liturgikus felfogásban is, azért megnézzük, hogy 
Krisztus Urunk hármas képe: a király, a próféta és a főpap közül 
melyik lesz döntő az említett két irányban. 

a) Ha a régi magyarázókat nézzük, akkor azt látjuk, hogy a 
miséről való meritorikus felfogásban az Ür prófétai és királyi képe 
erősen háttérbe szorul a főpap képe mellett, 

A próféta-Krisztus képet Thalhofer jóformán csak a mellékmon-
datokban és egészen futólagosan érinti. Azt mondja, hogy Krisztus 
közvetítő imádsága egyúttal gazdag dogmatikus és morális tarta-
lommal telített, hogy szinte olyan, mint egy prédikációi Továbbá 
természetszerűen az imádságokban, miket Krisztus helyettese a 
liturgiájában használ . . . szent Egyházunk hite és tanítása a leg-
közvetlenebb és élettel leginkább teli kifejezést találtak,1 De egyéb-
ként Krisztus prófétai tevékenységét a liturgia olvasmány-részletei-
ben találjuk fel. Ezt a gondolatot azonban inkább csak a teljesség 
kedvéért említi meg, de egyáltalában semmi gyümölcsöt nem von 
le belőle. 

A király-Krisztus képe még vázlatosabb. Csak ennyit mond róla: 
„Krisztus királyi tevékenységével is találkozunk az Egyház kultu-
szában." Azután a jegyzetben magyarázza meg: „Abban az egye-
temes hatásban, amelyet a kultusz, vagy inkább a kultuszban Krísz-

1 Handbuch, 232. L 

Pannonhalmi Szemle 



tus gyakorol a hívőkre, van a hivők számára nevelő mozzanat is, 
tehát a liturgiában a királyi tevékenység egy faj táját is megtalál-
juk, ezt senki nem tagadhatja."2 

Annál jellemzőbb a régi misefelfogásra a főpap-Krisztus képe. 
,,A kultusz — ugyanis e szerint — belső természetének megfelelően 
Krisztus közvetítő és főpapi tevékenysége." Ha a szentmisében a 
„iustitiá"-t keressük, akkor a főpap képe kell, hogy lelkünk előtt 
lebegjen. És ez a tanítás a szentírási megalapozást Szent Pálnak 
a zsidókhoz írt levelében3 keresi, mely szintén egyetlen és örök fő-
papunknak, Krisztusnak a közvetítő tevékenységét hirdeti. Egy he-
lyen azután Thalhofer világosan ki is mondja: A liturgia tárgya 
Krisztus főpapi tevékenysége, míg a királyi tevékenységével a pasz-
torális, a gyakorlati lelkipásztorkodás tana foglalkozik.4 

ß) Egészen más Krisztus képe az új magyarázóknál, akik kö-
zül főként Guardini és a bencések elemezték ezt a kérdést; ők és 
velük együtt Kramp is a megdicsőült Krisztust látják meg a litur-
giában.5 

Krisztus tehát a megdicsőült, aki a paruziában, mint Isten-
császár lép elénk. Tehát mindjárt az elején lássuk világosan, hogy 
a liturgia az első helyen nem a mult idő, a történelem Krisztusá-
hoz kapcsolódik. „A liturgia a históriai Krisztusnak élettel teli 
vonásait kiemeli a tájkép esetlegességéből és áthelyezi az örökké-
valóság arany alapjára, A liturgia Krisztus-képének tehát nincs 
semmi közössége a XX. század proletárjának típusával, sem a for-
radalmáréval, sem a vallásos rajongóéval, ahogyan ma oly szívesen 
próbálják Krisztust ábrázolni."6 

A liturgikus Üdvözítőkép tehát a megdicsőültnék a képe. De a 
megdicsőültben összefoglalóan benne van a megváltás egész müve. 
Az Eucharisztía bemutatásában nemcsak a hivők emlékezete, hanem 
a szétválasztott alakok: a test és a vér, továbbá a konszekrálás sza-
vai a misztikus fátyol ellenére is elég világosan jelzik Jézus halá-
lát. ,,így lesz az Eucharisztia ünnepe a megváltás egész művéről 
való megemlékezés: az emberrélevés, a szenvedés, a feltámadás, az 
Isten-ember dicsősége a megemlékezés tárgya."7 ,,Középpontjában 
Jézus Krisztus áll, de nem annyira, mint történeti jelenség, hanem 
mint az egész üdv-történet ura és vezére."8 Ezért a liturgia különö-
sen kiemelkedő pontja Húsvét ünnepe. 

P. Bihlmeyer a húsvéti gondolatot két részre osztja:9 a Meg-

2 U, o. 231—2, 1. 
3 Zsid. 8, 1 ás köv, 
1 I. m. 20, l 
5 Guardini alapeszméjének megfelelően Krisztus nem annyira minket a jö-

vőben megdicsőítő Krisztus, hanem az előkép, a liturgikus nevelés célja. Krisz-
tus ugyanis „a lényegében igaz ember őstípusa". (Lit. Bildung, 75.) 

6 Herwegen: Lumen Christi 25. 1. 
7 Casel: Eccl. or, IX. 63. 1, 
8 U. o. 64, 1. 
9 L. a Schott O. S. B, Sontagsmessbuch. Freiburg-Herder, Bihlmeyertől 

javított kiadását . 



Krisztus képe a liturgiában. 3 

váltó fájdalmas szenvedésének titkára és az ő dicsőséges feltáma-
dásának titkára. Casel ez ellen a felfogás ellen van és azt mondja, 
hogy csak egy paszka-misztérium van: nevezetesen az Űr ,,átmene-
tele" a halál által a feltámadásra.10 Ebből kitűnik a megdicsőülés 
felfogásában bent rejlő és a teremtéstől a paruziáig minden üdvtör-
téneti tényt átfogó vonás: a hangsúly azonban teljesen a transhisto-
rikus elemen van; Jézus szenvedésének realitását már kevésbbé 
értékelik. Hiszen a szenvedés nem áll ellentétben a megdicsőülés-
sel, hanem inkább kiindulás a megdicsőüléshez. Értelme abban van, 
hogy a feltámadáshoz kell vezetnie. Ezért „Nagypéntek nemcsak a 
szenvedés és halál napja, hanem átragyogja az éltető meg-
dicsőülés."11 

A megdicsőült képét még közelebbről így határozhatjuk meg, 
hogy az a paruzia Krisztusa. Láttuk már fentebb, hogy a liturgia es-
chatologikus és ezért további misztérium jellegénél fogva a paruziá-
nak előre való megvalósítása. Alapul ez is ezt a megdicsőült Krisz-
tus-képet tételezi fel. Bizonyítékul nézzük meg mélyebben a litur-
gikus évet, főként az utolsó részletét. Tudniillik a liturgikus évnek, 
mely „értékes gyűrűként fogja körül az Eucharisztia drágakövét,"12 

minden részletében egységesen a paruzia gondolata uralkodik, de 
a Pünkösd utáni vasárnapokban még jobban kiemelkedik. És ez ál-
tal kapcsolja az Egyház az egyik évet a másikhoz. Az átmenet te-
hát nem szabályos, hanem ily módon egyenletesen megy át az utolsó 
vasárnapról ádventre. Ez pedig feloldódik az Epifánia ünnepében 
és „az első és második eljövetel, az Epifánia és paruzia ma egybe-
folynak annak a végső valóságnak szemléletében." 

A böjti időben ugyan Krisztussal együtt megkezdjük az ő szen-
vedésének útját, de örömmel telten, mert már is int felénk a Hús-
vét és a húsvéti feltámadás, A Mennybemenetel után „az Egyház 
-vágyakozó tekintettel fordul az ég felé." Pünkösd azonban és az 
ntána következő vasárnapok már előre megvalósítják ezt a vágyat 
és előre betöltik, amit a mennybemenetel óta oly bensőségesen kí-
vánt paruziának hoznia kell. Kimondhatjuk tehát, hogy a liturgia 
Krisztus-képe a paruzia Krisztusa. 

De ehhez kíegészítésképen még egy mozzanatot kell hozzáfűz-
nünk, nevezetesen azt, hogy ez a liturgikus Krisztus a dicsőség 
Krisztusa. Ez a képzet felel meg teljesen annak a KxSqioç-képzet-
nek, amit a kereszténység a késő antik-kortól vett át és főként a Víz-
kereszt liturgiájában áll előttünk teljes fényében. Epifánián „a régi 
hellenisztikus kereszténységgel együtt az Üdvözítőnek hatalommal 
teljes isten-császári megjelenését kell értenünk a földön," „A kará-
csony ugyanis a liturgiában nem jászol-idill, hanem királyi ünnep," 

18 Jahrb . 1924. 210 1. 
11 Augsb. Postz. 48/3. 
12 Stoch: Die betende Kirche. 



,,A liturgia Krisztus-képe kiváltképen az Üdvözítőnek és az Isten-
császárnak a vonásait fejezi ki."13 

Az őskeresztény bazilikák apszisában szerették ezt a Krisztus-
királyt ábrázolni a mozaik képeken. A maria-laachi bazilika apszi-
sában is ezt követte a mai művész a ,,maiestas Domini" megalkotá-
sával. Erről a képről írja a kolostor perjele: ,,A mozaik kép közép-
pontjában földöntúli dicsőségének glóriájában trónol Jézus Krisz-
tus, az Isten fia. Jobbja a tanító mozdulatával nyúl felénk és bal-
jában egy könyvet hord e felirattal: ,,Ego sum via, Veritas et vita," 
Ez nem a Mester arca, amint tanítva és vigasztalva Mártához és 
Máriához betért. Ez nem az a tekintet, amelyet a fájdalmak férfia 
a jeruzsálemi asszonyokra vetett a kereszt súlya alatt görnyedezve. 
De nem a jóságos gyermekbarátnak az arcvonása sem. Mindezek-
ből van valami a tekintetében, amint reánk letekint, de ez az arc 
sokkal több és kimondhatatlanul előkelőbb, ez az isteni természet-
nek nemessége által minden emberi kifejezés fölé emelt fenséges 
tekintete az úrnak, a világ befejezőjének, a világ bírájának és a 
világ királyának. Christus vincit, Christus régnât, Christus impe-
r a t . . . A főpapi trón az evangélium oldalán, ez a gyöngyökkel dí-
szített szék, a zöld és arannyal átszőtt szőnyegek a falon, mind-
ezek még jobban megerősítik azt a benyomást, hogy itt egy király 
táboroz."1* A ,,Kyrios" Krisztus-kép oly erős a liturgikus mozga-
lomban, hogy a főpapnak a képe majdnem teljesen háttérbe szorul. 

Nagy részletességgel tárgyalja ezt a kérdést Jungmann, jezsuita 
atya.15 A liturgikus imádságban régebben a óiá Xqictcov, a per 
Dominum nostrum uralkodott. Később lépett fel az êv ZQiatœ, a 
Krisztusban való lét-tudat háttérbe szorulása után az a jelenség, 
hogy a lélek Krisztussal szembenállónak érezte magát és hozzáfor-
dult irgalomért. Ebből származott a vallásos lelkületnek az a teljes 
átalakulása, amelyről Kari Adan ír,18 hogy az emberben feltámadt 
a távolság átérzése közte és az őt megszentelő Isten között s ettől 
a félelem és a rémület érzelme. S a megújulás útja valóban az, 
amit a dogma és a liturgia tár elénk, per Dominum nostrum Jesum 
Christum« 

1S Augsb, Postz, 48, és 50, Hammenstede ezen képzetből kiindulva a Kvqie 
ilelaov könyörgést nem a bűnös ember felkiáltásának fogja fel, hanem a Kvqios 
magasztalásának, Ügy is mondhatjuk, hogy a régiek a Kvqlos hangsúlyozását 
érezték ki, a maiak pedig az èleiaov-1 húzzák alá. 

14 Eccl. or. III . 33. 
15 Die Stellung Christi im lit. Gebet. (Lit, gesch. Forschungen.) Münster, 1925». 
16 Christus, unser Bruder, Regensburg, 1926. 46—95. 1, 



Àz új német pogányság bírálata. 
Dr. Yanyó Tihamér. 

Azok számára, akik a szellem világának mozgalmait figyelem-
mel kísérik, nem váratlanul tűnt föl az új német pogányság baljós-
latú csillaga. Kifejlődésének két távolabbi állomása a 18. század fel-
világosodása és a 19. század pozitivista tudománya. A felvilágoso-
dás észelvűsége elvilágiasította és megingatta az emberek lelkében 
a keresztény hitet, s a hittartalmat teljesen elhanyagolva és háttérbe 
szorítva csak erkölcstani rendszert látott a kereszténységben, A ke-
resztény világképnek maradványait azután teljesen szétbontotta a 
mult századnak pozitivista tudományossága, amely csak a mérték-
kel, súllyal és számmal megfogható elemeket tekintette valódiaknak 
és az emberiség számára jelentőseknek. A műveltek szemében a 
vallás csak a sötétben való tapogatódzáshoz szükséges költői és 
érzelmi formává vált, amelyet feleslegessé tesz az új tudományos-
ságnak mindent besugárzó napvilága. A tudomány az emberiségnek 
bálványává lett, s bár az ember látta, hogy ő sok mindent nem is-
mer, de azzal vigasztalta magát, hogy a „tudomány" mindenre meg 
tud felelni. Azonban a szellemi megrészegülésnek és rózsaszínű 
önbizalomnak ez a mámora sem volt maradandó. Az ember az ér-
zékelhető világ legkülönfélébb részeiben való nagyszerű tájékozó-
dás ellenére is szellemileg kiürült és a lét sok kérdése előtt mégis-
csak értelmetlenül állt. Elvesztette az egész iránt való érzékét, az 
eredményeknek áttekintését és egységbe foglalását. Élete és tudo-
mánya középpont és tengely nélküli kusza és széteső valamivé vált. 
A 19. századnak ezt a hatását Nietzsche már 1870 körül röviden 
így foglalta össze: ez a század megalkotta a mítosznélküli embert.1 

A kinyilatkoztatást már régen elvesztette s még a mítoszt sem érez-
vén szükségesnek, most ott állt egymagában örök éhségben s keresve 
kutatott, ásott és vájkált elmúlt korok régiségeiben gyökerek után . . . 

Nietzsche, az ú jkor i f e j l ő d é s a t y j a 

helyesen látta meg az említett szellemi alakulásnak félelmetes 
következményeit, de azt hitte, hogy egy német mítosz újjászületése 
által még meg lehet menteni. Érdekes, hogy ő, egy evangélikus lel-
készi családnak gyermeke, ennek az új mítosznak kialakulását a 

1 Ha az ember a d j a meg magának a választ végső kérdéseire, c é l j á r a és 
végére, ez a mítosz. Ha I s ten vi lágosí t ja fel erről, ez a k inyi la tkozta tás . 



zenéből remélte, s ugyanakkor a kereszténység számára nincs más 
lelkében a tobzódó gyűlölet megnyilvánulásánál. Előtte u. i. a ke-
resztény vallás is csupán mítosszá, mégpedig egy idegen faj míto-
szává vált, a felvilágosodás bölcseletétől a szabadelvű német pro-
testáns teológián át David Friedrich Straussig eljutott vaskövetke-
zetességű fejlődésnek megfelelően. Ha a kereszténység — amint 
Strauss állította — csak mítosz, és a költői népszellemből fakadt, 
akkor létezését egy egészen meghatározott népléleknek, illetve fa j -
nak köszönheti. Nietzsche árjá és nemárja vallásokat különböztet 
meg, a kereszténységet az utóbbiak közé sorozza, s nemcsak e szár-
mazása miatt ostorozza, hanem azért is, mert a gyűlölt, arisztokrata-
ellenes nyáj-emberiség vallásának tartja. Szerinte a kereszténység 
a tömeg vallása s az alacsonyabbrendűek és értékűek felkelése a 
kiválóbbak ellen, ő hozta a világba a részvétet, amely Nietzsche 
szerint nem egyéb, mint a nihilizmus gyakorlata; a lelkek Isten 
előtt való egyenlőségének tanát, amely a legeszeveszettebb eszmék 
egyike; a bűnnek fogalmát, amely megalázza az emberi méltóságot» 
s amelytől csak az istentelenség végső és teljes győzelme fogja 
megszabadítani a világot. Nietzsche a szerinte gyenge, csekélyértékűr 
fajukat vesztett elemeknek vallásával szemben az erősek, a kivá-
lóak, a magasabbrendű fajhoz tartozók érdekében száll síkra és 
a test jogait hirdeti, mert „test vagyok én mindenestül és semmi 
más, s a lélek csak a testen lévő valamire alkalmazott szó." 

Níetzschének a testről, az egészséges és erős életről tett vallo-
mása igazában szembehelyezkedés azzal a természettől való elide-
genedéssel szemben, amely a francia forralalom óta európaszerte 
érvényesült. S még jobban megértjük titáni lázadozását és minden 
hagyománytól való elfordulását, ha figyelembe vesszük, hogy az 
általa hirdetett és hajszolt eszmények a természeti adottságok foly-
tán igazában éppen belőle hiányoztak, ő, akiben a lángész és a té-
boly szinte iskolapéldaszerűen egybeszövődött, aki maga is beteg 
és gyenge életerejű ember volt, hirdette az emberfölötti embernek, 
az erős és gazdag élet-telítettségnek evangéliumát, ő, a nemzeti 
szempontból gyökértelen, magányos sorsú, hazátlan agglegény lett 
a faji gondolatnak apostolává, ő, ciki nemegyszer vadul tajtékzik 
minden ellen, ami német, és kajánul alázza meg írásaiban Porosz-
országot, vált az új Németországnak prófétájává, ő, aki a bűnösség 
érzetét nem tudta elviselni s az arisztokrata életértékeknek zengett 
hamis himnuszt, félreismerte a bűn csataterének egyetlen Hősét, 
Krisztust, és sárral dobálta meg a legmagasabb eszményeket ápoló, 
egyedüli igazán arisztokratikus intézményt, a kereszténységet. Leg-
vadabb kirohanásaiban is nagyon, de nagyon felismerhetők az Ínség-
nek és a vágyakozásnak kiáltásai, amelyek egy sebzett emberi szív-
nek egyensúlyszükségletéből fakadnak. 

Níetzschének a testre vonatkozó megállapításai nagy hatással 
voltak az utókorra s nélkülük sem a jelen ifjúsági mozgalmai, sem 
a nagy német költőnek, Stefan Georgének működése nem érthető 
meg. 



À mítosz Stefan George és körének gondolataiban 
« 

is nagy szerepet játszik, mégpedig Nietzschére támaszkodó ala-
pon. Szerintük a költők és hősök szolgálnak és szolgálhatnak egye-
dül mértékül az ifjúságnak, s azért Georgeék arra törekednek, hogy 
a nagy emberekből mítoszt csináljanak s így őket a jelenkor esz-
ményeivé emeljék. Itt már a mítosz fogalma jelentős változáson 
ment át, mert míg eredetileg az isteninek emberiesítését jelentette, 
addig most az emberinek heroizálását, hősiesítését jelenti, hogy így 
valami pótlékot nyújtson az istenhit elvesztéséért. A George-körnek 
hős-fogalma azonban teljesen különbözik a valláserkölcsi hőstől. 
Csak az arisztokratikus hős emberre gondolnak, aki mint kiválasz-
tott hivatva van arra, hogy a világon uralkodjék. Nem véletlen, hogy 
egy esztéta-körben, amely a másvilágban való hitet teljesen elvesz-
tette, egy-egy meghatározott ember alakjában jelentkező szépség a 
kultusz középpontjába kerül. George teljes megfontolással kijelenti, 
hogy egy fiatalemberben megismerte az „istent", s ezt nem átvitt 
értelemben veszi, hanem valóban „megváltónak és istennek" is ne-
vezi. Ez mítosznélküli korunkban egy új mítosz kialakítására való 
törekvés! Ezeknek az embereknek nincs már érzékük a vallás lé-
nyege iránt. Minden erős érzésben vallásos élményt vélnek fölfe-
dezni. De ez az eltévelyedés is fölér egy vallomással a vallás szük-
ségességéről. 

Nietzschénél már láttuk, hogy a faji gondolatot árja színeződés-
ben buzgón felkarolta. De ennek a manapság oly rendkívüli jelentő-
ségre emelkedett eszmének nem ő a megindítója, hanem a francia 
Gobineau. Gobineau 1853—55-ben jelentette meg négykötetes mű-
vét az emberi fajok egyenlőtlenségéről. (Essai sur l'inégalité des 
races humaines.) Alapgondolata az, hogy nem az anyag az emberi 
fejlődésnek döntő tényezője, amint Marx állította, hanem a vér, 
amely a fajban nyilatkozik meg. Tanításának népszerűsítője a nem-
zetiszocializmus eszmevilágának kialakításában döntő szerephez 
jutott 

Houston Stewart Chamberlain, 

aki — bár maga sem származott tiszta germán vérből — Nietzsche 
és Wagner hatására az európai történetet a germán faj törté-
netévé alakította át. (Die Grundlagen des 19, Jahrhunderts. 2 k. 
1899,) Az angol származású, francia földön nevelkedett és végül 
Németországban hazáját megtaláló Chamberlain kétségtelenül egye-
temesen képzett, nagytudású férfiú volt, aki a legtávolabb eső dol-
gokat is rendszerének szolgálatába tudta állítani. Szenvedélyesen 
küzdött a zsidóság és a katolikus Egyház ellen. Az európai műve-
lődés minden valamirevaló eredményét — sokszor semmitmondó, 
vélt „bizonyítékok" alapján is erőszakolva — a német vérnek tulaj-
donítja, így még Jézus Krisztus, Dante, Aquinói Sz. Tamás stb. 
esetében is, ő maga is elismeri, hogy inkább ösztöne, semmint 



megfontolása alapján látott meg sok benső összefüggést a dolgok 
között. De azt is bevallja, hogy a finom különbségek iránt annyira 
fogyatékos érzéke van, hogy ezek szinte kétségbeejtették. Sajnos, 
hogy a katolikus Egyház elleni harcában is hasonló „nagyvonalú" 
módszerrel dolgozott, s ennek következtében a róla alkotott képet 
teljesen elrajzolta. Műve megjelenésekor nagy port vert fel, sokan 
olvasták, de sok támadásban is volt része, s a komoly tudomány 
éppen sajátos szempontjából következő műkedvelő jellege miatt 
visszautasította. De ennek ellenére is — annyi más esethez hason-
lóan — mégis történetalakító szerephez jutott azáltal, hogy Hitler-
nek és Rosenbergnek, s így a nemzetiszocializmusnak fő szellemi 
táplálékává lett, 

Alfred Rosenberget 

kell a német újpogány törekvések legfőbb képviselőjének tekin-
tenünk. Mert bár a gyakorlati szervezés terén és a német hitmozga-
lom irányításában Hauer, Reventlow gróf és Bergmann tevékenyeb-
bek is nála, szellemi hatásuk meg sem közelíti Rosenbergét. Azon-
kívül Rosenberg munkája, a Mythus magában foglalja a faji vallás 
híveinek egész gondolatkészletét, amely a többiek egyikénél sem 
található meg ily teljességben és egységben. Rosenberg tanulmányo-
zása tehát megadja nekünk a kulcsot az egész mozgalom meg-
értéséhez. 

Rosenberg 1893. január 12-én született Révaiban, az észtországi 
régi hanzavárosban. Atyja egy ottani német kereskedőháznak volt 
az igazgatója. Már fiatal diák korában legnagyobb öröme telt apja 
könyvtárának olvasásában. Itt került kezébe 15 éves korában Cham-
berlainnek előbb említett könyve. Ez volt talán legnagyobb ifjúkori 
élménye. A reáliskola elvégzése után a rigai technikai főiskolára 
iratkozott be az építészmérnöki szakra. De e mellett állandóan meg-
őrizte érdeklődését a történelem és a bölcselet iránt. A világháború 
alatt a főiskola Moszkvába került, így ott folytatta tanulmányait, 
s 1918-ban megszerezte az oklevelet. Révaiba való visszatérése után 
nemsokára bevonultak szülővárosába az általa annyira várt német 
csapatok. Rosenberg, aki mint diák Oroszországban fel volt mentve 
a katonai szolgálat alól, rögtön jelentkezett a német parancsnoksá-
gon önkéntes szolgálattételre, de a megszálló csapatok szokásának 
megfelelően nem vették fel. Rövid ideig mint rajztanár működött 
Révaiban, majd a német összeomlás hallatára, amely villámcsapás-
ként hatott rá, 1918 novemberében a kivonuló német katonákkal 
együtt elhagyta szülőföldjét és Németországba utazott, hogy ezentúl 
egyedül csak érte éljen. Előbb Berlinben, majd véglegesen Mün-
chenben telepedett meg és írással kereste meg szűkös kenyerét. Itt 
ismerkedett meg 1919-ben Hitlerrel és ettől kezdve leghűségesebb 
munkatársa volt. Síkra szállt a bolsevizmus ellen, amelyet Oroszor-
szágban személyesen is megismert. Az 1921-ben meginduló Völ-
kischer Beobachter c, nemzetiszocialista lap szerkesztésében kez-



dettől fogva igen tevékenyen résztvett s 1923-ban élére került. 1930 
óta mint nemzetiszocialista képviselő tagja a birodalmi gyűlésnek, 
1933. április 1-én Hitler a nemzetiszocialista párt külügyi hivata-
lának vezetését bízta rá, 1934. januárjában pedig az egész nemzeti-
szocialista mozgalom világnézeti iskolázásának és nevelésének lett 
a Vezértől kinevezett legfőbb irányítója. Ezenkívül még több nagy 
intézmény áll vezetése alatt. Páratlanul nagy munkateljesítménye 
mellett többször külföldi kiküldetésben is tevékenykedett, így 1927-
ben Budapesten is megfordult egy zsidóellenes összejövetelen. Föl-
felé ívelő fiatal életpályáján azonban a szenvedéssel is kellett ta-
lálkoznia: Münchenben meghalt már évek óta tüdőbajban szenvedő 
fiatal felesége s tőle született kisfia is. 1925-ben másodszor nősült. 
E házasságából való egyetlen, most három éves leánykája. 

Rosenberg nagy közéleti működése mellett jelentős irodalmi 
múltra is tekinthet vissza. Több kisebb-nagyobb értekezésén kívül 
megírta Chamberlain életrajzát, legnagyobb hírre jutott munkája 
azonban a Der Mythus des 20. Jahrhunderts, amely 1931 óta már 
több mint 333,000 példányban forog közkézen. Üjabban An die 
Dunkelmänner unserer Zeit című 104 oldalas tanulmányában vá-
laszolt a Mythus miatt őt ért, elsősorban katolikus támadásokra. 
(Eddig 580,000 példány!) A Mythus-szal együtt ez is indexre került. 
Ebben a két munkájában fejtette ki a vallásra vonatkozó felfogását, 
s ezeket a német újpogányság tanításai foglalatának tekinthetjük. 

Érdekes megfigyelnünk, hogy míg a nemzetiszocialista rendszer 
az egyént szinte teljességgel a közösségnek rendeli alá és a föltét-
len tekintélyi vezetést igényli az élet egész területén, addig az új-
pogányságnak nemzetiszocialista szószólói vallási téren az alanyi 
vélekedés és a tekintély ellenessé g álláspontját képviselik. S míg a 
nemzetiszocializmus szüntelenül a szabadelvűség és az anyagelvűség 
ellen hadakozik, addig Rosenbergék a szabadelvűség idejéből örö-
költ teológiai és metafizikai agnoszticizmus alapján állanak, és a 
nemzetiszocializmus faj-tanát a művelődés és a lelkiség területére 
alkalmazva igazában telivér anyagelvűséget hirdetnek. Ebből kifo-
lyólag természetesen semmi érzékük sincs a faji elképzeléseikkel 
szemben álló nemes és bensőséges lelki értékek s ezek legfőbb 
ápolója, a kereszténység és a katolikus Egyház iránt. 

Nietzsche reménye teljesült: megszületett a német mítosz, a 
fajnak és vérnek hite, a modern emberiségnek „vallása". Az egész 
új mítosz a faj kutatásnak eddig tudományosan nem igazolt, sőt 
nagyon is ingatag eredményein alapszik. A fajfogalmat nyers élet-
tani értelemben veszi: a faj a vérben lakozik, és minden, ami az 
embert az állattól megkülönbözteti, a fajból ered. A faj a léleknek 
külső oldala, a lélek pedig a faj belülről szemlélve. Minden érték 
a történeti életben, a vallásban és művészetben egyaránt a fajból 
és vérből fakad, különösképen az árja fajiságból, amelyen elsősor-
ban a germánt, illetve a németet szeretik érteni. Ez a tiszta és 
értékes vérű fajta uralomra termett nép. Vele szemben áll a fáradt 
földközitengeri népegyveleg, amely szolgatermészetének megfelelően 



a kereszténységben, illetve a katolicizmusban találta meg vallásos 
életformáját. 

A vér és faj mítoszát 

azonban d tudomány nem igazolja, mert még a nemzetiszoci-
alista ,,házitudós", Hans Günther megállapítása szerint is nincs már 
fajtiszta nép, legfeljebb az eszkimók. A nemzetiszocialistáktól fenn-
tartás nélkül elfogadott Max Wirth fajkutató szerológíai vizsgálatai 
is tagadólagos eredményre vezettek, mert kitűnt, hogy az „elnége-
resedett" franciák vére a némettel fajtisztaság, illetve fajkeveredés 
tekintetében egyenrangú. Felix von Luschan berlini egyetemi tanár 
és múzeumigazgató pedig egyenesen balga mesének mondja a keve-
rékeknek élettani szempontból való csekélyebb értékűségét. 

Az élettannál is jobban halomra dönti azonban az új mítosz 
kártyavárát a történelem és a lélektan. Ha u. i. a faj a történeti 
életnek egyedüli döntő eleme volna, akkor eddigi értelemben vett 
történetről nem is lehetne szó, hanem csak a fajok harcáról, s ezt 
a természetnek, az élettannak törvényei szabnák meg, nempedig az 
emberek szabadakaratú elhatározása. Még nagyobb zavarba jutnak 
a fajkutatók, ha elméletüknek megfelelően az általuk meghatározott 
testi fajtakülönbségekkel párhuzamosan a sajátos faji lelket is jel-
lemezni akarják. Szavakban ugyan nem szűkölködnek, de eredmé-
nyeik bármely más faj egyedein is feltalálhatók. Nemcsak kenyér-
ből él és nemcsak vérből áll az ember. A fajok értéke nem a véren, 
hanem a lelki tulajdonságokon múlik. A lelket pedig nem a vérrel 
arányosan osztja a Gondviselés. A fajimádás híveinek igazuk volna 
cikkor, ha az egészséges test egyúttal az egész ember egészségét is 
jelentené. De a testi kitenyésztés szabályainak még oly pontos meg-
tartása sem tehet igazán egészségessé és boldoggá egy népet, mert 
ezt ki kell egészíteni a szellemi egészség érdekében való szorgos 
gondoskodással. Ez pedig abban áll, hogy a nép öntudatában az 
értékek az őket megillető helyet foglalják el. A faji mítosznak vé-
konyan csurgó erét sokan 

az ősi germán pogányságból átvett elemekkel 

szeretnék kiegészíteni. A régi mondákat akarják olvastatni az 
ifjúsággal, hogy belőlük megtanulja az északi ember eszményképét. 
A keresztény ünnepek helyébe az ősök természetimádó szokásait 
akarják meghonosítani s ez által az üressé vált emberi élet alapvető 
mozzanatait a mítosznak némi csalóka fényével bevonni. De rossz 
vezetőket választottak maguknak, Günther ugyan iparkodott a jelen 
elképzeléseknek a múltba vetítése által a „germán jámborság" jel-
legét megállapítani, amely szerinte nem egyéb, mint ,,a test és lélek 
egyensúlyában élő, s kimért öntudatában magát az istenséggel 
szemben egyenesen tartó északi fajú nemes parasztságnak jámbor-
sága"; de ez a jámborságnak semmiképen nem nevezhető magatar-



tás voltaképen nagyon hasonlít a zsidó Walter Rathenau által a 
közelmúltban a németségnek nagyon ajánlott „felvilágosodott mózesi 
hithez", másrészt az Evangéliumban pompásan megrajzolt, magát 
a templomban nagyon is „egyenesen tartó" s egészen biztosan nem 
germán vérű farizeushoz . . . 

A pogány germánságról azonban van egy más, Güntherénél és 
Rosenbergénél sokkal megbízhatóbb és valószerűbb képünk a kor-
társ Tacitus leírásában. E szerint a germánok többistenhívők, van-
nak női isteneik is, s ezeknek az isteneknek egy részét a rómaiak 
Pantheonjából kölcsönözték, tehát nem voltak tisztán „faji iste-
nek". A germán népek egymással szinte örökös testvérharcban ál-
lottak. A vérbosszú, miként az összes természeti népeknél és a 
zsidóságnál, akként náluk is megvolt. A rabszolgaság náluk is ott-
honos volt s a rabszolga megölését ők sem büntették. Az ősgermá-
nok lustasága közmondásos történeti tény, Tacitus ismételten vísz-
szatér és megvetéssel beszél késő délig tartó alvásukról. A földet 
a rabszolgák és a nők művelték. Részegesek voltak, nagy tivornyá-
kat rendeztek és szenvedélyes kockajátékuk közben nemegyszer 
egész gazdaságukat vagy személyi szabadságukat is elvesztették. 
Erdeikben és mocsaraikban oly vad babonának hódoltak, „mint 
ahogy azt aligha tette még egy másik nép". Szórványosan ember-
áldozatokat is mutattak be isteneiknek. Ezekről Axel Olrik, egy 
„északi" tudós (Nordisches Geistesleben, 1925, 31—32. I.) többek 
között így ír: „Ha elérkezett a nagy ünnepek egyike, minden kilen-
cedik évben a napéjegyenlőség idején, akkor az egész téren végnél-
küli embertömeg nyüzsgött; a kilenc áldozati nap mindegyikén leg-
alábbis egy embert és számos állatot öltek le, s ezeket a fákra 
felakasztva nyárssal átszúrták vagy az áldozati liget szent vizébe 
dobták; a papok ott álltak és figyelték, vájjon fölmerül-e az áldo-
zat vagy véglegesen eltűnik, mert akkor az istenek az adományt 
szívesen fogadták. Az áldozó nép köréből bizonyos vad és illetlen 
énekek hangzottak föl, az istenek hívása és általános örömujjongás 
kísérte az áldozati lakomákat. S ha aztán az ünnepnapok elteltek, 
az összecsődült ezernyi nép újra otthonába tért, abban a remény-
ben, hogy az istenek embernek és állatnak egyaránt gyarapodást 
adnak, az ellenség hatalmát és minden betegséget az országtól tá-
voltartanak, A ligetben pedig ott függtek az áldozatok maradványai; 
egy szemtanú egyszer 72 holttestet számolt meg a fákon." Ez tehát 
az a tökéletes állapot és a modern ember által követendő faji val-
lás, amelynek elhagyásával a németség halálos vétket követett el 
önmaga ellen; amelynek nevében Rosenbergék mélyen lenézik a 
fáradt földközitengeri népek „zsidóistenének" hitét és a boszor-
kányhiedelmekkel, index-szel, tűzzel, vassal, karddal és méreggel 
működő római javasember rendszerét. . . 

Igaz, Tacitus kedvező vonásokat is mond az ősgermánokról 
(s mi sem akarjuk őket e helyütt egyoldalúan elmarasztalni, csupán 
az északi vér csodásnak magasztalt hatását takadjuk meg tőlük) : 
a vezetőjükhöz való férfihűséget, a vendégszeretetet s végül a há-



zasságról és a házastársi hűségről alkotott fennkölt felfogásukat. 
A nőt szent lényként tekintették s itt-ott szinte istenítették. Sajná-
latos, hogy kései rajongóik e téren nem egészen követik őket, mert 
az egész életre szóló férfíhűséget és egynejűséget a fajra nézve 
károsnak mondják, az állatok évszakos párzásával érvelnek és a 
házasságon kívüli anyaság jogáért szállnak síkra. 

Ha — mint az eddigiekből kitűnik — a pogány germánok tu-
lajdonságai és vallása nem elégségesek arra, hogy egy mégoly vér-
szegény mítosznak is alapul szolgáljanak, még kevésbbé várható 
ősi szent szokásaiktól és jelképes cselekedeteiktől, amelyekkel más 
kezdetleges vallásokhoz hasonlóan a mindig megújhodó természetet 
és megifjuló életet ünnepelték és tisztelték, hogy a kereszténység 
„nemzetközi dogmákon" alapuló ünnepei és szertartásai helyébe lép-
jenek, A régi és kezdetleges népek eme cselekedeteikben és szer-
tartásaikban u, i, a természetnek számukra ismeretlen erőiben je-
lentkező isteni megnyilatkozást tisztelték. Miután azonban a tudo-
mány azóta e természeti jelenségeknek törvényszerűségét tisztázta, 
s ezzel a természeti népek titkait „szentségükből" kivetkőztette, 
bajosan vezethető vissza a jelenkor embere ezeknek a természeti 
tényeknek hódolatos csodálatára vagy különösen vallásos tiszteletére,2 

Ugyanezt kell mondanunk arra a kísérletre is, hogy korunk em-
berének vallásos tisztelete a nemzetre irányittassék. A világháború 
kétmillió német hősi halottja, akiknek Rosenberg Mythusát aján-
lotta, s akiknek emlékéből egy új vallás kisarjadását jósolja, Krisz-
tus keresztje alatt nyugszik; s özvegyeik, árváik, szüleik, testvéreik 
könnyeit a megfeszített Krisztus sebei itták föl, s örökre szomorú 
szívükre csak tőle kértek és egyedül csak tőle kaptak vigasztalást. 
A hősök szobrai és emlékművei mindig szentek lesznek az emberi-
ségnek, annál szentebbek és maradandóbbak, minél közelebbről ár-
nyékolja be őket a templomnak, keresztnek vagy a Mária-szobornak 
ünnepi palástja. Ezektől elszakítva hamar elfelejteti őket az élet 
irama s belepi őket az utca pora, és a körülöttük levő liget csak 
arra jó, hogy szerelmes párok találkahelye legyen. 

Rosenberg a saját ízlése szerint alakított ős germánságot — mint 
láttuk — fajelméletének nagyon is rózsaszínű szemüvegén át látja. 

2 Szemléltetésül közlünk it t egy, a német hitmozgalom szellemében történő 
„keresztelést". „Az összehordott szikladarabokhói készített kőasztal körül, ame-
lyen ott feküdt a bronzkalapács s a közeli tó vizéből telített tál , bezáródott a 
kör. Ünnepélyesen felhangzott az erdei kürt szava. Egy keresztelési dal közös 
eléneklése után az anya a gyermeket az a tya lábához helyezte, aki lehajolt és 
fölemelte a gyermeket a következő szavak kíséretében: .Sajá tomnak ismerlek el, 
fölveszlek családunkba és nevet adok neked. Meghintelek a német forrás tiszta 
vizével. Távolítson ez el tőled minden nemnémet és idegen elemet, ' Az atya 
á tad ta a gyermeket a család bizalmas emberének, aki megfogadta, hogy tanács-
csal és tettel mindenkor segítségére lesz a szülőknek. A szertartásvezető befe-
jezte az ünnepélyt ezekkel a szavakkal: .Annak nevében, aki önmagát terem-
te t te! Mi megáldunk téged, A mindenek a ty ja lakozzék b e n n e d . ' " (Heinz K. 
F. Wild: Die Grundbegriffe der Deutschen Glaubensbewegung. Hochland, 
1934. 41512.) 



Ezzel szemben az általa annyira gyűlölt Egyház életének vizsgálá-
sakor kormos üveget tart szeme elé. 

Áz egyháztörténet a vér és faj mértéke szerint 

Rosenbergnél ezt jelenti: a felbomló ókori világ népegyvelegé-
ben fogantatott Egyház a pápaság útján arra törekedett, hogy 
a germán népek faji szétbontása és lelki szolgaságban tartása által 
a népek fölött megalapítsa uralmát. Ennek, az egész egyháztörté-
netet egyetlen, manapság igen hangzatos, de hamis eszmével való 
magyarázási kísérletnek ellenemond már az a köztudomású tény is, 
hogy a középkor a szigorú rendi tagoltság kora. A birodalom egyes 
rendei annyira függetlenek voltak, hogy már szinte a birodalmi 
egységet is veszélyeztették, S e rendek törvényei oly szívósak vol-
tak, hogy nemegy a 19. századig is hatott. És nemhogy fajkevere-
dés történt volna — különösképen az Egyház állásfoglalása követ-
keztében, amely sohasem tört lándzsát a faji keveredés mellett — 
hanem ellenkezőleg, a keveredés nem is volt lehetséges, s ezért a 
legnagyobb mérvű beltenyésztés kapott lábra. A világi társadalom-
hoz hasonlóan az egyháziban is a nemességnek egészen rendkívüli 
előjogai voltak, annyira, hogy egészen a 19. század elejéig Német-
országban a püspöki székeken túlnyomóan nemesi származásúak 
ültek, sőt a középkorban elsősorban főnemesek, tehát „északi 
vérűek". A német káptalanokon kívül a kolostoroknak is egész sora 
kitartott ama felfogás és gyakorlat mellett, hogy az Egyházban az 
uraság a nemességet illeti meg, A bárói szerzetesi házak és női zár-
dák a feudalizmussal együtt a régi német gondolkodásból és érzés-
ből származtak át az Egyházba. Bizonyos azonban, hogy ez sok 
esetben nem vált az Egyház javára. 

Az északi faj elleni harchoz hasonlóan sehol sem akadunk a 
középkorban annak a vélekedésnek nyomára, hogy a kortársak egy 
varázsló ördögi világnézet hatása alatt és a javasemberek szellemi 
színvonalán állottak volna. Sőt ebből a világnézetből oly értékek 
fakadtak, amelyek a javasembert (pápa) nem uraló területeken 
nem jöttek létre. 

Ha tehát az egyháztörténetet a faji küzdelem szempontjából 
tekintjük, akkor e szemlélettől eltérő igen sok kivételt kell meg-
engednünk, úgyhogy szabályról nem is szólhatunk. Ha pedig a faj 
mítosszá válik, akkor ennek a mítosznak meg kell adnia a történeti 
és egyháztörténeti küzdelmeknek végső értelmét, mert a mítosznak 
éppen az a rendeltetése, hogy az egész történés értelméről felvilá-
gosítást adjon. Ha viszont a faji lélek mítoszát az egyháztörténettel 
akarják támogatni és bizonyítani, akkor önmagukkal jutnak ellen-
tétbe, mert az egyháztörténetnek hanyatló korszakai rendszerint 
olyan emberekre vezethetők vissza, akiknek nemes vére felől nincs 
semmi kétség. Egyébként is meg van állapítva, hogy Rosenbergtől 
annyira ócsárolt középkori római Kúria életében Németországnak 



éppen ama északi részeiből származó főpapok és főemberek vettek 
tevékeny részt a római és német műveltség, békés egybehangol tsá-
gában, amely részek állítólag mindmáig fajtisztán őrizték meg ma-
gukat, Ez a tény egymaga is bizonyítja, hogy Róma nem törekedett 
a germánság faji szétbontására, s hogy a germánok nem álltak egy 
varázsló boszorkányos világnézet ördögi szolgaságában. 

Á középkor misztikája és az új mítosz. 

Rosenberg más „vallásalapítók" mintájára eszméinek előfutá-
rokat keres a múltban s többek közt ilyenként véli feltalálni Ecke-
hart mester német domonkosrendi szerzetest, a nagy misztikust és 
kiváló szónokot. (1260—1327.) Az igazi német gondolkodót ünnepli 
benne, akiben megvannak az alapvető német tulajdonságok: a sza-
badság és a becsület, a lélek közömbössége mindennel és minden-
kivel, még Istennel szemben is, s Istennel és a világgal pantheista 
monizmusban való eggyéolvadás. Mindez persze kitűnő alkalmul 
szolgál Rosenbergnek arra, hogy az egyházi tanítás ellen állandóan 
röpítse haragjának nyilait. 

A misztika köztudomás szerint a jó Isten nagyszerűségeiben 
szívvel-lélekkel való örvendetes elmélyedésben és teljes magaát-
adásban áll, amiben a gondolat merész szárnyalása és a szerető 
akarat közreműködése kölcsönösen támogatja egymást. Rosenberg 
a középkornak ehhez a lehelletfínom világához közeledik hitetlen 
szívvel, megrakva Gobineau és Chamberlain tanaival és a Kant-
féle idealizmusnak velük rosszul elegyített keverékével, s Eckehart -
nak egy hibás, tökéletlen és hiányos fordítása alapján a misztika 
nyelvében teljesen járatlan analfabétasággal fog hozzá az újpogány-
ságtól eleve elrendelt német tulajdonságoknak felderítéséhez. De 
tájékozatlanságával alaposan lépre ment. Az Eckehart-féle miszti-
kát u. i. be kell állítani a nagy ókor-középkori hagyományba, az 
,,örök bölcseletnek" folyamába, amely Piátónál és Aristotelesnél 
bukkanik föl és Szent Ágoston új platonizmusán át Aquínóí Sz, 
Tamáshoz vezet- Éppen a legújabb kutatás derítette ki Eckehartról, 
hogy mindenben hű tanítvány és követője a „rablelkű félvér" Szent 
Ágostonnak és nagy rendtársának, Szent Tamásnak. Sem mint böl-
cselő, sem mint hitszónok, sem mint misztikus nem tanított semmi 
olyat, ami ne lett volna korának közkincse, Rosenberg ezt persze 
nem tudhatja, mert ő sem a korabeli misztikát nem ismeri, sem az 
újabb, nagyjelentőségű Eckehart-irodalmat, hanem csak egy régibb 
rossz fordításból é ldegél . . . 

Az északi faj nagy imádóját elérte végzete: éppen azok a ré-
szek, amelyeket Eckehartnál a német szellem megnyilvánulásának 
tart, a zsidó és arab misztika hatását viselik magukon, tehát a keleti 
„népposvány" műveltségének lomtárából valók! Az újplatonikus 
misztika u. i., amely közvetve hatott Eckehartra, pantheista irány-
zatú, s így amikor Eckehart fogalmazásában a theizmus területét 



elhagyni látszik — bár a pantheizmust magától kifejezetten elhá-
rítja —, igazában újplatonista befolyás alatt áll. A Rosenberg sze-
rinti igazi német gondolatot, a monista pantheizmust ugyanoly jog-
gal zsidó világnézetnek is lehetne minősíteni, főkép ha meggondol-
juk, hogy az újkori bölcseleti monizmusnak a zsidó Spinoza volt 
legjelentősebb képviselője. Amint tehát nem sikerült Rosenbergnek 
a történelmet a faji harc színterévé és a német faj kizárólagos diadal-
menetévé minősíteni, ugyanúgy csődöt mondott az a kísérlete is, hogy 
a keresztény misztika köréből toborozzon magának előfutárt és üres 
mítoszának tartalmat. 

A művészet az új mítosz világánál. 

Az új mítosz szellemi kapcsolatainak tárgyalásában elérkeztünk 
az utolsó ponthoz. Az eddigiekben láttuk, hogy az új mítosz gerincét 
alkotó fajelmélet a Rosenbergéktől adott merev fogalmazásban a 
komoly tudomány előtt nem állja meg a helyét, és semmiképen sem 
alkalmas arra, hogy ,,valláspótló" szellemi taralommal töltse meg 
a csak világgá kürtölt, de igazában az általa kívánt színvonalig 
sem megalkotott mítoszt. A népiségnek ráborított szivárványa szin-
tén szétfoszlott a történettudománytól derültté vált égbolton. Az 
egyháztörténet számára szűknek bizonyult a faj és vér szempont-
jai szerint reászabott kényszerzubbony. Az elorzott misztika pedig 
a bírálat első fuvallatára mindjárt eredeti gazdája után kiáltott. 
A Mythus utolsó kísérletként még a művészethez nyúl, hogy itt 
vigye diadalra a fajnak és vérnek sok vereséget megért, golyóktól 
átlyuggatott, tépett zászlaját. A csúcsíves stílust mint a művészet 
netovábbját az északi lélek megnyilvánulásának foglalja le, s az 
új mítoszból korunk hanyatló művészetének német vérből és né-
metvallásból jövő megújulását jósolja. 

Kétségtelen, hogy kevés terület látszik oly alkalmasnak a faj 
hatásának megértetésére, mint a művészeté. Többé-kevésbbé min-
den figyelmes szemlélő észreveszi, hogy a művészeti ízlés bizonyos 
korokhoz és népekhez van kötve. De ezt az egész kérdést koránt-
sem lehet leegyszerűsíteni arra a végső megállapításra, hogy min-
den művészet a fajnak és a faji léleknek kifejezése. Ez már azért 
sem állítható, mert az igazán virágzó művészeti korok a történelem 
folyamán mindig már az előrehaladottabb fajkeveredés idejébe 
esnek. De minden faji szempontnál még sokkalta fontosabb, hogy 
az illető népben igazán nagyméretű világnézeti egység lakozzék, 
amely lehetővé teszi az összes művészi erőknek összefogását és e 
világnézetből fakadó alkotást. Ily szempontból van némi igazság 
Wagner mondásában: ,,A művészet az elevenen előadott vallás." 
A faj azért sem lehet egyedül döntő tényező a művészet fejlődé-
sében, mert minden művészet oly elemekkel dolgozik, amelyeket a 
múltból örökölt. 

A kérdés gyakorlati oldalát vizsgálva meg kell állapítanunk, 
hogy sehol sem lehet bebizonyítani, hogy a középkor legnagyobb 



műremekeit kizárólag tísztavérű germánok hozták létre. Azt sem 
szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy e művészi alkotások életre 
hívásában szerepe van a kereszténnyé lett ókor által teremtett 
művelődési környezetnek. Egyébként is megfigyelhető, hogy a vé-
rüket viszonylag legtisztábban megtartott germán törzsek biztosan 
nem a legtöbbel, sőt talán a legkevesebbel járultak hozzá a közép-
kor műalkotásaihoz. Egészen különös, hogy a csúcsíves stílus a 
keresztény Nyugatnak csak bizonyos meghatározott területére ter-
jedt ki, míg ezen túl — minden germán befolyás ellenére sem 
hatolt. Továbbá bizonyos, hogy a vérkeveredés, azaz a ,,faji elsat-
nyulás" még nem történt meg, amikor a gót művészet már nem 
tudott semmi nagyobb alkotást létrehozni, 

Napjainkban is csak erős hitbeli ösztönzésből születhetik új 
művészet. De ennek semmíképen sem tekinthető a németvallás, 
amely elsősorban az eddigi egyházak megdöntésére törekszik, ön-
maga pedig üres és tartalmatlan, és szikrányi őszinte hitet sem 
képes mégcsak egyetlen lélekben sem ébreszteni. Az alapítók 
ugyan biztatják a német építészeket, hogy soha nem hallott, új 
művészi feladatok előtt állanak. Bergmann látomásban lelkesedés-
ben le is írja a jövő székesegyházát. Akkora méretei lesznek, hogy 
a Sz, Péter-templom benne kényelmesen elfér. A csúcsíves művé-
szet remekműve lesz. Valamivel több mint két év alatt építik fel 
a németek, mégpedig egyszerűen akként, hogy az építésnél több 
mint százezer munkanélkülit alkalmaznak. Méretei oly óriásiak 
lesznek, hogy még egyes amerikaiak is, akik természetesen a világ-
verseny szempontjából fogják szemügyre venni, a legnagyobb ámu-
latba fognak esni. Bergmann nem veszi észre, hogy lelkes leírásá-
val nevetségessé válik. Szegényes és reménytelen művészet az, 
amely a munkanélküliek százezreinek foglalkoztatásából egy-két 
év alatt megszületni képes! A csúcsíves stílus megtartása, amely-
nek kora már lejárt, azt mutatja, hogy a gondolat hirdetői még 
azzal sincsenek tisztában, hogy minden művészetnek megvan a 
maga ideje és többé nem tér vissza. Másrészt arról is tanúskodik, 
hogy az új mítosz semmi tartalmat, eszmét sem tud adni a jövő-
beli nagy foglalkoztatással megvigasztalt művészeknek, mert any-
nyira üres, mint Bergmannak a német nemzeti egyházról írt könyve 
címlapján látható csúcsíves székesegyház, amelyben csak pillérek 
és ívek maradtak meg az egykori élettel és Szentlélekkel telített 
istenházából, s amelyet a gótikus rózsa helyére illesztett jelképes 
értelmű napkerék lenne hivatva betölteni az új északi mítosznak 
ványadt fénytelenségével és kongó ürességével. 

Az új mítosz és a némethit hirdetőinek igazságfogalma. 

Világnézeti, sőt mi több, vallási igényekkel föllépő mozgalmak-
nál elengedhetetlenül fontos az igazsághoz való viszonyukról s róla 
alkotott felfogásukról pontos képet nyerni- A német hitmozgalom 



ebben a világnézeti viszonylagosság út ját járja, mert szerinte csak 
a megismerő alany testi és lelki fölépítéséhez mért viszonylagos 
igazságról lehet szó, amelynek e szerint annyiféle változata van, 
ahány ember él a világon, s ennek megfelelően Hauer szerint az 
emberek vallási sorsa, rendeltetése még ugyanabban a népben, 
nemzedékben, sőt családban is különféle. Míg a világnézet terén 
a tárgyi és föltétlen igazságot elvetik, s hirdetését egyenesen bünül 
róják fel a kereszténységnek, addig ugyanezt a természettudomány 
területén elismerik, 

Rosenberg a „szerves igazság" fogalmát vallja, Goethének ehhez 
a mondásához kapcsolódva: „Was fruchtbar ist, allein ist wahr," 
(Egyedül az igaz, ami termékeny.) Tehát a termékenységet választja 
mértékül, s egyenesen ki is jelenti, hogy a tévedés, sőt bűn is a 
legnagyobb mértékben „igaz" lehet, ha a tévedőt illetve bűnöst ter-
mékennyé teszi, azaz teremtő erejét növeli. Korholja az egész eddigi 
bölcseletet, hogy az ú. n. egy, örök igazság utáni vadászattal fe-
csérelte el idejét, s logikai úton keresi az igazságot. Mindjárt gyakor-
lati alkalmazását is adja igazságfogalmának, mondván, hogy a szer-
ves igazság szolgálata a fajilag megkötött népiség szolgálatát jelenti. 
S végül új ra visszatér örökös körmozgásának középpontjába ezzel 
a megállapítással: „A fajhoz kötött néplélek összes gondolataink-
nak, akarati vágyainknak és cselekedeteinknek mértéke, minden ér-
tékünk végső mérővesszője." 

Az új mítosz forrásai. 

Aki az igazságnak az előző sorokban kifejtett felfogásával indul 
neki a történeti, sőt ami még kényesebb, az egyházi élet vizsgála-
tának, annak vállalkozása minden komoly ember szerint egyenesen 
kétségbeejtő kísérletnek minősítendő. Ilyen alapelvek birtokában 
még a legelsőrendű forrásokból merítő legnagyszerűbb szakember 
is csak tévedésről tévedésre bukdácsolhatna; hát még egy olyan, 
már gyermekkorában koraérett, mindent felhabzsoló, műkedvelő 
jellegű, a világon mindenhez a föltétlen tekintély megfellebbezhe-
tetlenségével hozzászóló, harmad-, negyed- és még alacsonyabb 
rangú „forrásokból" dolgozó mérnökember, mint Rosenberg! 

Rosenberg többi „prófétatársához" hasonlóan könyvében igen 
kevés idézetet ad, de ezzel ellentétben annál kérlelhetetlenebb biz-
tonsággal ítél eleveneket és holtakat. Voltak azonban jóakaratú 
lelkek, akik felkutatták munkájának elrejtett „morzsáit" is és az 
ámuló világ elé tárták őket. A mítosz kialakulásánál már rámutat-
tunk két fő szellemi ősére, Nietzschére és Chamberlainre. Az utóbbi 
kétségtelenül művének főforrása, de eszméit Rosenberg még jobban 
kiélezte. Sajnálatos, hogy Rosenberg nem ismeri vagy legalábbis 
nem használta fel az utolsó harminc év Nietzschére vonatkozó böl-
cseleti irodalmát, pedig különösen a fenomenológiai iskola, főként 
Max Scheler Nietzsche értékelésére nézve egészen alapvető ered-
Pannonhalmi Szemle 2 



menyre jutottak; igaz, hogy ezek bizonyára nem növelték volna 
Rosenberg „teremtő erejét", tehát nem felelnének meg az ő „szer-
ves" igazságfogalmának. 

Az egyház történetét tárgyaló részekben — csak a jelentőseb-
beket vesszük figyelembe — a Mythusban Grünwedel, Birt és 
Hoensbroech, a Dunkelmännerben Darwin és Wolf műveit vallja 
forrásainak Rosenberg. Albert Grünwedel, régebbi munkái alapján 
egyébként elismert tudós, az indiai barlangrajzok tanulmányozása 
közben arra a gondolatra jutott, hogy az indiai művészet fő indító-
okát beteges érzéki romlottságban kell keresni, Tusca c, 1922-ben 
megjelent művében ezt a szemléletet alkalmazta az etruszk nyelv, 
vallás és művészet megfejtésére is. Művét a tudományos világ visz-
szautasította, illetve előbbi érdemeire való tekintetből elhallgatta. 
A híres etruszk kutató, Gustav Herbig a müncheni akadémia felol-
vasásai közt napvilágot látott tanulmányában kimutatta teljes tu-
dománytalanságát. Wilhelm Schubart, a neves berlini orientalista 
pedig a könyv mihamarabbi feledését látta a szerző és a német 
tudomány érdekében állónak. Rosenbergnek mégis jól jött ez a 
munka, hogy az etruszkoknak minden elképzelt rossz tulajdonságát 
az etruszk haruspex utódának minősített római pápára s a „babo-
nás" és „boszorkányhitű" római Egyházra ruházza át. 

A keresztényüldözésekre vonatkozólag Rosenberg Th. Birt köny-
vére (Charakterbilder Spätroms) támaszkodik, kétségbevonja a szak-
emberektől teljes mértékben elismert Eusebiusnak, az Egyháztörté-
net Atyjának megbízhatóságát, és lekicsinyli a keresztények üldöz-
tetéseit, Birt kimondott ellensége a tételes kereszténységnek és az 
Egyháznak, s az erről szóló részekben a szükséges kritikának híjá-
val van. Rosenberg villámgyorsan átvette ezeket a részeket, sőt a 
Birt-féle téves állításokat egyházellenes irányban még ki is bőví-
tette. Gyors olvasásának és rosszindulatának következménye az a 
nevetséges tévedése is, hogy az említett Eusebius eunuch lett 
volna. A Bírt által említett „csúnya eunuch Eusebius" u. i. — mi-
ként Birt is megállapítja — Constantius császár udvari embere volt. 

Mindaz, amit Rosenberg könyve végén az Egyház és a nemzeti 
eszme ellentétéről, s az egész könyvben a jezsuítarendről ír, egytől-
egyig egy hítehagyott jezsuitának, P. v. Hoensbroechnek kétkötetes 
munkájából (Der Jesuitenorden. Bern u. Leipzig, 1926—27.) merí-
tette, de még ezt is írányzatosan használta. 

An die Dunkelmänner c- válasziratában Rosenberg két újabb 
forrást idéz, Randolph Charles Darwin: Die Entwicklung des 
Priest er turns und der Prie st er reiche, oder Schamanen, Wundertä-
ter und Gottmenschen, ein Warnruf an alle freiheitsliebenden Völ-
ker, Leipzig, 1929. és Heinrich Wolf: Angewandte Krichenge-
schichte. Eine Erziehung zum. nationalen Denken und Wollen. Leip-
zig, 1914. Darwin könyvét rövidesen megjelenése után az a néhány 
(nem katolikus részről jövő) bírálat, amely foglalkozott vele, mint 
használhatatlant teljesen elvetette; irányzatos, minden alapot nél-
külöző és a vallásos dolgok iránt semmi érzékkel sem rendelkező 



munkának bélyegezte. Darwinnál az egész papi intézmény úgy 
jelenik meg, mint az emberi nem elleni, gyilkossággal és csalással 
dolgozó iszonyatos összeesküvés. Heinrich Wolf düsseldorfi közép-
iskolai tanárnak könyve azzal a célzattal íródott, hogy az Egyhá-
zat mint Németországnak ősi gonosz ellenségét mutassa be. Min-
den rossz az Egyháztól jön. Az Egyháznak soha sincs igaza és 
mindig helytelenül cselekszik, ellenfeleinek mindig igazuk van és 
helyesen cselekszenek. Az egész könyv — írója hazafias érzésének 
elismerésével — annyira mintaképe az egyoldalúságnak, hogy sem-
miféle komoly és igazságos megismerésnek nem szolgálhat alapul. 

Darwinnak egyik forrása s Rosenbergnél is többször ki-kíütkö-
zik Karl Julius Weber (1767—1832.), aki teljesen a francia felvilá-
gosodásnak volt a gyermeke, s Rousseau, majd pedig Voltaire, Hel-
vetius, Diderot voltak eszményképei. Bölcseleti és történeti munkái 
egyaránt az enciklopédisták hatását tükröztetik. Különösen meg-
látszik ez két történeti munkáján (Wider die Möncherey és Das 
Papsttum und die Päpste), amelyeket nem is akart kiadni, hanem 
•csak hagyatékából tették őket közzé 1834-ben. Mindkettő szertelenül 
elfogult tákolmány. Az összes rendalapítók, még a legnagyobbak és 
legnemesebbek is, mint Szent Benedek vagy Assisi Szent Ferenc, 
számára bolondok; valamennyi pápa, még akár Nagy Szent Leó és 
Nagy Szent Gergely is, neki szomorú és gyászos alakok. Hazafias 
érzületére jellemző, hogy hazája, Németország iránt csak akkor ta-
lált meleg szavakat, miután francia szolgálatba lépésére tett kísér-
lete meghiusult. Aki ily száz év előtt megjelent s még a francia 
ielvilágosodásnak azóta rég meghaladott kátyújában rekedt férc-
müveket használ fel forrásul, az szegénységi bizonyítványt állít ki 
tudományos érzékéről és méltatlan segítőt választ az annyira han-
goztatott ú j hazafias mítosz megalkotásához. 

Még megdöbbentőbb képet kapunk az új mítosz forrásairól, ha 
szerinte az Egyház életéből vett s a komoly tudomány előtt teljesen 
ismeretlen részeknek meg nem nevezett kútfői után kutatunk. Ilyen 
á hirhedt Pfaffenspiegel, amelyet a voltaíriánus és a francia forra-
dalom eszméivel telített Otto von Corvin-Wiersbitzky adott ki 1845-
ben s utána még számtalanszor a szabadgondolkodók, szocialisták 
és kommunísák, akiknek ez volt a kereszténység és az Egyház elleni 
küzdelmükben fő fegyvertáruk. Állítólag eddig 1.250,000 példányban 
látott napvilágot. Corvin szinte sohasem nevezi meg forrásait, de 
minduntalan nagy lelkendezéssel kijelenti, hogy megállapításai tör-
ténetileg bizonyítottak és biztosait. Valójában pedig átabotában min-
denünnen mindent összeszedett és rostálás nélkül közzétett, ami 
csak az Egyház ellen található volt. Egyik főforrása éppen az em-
lített Weber. Corvin egyébként keletporoszországi protestáns em-
ber volt, aki a katolikus Egyházat igazában nem is ismerte. Szel-
lemére élénk világot vet az, amit Szent Bonifácról mond: „A 
frízeké az érdem, hogy őt 53 csuhással együt agyonütötték (759. 
június 5-én). Ha előbb megtették volna, akkor ma talán nem tud-
nánk semmit a papi nőtlenségről, búcsú járásokról, képimádásról, 



ereklyékről és hasonló dolgokról, amelyeket ő honosított meg Né-
metországban." Hasonló felfogású újabb könyv, amelyben Rosen-
bergnek szintén sok példája megtalálható: Hugo Efferoth: Ketzer-
bibel, Waffensammlung für kämpfende Freidenker. (V. kiad. 1929. 
A szocialista szabadgondolkodók kiadása.) Ugyanebbe az előkelő 
színvonalú csoportba tartozik M. Kemmerich: Kulturkuriosa c, műve, 
amely szintén szabadgondolkodók számára készült s keresztény- és 
egyházellenes anekdotákat és érzéki dolgokat tartalmaz. Ez szól 
többek közt Voltairere hivatkozva az Egyház nyakába varrt 10 mil-
lió meggyilkolt eretnek meséjéről, amire 9 milliós számban Rosen-
bergnél is ráakadunk. Felsorolásunkat még folytathatnók, de talán 
ennyi is elég annak a bebizonyítására, hogy milyen ,,rossz társa-
ságba" tévedt Rosenberg: a francia forradalom szabadelvű világ-
polgárai és a szociáldemokrata szabadgondolkodók közé, s istente-
lenek, szocialisták, kommunisták használatára írt fércmunkákból 
táplálja a nemes északi vér nemzetiszocialista népmozgalmát, amely 
éppen ezekkel az alvilági elemekkel szemben vitte diadalra a horog-
keresztet. 

Néhány téves állítás helyreigazítása. 

Rosenbergnek mindkét művében csakúgy hemzsegnek a kisebb-
nagyobb tévedések, félreértések, tudatos és rosszindulatú ferdítések. 
Ezek megcáfolásával egész könyveket lehetne megtölteni. Német 
szakemberek ezt meg is tették, mi azonban e helyűt, ahol főcélunk 
az új mítosz eszmei fejlődésének feltüntetése és általános szem-
pontból való elbírálása volt, megelégszünk néhány ilyen, szinte 
ískolapéldaszerű esetnek ismertetésével. 

Rosenberg a kereszténység megalapításában igen nagy jelentő-
séget tulajdonít Szent Pálnak, aki sokat ígérőnek látta a vele való 
foglalkozást, ezért gyorsan megtért, s nemzetközi világforradalmat 
hirdetett a római császárság ellen. A világ minden alávaló ele-
mét maga köré gyűjtötte e célnak megvalósítására, ő a keresz-
ténység mai formájának megalapítója, mert ő vitte be az Egyházba 
az Ószövetséget s így elzsidósította Jézus tanítását. Aki a Nemzetek 
Apostolának megtérését és leveleit elolvassa s élete sorsát és vér-
tanúhalálát figyelemmel kíséri, az egyetlen szikráját sem fogja nála 
felfedezhetni annak a haszonleső lelkületnek, amelyet Rosenberg 
neki tulajdonít. De világforradalmárnak sem fogja nevezni azt az 
apostolt, aki leveleiben a felettes és az alattvaló közti helyes vi-
szonynak oly páratlan szép és gyakorlatias sorait írta. Hívei pedig 
semmivel sem alávalóbbak társadalmilag, mint akár a nemzetiszo-
cialista forradaloméi: dolgos kézművesek, munkások, kispolgárok. 
Az Újszövetségből Szent Pált éppenséggel nem a zsidó gondolat 
képviselőjének ismerjük meg, hiszen éppen ő szállt síkra a pogány-
keresztények jogaiért. Sőt bizonyos értelemben inkább zsidóellenes-
nek kell mondanunk, mert az Üdvözítő példáját követve ő a leg-
keményebb ostorozója annak a faji gőgnek, amely a zsidókat az 



Ószövetségben nyert kegyelmi előnynek helytelen felfogása követ-
keztében töltötte el. 

A Chrestos-leggrtaa, amely Rosenberg szerint Palesztinában a 
zsidó messiási gondolattal egyesült s végül Jézus történeti személyi-
ségére vitték át, Kis-Ázsiában egyáltalán nem létezett. Igaz, hogy 
Suetonius 120 körül Claudius-császárról írt életrajzában azt írja, 
hogy az említett császár a zsidókat, akik egy bizonyos Chrestos fel-
bujtására állandóan nyugtalanságot okoznak, Rómából kiűzette; de 
itt a Chrestos szó a Chrístusnak e-sített alakja, ami az akkor Ró-
mában is beszélt kései görögben szokásos volt. 

Krisztus árjaszármazásának meséje, amelyet Rosenberg E. 
Jungra hivatkozva ad elő könyvében, a következőképen keletkezett. 
Edessai Jakab 7. századbeli szír író Jákob pátriarka jövendöléséről 
(Gen. 49.) értekezést írt, amelyet Szent Efrém műveinek szír-latin 
kiadásában kinyomattak. E helyütt Edessai Jakab Hippolytusra 
hivatkozva azt állítja, hogy az Antikrisztus Dán-törzsbeli anyától 
és latin atyától fog származni, Efrém egyik szentbeszédében meg-
jegyzi, hogy az Antikrisztus az igaz Pásztornak, azaz Krisztusnak 
alakját fogja felvenni. Jung minden komolyabb ok nélkül Edessai 
Jakab állítását Efrémre hárítja át és ily következtetést von le: ha 
az Antikrisztus az igaz Krisztushoz fog hasonlítani, s ha biztos fe-
lőle az, hogy Dán-törzsbeli anyától és latin atyától fog származni, 
akkor az igaz Krisztusnak is hasonló leszármazásúnak kellett len-
nie. így keletkeznek manapság a mítoszok! 

Rosenbergnek megrögzött faji felfogása nem engedi meg, hogy 
a nemárja, legfőképen pedig a gyűlölt zsidó szellem termékeit és 
eredményeit értékeseknek ismerje el. Ezért vagy úgy jár el, hogy 
minden különösebb bizonyíték nélkül is árjáknak minősíti őket, 
vagy pedig — miként Szent Pál esetében is láttuk, akinek páratlan 
nagysága faji rendszerét szétrobbantaná — nem ismeri el kiválósá-
gukat, sőt egyenesen ócsárolja őket. Az utóbbi utat követi H. St, 
Chamberlain és Fr, Delitzsch nyomán az Ószövetséggel szemben is. 
Az Ószövetséget azonban nem lehet egyszerűen a zsidó szellem al-
kotásának tartani, mert nem a zsidóságon van benne a hangsúly, 
hanem az isteni kinyilatkoztatáson, amely az embereket és fajokat 
céljainak csak eszközeiül választja, s ezek legfeljebb csak színezik 
örök gondolatai közlését, de semmiképen sem tartoznak azok belső 
magvához. Egy időben a szélsőséges bibliai kritikának vesszőpari-
pája volt az Ószövetség magasztos és a kereszténységig egyedülálló 
egyistenfogalmát babilóniai hatásnak tulajdonítani, Rosenbergnek 
azonban ez az érvelés nem megfelelő, mert a babilóniaiak is a sémi 
népcsaládhoz tartoznak, ezért kénytelen az ószövetségi istenfogal-
mat a perzsáktól származtatni. E szerint tehát a zsidók legkorábban 
a perzsa fogságban, vagyis Kr. e. 538 után hallhattak a világfölötti 
Istenről. Arra nézve természetesen nem tud magyarázatot adni Ro-
senberg, hogy mikép tartalmazzák az Ószövetségnek kereken ezer 
esztendővel előbbi részei ugyanezt az egyetemes istenfogalmat. 



Faulhaber bíboros az Ószövetség szociális értékeiről mondott szent-
beszédének végén örökszép szavakkal jellemezte az ószövetségi ki-
nyilatkoztatás és a zsidóság viszonyát: ,,Mi nem vonjuk vissza a 
mózesi élet- és jogrendet, hanem igenis elismerjük, hogy az Ószö-
vetség szentiratai hasznos és értékálló épületköveket szállítottak 
minden idők társadalmi rendje számára. Egyes formái, mint amilyen 
a szociális munka, a szegénygondozás, vagy a jogi élet, átalakulhat-
nak ugyan, de alapgondolatai örök művelődési értékek s a Krisztus 
előtti zsidóság könyveinek drága örökségei maradnak. Ez a szellemi 
örökség annyira egyedülálló az ókor művelt népei között, hogy 
szinte így kell kiáltanunk: Izrael népe, ez a te kertedben nem a te 
ültetésedként nőtt fel! Ez az uzsorázó nagybirtok felett megdördülő 
jaj, ez a mezőgazdaság eladósodása ellen indított harc, ez a kamat-
szedési tilalom nem a te lelkedből lelkedzett! Aki nem hisz a Szent-
írás sugalmazottságában és ezeket a könyveket nem Isten szavának 
és Isten kinyilatkoztatásának tartja, annak Izrael népét logikusan 
a világtörténelem legnagyobb népének kell tartania. Itt nincs más 
választás: vagy hiszünk a Szentírás sugalmazottságában, vágy pedig 
azt kell mondanunk a zsidó népnek: Te vagy a világtörténelem leg-
lángeszűbb népfaja!" 

Végül a tévedések halmazából néhányat még röviden érintünk. 
A szabad képzelet birodalmába utalandó Rosenbergnek az a meg-
állapítása, hogy a niceai hitvallást szerzetesek szerkesztették. A 
zsinaton egyetlen szerzetes sem vett részt már csak azon egyszerű 
oknál fogva sem, mert akkor még egyáltalán nem voltak szerzete-
sek. A búcsúnak Rosenberg szerint Tertullianustól (2—3, század) 
jogászi éleselméjűséggel kidolgozott tana köztudomás szerint csak 
a középkorban fejlődött ki az Egyház bűnbánati tanításából. Klód-
vig frank királynak az égen megjelent jeléről semmit sem tud a 
történelem, Rosenberg Nagy Konstantinnal téveszti össze. A Mythus 
szerint a német nyelv használatát a szentbeszédben a német vallá-
sos mozgalom a 13, század közepén harcolta ki magának a népelle-
nes Rómától, holott Ehrismann kiváló irodalomtörténete (Geschichte 
der deutschen Literatur bis zum Ausgang des Mittelalters) a 10, és 
11. századot a német szentbeszéd egyik virágkorának mondja. A 
12, században élt szerzetest és jogtudóst, Gratianust, Rosenberg 
Gratianus római császárral (375—83,) cserélte föl s ezen az ala-
pon okirathamisításon akarja rajtacsípni az Egyházat, valójában 
pedig ezáltal tudatlanságának önmaga ásta vermébe esik bele. A 
már említett fölötte gyanús források valamelyikéből kilencmillió 
eretnek meggyilkolását varr ja az Egyház nyakába. Ideszámítja töb-
bek közt a 16—18. századbeli háborúknak kétmilliós emberveszte-
ségét is, tehát az Egyházat teszi felelőssé XIV, Lajos rablóhadjá-
ratainak, a spanyol örökösödési háborúnak és a hétéves háborúnak 
áldozataiért is. A józan észt és a középiskolás történeti tudást is 
megszégyenítő ilyen és hasonló érvekkel dolgozik egészen XI. Pius 
pápának jellemzéséig az új mítosz atyja. Ha van vétek a nép ellen, 
akkor Rosenbergnek igen nagy a bűne, mert ferdítéseken és tudat-



lanságon alapuló vallási kuruzslásával megbontja az amúgyis sok 
ellentéttől hasogatott német népközösséget! 

Chamberlain, Rosenberg előfutára élete végén tizenkét évig 
szenvedett a betegágyon. Halála előtt egyre inkább Krisztushoz for-
dult vígasztalásért, s ezt a hivő vallomást tette, amely Rosenberg-
nek róla írt művében megtalálható: „Tudom, hogy a Nap az égen 
van; erősebb, biztosabb és tartalomban gazdagabb azonban a hitem 
Jézus Krisztusban mint az én Üdvözítőmben." Korának új vallásra 
törekvő jelenségeiről pedig így nyilatkozott: „Minden oldalról újó-
lagos reformációra, sőt új vallás alkotására hangzik föl a hívás; meg-
gondoltabb férfiak azonban belátják az egyházak megfelelő átala-
kításának lehetetlenségét, valamint minden, állítólag új vallásnak 
halvaszületését. Mindkettő azért lehetetlen, mert a názáreti Jézus, 
az Isten és ember közti Közvetítő, már kétezer évvel ezelőtt meg-
hozta nekünk a tökéletes vallást." 

Irodalom. Az előző cikkünkben közölthöz még a következőket ad juk Hozzá. 
Al f red Rosenberg: An die Dunkelmänner unserer Zeit29, München. (1935.) 
Tiltott könyv, csak külön egyházi engedéllyel olvasható. Még a Mythusnál is. gyen-
gébb fércmunka. — F. Th, Hart: Al f red Rosenberg. Der Mann und sein Werk, 
München, 1935. Kíméletes hangú magasztalás, a val lásra vonatkozó kényesebb 
kérdések taglalásától tartózkodik. Az életrajzi rész igen rövid benne, — Evan-
gélikus részről a laposan felel a Mythusra Walter Kiinneth: Antwort auf den 
Mythus3. Berlin, 1935. — A német hitmozgalom legrégibb és legelterjedtebb iratai: 
Flugschriften zum geistigen und religiösen Durchbruch der deutschen Revolution. 
Stuttgart . Eddig öt füzet látott napvilágot. — Hauer különböző helyeken előadott 
gondolatait 1934-ben könyvben foglalta össze: Deutsche Gottschau, Grundzüge 
eines deutschen Glaubens. Stuttgart . — Hauer említett könyve mellett még 
Reventlow gróf: Wo ist Gott c. Potsdamban megjelent ter jedelmes munkája a 
némethitmozgalom bibliája. Bergmannét már előző cikkünkben idéztük. — A né-
methitmozgalom havi folyóirata a Hauertől szerkesztett Deutscher Glaube. — Az 
újpogány törekvésekre jó bírálat katolikus részről a Kuss-Kleinadam szerkeszté-
sében megjelent gyűjteményes munka: Die Kirche in der Zeitenwende. Bonifatius-
Druckerei, Paderborn. Továbbá az ugyanott megjelenő Der Christ is der Zeit 
c. sorozat, amelynek néhány darabjá t már előző cikkünkben felsoroltuk. Az ú jab-
"bak közül kiemeljük: Hans Pfeil: Der deutsche Glaube in philosophischer Sicht; 
Winterswyl: Germanische und christliche Sittlichkeit; Helmigs: Die altgermani-
sche Religion und der Christ unserer Zeit; Paul Simon: Weltanschauung, Ezek 
a rövid és olcsó füzetek a gyors tá jékozódásra igen alkalmasak. — Igen jó Kari 
Adam: Jesus Christus und der Geist unserer Zeit, Augsburg, 1935, (44 oldalas 
füzet.) — Kovrig Béla: Fasizmus—hitlerizmus, Bpest, 1934, Mély eszmefuttatás 
az állam, társadalom és gazdaság kérdéseiről, a vallás területét csak érinti. — 
Anton Koch: Válasz Rosenbergnek, Ford. Boldizsár Iván, (Vigilia, 1935. I I I . 
35—48,) — Anton Koch: Probleme der Deutschreligion, (Stimmen der Zeit, 1934. 
127. k, 6—15,) — Anton Koch: Zum religiösen Ringen in Deutschland, (U, o. 
225—33,) — Stanislaus v. Dunin Borkowski: Tendenziöse Phantasterien als 
Grundlagen moderner Kultur, (U, o, 1901, 60, k, 409—24. Chamberlain bírálata.) 
— Heinz K. F, Wild: Die Grundbegriffe der Deutschen Glaubensbewegung. (Hoch-
land, 1934. 412—22.) — Daniel Feuling: Um ein vielgelesenes Buch. (U. o. 457— 
463, Rosenberg bírálata.) — A német nép és az Egyház kapcsolataira igen jó 
két tanulmány: Wilhelm Berning: Katholische Kirche und deutsches Volkstum, 
München, 1934. és Alois Hudal: Rom, Christentum und deutsches Volk, Innsbruck 
—Wien—München. (1935.) — Michael Faulhaber: Zsidóság, kereszténység, ger-
mánság, Ford, Nyisztor Zoltán. Bpest, 1934. 



À m a g y a r nő í rók . 
Dr. Bánhegyi 3ób 

A magyar irodalom tanúságtétele alapján arra a kérdésre kívá-
nunk felelni: mire képes a nő műalkotó tehetséges a művészetek iro-
dalmi ágában? Időszerű e kérdés felvetése, mert míg a régi idők fo-
lyamán irodalmunkban csak szórványosan jelentkeztek nőírók, addig 
a mult század vége óta a nőknek a közélet minden vonatkozásában 
való fokozottabb térfoglalásával egyidejűen az irodalom művelésében 
is tevékenyebb részt kértek, sőt egyes nőírók az egész művelt ma-
gyarság érdeklődését fel tudták kelteni munkásságuk iránt. Indokolt-e 
nőíróink tagadhatatlan sikere? Igazi irodalmi értékeken, esztétikai 
hatóerőkön alapul-e népszerűségük, vagy egyéb tényezőkön? E kér-
déseket első sorban korunk kiemelkedő nőíróinak munkásságán ke-
resztül, esztétikai és kritikai vizsgálódással igyekszünk megoldani. A 
nőírók éppen úgy korunk gyermekei, mint férfitársaik. Legjelentősebb 
képviselőik művészetét elemezve tehát nemcsak érdekes női egyéni-
ségekkel ismerkedünk meg, hanem korszerű lélektani, karakterológiai, 
esztétikai, etikai és szociológiai problémák is vetődnek fel előttünk. 
Látni fogjuk, hogyan fogják fel nőíróink a mai élet sajátos problé-
máit? Hogyan jelentkeznek művészetükben a realizmus, naturaliz-
mus, impresszionizmus és más időszerű szellemi és stílusáramlatok? 
Megkeressük tehát nőíróink egyéniségében az örök emberi és örök 
női jellemvonásokat, kiemeljük munkásságukban a kor jellemző voná-
sokat és időálló értékeket és e mérlegelés alapján megkíséreljük 
megállapítani nemzeti irodalmunk egyetemességében elfoglalt sze-
repüket és jelentőségüket. 

A szépirodalom termékei a műalkotások körébe tartoznak. Elő-
ször tehát azt a kérdést kell vizsgálnunk: milyen viszonyban áll a 
női lélek általában a műalkotó tevékenységhez? A nő biológiai és 
pszichológiai adottságai mennyiben teszik őt alkalmassá arra, hogy 
eredményes részt vehessen az emberi kultúra egyik legcsodálatosabb 
teljesítményének, a művészet világának gazdagításában, művészi 
alkotások létrehozásában? Mit mond errevonatkozóan a történelem? 
A művészetek története azt bizonyítja, hogy a világ legnagyobb 
műalkotó szellemei szinte kivétel nélkül férfiak voltak. Férfiak ter-
vezték és építették az egyptomi piramisokat, a remek görög templo-
mokat, a középkor fenséges dómjait, a barokkvilág palota-csodáit, 
az Eiffel-tornyot és a felhőkarcolókat. Férfikézből került ki a milóí 
Venus, a belvedereí Apolló, Michelangelo Mózese és Pietája csak 
úgy, mint Canova, Thorwaldsen, Rodín, Meunier vagy Hildebrand 



Adolf szobrászati remekei. Férfiak alkotó zsenijéről beszélnek a 
Pompeiben kiásott falfestmények, a bizánci bazilikák csodálatos 
mozaikjai, a Capella Sixtina megrázó freskói, Raffael bájos Ma-
donnái, Lionardo da Vinci titokzatos Mona Lisája, Tizian, Correggio, 
Rembrandt, Rubens, Murillo és a többi lángelméjű festő halhatatlan 
ecsetje, ki győzné őket mind felsorolni? Ha a zene történetéhez for-
dulunk, Palestrina, Bach Sebestyén, Beethoven, Mozart, Wagner, 
Liszt Ferenc és a többi nagyok sorában hiába keresünk nagy női ze-
neszerzőket. Ha a költészet múltjában keresgélünk, Firduszi, Home-
ros, Sophokles, Dante, Shakespeare, Molière, Goethe, Petőfi, Dosto-
jevskij nevén akad meg tekintetünk, és szinte fellélekzünk, midőn 
Sapphónak, a lesbosi hattyúnak mondai ködben elmosódó alakja mel-
lett a legújabb korban egy Lagerlöf Selma, Enrica von Handel-Maz-
zetti, Ada Negri vagy Sigrid Undset nevét látjuk felragyogni. Hogyan 
magyarázzuk már most azt a kétségtelen tényt, hogy a múltban a 
nők között aránylag olyan nagyon kevés a jelentős műalkotó? 

Magyarázatul könnyen felvetődhetik, bennünk az a gondolat, 
hogy talán a társadalomnak androkratikus, azaz férfiuralmi berende-
zettségében és a nőknek szinte egészen a legújabb korig alárendelt 
társadalmi helyzetében kell az okot keresnünk.1 Ez a magyarázat 
azonban nem kielégítő, mert megcáfolja a történelem. Voltak ugyanis 
virágzó művészeti korszakok, amikor a műalkotás külső feltételei a 
férfiak és nők számára egyaránt megvoltak. Csak utalok Athén mű-
vészeti kultúrájának fénykorára és a hetérák kiváltságos társadalmi 
helyzetére, azután a renaissance, barokk és rokokó világának udvari 
és szalondámáira, akik ugyancsak élvezték a teljes szabadságot, 
anyagi és szellemi függetlenséget, és mégsem akadt közöttük jelentős 
képzőművész, zeneszerző vagy költő, legfeljebb néhány szellemes le-
vélíró. Vagy miért nem teremnek nagy számmal női műalkotók a mai 
Amerikában, különösen az Egyesült Államokban, ahol már szinte 
gynokratikus, tehát nőuralmi jellegű a társadalmi berendezettség, 
annyira a nők körül forog és a nőkért van minden, és ahonnét a fiús 
leány és a férfias nő nemrég oly divatos típusa világkörüli hódító út-
jára idült, szerencsére csak rövid időre! Zenét pedig minden korban 
tanulhattak a nők és tanulnak ma is, aránylag talán többen mint a 
férfiak, és mégsem találunk sem múltban, sem a jelenben egyetlen 
kiváló női zeneszerzőt, akit a világhíres férfi-komponistákkal egy 
sorba helyezhetnénk. Kitűnő virtuózok vannak a nők között, de nagy 
zenei alkotóművész eddig nem jelentkezett soraikból. 

Miliő-elmélettel, környezeti és szociális okokból tehát nem lehet 
a nőknek a műalkotás terén a férfiakénál kétségtelenül alárendeltebb 
helyzetét megindokolni. 

Az igazi magyarázatot a biológia és még inkább a pszichológia 
segítségével találjuk meg. Valamint testszervezeti tekintetben különb-
ség van a két nem, férfi és nő között és ez a különbség a nőt első-

1 V. ö. e kérdésre vonatkozóan Komis Gyula: Nők az egyetemen c. tanul-
mányát . Napkelet, 1925. évf. 



sorban az anyaság szerepének betöltésére képesíti és utalja, akként 
a férfi és nő lelki berendezettségében is vannak különbségek, nem 
mennyiségi, hanem minőségi vonatkozásban. A nő lelki életének ka-
rakterisztikuma, amely a férfiétől legjobban megkülönbözteti, a fo-
kozottabb emocíonalitásban jelölhető meg. Bár ezzel a tulajdonság-
gal együtt jár a képzelet élénkebb tevékenysége is, ami magában véve 
fontos és értékes feltétele a művészkedésnek, mégis épen az érzelmek-
nek ez az erősebb tónusa gátolja a nőt a műalkotó tevékenységben. 
Nem részletezzük itt azokat a lelki folyamatokat, amelyek alkotás 
közben a művész lelkéberjí végbemennek, csak utalunk arra a műal-
kotás pszichológiájából általánosan ismert tényre, hogy a művészi 
koncepció eredményeként kialakul az alkotó egyén lelkében egy elő-
kép, egy művészi ideálkép, amely a kidolgozás egész folyamata alatt 
a művész lelkétől mintegy elválasztottan, objektiváltan lelki szeme 
előtt lebeg. Ez az objektiváció lehetővé teszi a művésznek, hogy a 
kidolgozás folyamata alatt szinte hűvös tárgyilagossággal ellenőrizze 
önmagát, kritikát gyakoroljon saját alakító eljárása felett, amellyel 
az eszményképet megközelíteni és maradandó mű alakjában megrög-
zíteni törekszik. A női lélek fokozottabb emocionalitása miatt épen 
erre az objektivációra és a nyomában járó értelmi ellenőrzésre és 
kritikára kevésbbé képes, mint a férfi; eggyé olvad az eszménykép-
pel és nem tudja ezt önmagától mintegy elválasztottan szemlélni. Ez 
magyarázza tehát lélektanilag, miért olyan kevés a nők között az 
igazán kiváló műalkotó. 

Ha tehát a nők hivatást éreznek ahhoz, hogy necsak mint finom 
érzékű, fogékony műélvezők, hanem mint alkotók is résztvegyenek az 
esztétikai kultúra előmozdításában, akkor el kell kerülniök azokat a 
művészeti ágakat és azokat a műfajokat, amelyekben lelkialkatuk 
sajátos természete miatt kevés reményük lehet az érvényesülésre. 
Ilyen területeknek tekinthetjük a nagy értelmi energiát és erős kom-
pozícióérzéket kívánó zeneszerzést és az építészetet, a szobrászatban 
és képírásban pedig a monumentális jellegű tervezéseket. Az iroda-
lom körében nincsenek hivatva a dráma művelésére. Ez a legnehezebb 
költői műfaj, egyetlen magból kell szigorúan zárt rendszerű, vas-
következetességgel fejlesztett cselekvényt felépíteni, az alanyiság 
teljes megtagadásával, hűvös tárgyilagossággal kell drámai hősöket 
teremteni és jellemeket ábrázolni, csupa olyan követelmény, amely-
nek megvalósítását gátolja a női lélek fokozott érzelmi impulzivitása. 
Érdekes jelenség, hogy e nehézséget a nőírók maguk is érzik, mert 
egészen kivételes közöttük az olyan, aki drámaírói sikerekre pályá-
zott. (Nálunk például Hatvany Lili bárónő és Bethlen Margit grófnő, 
akik azonban nem annyira drámaírói képességeiknek köszönhették 
különben is rövid életű sikerüket, hanem társadalmi helyzetüknek és 
annak a körülménynek, hogy színpadi alkotásaikban kulcsdrámákat 
sejtett a szenzációkra éhes pesti közönség). 

Azt hinné az ember, hogy az irodalomnak legszubjektívebb ága, 
a líra, egészen megfelelő területe a fokozottan szenzibilis nők műal-
kotó hajlamának. Azonban nem így áll a dolog; a világirodalom és 



a mi irodalmunk története is az ellenkezőről tanúskodik: nincsenek a 
nőírók között igazán nagy lírikusok. Mi ennek a magyarázata? Az, 
hogy a nőkben emocíonalításuk miatt erősebb a közlő és kifejező ten-
dencia, mint a mértéktartást, önfegyelmezést és korlátozást kívánó 
alakító, vagy ábrázoló tendencia, amely nélkül nincs művészi forma-
adás és nem keletkezhetik harmonikus műalkotás, A női lírikusok 
tehát, még a méltán híres olasz költőnő, Ada Negri is, vagy a mieink 
közül a legtehetségesebbek, Czóbel Mínka, Erdős Renée és Kaffka 
Margit, terjengősségre, bőbeszédűségre és formátlanságra hajlanak, 
nehezen viselik a zárt formák művészi fegyelmét és így ritkán jut-
nak el a belső forma kristályos tisztaságához, tartalom és alak szer-
ves egységéhez. Ez a körülmény teszi érthetővé, miért kedvelik újabb 
női lírikusaink a lelki alkatuknak annyira kedvező szabadvers for-
máját. 

Legjelentősebb a nők irodalmi teljesítménye az epikai műfa-
jokban, különösen a szépprózában. Itt elsősorban nem George Sand-
ra gondolunk, akinek írói babérait eléggé megtépdeste az idő, hanem 
a jelenkor néhány kimagasló nőírójára, amilyenek Lagerlöf Selma, 
Enrica v. Handel-Mazzetti és Sigrid Undset, Nekik is vannak fogyat-
kozásaik, különösen a kompozíció terén, de ezekért bő kárpótlást 
nyújtanak érzelmi világuk eredeti színeivel és gazdagságával, han-
gulatos leírásaikkal és a női lélek ismeretlen tájaira új világosságot 
vető intuíciójukkal. A nők műalkotó hajlamának igazi területe az 
irodalomban a regényírás; a női lélek mélységeinek feltárására első-
sorban ők vannak hívatva. Olyan világrészeket fedezhetnek itt fel, 
ahova a férfiíró sohasem tudna behatolni. Hogy pedig a naplóformá-
ban is alkothatnak értékeset, arról az újabb korban különösen 
Baskircsev Mária és Alja Rachmanova enemű írásai tanúskodnak. 

Ha már most a történet rendjében nézzük a nőknek mint írók-
nak és költőknek szerepét a magyar irodalomban, akkor először 
középkori kódexmásoló apácáinkra, Ráskai Leára és Sövényházi 
Mártára esik tekintetünk. Ezek a fáradhatatlan sororok hasznos és 
becses munkát végeztek, de nincs tudomásunk arról, hogy eredeti 
írásműveket ís alkottak volna. Az első név szerint ismert nőírónk a 
XVI. században élő Kisvárdai Zokoly Miklósné, Telegdi Kata asz-
szony, akinek néhány levelén kívül egy kis tréfás alkalmi verse 
maradt fenn, amely szerzőjének humanista műveltségét mutatja. A 
következő századból gróf Pekry Lőríncné Petrőczy Kata Szidónia 
bárónő neve emlékezetes. Balassa Bálint költői hagyományait kö-
vette csapodár férjének elhidegülését panaszló verseiben. Szenvedé-
seit a vallás vigasztalása enyhítette; költeményei a németországi 
pietista irány hatását is éreztetik. Kortársát, a viharos életű Rákóczi 
Erzsébet grófnőt is házassági csalódása ihlette versírásra. Szorgal-
mas levélírók is voltak főrangú asszonyaink között ebben a korban, 
mint Apafi Mihályné Bornemissza Anna, Bethlen Gáborné Károlyi 
Zsuzsanna, Thököly Imréné Zrínyi Ilona, Thurzó Györgyné Czobor 



Erzsébet és mások. A XVIII. század végén Molnár Borbála és Fá-
bián Julianna mellett Ujfalvy Krisztina tűnt fel verses költői leve-
leivel és szerelmi csalódásán kesergő költeményeivel. Tehetségesebb 
lírikus volt Berzsenyi Dániel rokona és pártfogolt ja, Dukai Takách 
Judit, akinek egész kötetnyi kedves és érzelmes hangú dala, ódája 
és elégiája maradt fenn; udvarias írótársaí ,,magyar Sappho"-nak 
becézték. A XIX, században már egyre több nőíróval találkozunk; 
Fáylné Hentaller Mariska, aki a század végén könyvet írt a magyar 
jiőírókról, több mint száz ilyennel foglalkozik művében. Ezek közül 
azonban alig néhányat ismer el tehetségnek a későbbi kritika. Pe-
tőfiné Szendrey Júlia, Szász Károlyné Szász Polyxéna (Iduna) és 
Tóth Kálmánné Majthényi Flóra nevét minden irodalmi műveltségű 
magyar ember ismeri ugyan, de költeményeiket annál kevesebben. 
Kisfaludy Atala, Horváth Böske, Tarnóczy Malvína, Lithvay Viktó-
ria, Kolosy Elvira, Karay Ilonka biedermeyer hangulatú lírája is 
egészen feledésbe ment. Tehetségesebb ezeknél a század fordulóján 
feltűnt Szalay Fruzsina, Krüzselyí Erzsébet és különösen Czóbel 
Minka, akit szülőföldjének, a Nyírségnek képeit hangulatosan tük-
röztető, festői és zenei hatásokban gazdag költeményei a tájimpresz-
szíonízmus jelentős képviselőjévé avatnak, A szimbolizmus eszkö-
zeit is felhasználó stílusával neki is része van a magyar líra forma-
készletének modern szellemű megújításában, 

összes női versenytársait messze túlszárnyalta hatás és siker 
tekintetében a mult század második felének ünnepelt nőírója, Benicz-
kyné Bajza Lenke, Bajza József leánya. Termékenységben Jósikával 
és Jókaival vetekszik: több mint ötven regényt írt, nagy részük több 
kiadásban megjelent, néhányat pedig idegen nyelvekre is lefordítot-
tak. Ez a meglepő könyvsiker azonban sajnos nem igazi művészi ér-
demet jutalmazott. A műalkotások értékének legcsalhatatlanabb mér-
téke az idő, Beniczkyné műveinek belső értékére pedig Császár Ele-
mér szerint2 talán legjellemzőbb az a körülmény, hogy regényeinek 
nagy tömegében egyetlen egy sem akadt, amelynek címét az iro-
dalomtörténet érdemesnek tartotta volna feljegyezni és ma, alig pár 
évtizeddel írójuk halála után már a fogyatékosabb irodalmi művelt-
ségű olvasók sem keresik Beniczkyné műveit, még az ő szerényebb 
esztétikai igényüket sem tudja kielégíteni. A ,,magyar Ohnet" olcsó 
romantikája és hazug idealizmusa ma már hitelét vesztette, az egy-
korú olvasóközönség széles rétegeinek azonban tetszettek ezek a lé-
lektelen, vizenyős regények, amelyek a tömeghatásnak silány eszkö-
zeit épen olyan ügyesen alkalmazzák, mint ma a filmszövegek írói. 
De még ezek is tanulhatnak írónőnktől. 

Beniczkyné működése nagy mértékben alkalmas lehetett volna 
arra, hogy a műértők előtt hosszú időre megingassa a nőírók hitelét 
és kételkedést keltsen regényírói hivatottságukkal szemben. Az utána 
fellépő női elbeszélők között akadtak is egészen napjainkig az ő köny-
nyű sikerrel kecsegtető módszerének követői. Jelentékenyebb nála 

2 Császár E,: A magyar regény története. Bp. 1922. 



Gyarmathy Zsigáné Hory Etelka, aki szentimentális társadalmi re-
gényein kívül Mikszáth Kálmán írói modorát követő és Kalotaszeg 
vidékének és népének életét ábrázoló elbeszéléseivel tűnt fel. Fanghné 
Gyújtó Izabella a Marlittra emlékeztető érzelmes regénynek és el-
beszélésnek volt művelője. Gróf Teleki Sándorné (Szikra) és Török-
né Kovács Hermin többnyire a főúri és nemesi társadalom életéből 
veszik tárgyukat. Telekiné erőssége az éles megfigyelő tehetség; való-
szerű vonásokkal és szellemes gúnnyal rajzolja alakjait, ügyes mese-
szövő, nem húny szemet saját társadalmi osztályának hibái és elfo-
gultságai előtt, komoly írói eszközökkel dolgozik, míg Töröknének 
pusztán szórakoztató igényű művei esztétikai értékben alig emelked-
nek Beníczkyné alkotásainak színvonala fölé. 

Az európai viszonylatban is helytálló, magasabbrendű irodalmi-
ságot nőíróink közül először Tormay Cécile érte el regényeiben és 
novelláiban. Hogy mennyire értékelik munkásságát külföldön is, 
mutatja az a tény, hogy a Népszövetség Tanácsa a tudomány legna-
gyobb női hősének, Curie asszonynak helyére őt választotta meg a 
Szellemi Együttműködés Bizottságába. 

Sokoldalú egyéniségének arányai a háború és a forradalmak 
után bontakoztak ugyan ki egész jelentőségükben, de mint író már 
korábban is elnyerte a közönség és kritika osztatlan elismerését. 
A régi ház című regényét Beöthy Zsolt ajánlására a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia a Péczely-díj jal tüntette ki, Szépirodalmi műveit ma 
már német, francia, angol, olasz, holland, finn, lengyel és skandi-
náv nyelveken olvassák és ezt a sikert nem a nemzetközi összeköt-
tetésnek többnyire faji szolidaritáson alapuló reklámjával érte el, 
mint egyes export-drámaíróink, hanem írásainak belső értékekben 
gazdag átütő erejével, amely előtt készséggel hajol meg minden kul-
túrember. Sem magyarságával, sem nőiességével, sem etikai és mű-

vészi meggyőződésével nem kellett megalkudnia azért, hogy nemzet-
közi érték lehessen. 

Származásának és életének körülményei szerencsés módon segí-
tették elő egyéniségének harmonikus kialakulását. Ereiben a Tor-
mayak és Tüköryek magyar vére német és francia ősök vérével ke-
veredett. A biológia tudománya még sok rejtéllyel áll szemben, midőn 
az átöröklés törvényeit kutatja, de az kétségtelennek látszik, hogy a 
szerencsés fajkeveredésből előnyös diszpozíciók származnak az utó-
dokra. Hankiss János Tormay Cécile-ről írt könyvében meggyőzően 
mutatja ki, hogyan jelentkeznek írónőnk tehetségének struktúrájában 
a benne találkozott fajok értékes jellemvonásai: a germán érzelmi 
mélység, metafizikai érdeklődés és miszticizmusra való hajlam, a 
francia ötletesség és világosság és mindezen vonásokkal kapcsolatban 
a magyar íhletfeszültség, energia és a magyar íróknál századok óta 
hagyományos kollektív irányulás, a nemzeti érdek alázatos tisztelete 
és kultusza. Családjának körében ivódott lelkébe az otthon bensősé-
ges szeretete, itt vetette meg alapját nagy nyelvismeretének, hazai 



utazásai a magyar föld szeretetét, külföldi utazásai világlátottságát, 
európai látókörét segítették elő. Különösen firenzei tartózkodásai 
voltak nagy hatással szellemi fejlődésére; Paul Bourget, Mark Twain 
és D'Annunzio személyében a világirodalom kiemelkedő alakjaival 
került itt közvetlen érintkezésbe. Első novelláskötetei (Apródszere-
lem, Apró bűnök) még inkább irodalmi visszaemlékezésekből, mint-
sem valódi élményekből szőtt elbeszéléseket tartalmaznak. Kevés 
kapcsolatban állnak a való élettel, az öncélú esztétikum igényeit akar-
ják kielégíteni, írójukat Louis Ganderax, a Revue de Paris című elő-
kelő francia folyóirat szerkesztőjének kritikája eszméltette rá ember-
és életismeretének hiányaira. E felismerés nyomán Tormay Cécile 
még nagyobb gonddal és odaadással merült el az élet megfigyelé-
sébe, irodalmi és művészeti tanulmányaiba s az elmélyedés meg is 
hozta gyümölcsét; legközelebbi műve, az Emberek a kövek között 
című társadalmi regénye már kiforrott művésznek mutatja. 

E regénynek általános emberi és sajátosan magyar problémáját 
már egykorú kritikusa, Horváth János is behatóan elemezte. A 
Karszt-vidék rideg világában lejátszódó szerelmi történet két ember 
életsorsának találkozásában két faj találkozásából eredő válságokat 
ábrázol megkapó erejű lélektani igazsággal. Jella, a ,,nagy hegyek 
kóbor kis lelke" a maga vad, ösztönös és zabolátlan lényével mint-
egy szimbóluma a Karszt-vidéknek, míg Réz András, a hallgatag, 
kevés beszédű magyar az Alföld lelkének megszemélyesítője; tra-
gikus végű szerelmi regényük rajzát különös varázsú miliőszimbolika 
sugárzatába állítja az író. Mintegy átlelkesíti a bennünket környező 
természet világát és érezteti velünk, hogy életünk ezernyi láthatat-
lan szállal függ össze a természettel, amely résztvesz sorsunk alakí-
tásában. A természet, sőt az élettelennek nevezett dolgok hatalmá-
nak ez a mítosz-teremtő hite és elhitető erejű érzékeltetése magya-
rázza azt az egészen egyéni jellegű hangulatiságot, amely az írónő-
nek nemcsak ebben a regényében, hanem a következőben, A régi 
házban is rabul ejt bennünket. 

A régi ház: nemzedékregény, egy egész család sorsát mutatja be 
több emberöltőn keresztül. Ugyanaz a problémája, mint első regé-
nyének, de ezúttal más társadalmi körbe és történelmi miliőbe kerü-
lünk. A magyar és német faj találkozásából szövődik a regény me-
séje és miközben hőseinek történetét végigkísérjük, egyúttal tanúi 
leszünk annak az átalakulásnak, hogyan lett Pest, ez a mult század 
elején még német város — magyarrá. Az idegen fajiságot itt is, mint 
előbbi regényében, nő képviseli: Ulwing Anna, aki az ő finom és 
érzékeny asszonyi lelkének féltve őrzött kincseit áldozza fel akkor, 
midőn eladja a régi házat, családi hagyományainak drága szimbólu-
mát, hogy visszavehesse és fiainak adhassa férje őseinek elkallódott 
birtokát, Iliét. A fajok találkozása tehát itt nem tragikus, hanem ki-
békítő megoldást nyer, de kölcsönös nagy egyéni áldozatok árán. A 
fajbeolvadás gondolatának, a magyar föld áthasonító erejének költői 
ábrázolásában X p r m a i Cécile felülmúlta Jókai hasonló tárgyú regé-
nyét, Az új földesurat koncepciójának következetesebb és biztosabb 



lélektani megalapozásával. Mesteri léleklátás mutatkozik abban a 
módban is, ahogy az írónő Ulwing Anna és Illey Tamás nagy szerel-
mét, elhidegülésüket és a férj halálos ágyánál kiengesztelődő egy-
másratalálásukat megrajzolja; hogyan játszanak bele láthatólag je-
lentéktelen dolgok az emberi életbe és hogyan dúlhatják fel a kis 
megnemértések a legnagyobb szerelmi boldogságot. A félreértésből 
eljátszott boldogság tragikumát egyhíti a szomorú történetnek igazi 
nőies kihangzása: az anyaság gondolatának minden egyéni csa-
lódásért és boldogtalanságért kárpótoló és vigasztaló ereje. 

Tormay Cécile írásművészetének a történelem és az élet minden 
mozzanatát spiritualizáló látásmódja legnagyobb szabású regényében, 
Az ősi küldött című trilógiában teljesedik ki, Meséje a tatárjárás 
idején játszódik le. Az első rész, A csallóközi hattyú, Ung vitéznek, 
a párizsi egyetemen kultúrálódott fiatal magyarnak és a tatár betö-
réskor özvegyi sorsra jutott Kingának boldogtalan szerelmét vetíti 
elénk, Ung lelkében e szerelem következtében végzetes tusát vív egy-
mással a keresztény és pogány szellem és a küzdelem keresztény hi-
tének elvesztésével végződik, A trilógia további részei (A túlsó par-
ton, A fehér barát) lesznek hívatva e lelki meghasonlás feloldódásá-
nak bemutatására. De már az első rész is ragyogó fényben tükrözteti 
az írónőnek minden ízében arisztokratikussá érlelődött művészetét. 
Nem az élet felszíne vonzza, hanem minden történésnek mélyebb ér-
telme és rejtett összefüggései. Stílusát szín- és hangulatpompa, előkelő 
ízlés, kényes műgond jellemzi. „Nyelvképzeletének — Brisits Frigyes 
találó szavait idézzük3 — egészen egyéni, máshoz nem mérhető for-
mái vannak. Nincsen egyetlen egy közömbös vagy közömbösítő ki-
fejezése. Szavainak dús, tömött érzeteleme, sugárzó atmoszférája 
van, melyből a mondatai rejtett hangulati hullámzásban ringanak. 
Nem zeneiség ez, és mégis úgy hat, mintha a szavak belülről hangoz-
nának valamitől, amiről nem lehet eldönteni, hogy eltűnő éneké-e, 
vagy saját szívből szétzúzott harangzúgás. E stílusegységben azután 
összeolvad minden, A stílusfelfogásnak s képzésnek itt már olyan ha-
tárvonalán járunk, ahol a stílus fogalma összeesik az életfilozófiá-
val, a világ egységes szemléletével. Az irodalom építő életté válik." 
Az ideálrealizmus művészi eszményét kevesen valósították meg a 
regényben olyan hiánytalanul, mint Tormay Cécilenek ez a koncep-
ciója. 

Novelláskötetei (Viaszfigurák, Álmok, Megállt az óra) nemcsak 
azért érdemelnek figyelmet, mivel a műfajnak választékos ízléssel, 
kitűnő formaérzékkel kidolgozott példányait találjuk közöttük, hanem 
mivel itt az írónő művészi tárgyilagossága gyakran helyet enged 
szubjektív vallomásoknak s ezekből megismerjük világnézetét. Na-
gyon jellemző az a meséje, amely az időtlen boltba vezet bennünket. 
Különös ember e bolt gazdája és furcsa az áru, amit kimér. Drágán, 
kegyetlenül drágán árul mindent, napi keresetét pedig este mindig 
kiszórja ablakán az űrbe, a nagy sötét semmibe. „Síkoltva, csöröm-

3 B. F.: Az ősi küldött . Napkelet, 1934. 57—59. 1. 



pölve, örvénylő zuhatagban zuhan alá az űrbe az óriási kincs: ifjú-
ság, dicsőség, mult és jövő, királyi koronák, szépség, szabadság, be-
csület." Nagy és halálosan drága a fizetség, amivel az ember a ritka 
árut, a boldogságot vásárolja. A boldogság kergetői közül különösen 
az igazság keresőinek és a szépség szerelmeseinek sorsa fájdalmas; 
megértetlenül járják küzdelmes útjukat az életben, a kontárok, üz-
letemberek és nyárspolgárok önző világában. De a szépség nem 
hagyja nyugodtan azokat, akik adni tudnak belőle- Csak a kiválasz-
tottak látják a szépséget; ők sem a szemükön, hanem a sebeik nyí-
lásán át látják. És azután ők tanítják meg látni a többieket." A nő 
lelki berendezettségének fokozott érzékenysége miatt szánandóbb 
szenvedője a sorsnak, mint a keményebb és önzőbb teremtmény: a 
férfi. Tormay Cécile szkeptikus és pesszimizmusra hajló világné-
zetéből érthető, hogy életábrázolásaiban gyakori a tragikus elem. 
De azért sohasem válik kiábrándult élettagadóvá. Idealizmusát 
megóvja hite, amely különös melegséggel fordul egyik novellájában 
a Megváltó istenemberi alakjához; megóvja lényének öntudatosan 
kialakított és minden írásában érezhető etikaisága, melyből felelős-
ségérzete származik; és végül esztetizmusa, amelynél fogva szünte-
len keresi és igazi elhivatottsággal revelálja a szépséget. 

Tormay Cécile az első nőírónk, aki mély és széleskörű világ-
irodalmi kultúrája ellenére sem utánzott senkit, hanem eredeti 
maradt. Irodalmi érdemei között meg kell említenünk, hogy 1922-
ben megindította és azóta is szerkeszti a Napkelet című folyóiratot, 
amelynek írói és költői korszerűségük mellett ragaszkodnak a nem-
zeti hagyományokhoz és keresztény világnézethez és távol állanak 
a társadalmi, etikai és esztétikai radikalizmustól. A Károlyi-forra-
dalom és kommunizmus alatt írt naplója, a Bujdosó könyv pedig 
legművészibb megörökítése e gyászos idők hangulatának. 

Körülbelül Tormay Cécile írói pályakezdésével egyidőben indult 
el egy másik neves írónőnk, Erdős Renée a hírnév és siker útjára. 
Fordulatokban gazdag élete, rendkívül termékeny költői és írói 
munkássága több mint három évtizeden keresztül állandóan foglal-
koztatta az irodalmi közvéleményt. Kisvárosi zsidó család gyerme-
keként ismeretlenül, tehetségének hitével, a nagystílű élet akarásá-
val, keleti fajának nyugtalan mohóságával jelent meg a fővárosban, 
hogy kiküzdje az érvényesülést. Első verseskötete (Leányálmok), 
féktelen lobogású erotikájával, színes és költői stílusával egyaránt 
feltűnést keltett. Költeményeiben és szépprózai munkáiban új ihlet-
forrás jelentkezett akkor, midőn római élményeinek hatása alatt 
áttért a katolikus vallásra. Különösen Aranyveder című kötetében 
gazdagította a vallásos szellemű lírát értékes gyöngyszemekkel. 
Olaszország egyébként szinte második hazája lett az írónőnek, vá-
rosai és hangulatosan festett tájai gyakran szolgálnak hátterül re-
gényeihez és elbeszéléseihez. Nagyszabású önéletrajzi regényciklu-
sában az Ősök és ivadékok című tetralógiában is legsikerültebbek a 
falusi és kisvárosi orthodox zsidóság életének, szellemi és lelki 
légkörének megkapó rajzán kívül Firenze és az örök város ragyo-



góan színes képei. Egyébként e ciklus művészi hatását szerkezeti 
és lélekrajzi fogyatkozások, bántó szabadossággal kiszínezett ero-
tikus részletek zavarják. 

A katolikus életszemlélet nem sokáig maradt uralkodó jellegű 
tényezője Erdős Renée művészetének. A pogány életöröm vágya és 
a keresztény aszkézis parancsai között ingadozó lelkiségében az 
előbbi hatalmasodott el, aminek következtében kétségtelen nagy te-
hetségét egyre méltatlanabb témákra pazarolta. Még súlyos lélek-
tani és erkölcsi problémákat felvető regényeiben (A nagy sikoly, 
Santerra bíboros) is elvész az emelkedettebb etikaiság fel-feltörő 
igénye abban a füllesztően érzéki légkörben, amellyel alakjait kö-
rülveszi. Későbbi regényei pedig mintha csak arra szolgálnának, 
hogy az írói rutin kifinomult eszközeivel bizonyítsák a vér és ösz-
tönök erejével szemben való harc hiábavalóságát. Ebben a tekintet-
ben csak egy-két újabb regénye (Ezüstbölcső, A csöndes kikötő) 
mutat tisztultabb felfogásra. 

Erdős Renée romantikus szín- és fénypompával átszőtt natura-
lizmusa az olvasóközönségnek sokkal szélesebb rétegeit vonzotta, 
mint kortársának, Kaffka Margitnak impresszionista lírája és szép-
prózája. Kaffka szellemtörténeti jelentősége, hogy az emancipált nő 
lelki válságainak nálunk ő a legkitűnőbb irodalmi ábrázolója. Maga 
is ennek a modern nőtípusnak képviselője. Apai ágon szláv ősök, 
anyai részről magyar nemesek vérét örökölte, innen magyarázza 
egyik költeményében énjének kettősségét: az élettel szemben való 
szenvedőleges magatartását és büszke magyar úri fölényét, amely 
benne „asszonnyá kicsinyült". Schyzothym temperamentuma nyug-
talan kíváncsisággal keresteti vele a dolgok rejtett értelmét, külö-
nösen az emberi lélek titkait. Életszemléletén észrevehető nyomokat 
hagytak Weininger, Ellen Key és Freud művei, de írói egyéniségét 
önmagából, sajátos adottságaiból fejlesztette meglepően egyrétegűvé. 
A nyugatosok közé vitte megkötöttségektől szabadulni vágyó haj-
lama, de eredeti maradt. Minden ízében nőies mondanivalóját poé-
tikai szabályoktól független formálású, zenei és festői hangulatokat 
keltő szabadversekben, azonkívül a pszichoanalízis eszközeit bőven 
értékesítő regényekben és novellákban fejezte ki. Bonyolult lelkisé-
gét ideges érzékenységgel elemző költeményeiben a lírai szimulta-
nizmus formaújsága is megjelenik; életszemléletének sötét színeit, 
eszménytelenségét és kiábrándultságát a szerelem és anyaság bol-
dog vallomásai enyhítik. Költői stílusa bensőségesen hozzásimul a 
tartalomhoz és rendkívül gazdag finom árnyalatokban. 

Novelláskötetei (Csendes válságok, Süppedő talajon, Szent II-
defonzó bálja, Két nyár, A révnél) kora legjobb impresszionista el-
beszélői közé emelik. Regényei is tulajdonképpen kiszélesített no-
vellák, Valamennyin érezzük a vallomásszerűséget, Kaffka mindig 
azt alakítja, amit látott és átélt. Első társadalmi regénye, a Színek 
és évek főhősében, Pórtelky Magdában a régi asszonytípust mutatja 
be, akit nem neveltek önállóságra, és aki a megváltozott szociális vi-
szonyok között nem állhatja meg helyét. A hangsúly a regényben 
Pannonhalmi Szemle 3 



nem a meseszövés érdekességén van, hanem a belső történésen, 
Magda asszony lélekrajzán, amely Kaffkának egyik legszebb írói 
teljesítménye. E mellett valószerű környezetrajzot nyújt a kisvárosi 
élet és a pusztuló gentry osztály alakjaiban. Következő regénye, a 
Mária évei Laszlovszky Mária tragikus sorsú alakjában a régi meg-
kötöttségektől felszabadult nőnek egy mai típusát ábrázolja; a diffe-
renciált lelkiségű, agyonkulturált, családtól és hagyományoktól el-
szakadt leányt, aki azonban elvesztette tájékozódó képességét ön-
magával, az élettel és a férfiúval szemben és eldobja magától az 
életet, mert nem tud vele mit kezdeni. Míg e két regény főértéke 
hősnőinek lélektanilag tökéletes pontosságú alakrajza, Állomások 
című regényének érdeme inkább korképével biztosítja maradandó-
ságát. Ez a kulcsregény a magyar fővárosnak a zsidó értelmiség 
rohamos térfoglalásával megváltozott társadalmi, irodalmi és képző-
művészeti viszonyait rajzolja meg két női főalak, Rosztoky Éva, a 
festőművésznő és Szörény Tekla, a költő körül lejátszódó esemé-
nyek hátterében, Rosztoky Éva személyében az irónő megkísérelte 
a régi és a modern asszony ellentétes vonásainak harmóniába ol-
vasztását: Éva művészi hivatása mellett is igazi anya tud maradni 
és kiegyensúlyozott, érett lelkiségével felülemelkedik asszonyi csaló-
dásain. — Utolsó regényében, a Hangyabolyban Kaffka egy apáca-
zárda belső életének bemutatását kísérli meg; sivár és kiábrándult 
világnézetével azonban nem tudja a szerzetes életeszmény szépsé-
geit megközelíteni, itt is csak a minden emberi közösségben elke-
rülhetetlen gyarlóságokra és hibákra irányítja figyelmét és így re-
génye egyoldalú és elfogult ábrázolást nyújt a zárda életéről. 

Kaffka Margit érdeklődési irányával rokon egy másik neves 
nőírónk, Szederkényi Anna (Párniczky Edéné) problematikája. 
Rendkívül termékeny szépirodalmi munkásságában szintén a mai nő 
sorsa foglalkoztatja képzeletét; az önállóságra, kenyérkereső pá-
lyára kényszerült modern nők erkölcsi és szociális nehézségeit tárja 
fel és ezek megoldására keres feleletet. Míg korábbi írásaiban nem 
egyszer szélsőséges individualista állásfoglalással követelte az ér-
zelmek jogának korlátlan érvényesülését, később emelkedettebb és 
tisztultabb életszemlélet érlelődött meg lelkében és egyre nagyobb 
megértéssel védelmezte a női léleknek igazi értékeit, amelyeknek 
birtokában egyedül valósulhat meg a nő egyéni boldogsága és a 
társadalmi közösségben való jótékony szerepe. Erkölcsi és szociá-
lis világnézetét Az asszony meg a fészek című könyve fejezi ki 
legtisztábban. Szerinte az isteni Gondviselés munkatársává magasz-
tosul az asszony, midőn vállalja az anyaság koszorúját. A gyermek 
lelke az anya kezei között alakul, akitől a férj egyénisége, életirá-
nya is elhatározóan függ, mert hiszen az anya az otthon lelke. Csak 
szeretni kell tudnia, de azt határtalanul és feltétlenül. Az asszony 
észbeli kíművelődése, korszerű tudományos kiképzése nem jelenti 
azt, hogy ki kell vetkőznie azokból az örök alapvető női érzésekből, 
amelyeken minden időben a tiszta, egyensúlyozott, harmonikus csa-
ládi és társadalmi élet épült fel. Szederkényi Anna írásainak az 



átlagos nőírókkal szemben az adja meg a mélyebb etikaiságot, hogy 
nem az önmagáért való szerelemben látja a nő életének egyetlen 
célját és igazi hivatását, hanem benső hitvallással hirdeti az anya-
ság dicséretét. Az anyaság az a nagy érzés, amely a házasélet vál-
ságait megoldja, az az orvosság, amely minden sebet meggyógyít, 
az a legtisztább víz, amely a legszennyesebb női szívet is meggyó-
gyítja, Erről szól különösen az Amiért egy asszony visszafordul 
című regénye és A legtisztább víz című szimbolikus drámai költe-
ménye, A Felszabadultak című regény hősnője is, aki asszony és 
anya, ügyvédnő és képviselő egyszemélyben, úgy oldja meg a köte-
lességeinek összeütközéseiből eredő válságot, hogy feláldozza köz-
életi ambícióit és visszatér az otthonba, hogy osztatlanul családjá-
nak élhessen. 

Szederkényi Anna műveiben tehát csaknem mindig van irány-
zatosság, erkölcsi és szociális okulás, de ez nem szorítja háttérbe 
a művészi érdeket és így nincs az igényes irodalmiság kárára. Ko-
rábbi fogyatkozásait, a szerkezet lazaságát, a jellemábrázolás hatá-
rozatlanságát, előadásának bőbeszédűségét is sikerült később le-
küzdenie, úgyhogy fejlődése emelkedést mutat, írásaiból a női lé-
leknek sok apró titkát, elfojtott vágyát és reményét, örömét és 
szenvedését ismerjük meg, világnézetének naturalista megkötöttsé-
gektől való felszabadulása, az eszményiség felé való fokozatos emel-
kedése is rokonszenves, de egyébként művészete sem a lélekelem-
zés finomságaiban, sem a stílus eredetiségében nem éri el Kaffka 
Margit jelentőségét. 

Tudományos értekezésekkel és lírai költeményekkel kezdte írói 
pályafutását Berde Mária, (dr. Róth Jenőné) munkásságának érté-
kesebb részét azonban regényei és elbeszélései alkotják. Az örök 
film éles megfigyelő tehetséggel vetíti az olvasó elé egy müncheni 
bohémpenzió mozgalmas életét és jellegzetes alakjait. Izgalmas, 
drámai feszültségű regénye, a Haláltánc, egy svájci tüdőbetegszana-
tórium betegeinek halál előtti szerelmi vergődését állítja meséjének 
középpontjába és hangulatos leírásokban érezteti az alpesi tájak 
tiszta és üde levegőjét. Harmadik társadalmi regénye, A szent szé-
gyen, olyan problémát vet fel, amely csak a női lélek megvilágítá-
sában jelenhetik meg a szépirodalomban az élményszerűség erejé-
vel. Hősnője, Hanna, egy fiatal úrileány, akit szerelmese elcsábít, 
házasságon kívül anyává tesz és szégyenével magára hagy. A leányt 
lesújtja szerelmi csalódása, de belső vívódásai nyomán az a meg-
győződés alaikul ki lelkében, hogy a társadalom előítéletével szem-
ben is vállalnia kell tettének gyümölcsét, a születendő gyermeket. 
Kínos vergődésében odaadó támasza lesz sokat szenvedett édes-
anyja, aki az elbukott leányt magához emeli és belső tisztulásában 
gyengéd kézzel irányítja. Hanna lelkében a szelíd megadás érzése 
boldog ujjongássá fokozódik, midőn megszületett gyermekét keb-
lére ölelheti és az egész világ előtt nyiltan magáénak vallhatja, A 
regénynek nem minden motívuma egyezik meg a keresztény etika 
szellemével és gyanútlan olvasók könnyen belemagyarázhatják a 



szabadszerelem dicsőítésének szándékát, pedig ez nem volt célja az 
írónőnek. Részleteiben sok költőiség van és olyan finom megfigye-
lések a női lélek legintimebb érzelmeiről és hangulatairól, amelyek 
szinte páratlanok irodalmunkban. 

Berde Máriának legharmonikusabb és legművészibb alkotása a 
Romuald és Andriána című történelmi regénye, amelyet a Magyar 
Tudományos Akadémia az Ormódy-díj jal tüntetett ki, írója szép-
históriának nevezi ezt a romantikus indítékokból szőtt, változatos és 
színes szövésű történetet, amely a szerelmes férfi és nő kölcsönös 
hűségének és tisztaságának problémáját veti fel és azt az erkölcsi 
tételt illusztrálja, hogy nemcsak a nő, hanem a férfi is köteles tisz-
tán, érintetlenül belépni a házasság szent életközösségébe, mert amit 
a szerelemben az egyik fél vétkezik, azt a másik fél bűnhődi meg, 
míg a hűség és tisztaság a másik félnek is erőssége és áldása. 
Utolsó regényében, a Földindulásban az írónő magyar szívének 
megíndultságával festi meg az idegen uralom alatt vergődő erdélyi 
magyarság válságait és szenvedéseit, 

Berde Mária nemcsak regényeiben, hanem novelláiban (Télutó) 
is vérbeli és hivatott elbeszélőnek mutatkozik. Leleményének bő-
ségével, léleklátásának erejével biztos kompozíció-érzék és tárgyias,, 
fegyelmezett stílus párosul. Eszménye az önérzetes nő, akinek 
lelki magatartását a sorssal szemben az aszketikus önfegyelmezéssel 
kiküzdött életfölény szabja meg és aki a szerelemben is megőrzi 
női méltóságát. 

A nő passzívnak látszó erényeiben mutatkozik igazán nagynak. 
Ezt a tételt vonhatnánk le tanulságul Szentmihályiné Szabó Mária 
minden ízében nőies és egészen a mai élet vajúdásaiban gyökerező 
regényeiből és novelláiból. Felfelé című regénye a magyar jövő hi-
tét éleszti a balsorstól sújtott nemzetben és a jövendő útját a föld-
höz, az ősi röghöz való ragaszkodásban jelöli meg. Az eszme meg-
testesítője a kis Horváth Ágnes, aki még egyéni boldogságának, 
szerelmének kockáztatásával is hajlandó vállalni a magyar röggel 
való áldozatos sorsközösségét. Másik nagy regénye, az Apassio-
nata, Szentmiklóssy Márta alakjában a szeretet mindenhatóságának 
himnuszát zengi; hősnője kitartásával, küzdelmes önfeláldozással 
és szenvedéssel küzdi ki a boldogságot, miközben fokozatoséin emeli 
magához azt a férfit, akinek sorsát részvétből magára vállalta. 
Szabó Máriával lelkileg rokon Kosáryné Réz Lola lírai tónusú el-
beszélő művészete (Álom, Ulrik inas, Vén diák, Pápaszem, Porszem a 
napsugárban, Péter). Szerinte is az a nő hivatása, hogy környezetét 
boldogítsa. Csak önmagunk feláldozásával, önzetlen szeretettel, tü-
relmes jósággal szépíthetjük meg az életet, de az áldozat nem 
hiábavaló, mert a legtisztább öröm szeretteink boldogításából fakad. 

A legnagyobb könyvsiker, amelyet írónő nálunk valaha is elért, 
.OCAkjCO^ Pálffyné Gulácsy Irén Fekete vőlegények című történelmi regényé-

hez fűződik. Megjelenése óta nem mult még el tíz esztendő és az-
óta több mint húsz kiadásban forog közkézen, tehát ma kétségtele-



niíl a legolvasottabb magyar könyv. Fiatal szerzője abban az idő-
ben még az erdélyi magyarság politikai és irodalmi életének volt 
kimagasló vezéralakja, később azonban visszavonult a közéleti sze-
repléstől és budapesti otthonában egészen az irodalomnak szenteli 
tehetségét. Gulácsy Irén magyar nemes ősöktől átöröklött véralkata, 
családi hagyományai és kultúrája szerint is gyökeresen magyar asz-
szony és egyéni életében a rövid boldogság és hallatlanul nagy 
szenvedések útján nemes jellemmé formálódott ember, akinek írás-
művészete az esztétikai hatóerőkön túl mélységes etikaisággal is 
telítve van. A mai magyar élet és a nemzeti mult szemléletében 
emberi és művészi szemmel egyaránt meglátja a tragikus mozzana-
tokat, és ebben rokon Kemény Zsigmonddal, a legnagyobb magyar 
regényíróval, de az utóbbinak komor fatalizmusától megóvja kato-
likus világnézetéből fakadó idealizmusa, amellyel felismeri és hittel 
vallja a közösségért vállalt egyéni boldogtalanság magasabbrendű 
értékét és hivatását. A nemzeti közösséggel való szolidaritás ihlete 
sugallta már első regényét iss a Förgeteget, amelynek drámai 
feszültségekben bővelkedő jelenetei az agrárszocializmus szükséges-
ségét hirdetik a fajvédelem szolgálatában, míg a Hamueső, az író-
nőnek másik társadalmi regénye, a kisebbségi sors kereszthordozá-
sára kényszerült erdélyi magyarság sebeit tárja fel és a faji tiszta-
ság és vegyül etl ens ég elvében, a lelkiismeret és erkölcs eleven ere-
jében jelöli meg az orvosságot és a boldogabb jövő útját. E nagy 
írói elhivatottságról tanúskodó, de naturalista és expresszionista 
túlzásai miatt nem maradéktalanul művészi hatású regények után 
jelent meg Gulácsy Irénnek halhatatlan történeti regénye, a Fekete 
vőlegények, amely a Magyar Tudományos Akadémia Péczely-díján 
kívül a kritika és olvasóközönség egyértelmű elismerését is megsze-
rezte számára és megvetette alapját máig sem csökkenő népszerű-
ségének. E monumentális koncepciójú regény meséje, amely két 
gránitból faragott főhős, Tomory Pál és Czibak Imre sorsában nem-
csak a mohácsi veszedelem korának, de a magyarság egész törté-
neti múltjának tragikumát is szimbolizálja, sokkal ismerősebb, sem-
hogy szükséges volna részletesen ismertetni. De ki kell emelnünk 
fenséges alapeszméjét. A Kelet és Nyugat ütközőpontján élő, test-
vértelen magyarság földje a hódító népek országútja; halál és el-
múlás veszedelme ül századról századra komor végzetként fajunkra, 
de a Tomory Pálok és Czibak Imrék, a „fekete vőlegények" hősi 
sorsot vállaló, önfeláldozó vére megmenti a magyarságot a sírtól, 
„hol nemzet sűlyed el". Kevés alkotást találunk irodalmunkban, 
amely olyan megrázó, de egyben felemelő értelmezését adná nem-
zetünk történelmi hivatásának, mint a Fekete vőlegények. E regény-
ben az írónő szerencsés ihlete az eszmeiségnek és művészetnek 
olyan magaslatait járta meg, amelyekhez a kivételes talentumú író-
művésznek is ritkán sikerül eljutnia. Mi is igazságtalanok volnánk, 
ha Gulácsy Irénnek következő történelmi regényeit, a Pax vobis-t 
és A kállói kapitányi az előbbinek mértékével mérnénk. A Pax 
vobís női főhőse, a vonzó egyéniségű és tragikus sorsú Pálffy Mária 



is feláldozza egyéni boldogságát, midőn szerelméért és nemzetéért 
vállalja a kuruc-labanc ellentétek viharában a békeközvetítő szere-
pét a nemzet és uralkodója között. Az ő áldozata nem ragyog ugyan 
olyan tiszta fényben, mint a Tomory Pál és Czibak Imre mártír-
sorsa, és a páratlan történelmi felkészültséggel és megelevenítő 
képzelettel megfestett háttér pompás barokk freskói sem érnek fel 
a Fekete vőlegények lélekrendítő pátoszával. De azért az össze-
hasonlítás nem ingathatja meg a Pax vobis értékét és nem csök-
kenti A kallói kapitány becsét sem, amely az esküvője napján hit-
vesétől elszakított Zsegnyey János életútját rajzolja meg a XVI. 
század mozgalmas miliőjében és ezer kalandon, poklon és szenvedésen 
át a hűséges szerelem diadaláig. Vannak e regénynek olyan lapjai, 
amelyeknél megrendítőbbek a világirodalomban is ritkán akadnak: 
a kállói kapitány gályarabságának leírása vetekszik a bibliai Jób 
könyvének és Wilde Oszkár De profundisának mélységeivel. Aki 
e fejezeteket írta, maga is végigjárta a szenvedés Golgotáját. 

A magyar nőírókról szólva, teljesség kedvéért meg kell emlé-
keznünk röviden azokról is, akik nem jutottak el olyan egyeteme-
sebb jelentőségre, mint akikkel részletesebben foglalkoztunk, de te-
hetségük miatt figyelmet érdemelnek. A vallásos lírában a katolikus 
szellemű Környei Paula és az erdélyi Kövér Erzsébet, a hazafias 
lírában Papp Váry Elemérné Sziklay Szeréna, a magyar Hiszekegy 
szerzője, a nyugatos lírikusok közül Lesznai Anna, Lányi Sarolta, 
Török Sophie és Nagy Emma nevét említhetjük meg. A proletár-
költészetet Várnai Zseni és Gárdos Mária képviselik. A társadalmi 
regény érdemes művelői közé tartoznak: a korán elhunyt Ferenczi 
Magda, a lélektani és szociális proplémák iránt fogékony Dénes 
Gizella (Fehér torony. Fekete emberek) és a színészvilág kitűnő 
ismerője Gombos Albinné Miklósy Ilona. A történelmi regény mű-
fajában Beczássy Judit (Terebélyes nagy fa), Ferenczi Sári (A 
vörös daru), Somfay Margit (Vénusz jegyében) szereztek érdemeket. 
A szórakoztató és ifjúsági szépirodalom szorgalmas munkásai: Al-
tay Margit, Blaskó Mária, Bokor Malvin, Gáspárné Dávid Margit, 
Dánielné Lengyel Laura, Lux Terka, Szabóné Nogáll Janka, Tutsek 
Anna és Zsigray Julianna, A dráma műfajában a már említett Er-
dős Renée, Gulácsy Irén, Szederkényi Anna, Berde Mária, Bethlen 
Margit és Hatvany Lili mellett Környei Paula, Ritoók Emma, Kóbor 
Noémi és mások is kísérleteztek, alkotásaik közül azonban nem 
találunk maradandó esztétikai értékű darabot és a színpadon is csak 
múló sikert arattak. 

Ha már most szemlélődésünk esztétikai és kritikai eredményét 
összefoglalva, meg akarjuk állapítani nőíróinknak irodalmunkban 
szerzett jelentőségét, akkor először is le kell szögeznünk azt az ör-
vendetes tényt, hogy nem lett igaza Gyulai Pálnak, a legnagyobb 
magyar irodalmi kritikusnak, aki azt vallotta, hogy a nő pszichikai 
élete miatt teljesen alkalmatlan eredeti műlkotásra és ezért meg-
tagadta az írónő létjogosultságát. Gyulai állásfoglalását megértjük 



abból a körülményből, hogy ő még csak Beniczkyné Bajza Lenke, 
Wohl Janka és Stefánia és más ezekhez hasonló műkedvelők mun-
kái alapján alkothatott véleményt a nőírók képességeiről, akiknek 
írásai silány utánzatai voltak Jókai és más férfiírók írásművészeté-
nek, Korunk azonban már kedvezőbb képet mutat e tekintetben. 
Nekünk, mint láttuk, vannak olyan nőíróink is, akik eredeti tehet-
ségük erejével az irodalmi dilettantizmus színvonala fölé emelked-
tek és az irodalmi élet szabadversenyében méltó vetélytársai lettek 
a férfiíróknak. A mi legkiválóbb nőíróink a drámai műfajok kivéte-
lével a szépirodalomnak mindegyik ágában alkottak értékeset, kü-
lönösen a regényben. Olyan lélektani témák, indítékok és problé-
mák kerültek nőíróinkon keresztül irodalmunkba, amelyeknek meg-
érzésére, átélésére és megvitatására a nő hivatottabb, mint a férfi. 
A szerelem, házas élet, anyaság örök kérdései a női lélek szem-
szögéből vizsgálva, a legkülönbözőbb temperamentumú és világ-
nézetű nők megvilágításában jelentek meg előttünk, a leányok, hit-
vesek és anyák lelki életének olyan intim élményeire, vágyaira, 
rezdüléseire és színeire lettünk figyelmesek, amelyekhez a férfíírók 
kutató szeme nem tudott eddig hozzáférni. A nők térfoglalása az 
irodalomban — Kállay Miklós érdekes megfigyelése szerint — a 
téma- és motívumgazdagodáson kívül más szempontból is figyelmet 
érdemel. A férfiírók női versenytársaik alkotásain keresztül jobban 
megismerték a nők sajátos érdeklődési körét, ízlésüket és az iroda-
lommal szemben való igényeiket és mível az olvasóközönség zömét 
a nők alkotják, a férfiírók műveik hangulatában, irányában és stí-
lusában az olvasó nők igényeihez kezdenek alkalmazkodni. Ez a 
körülmény az irodalom elnőiesedéséhez vezet és ezt az effemináló-
dási folyamatot lehetetlen észre nem vennünk, különösen újabb el-
beszélő irodalmunkban. Nem sajátosan magyar jelenség ez az iro-
dalmi feminizmus, az angol és amerikai irodalom már sokkal előbb 
a női olvasók ízlésének irányító hatása alá került és más kultúr-
nemzetek irodalmi élete is tanúskodik hasonló tünetekről. Nem mer-
nénk állítani, hogy ez a hatás feltétlenül javára válik irodalmunk 
fejlődésének. Mindig veszélyes a művészetben és így az irodalom-
ban is az egyéniség megtagadása, az utánzás, az alkotó egyéniség 
lelki alkatától idegen ízléshez való alkalmazkodás és az ezzel 
járó megalkuvás. Valamint a férfi, akként a nő is csak akkor alkot-
hat eredetit és értékeset, ha hű marad önmagához és egész oda-
adásával beleviszi művébe azt, amit egyéniségében legértékesebbnek 
tart és ha mindenkor híven követi lelke sugallatát. Legkiválóbb nő-
íróink példája is ezt a tanulságot közli velünk és csak ennek az 
elvnek követése lehet biztos alapja irodalmunk szerencsés fej-
lődésének. 

Irodalom, Ágoston Ju l ián : Kaffka Margit, Bp, 1934. — Bánhegyi Jób : Erdős 
Renée. Pannonhalmi Szemle, 1932. — Kaffka Margit. U. ott, 1932. — P, Gulácsy 
Irén, U. ott, 1933, — Biczó Ferenc: Pálffyné Gulácsy Irén. Kaposvár, 1930, — 
Brisits Frigyes: Tormay Cécile világa. Magyar Kultúra, 1927, — Czeke Marianne 
és Ritoók Emma: Nők az egyetemen. Napkelet. 1925, évf. — Császár Elemér: 



A magyar regény története. Bp. 1927. — Dénes Tibor: Kaf fka Margit. Pécs— 
Budapest, 1932, — Farkas Klári: J ó k - e a nőírók? Magyarság, 1930, 118, sz, — 
Fáylné Hentaller Mariska: A magyar írónőkről. Bp. 1889. — Hankiss János : Tor-
may Cécile. Kortársaink, 5, ®z, — Hein Tádé: Szederkényi Anna, Pannonhalmi 
Szemle, 1932, — Horváth János: Emberek a kövek között- A régi ház. Budapesti 
Szemle, 1916, évf, — Hoványi Béla: Erdős Renée. Miskolc, 1927. — Kállay Miklós: 
Nő és irodalom. Nemzeti Újság, 1928. 204, sz. — Kornis Gyula: Nők az egyete-
men, Napkelet, 1925, évf. — Pintér Jenő : Régi magyar írónők. A Nemzet, 1925. 
évf. — U. az: Régi magyar költőnők. Jövőnk, 1928. évf. — Radnóczi Miklós: 
K a f f k a Margit művészi fejlődése. Szeged, 1934. — Várkonyi Nándor: A modern 
magyar irodalom. Pécs, é. n. — Folyóiratok (Budapesti Szemle, Élet, Irodalom-
történet, Katolikus Szemle, Magyar Kultúra. Magyar Szemle, Napkelet, Nyugat, 
Pannonhalmi Szemle, Pásztortűz, Protestáns Szemle, Tanú) kritikái. 



Á keresztény munkás- és földmívesifjúsági mozgalmak 
Belgiumban és Franciaországban. 
Dr. Szalay Jeromos. 

A XIX. század legnagyobb botránya a munkásosztály hitha-
gyása, mondotta XI. Pius pápa. „Nagyon is igaz, hogy intézményeink 
(oeuvres) többségének nincs tömegeket átjáró, mozgató ereje. Sőt 
nemcsak hogy nincs hatásuk a tömegekre, de még hozzájuk se fér-
nek. A hitetlenek, a közömbösek, amint nem hallgatják szentbeszé-
deinket, nem járnak ifjúsági munkásegyesületeinkbe, szakszerve-
zeteinkbe se. Sportegyesületeinket, napköziotthonainkat (patronage) 
csak a kisebbség látogatja."1 

Pedig a francia katolicizmus a néppel való foglalkozásra, a nép 
megtartására, visszaszerzésére bámulatraméltó odaadást szentelt, 
nagyon sok áldozatot hozott. Utolsó száz éve a keresztény felebaráti 
szeretet és a szociális érzék történetének szép lapja. A valóság 
mégis az, mit XI. Pius mondott Cardijn főtisztelendőnek, a belga 
keresztény ifjúmunkásság megszervezőjének: „Az Egyház igazában 
elvesztette a népet." Városainknak majdnem egész ifjúsága részesül 
eléggé komoly alapos keresztény nevelésben, írja egy alapos vizs-
gálója a kérdésnek.2 Nagy részüknél a vallástanítás folytatódik a 
nagyvállalatoktól fenntartott iskolákban az elemi tanulmányok vé-
géig.3 Ennek ellenére az inaskodás idején néhány hónap alatt, né-
melyeknél néhány hét alatt előáll a vallási gyakorlatok elhagyása. 
A hűnek maradt csoportból egyesek a 18-ik év körül válnak le, má-
sok a katonaszolgálattal szakadnak el. Ügy hogy igazában csak ke-
vés fiatalember marad meg valóban kereszténynek." 

A jelenlegi módszerek: missziók, prédikációk, jámbor egye-
sületek, kat. iskolák, napköziotthonok, esti iskolák, önképzőkörök, 
sportegyesületek, szegénygondozók, stb., mind nagyszerű, sőt nél-
külözhetetlen intézmények, de mind csak egy kis tömeget ér el, 
hiányzik belőlük az egyetemesség, a nagy tömeget mozgatnitudás. 

Hogy egyetemes, nagy hatóerővel rendelkező mozgalmat lehes-
sen megindítani, hogy a további hűtlen elhagyást meg lehessen 
szüntetni és hódításra lehessen indulni, annak néhány alapvető fel-

1 Maur ice Vaussa rd : La Vocation missionnaire contemporaine. Documenta-
tion Catholique, 1925. jún. 25. 

2 Des causes de l ' irréligion chez les jeunes. Dossier de l 'Action Populaire , 
1925. jan. 25. 

3 A f ranc ia e lemifokú val lás taní tás három tagoza t ra oszlik: Két évig ta r t 
a i rkis ka tek izmus" , ket tőig az e lsőáldozásra jogosító fokozat (catéchisme de la 
première communion) . Az utolsó fokozat az úgynevezet t catéchisme des persé-
vérants, az e lmélyedés foka. E r r e azonban legtöbben már nem j á r n a k el. 



tétele van. Először a tömegeknek érezniük kell, hogy az Egyház 
nemcsak mellékes érdeklődést tanúsít a munkáskérdés iránt, hanem 
középponti, legfőbb törekvése, hogy az evangéliumi szónak „méltó 
a munkás a maga bérére" elméletben és gyakorlatban érvényt sze-
rezzen. Ezzel a kérdéssel függ össze az a második feltétel, hogy 
az osztályharc alapjait el kell tüntetni, vagyis dolgozni kell azon, 
hogy a politikai demokrácia korában a politikailag független mun-
kásosztály ne legyen kiszolgáltatva egy gazdasági rendszer önké-
nyének, melynek mentől eredményesebb működéséhez hozzátartozik 
a munkás függősége. 

Egyetemes, nagy tömeget mozgató mozgalmat e nélkül a két 
feltétel nélkül el se lehet kezdeni. De a munkáselem hitehagyása 
ezen feltételek megvalósulása mellett is foytatódik mindaddig, míg 
meg nem tisztítjuk azt a környezetet, amelyben él otthon vagy a 
gyárban és a műhelyben. 

Ennek a három feltételnek kell az alapot szolgáltatnia, minden 
olyan mozgalomhoz, mely a siker reményében akar hozzáfogni a 
munkásosztálynak a vallás számára való megnyeréséhez. 

Az elvek tisztázása közben folytak a gyakorlati megvalósulásra 
irányuló tapogatódzások. Ügy látszik, hogy a pápai körlevelek szel-
lemében végre sikerült megtalálni a síkerekkel kecsegtető formát 
Belgiumban, honnan a mozgalom már mély gyökeret eresztett Fran-
ciaországba is. A pápai szó szerint az Isten ereje nyilvánul meg 
benne, a mult szeptemberi, Bruxelles-ben tartott kongresszuson el-
nöklő liszaboni pátriárka pedig a jelek után joggal mondhatta, hogy 
a világot hatalmas reménység járja át. 

Az illetékesek és a kérdéssel foglalkozók reménysége szerint 
ez a forma a keresztény dolgozó ifjúságnak foglalkozása szerint 
való megszervezése, vagyis a Keresztény Ifjúmunkásszövetség 
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne, rövidítve J. 0 . C.) és a Földmíves-
ifjúszövetség (Jeunesse Agricole Chrétienne, rövidítve J . A. C.) 
megalapítása, melynek célja a munkás és földmíves ifjúság hónalj-
alányúlása; szakismereteinek önképzőkörszerü elmélyítése, a mun-
kás-, a földmíveskérdés jogos érdekeinek védelme a már meglévő 
törvényhozás alapján, s a szükségesnek elismert törvényhozási in-
tézkedések meghozataláért való munkával, A foglalkozás érdekei-
nek jogos és szükséges védelméhez, a szakképzéshez járul a tagok 
valláserkölcsi életének az elmélyítése. Ennek az intézménynek a 
megalapításával, mondjuk, francia földön való meghonosításával 
Franciaország is megtalálja a szükséges és eredményes formát a 
munkás- és iparosifjúság megközelítésére. Megalapítója Belgiumban 
Cardijn főtisztelendő, Franciaországban átültetője Guérin főtiszte-
lendő joggal lépnek a nagy Kolping nyomába, kinek legény egyesüle-
tei annyi jót eredményeztek Németországban s nálunk. Ezeknél 
azonban a belga-francia forma jóval szélesebbkörű, mélyebb, hódí-
tásra jobban berendezkedett intézmény.4 

4 Ez a megállapítás azonban, nem aka r j a azt mondani, hogy a német kato-
likusok az ifjúsággal való foglalkozás módszereiben, az i f júság megszervezésében 



Az 1925-ben megalakult mozgalom alapítója már 13 éves mun-
kásifjú apostolkodására nézhetett vissza az alapításkor. Az első hét 
év a szervezés, a módszer megállapításának az ideje (1925—1932,), 
a második korszak (1932—1933,) az elmélyítés, a kipróbálás kora. 
1933-tól kezdve a már végleges programm szellemében végzi az in-
tézmény munkáját. Az 1935-iki Bruxelles-ben tartott kongresszusa 
alkalmával a belga keresztény ifjúmunkásmozgalom 80,000 tagot 
számlált. A francia mozgalom 1927-ben alakult meg s 1933-ban az 
if júmunkásmozgalom 19,000 tagot számlált, a földmívestagozat 
6,000-et. Van azóta tagozat a leányok számára is, azonkívül leg-
utóbb megalakult a tengerész ifjúság tagozata is. 

Cikkünk a mozgalom egész tevékenységét nem mutatja be, csak 
az alapelvekkel és a mozgalom vallási oldalával ismerteti meg Szem-
lénk közönségét a hivatalos kiadványok nyomán és tapasztalatai 
alapján. 

A sokat ígérő új mozgalom alapelveit a legkifejezőbben a Quad-
ragesimo Anno című pápai körlevél fejezi ki. „Hogy megközelíthes-
sük a nagy részben pogányságba visszasüllyedt világot, hogy vissza-
vezethessük Krisztushoz a különféle társadalmi osztályokból azokat, 
kik megtagadták, mindenek előtt az ő körükből kell keresni és ké-
pezni az Egyház segéderőit, akik megértik az ő életfölfogásukat, 
vágyaikat, akik szívükhöz tudnak férkőzni a testvéri szeretet szelle-
mében. A munkások első és közvetlen apostolai a munkások lesznek, 
a kereskedő és iparos világé a kereskedők és iparosok," 

Ezen, a XI. Pius kormányzása kezdetétől hangoztatott alapelvek 
szellemében alakult meg a belga szövetség s ezt követte a már 50 
éves francia ifjúsági szövetség kibővítése a munkás, földmíves és 
tengerész tagozattal.5 A jóakaratú szemlélők jóleső érzéssel állapí-
tották meg, hogy a kenyérkereső ifjúságban még ezrével vannak a 
kiváló keresztények, fiúk, leányok egyaránt, kik keresztény szellem-
ben akarják átalakítani életüket és munkástestvéreikét, szükség ese-
tén pedig föltámasztani önmagukban a hitet, a szeretetet, a tiszta 
erkölcsi és érzelmi világot. 

Hogy a munkásifjúságot lelkileg át lehessen formálni, ahhoz 
először az élet anyagi feltételeit s azt a környezetet kell megvál-
toztatni, melyben munkáját végzi. Az egyesület tehát az ifjúmunká-
sok anyagi és erkölcsi érdekeinek védője és képviselője lesz. Sajtó-
termékeiben irányítást ad, önképzőköreiben megvitatja a munkás-
osztályt érdeklő kérdéseket, s mikor azok megvalósítását jogosnak 
és szükségesnek ismeri, elkezdi érdekükben a munkát hangulatcsi-
nálással, feliratokkal, sugallásokkal, nem pedig forradalmakkal, vé-

a franciák mögött állanának, A franciáknak még a mostani lendülettel is sokáig 
kell várniok, míg elérhetnek odáig, ahol a német katolikus if júsági mozgalom ál-
lott, mondjuk 1931-ben, mely évből kezünk között van Wilhelm Solzbacher tol-
lából a német katolikus if júsági mozgalmakról való kimutatás, L, Les Documents 
de la Vie Intellectuelle, 1931, nov, 20. 

6 Les orientations nouvelles de l 'Association Catholiques de la Jeunesse 
Française, 1932, jan, 20, 



res tüntetésekkel. Szakértője, képviselője lesz minden jogos mun-
káskövetelménynek, szószólója a munkásvédelemnek. Képviselőivel 
az illetékeseknek is számolniok kell. 

Ez a munka magától értetődően kiterjeszkedik az erkölcsi vé-
delemre is. ,,A helyett, hogy követ vetnénk azokra, akik elesnek, 
jobban tennők, ha megkérdeznők önmagunkat, hogyan is viselked-
nénk, ha az ő helyükben lennénk. Ne kívánjuk a tömegtől azt a hő-
siességet, mivel magunk nem rendelkezünk," mondja a Programm 
(18. 1.). Azért a jogos anyagi érdekek védelmével párhuzamosan 
folyik a tevékenység, hogy az erkölcsi élet feltételeit megteremtsék 
abban a környezetben, hol a munka folyik. Erre szolgál a már meg-
lévő erkölcsvédelmi intézkedések, törvények köztudatba való vivése, 
működésbe hozása, újak sürgetése. Az elért sikerek s az a tény, 
hogy ezeket az intézkedéseket nem a munkásosztályon kívül állók 
sürgetik, hanem maguk a munkások, azzal a reménnyel bíztat, hogy 
a Programmban foglalt követelmények megvalósulnak, a már meg-
lévő törvények nem maradnak írott malaszt, a még hiányzók hama-
rosan törvényekké válnak. 

Az egyesület alapvető gondolatainak megismertetésére nem te-
hetünk jobbat, mintha adjuk a Programm körülírását. 

A kétmilliónyi munkásifjú nagyrészében majdnem egész életen 
át munkás marad, munkáskörnyezetben fog élni, munkáscsaládot 
fog alapítani. Ez az ő hivatásuk és helyük a Gondviselés tervében. 
Ebben a hivatásban kell maradniuk, itt kell lelkűkről gondoskodniuk. 

Az ifjúmunkások megszervezésének, nevelésének kérdése nem 
abban áll, hogy néhány fiatalembert segítünk kiemelkedni a mun-
káskörnyezetből, hogy ott hagyhassák munkástestvéreiket, hogy a 
középosztályba emeljük, azután gyökértelenekké tegyük őket, akik 
pirulnak eredetük és régi helyzetük miatt, 

A kérdés megoldása abban sem áll, hogy néhány fiatalembert 
megnyerünk, hetenként néhányszor magunkhoz hívunk olyan mes-
terséges környezetbe, melynek semmi kapcsolata sincs azzal a kör-
nyezettel, melyben élnek, de hatása sincs arra a természetes kör-
nyezetre, melynek hatása alatt állanak a nap, a hét, az egész élet 
hátralévő részében. 

Ellenkezőleg a probléma megoldása abban fog állani, hogy eze-
ket a fiatalokat olyan helyzetbe hozzuk, hogy élhessenek, fejlődhes-
senek, cselekedhessenek s hatással lehessenek környezetükre, a 
gyárra, irodára, műhelyre, városrészükre, szomszédságukra, társa-
dalmi osztályukra. Ott kell megszentelni munkájukat és életüket, 
közreműködniük társaik és környezetük megtérítésében. 

Ennek a nagy megmozdulásnak egy másik alapvető sajátsága, 
hogy az egészet maguk a munkások mozgatják. Ha a munkások ma-
guk nem teszik meg, senki más el nem tudja végezni, A gyárak 
kapuin látható felírás: ,,tilos a bemenet", világosan jelzi, hogy a 
családnak, az iskolának, az Egyháznak csak akkor lesz hatása ebben 
a zárt környezetben, ha azok vállalják a misszionárius szerepét, 
akik ott dolgoznak, ha azok elhatározzák, hogy munkájuk nemcsak 



életfenntartási eszköz lesz, hanem apostolkodás is, A munkásosztály 
valláserkölcsi emelkedése, elmélyülése csak ezen az áron történhe-
tik meg. 

Ezt a munkát, a munkáskörnyezet megnyerését tehát maguknak 
a munkásoknak kell elvégezni, nem pedig kívülről jött, fölöttük álló 
nevelőknek reformátoroknak. Csak ők ismerik társaik lelkét, szük-
ségleteit, hibáit, jótulaj dons ágait, csak az ő számukra van meg a 
lehetőség, hogy közelükbe lehessenek, csak nekik van bemenetelük 
a gyárba, a műhelybe, 

A „néphez menés "-nek, a néppel való közvetlen foglalkozásnak, 
különösen a háború előtt nagy divatja volt Franciaországban. De 
mihelyt ez az apostolkodás akár jobb, akár baloldalon a karitatív 
kereteket átlépte, „népet akart művelni", az eredmény nagyon is 
kétes volt. Ennek a leereszkedéses apostolkodásnak fonákságát, a 
belőle származó kényes, néha kínos helyzetnek a rajzát megtalál-
hatjuk Maritain, Psichari életében (H. Psichari: Mon frère, le Cen-
turion), Baumannál (L'Immolé), Mauriac-nál (L'enfant chargé de 
chaînes). Még azoknak se sikerült igazában a munkáslélekhez férni, 
kik mint A. Bremond és J. Valdour munkásokká lettek, közöttük 
laktak. 

Annak az igazságnak kell bennünket áthatni, hogy a holnap 
munkásosztálya olyan lesz, amilyen a ma ifjúmunkása; durva, ud-
variatlan, tudatlan, erkölcstelen, vallástalan ifjúságból elmaradt, 
bűnöző munkás lesz. Ha engedjük, hogy a munkásifjúság elromol-
jon, elsorvadjon, akkor eleve megakadályoztuk minden társadalmi, 
gazdasági vagy politikai reform eredményét, terméketlenné, sőt 
végzetessé tettünk minden anyagi jobbítást; ez pedig bűn a munkás-
osztály és a társadalom ellen egyaránt. 

Minden kísérlet a munkásosztály felemelésére gúnyolódás, ha 
nem ragaszkodunk a munkásifjúság képzéséhez és megszervezéséhez. 
Ha azt akarjuk, hogy legyen egészséges, tiszta, fegyelmezett mun-
kásosztály, akkor foglalkozni kell vele, nevelni kell őt. Ez pedig 
nem történhetik meg másutt, mint egy nagy, egységesen irányított 
szervezetben. 

Öntudatos, magát képezni, nevelni akaró munkásosztályt kell 
teremteni. A vezetőknek nem lehet az az ambíciója, hogy az osztá-
lyok fölé való emelkedést sugallják a munkásoknak, hanem hogy 
dolgozzanak saját képzésükön, egész osztályuk erkölcsi és anyagi 
szintjének emelésén, s hozzájáruljanak saját maguk és osztályuk 
vallási elmélyüléséhez, lelki gyarapodásához, s ezzel együtt az egész 
társadaloméhoz. így lesz a munkásosztályban osztályöntudat, osz-
tálybüszkeség, összetartozásérzés, mik értékei lesznek az emberi-
ségnek, nem pedig veszedelme. így lesz lelkiségük alapja az apos-
toli buzgóság, a hódítás vágya. Míg ugyanis a fiatalok a vallásban 
egy terhes receptgyűjteményt látnak a pokol elkerülésére, addig a 
vallást csak önző álmodozásnak, lenézett robotnak tekintik. Az ilyen 
elgondolás nem egy 18 éves fiatalember számára való. Mihelyt azon-
ban megértették, hogy nekik az Egyházban személyes, mástól be 



nem tölthető missziójuk van, hogy az Egyház kéri az ö tevékenysé-
güket, hogy felelősségük van munkásosztályukkal szemben, társuk 
lelkiüdvössége körül, attól a pillanattól kezdve érezték a lelkiélet, 
a dolgozó Krisztussal való egyesülés szükségét. 

Ilyen elgondolásokon indult meg a keresztény ifjúmunkások 
megszervezése Belgiumban, folytatódott Franciaországban, hol az 
ifjúsággal foglalkozó egyesületeknek épen nem voltak híjában. Voltak 
lapjaik is, egyházmegyei, esetleges országos középpontjaik is, mint 
az országos katolikus sportegyesületnek, mely egymagában 250,000 
tagot számlált, de mind részleges célokat szolgált. Nem érvényesül-
tek bennük ennyire a szociális szempontok, vagyis a munkásérde-
kek védelme és szakszerű képzése, vallási életük nem volt ennyire 
a hódításra berendezkedve, A specializálódás, a foglalkozás szerint 
való tagozódás hiánya is válaszfalat emelt a tagok között. 

Egyetemes, egész országra kiterjedő egyesületté nőve ki magát, 
nagyobb súllyal léphet fel. Nevelő munkáját munkaerőkkel, tehetsé-
gekkel rendelkező középpont irányítja, mely az egész ország ifjú-
munkásaiba belenevelheti kiadványaival — újságok, folyóiratok, 
könyvek —1 a közös eszme és érzelemvilágot. Szociális, jóléti intéz-
ményei nagyobb megalapozást nyertek, hatásuk szélesebbkörű lett, 

A keresztény ifjúmunkásmozgalom azonban nem maradt elzár-
kózva a már meglévő országos ifjúsági mozgalmaktól. Beleolvadt a 
Katolikus Ifjúsági Szövetségbe (Association Catholique de la Jeu-
nesse Française), még pedig úgy, hogy ez négy tagozatra oszlott: 
Tanulóifjúság, munkásifjúság (van már női tagozat is), földmíves-
ifjúság, tengerészifjúság. Valamennyi fölött van az általános elnök 
(président général), a lelkész és segédlelkészei (aumônier général 
és aumôniers adjoints), a főtitkár, A Középpont adja ki a Szövetség 
havi folyóiratát (Annales), a lelkészekhez havonként intézett kör-
iratot (Bulletin des aumôniers) és a Szociális tanítás levelezéssel 
(L'Enseignement social par Correspondance) című havonként meg-
jelenő értékes füzeteket. A Szövetség székhelye Párizsban van (VI., 
14, rue d'Assas). 

Az ifjúmunkásszövetség székhelye szintén Párizsban van, (12, 
Avenue Soeur Rosalie), valamint a földmívesifjúságé is (VI., 14, rue 
d'Assas), Mindkettőnek megvan a maga középponti kiadványa. La 
Jeunesse Ouvrière) Munkás ifjúság a tömeg számára), L'Equipe 
Ouvrière (Munkáscsoport) a vezetők számára, Mon Avenir (Jövőm) 
a 12—14 évesek számára (pré-jociste), Le Jeune Chômeur (Az ifjú 
munkanélküli). A Földmívesszövetség három középponti sajtóter-
méket ad ki: La Jeunesse Agricole (Földmíves ifjúság) télen két-
havonként, nyáron havonként jelenik meg. Le Militant jaciste (A 
harcos tag) és a Mon village (Az én falum) havonként. 

A csoportok plébániák szerint vannak megszervezve. Néha több 
plébánia alkot egy csoportot. Járási, egyházmegyei, tartományi cso-
portok foglalják össze az egyes csoportokat. Minden csoportnak élén 
áll a lelkész, kinek rátermettségétől függ az élet, az eredmény. 
Munkáját azonban nagyon megkönnyíti a középpont, mert állandóan 



ellátja őt irányításokkal a Lettre aux aumôniers című kis közle-
ményben. A J. O. C, és a J. A. C. tagjai részt vesznek a plébániai 
élet minden megmozdulásában, a szokásos és rendkívüli istentiszte-
leteken segítik eltüntetni azt az ürességet, mit annyiszor lehet fran-
cia templomokban tapasztalni, szeretetvásárokon, előadásokon se 
hiányzik jelenlétük közreműködésük. A valódi élet azonban ottho-
nukban, önképzőköreikben (Cercles d'études), folyik le, ahol ren-
desen három pontból áll a programm, Az első időben 40—45 percig 
megbeszélés folyik (enquête), melynek anyagához főkép a tagoknak 
kell hozzászólnia az előre megadott körkérdésekhez tett megfigyelé-
seik alapján. Nem elvont tárgyú szociológiai vagy vallásos értekezé-
sekről van itt szó, hol egyesek doktori hangon előadnak, mások 
pedig hallgatnak, vagyis inkább unatkoznak, hanem felfogó képes-
ségeikhez alkalmazott megfigyelésekről. 

Az erkölcsi állapot a gyárban címen tartott megbeszélés tárgya 
pl.: Miféle gyárban legrosszabb a helyzet? Mik a beszédtárgyak? 
Mi indítja meg az erkölcstelen beszédeket? Főkép melyik helyisé-
gekben? Kik engedik meg maguknak a visszataszító bosszantásokat? 
Maradhat-e tisztességes a munkásnő ilyen környezetben? Kell-e 
annak maradnia? . . .Mié r t ? Hogyan kell viselkednie ilyen romlott 
környezetben? Mit tehet az ilyen környezet átalakítására? (L, Le 
Cercle d'Etude Jocíste, 16. 1.) 

A megbeszélés után következik az evangélíumolvasás mintegy 
10—15 percig, mit rendszeresen a vezetők lapja jelöl ki, ad hozzá 
magyarázatokat, mik azonban nem mentik fel a tagokat a hozzá-
szólástól, 15—20 percig tart a propagandisták (militantes) teendői-
nek megbeszélése. Itt vitatják meg, hogyan feleljenek az évi nagy-
gyűlést előkészítő körkérdésekre. 

Megvan a tanulmányi napja a vezetőknek, a lelkészeknek is. 
Azok számára főkép, kik el vannak szigetelve a vidéken, hol 

még nincs szervezet, az önképzőkört helyettesíti a körkérdések írás-
beli kidolgozása, miket a középpontokból kijavítva visszakapnak 
kidolgozóik. íme néhány cím: A földmíves otthona. A munka a 
földön. A vasárnap a faluban. Az olvasmányok a vidéken. A vígság 
a faluban. (Hagyományok és helyi ünnepek.) A földmívesönérzet. Ez 
utóbbinak adjuk a kérdéseit: 

Nem gyakori-e, hogy az if jú földmívesek alsóbbrendűeknek 
érzik magukat a városi munkásokkal, sőt még a falusi mesterembe-
rekkel szemben is? 

Nem látjuk-e, hogy a fiatal földmívesek pirulnak eredetük és 
foglalkozásuk miatt? 

A foglalkozásnak ez a szégyenlése nem gyakoribb-e leányok-
nál, mint a fiatalembereknél? Más okai vannak ennek a szégyennek, 

6 Nálunk sem ár tana több tervszerűség a miissalék kiadásában. Míg egyéni 
vállalkozás marad, nem pedig középpontilag irányított, minden szükségletnek és 
•erszénynek megfelelő vállalkozás, addig mindig ábránd lesz igazi sikerek elérése. 



mint a fiatalembereknél ? Melyek ezek az okok? Idézzen néhány 
esetet. 

Nem látja az ember mindenütt a földmíves lenézését? Milyen 
alkalommal tapasztalható ez? 

1. Az iskolában, középiskolában, leánynevelőintézetekben. Taní-
tók, társak részéről. Idézzen pontos tényeket, anekdotákat, sértő 
vagy gúnyos megjegyzéseket. 

2. Utazásközben? Vasúton, áruházakban, ünnepélyeken? 
3. Katonaságnál? Főnökök vagy társak tréfálkozásai, mik el-

árulják a földmíves megvetését. 
Az országnak túlságosan sok érettségizett fiatalembere, mér-

nöke, orvosa, ügyvédje van, de nincs elég földmívese. Bátorítani kell 
tehát a földmíveshivatást és meg kell fizetni a mezei munkásnak a 
megillető bérét. 

A vallásos valláserkölcsi nevelés eszközei tartoznak a lelkigya-
korlatok, a lelki magányok (recollections), az Egyház életébe való 
tudatos, tervszerű bevezetés. X. Pius pápa szavainak megfelelően, 
melyek azt hangsúlyozzák, hogy ,,az igazi keresztény szellem forrása 
az Egyház szent hittitkaíban és az Egyház liturgikus imádságaiban 
való részvétel". Hogy milyen ez a munka, annak szemléletes megvi-
lágítására adjuk a belga munkásifjúság programmjának a lelkiéletre 
vonatkozó munkaterveit. 

Az 1931/32, év munkaterve a szentmise hallgatásának elmélyí-
tése. Célja a munkásosztályt visszavezetni a misehallgatásra. Az ön-
képzőkörök vallási munkatervében a mise, főkép három főrészének, 
a felajánlásnak, átváltoztatásnak és az áldozásnak a magyarázása 
szerepel, A gyakorlatba pedig úgy viszik át az elméletet, hogy kerü-
leti megbeszéléseiken valamennyien együtt mondják a pappal a mi-
sét és a segédkezükkel együtt valamennyien felelnek, nagygyűlései-
ket pedig ünnepélyes nagymisével nyitják meg, amelyen mindnyájan 
éneklik a misét, valamennyien résztvesznek az áldozásban. Külön ki-
adták számukra a misekönyvet, hozzá az egyházi naptárt, mik lehe-
tővé teszik könnyen érthető magyarázataikkal és egyszerűségükkel, 
hogy a pappal egyesülve vegyenek részt a szentmisén. 

A szentmisébe való bevezetés után következett az egyházi évbe 
való bevezetés (Vivre avec l'Eglise par l'année liturgique), hogy 
az ifjúság szemléletesen láthassa a megváltás nagy titkainak az 
egyházi évvel való kapcsolatait, hogy levonhassa a lelkiéletre és 
az apostolkodásra levonható tanulságokat. Az önképzőkörökben az 
egyháziév nagy korszakainak: advent, karácsony, böjt, húsvét, pün-
kösd magyarázata, jelentőségüknek kidomborítása az emberek meg-
szentelésére. Az egész országban nagy ünepélyességgel ülték meg a 
karácsonyt és húsvétet. Mindenhol testületileg vettek részt a plébá-
niai hivatalos istentiszteleten, húsvét napján közös áldozás volt. A 
vezetőség reméli, hogy ezt a mozgalmat még jobban elmélyítheti. 
Vissza akarják adni a nagyböjti időszaknak a jelentőségét és értel-
mét (összeszedettség, önmegtartóztatás szelleme), nagyszombatra 
beállítani a húsvéti gyónást, húsvét napjára a húsvéti áldozást* 



1933-ban Héveriében a tanulmányi héten 850 vezető énekelte az 
Egyház hivatalos esti imádságát, a completorium-ot. 

Cardyn főtisztelendő valósággal liturgikus megújhodást remél, 
aminek következtében a keresztény néptömeg ismét tele kézzel me-
ríthet a lelkíéletnek azon kimeríthetetlen kincsesbányájából, mit a 
liturgia képvisel. Egyúttal ez a mozgalom hathatós eszköze lesz a 
keresztény közösség érzésének.7 

Az 1933—36-iki esztendők a szentségi élet (la vie sacramen-
telle) címen a szentségek ismeretének van szentelve. Az önképző-
körökben megkapják a szükséges bevezetéseket először a keresztség 
lényegéről: a keresztség által az ember a természetfölötti életre szü-
letik, Krisztus misztikus testének lesz részese, az Isten országának 
polgára, a királyi papság részese, cselekvő tagja a küzdő egyháznak 
és a szentek egyességének. Kifejtik a megkeresztelt ember méltósá-
gát, életének természetfölötti értékét: ,,A megkeresztelt munkája, 
isteni munka," ismétlik mindenütt az egyesületben. A gyakorlatban 
pedig azt kívánja az egyesület, hogy a tagok napi munkájukat 
ajánlják föl áldozatul. A munkásifjú felajánló imádsága ma már az 
egyik leggyakrabban előforduló imádságformula, megtalálható na-
gyon sok műhely falán: Felajánlom Neked egész napomat, munká-
mat, küzdelmeimet, örömeimet, nehézségeimet. Add meg a kegyel-
met, hogy úgy gondolkozzam, mint Te, hogy Veled dolgozzam, Ben-
ned éljek. Add meg nekem, hogy szeresselek egész szívemből, Téged 
szolgáljalak minden erőmből. — Jöjjön el országod a gyárban, a 
műhelybe, az irodába, a házakba. Maradjon a kegyelem állapotában 
azoknak a munkásoknak a lelke, kik veszélyben forognak. És az 
Isten irgalmából nyugodjanak békében azok a munkások, kík a 
munka becsületmezején múltak ki, 

A keresztség tanulmányozására szentelt időt ünnepies kereszt-
ségi foga dalommegújítással fejezik be, valamint azzal a fogadalom-
mal, hogy saját és mások megszentelésén fognak dolgozni. Végül 
munkába állanak, keresik a meg nem keresztelt munkástársakat. Ta-
nítják őket, elvezetik a keresztségre. Nem egyszer kerül keresztvíz 
alá idős szocialista. Az egyik líége-í templomban pl, egyik vasárnap 
délután a lelkész kb, 60 munkásíf jútól körülvéve a keresztelő kútnál 
magyarázta a keresztség szentségének szertartásait, az egyes cselek-
vények jelentőségét a fiatalemberek tágranyílt szemétől kísérve, 

S így sorra kerül valamennyi szentség 1936 végéig. Elmélet, 
gyakorlati alkalmazás párhuzamosan haladnak. 

A vázlatosan adott programm mutatja, hogy a belga és francia 
munkás- és földmívesifjúság körében komoly, nemcsak egyéni elmé-
lyítésre, hanem hódításra is berendezkedett lelkiéletre való nevelés 
folyik, A középponti irányítás biztosítja a tervszerűséget, a munka 

7 Ennek a mozgalomnak sokkal nagyobb a fontossága a latin országokban, 
mint nálunk. Ott elképzelhetetlen nagymise latin ének nélkül, miben viszont a 
nép nagy része nem tud részt venni. Magyarországban, hol ellenkezőleg a hiva-
talos latin szövegek éneklése ritka, a jelenlévők a szentmise részeihez alkal-
mazott énekeket úgyszólván valamennyien éneklik. 
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színvonalát, a szükséges eszközök megteremtését (kiadványok, lelki-
gyakorlatos lehetőségek), az egységet. 

Ez a fiatal erőket működésbehozó, nevelő mozgalom azonban 
csak úgy volt lehetséges, hogy az alapítók nem hanyagolták el a 
munkáskérdés más oldalait sem. A mozgalom a helyes munkásvé-
delem harcosa, nevelője, oktatója tagjainak a munkát érdeklő min-
den kérdésben. Szociális intézményeível (önsegélyzők) tagjai segítsé-
gére siet. S hogyne lenne hódítóerő, mikor a fiatal lélek nagy szük-
ségletét, igazságáért való küzdelmét kielégítő módon biztosítja, test-
vériséget teremt a hozzá hasonlók között, nem hagyja el őt bárhová 
vetődik (pl. a katonatestvérekkel való foglalkozás). Mindezekhez 
járul, hogy társadalmi nevelést is ad tagjainak, emberiebbé, neme-
sebbé teszi tagjait. Látunk is olyan buzgóságot, olyan munkát, mely-
ről néhány évvel ezelőtt még álmodni se lehetett volna. 

A francia katolicizmus számtalan intézménye óvta az ifjúságot 
eddig is. A cikkünk elején adott idézetek bizonyítják azonban, hogy 
ezek a fiatalságvédő intézmények (oeuvres de préservation) nem 
adtak kielégítő eredményt. Az új mozgalom a megtartásnak is ered-
ményesebb eszköze, azonkívül hódításra is képes, Mit hoz a jövő? 
Lesz-e a mozgalomnak egyetemes átütő ereje, vagy csak részleges, 
a jövő titka. Mindenesetre nagyon sok jót fog művelni. A 600,000 
belga ifjúmunkásból 80,000 a tag. A 2,000,000 francia dolgozó mun-
kásifjúból 1935-ben 50,000 volt a munkásszövetség tagja, a földmí-
vestagozat 6,000 tagdíjfizető tagot számlált, (Természetesen vannak 
olyanok is, kik nem tagok, de valamely más helyi egyesületben benne 
vannak,) Hatásuk azonban jóval szélesebb körű. Kiadványaik jóval 
nagyobb példányszámban jelennek meg. Sok az úgynevezett rokon-
szenvező (sympathisants). De a további siker még nagyon sok mun-
kát kíván, A tagok, de főkép az odavaló lelkészek munkájának még 
sok töretlen talajt kell feltörni, megnemértést legyőzni. Hisszük, 
hogy ebben a munkában a Francia Keresztény Ifjúsági Egyesület 
ezidei 50 éves jubileuma alkalmával pönkösdkor tartandó nagygyű-
lésén, mely az imádság és a lelkiélet jegyében folyik le, ú j nagy lé-
pést tesz a ,,büszke, tiszta, vidám, hódító" ifjúság ígéretének meg-
valósításában, amit a munkáshimnusz így fejez ki: „Keresztényekké 
tesszük újra testvéreinket. Krisztus segítségével képesek vagyunk 
erre. 

Irodalom. A szövegben említett kiadványokon kívül a mozgalom alapos 
megismeréséhez szükségesek: Programme Général, 173 1, Manuel de la J . O, C., 
332 1. Manuel de la J . A. C„ 96 1. Le Cercle d 'Etude Jociste, 72 1. Félix Klein: 
Nouvelles Croisades de Jeunes Travailleurs, 254 1. P. Tiberghien: Le réalisme 
dans l 'apostolat, 16 1, Mouvements Spécialisés de l'A, C, J . F, 108 1, — A folyó-
iratok közül Les Annales de la Jeunesse Catholique a legáltalánosabb érdekű. 



FIGYELŐ. 

Egy református apológia. 
Dr. Kühár Flóris. 

A Pannonhalmi Szemle állja nagyjainknak óhajtását, mely a 
Pannonhalma—Debrecen közti szivárványhid idevaló hídfőjének 
megalapozását tőlünk várja. Nekünk bencéseknek igazán nem nehéz 
az összekötő vonalak keresése egyházunk és a protestantizmus kö-
zött. Hisz épp ezer évvel vagyunk öregebbek a szellemtörténet kor-
számítása szerint a protestantizmusnál, egész közeli tanúi annak az 
ős kereszténységnek, melyre a protestantizmus oly messze távolról 
néz vágyakozva. A mi lelki igazodásunk alapja elsősorban a szent-
atyák tana, az ősi titurgiában benne élő hit teljessége; számunkra a 
középkor (mely ellen a protestáns polémia annyit hadakozott), nem 
végleges formája az örök kereszténységnek, nem a krisztusi élet 
teljes kora, hanem épen csak átmenet, növés, melyre az élő egyház-
nak szüksége volt, hogy teljes korát elérje. A mi katolikus lelkisé-
günk oly forrásokból táplálkozik, melyeket az újkor vallási megosz-
lása még nem érintett, épp ezért a polémia, a hitvita nincs vérünkbe 
oltva. Mi magyar bencések Pannonhalmán ápoljuk Kazinczy fáját 
és tudjuk — ez a fa az ősi monostor kertjében emléke Guzmícs és 
Kazinczy nemes barátságának, emléke annak a törekvésnek, mely a 
mult század elején a magyar lélek vallási szakadását akarta áthi-
dalni — akkor a Széphalmot és Pannonhalmot összekötő szivárvány-
híddal, Sajnos, ez a híd azóta is szivárványhid maradt, szivárványon 
pedig vágyak és álmok járnak; a valóság terhét szivárvány nem 
bírja el. 

Módunk van most Lie. Rácz Kálmán: A református keresztyén-
ség Apológiája (Pápa, 1934.) c. műve alapján odanéznünk a másik 
hídfőre, kérdeznünk: épül-e hát, alkalmas lesz-e arra, hogy ne csak 
szivárvány, hanem valóságos híd tartója legyen? 

Egy református apológiától két tárgykör feldolgozását várjuk: 
1. a vallásnak, a krisztusi vallásnak védelmét és 2. a református val-
lás, mondjuk, kálvini reformáció igazolását- Ezt megint logikailag 
két fokra bontanok szét: a reformáció ígozolását a kat. egyházzal 
szemben és ugyanezt a protestantizmus többi formáival (Luther, 
stb.) szemben, Rácz nem bontja szét ily logikai sorba a kérdéseket, 
hanem összevontan tárgyalja vagy érinti őket. Ezzel persze velejár, 
hogy egyes kérdéseket épp csak súrol. Ezzel pedig a súrlódási felü-
let alig csökkenthető. 



52 Dr. Kühár Flóris: 

Ha az ál talam vázolt logikai rendet t a r taná a szerző, akkor 
világosabban előtűnnék az, amit így művéből nehezebb kivenni, hogy 
t. i. az első kérdéscsoportban az eredeti, orthodox protestant izmus 
és a katolicizmus közt nincs ellentét. Mindkettő val l ja és védi a val-
lás előfeltételeit (Isten léte, lélek szellemisége és halhatat lansága, 
a csoda, kinyilatkoztatás lehetősége). Val l ja és védi, mindkettő a 
Biblia történeti hitelességét, az ó- és újszövetségi kinyilatkoztatás 
összefüggését, Krisztus istenségét, az általa te t t kinyilatkoztatás 
(Rácznál: kijelentés) abszolút voltát. 

Örömmel állapítom meg, hogy ezekben a pontokban Rácz Apo-
lógiája az eredeti, orthodox protestantizmus á l láspont ján áll. Egyes 
pontokban ez annyira előtűnik, hogy — bá t ran használ ja a katolikus 
hazai apologéták (Prohászka, Hajós, Bangha) érveit a szerzők meg-
jelölésével — pl. a világ örökkévalóságának tagadásánál , az időben 
való teremtés igazolásánál, a világ rendjéből , célszerűségéből vont 
isten-érvnél, az élet eredetének, az ember és ál lat lényeges különb-
ségének taglalásánál . Ezekben a pontokban velünk együtt t ámad ja 
a materializmust, pantheizmust. J ó érvekkel védi a hit és tudomány 
(természettudomány) összhangját, hangsúlyozza, hogy az igaz val-
láshoz a titok, misztikum (mi úgy mondjuk : misztérium) hozzá-
tartozik. 

Hogyha ezekben a pontokban egy-két kifogást emelünk, tesszük 
azért, mer t a hitvédelemnek a maga komolysága miatt — nem a ter-
mészettudomány már elavult nézeteivel kell szembenéznie, hanem 
a maiakkal. Amit Rácz az atomelméletről, entrópiáról ír, az nem egé-
szen födi a mai anyagelméletet ; az emberiség kora is magasabbra 
száll az afr ikai kanami ember felfedezésével. 

Nem a mi dolgunk kifogást emelni Rácz ellen azér t sem, hogy 
a hit értelmi elemeinek, ismeret jellegének hangsúlyozásában, az a k a -
rat szabadságának tanában annyira közeljut a katolikus állásponthoz* 
hogy érzésünk szerint — elhajlik az eredeti protestant izmus f ides 
fiducialis-ától és servum arbitriumától. Hisz ebből csak azt látjuk,, 
hogy az apológia cél jaira a katolikus hit-fogalom alkalmasabb és,, 
hogy a metafizikai lélektan szükségképen el jut a szabadakaratig.. 
Rácz egyébként bá t ran szembeszáll a Schleiermacher-féle érzelmi 
iránnyal, az agnoszticizmussal és a pozitivizmussal; a Barth-féle prot-
teológiai irány hívének muta t ja magát. A kereszténység igazságának 
kritériumát az élet, a morál és a kul túra irányításában lá t ja . A z 
evangélium átalakító hatását tárgyalva — nem kapcsolhat ja ki a ka t . 
egyházat és néha egész helyesen mutat r á kat. szentekre (Ágoston* 
Ass. Ferenc, Kempis — 75. 1.), mint az evangélium ere jének bizony-
ságára, az Egyház és kultúra, főleg a művészi kul túra kapcsolataira-
— Sa jná l juk azonban, hogy ezekkel a kritériumokkal megelégszik és 
nem helyezi első sorba azokat a jeleket, melyekre Krisztus és az 
apostolok utalnak: a csodákat és a jövendöléseket (Ján . 10, Ján . 15, 
Mt. 9.), Krisztus fel támadását (Mt. 12, I. Kor. 15.). Ezek megfelelő-
kifej tése hatásosabbá tet te volna Apologiáját . A csodát egyébként 
elfogadja, lényegét is tűrhető módon magyarázza, de mint a kinyi-
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latkoztatás bizonyítékát nem értékeli kellően. Amit a szentek cso-
dáiról mond, ahogy az apostoli kor utáni csodák lehetőségét tagadja, 
az egyrészt nem felel meg a valóságnak (192—3. 11.), másrészt az 
Ürnak egyháza számára tett ígéreteivel, tehát magával a Bibliával 
ellenkezik. 

Jól bizonyítja Rousseau-val szemben a vallás természetfeletti, 
érzék- és észfeletti jellegét, a tiszta természetes, észvallás elégtelen 
voltát (169. sk. 11.). Ahogy a Biblia sugalmazottságát magyarázza 
(104. 1.), azt nem kellett volna református feleletnek mondania, hisz 
ezt a katolikus kátéban is így találta volna. Sajnál juk azonban, hogy 
mikor a Biblia isteni eredetét így hangsúlyozza, mégis megengedi, 
hogy a világi dolgokra vonatkozólag tévedések vannak benne (109. 1.). 
Ez a kat. tan szerint összeférhetetlen az inspirációval; Rácz így ve-
szélyezteti a Biblia tekintélyét, melyre pedig — a protestantizmus 
egyedül épít. 

Ha Rácz nem is választja szét a kérdéseket, mi helyette is meg-
tesszük és a következőkben azon pontokban való állásfoglalásait 
vesszük szemügyre, melyek a protestantizmusnak a katolikus tantól 
különböző, vele szembenálló nézeteire vonatkoznak. 

Ha már a Bibliánál tartottunk, mindjárt itt van a hagyomány és 
az egyházi tanítóhivatal, a pápai csalatkozhatatlanság kérdése. 

Rácz érzi, hogy a katolikusok hitét a hagyomány hitforrás jelle-
gére vonatkozólag — a Bibliának, mint isteni eredetű gyűjteménynek 
felismerése, ilyenként való megőrzése támogatja — épp a hagyomány 
és az ezt közlő tanitóhivatal által. Honnét tudta volna az Egyház, 
hogy mi szentírás, mi nem az? Rácz szerint a Bibliából kisugárzott a 
Szentlélek bizonyságtevő ereje. De akkor miért múltak el századok 
— a kánon végleges megállapításáig, miért voltak erről eltérések és 
viták (Rácz tagadja, hogy lettek volna, de ebből csak az látszik, 
hogy a kánontörténetet nem vette figyelembe), miért hogy csak 
Luther nem érezte Jakab apostol levelén a Lélek bizonyságtevő ere-
jét, hosszú századok igen? A hagyomány feladatát nem érti; ez nem 
áll ellentétben az Igével (mint ő gondolja), hisz épp az a rendelte-
tése, hogy az Istennek kijelentett, de a Szentírásban föl nem jegy-
zett, hanem élőszóval hirdetett Igéjét megőrizze. Krisztus nem írt 
egy betűt sem számunkra, apostolait sem küldte írni, hanem hirdetni 
az igét. A Biblia maga tesz erről tanúságot. Amit a pápai csalatkoz-
hatatlanságról írt (108. 1.), nem írta volna, ha ismeri és megérti az 
erre vonatkozó kat. tant. Szerettük volna, ha megmondja, hol, mikor, 
kinél merült fel az a vélekedés, hogy a ,,pápának joga van a Bibliát 
megváltoztatnia" (108. 1.). 

Igen sajnáljuk, hogy Rácz egyszerűen tovább í r ja a protestáns 
polémia régi szólamait: hogy a kat. hit „rabszolgai főhajtás emberi 
tekintély előtt" (109. 1.), hogy az „üdvözülésnél tisztán az emberre 
épít" (239. 1.), még a Quadragesimo Anno-ban is „önző hatalmi érde-
ket" lát, „melytől megtisztulnia az Egyháznak elvi lehetetlenség" 
(300. 1.). A pápaság szándékát akkor is „zavarosnak" lát ja, amikor 
a pápaság a fejedelmi hatalommal szemben a nemzet jogait védi 



(85. 1,). Szerinte a kolostorokban ,,bot volt a meggyőzés egyetlen 
észköze és a tanítók durva szitkozódása, a nebulók jajveszékelése 
jelezte azt a rémséges helyet, ahol neveltek" (95. 1,). A szerzetesség-
ről egyáltalán nincs jó véleménye, teljesen evangeliom-ellenesnek 
tartja (265, 1.). Csudáljuk, hogy az evangéliumban nem látja meg az 
evangéliumi tanácsokat. Azt is csudáljuk, hogy Aquínoí Szt, Tamást 
,,teszi meg az űrbe bámuló szerzetes-eszmény" védőjének. Bizony jó 
volna, ha Szt. Tamás Summáját elolvasná, akkor nemcsak hogy ezt 
nem írná, de sok mindent jobban írt volna, mint így. 

Történelmi elírások amúgy is vannak művében, mint pl. az, hogy 
Giordano Brúnót azért égették volna meg, mint lázítót, mert a Napon 
kívül más állócsillagról is beszélt (37. 1.), vagy hogy Liguori Alfonz 
jezsuita lett volna (23. 1.). Nem tudom, nem sajtóhiba-e, hogy biblia 
pauperorum-ról ír (97. 1.). 

Ezek az elírások, elszólások nem is érdekelnek bennünket any-
nyira, mint az a mód, ahogy a kálvini predesztinációt kifejti és vé-
delmezi. Vallja a kárhozatra való pozitív predesztinációt is, A kat. 
tant itt is félreérti, szerinte a katolikusok az Istennek csak előre-
tudást (praescientiát) tulajdonítanak (239. 1.), nem predestinácíót. 
Utaljuk a szerzőt kat. kézikönyvekre, ott jobb eligazítást kap a pre-
destinációról is. Azt sem értjük, hogy az üdvbizonyosság (238. 1.) 
tanával hogy fér össze az a mondata: „Isten bölcsesége rejtve tartja 
előttünk sorsunkat, áldásul az elkárhozandóknak.. ., áldásul az 
üdvre kiválasztottaknak" (234. 1.). 

Szívesen vettük volna — könyve értékének érdekében, ha a Má-
ría-tiszteletről írt (20. sk. 11.) fejezetet kihagyta volna. Nem azért, 
hogy ezáltal „Róma felé kacsintson" (20. 1,), hanem azért, hogy ke-
vesebb tévedés legyen könyvében. Mert ő a „Mária tiszteletben po-
gány istennők kultuszának visszatérését látja", szépszámú gyermek-
kel megáldottnak véli Máriát, a nélkül, hogy foglalkoznék a Jézus 
„testvéreiről" szóló szövegek helyes magyarázatával. Teljesen félre-
magyarázza a Szűzanyára vonatkozó bibliai helyeket, arról is tud, 
hogy „Mária bizonnyal megsiratta a kereszt alatt a maga tévedé-
seit és kicsinyhitűségét" (24. 1.), Hol van itt az „Ige" bizonysága, a 
bibliai alap? Szerinte a családi élettől megfosztott papság fokozta fel 
a Szűzanyát „istenasszonnyá" (23, 1.), Ugyan-ugyan! Hisz a keleti 
egyház éppúgy tiszteli Máriát, mint a nyugati, keleten pedig a pap-
ság nincs „megfosztva a családi élettől". 

Nem tudjuk megállapítani, mennyire van igaza, mikor saját egy-
házáról úgy ír, hogy „elvtelenség egy világi előnyökön kapkodó re-
formátus egyház", amikor egyháza „alapfogyatkozását az elvilágia-
sodásban" látja (213. 1.). De örülünk annak a sok jótanácsnak, mely-
lyel református egyházának akar használni. Egészében helyeseljük 
mindazt, amit a kereszténység és a nemzeti eszme, a háború és béke 
kapcsolatairól írt. Erős szavakkal ostorozza az „állam-bálvány" mai 
divatját. Sürgeti saját vallásában az úrvacsorázás gyakoribbá tételét 
és a gyülekezetnek a liturgiában való közvetlenebb részvételét. 



Egy református apologiának tárgyalnia kellene a többi protestáns 
felekezetekhez való viszonyát is. Ezt a szerző elmulasztja. 

Célunk csak az volt, hogy rámutattunk, mi történik a túlsó híd-
főnél. Rácz munkája arról győz meg, hogy tán valahol a víz alatt 
épül már a pillér. Sajnos, hogy az a része, mely a víz fölé került 
(ahogy Rácz emeli a víz fölé), még egy szivárványív megtartására 
sem alkalmas. Örömmel vennők, ha írásunkat úgy fogadnák, mint 
annak bizonyságát, hogy a mi pillérünk áll és kész arra, hogy erős 
ívét átnyújtsa a túlsó hídfő felé. 



KÖNYVEK. 

Bölcselet 
Jánosi Józse! S. J.í A szellem. Budapest, 1935. 254 1. 

Amit Jánosi ebben a művében ad, az tárgya szerint összeesik a metafizikai 
lélektan tárgykörével. Csakhogy ezt a tárgykört a mai szellembölcselőknek, Ni-
colaí Hartmannak, Heideggernek, Brandensteinnek kitágított problematikájával 
közelíti meg. Skolasztikus képzettségéből származik világos és pontos fogalma-
zása, a mai problémákkal való szembenézéséből több értékes szempontnak figye* 
lembevétele, a szellem hatókörének alaposabb vizsgálata. Nagyon örülünk, hogy 
a hegeli és a Hartmann-féle problematikából különösen kiemelte a szellem léte-
zési módját, az egyéni, objektív és objektivált létmódot és alapvető elemzéssel 
vezette vissza a két utóbbit az egyéni szellemre. Munkáján megérezni Branden-
stein rendszerének termékenyítő hatását, bár több pontban kitart vele szemben a 
skolasztika hagyományos álláspontja mellett. Talán ennek tulajdonítható, hogy 
a szellem életét két szférára bontja, ismerésre és akarásra. Nem ártott volna, ha 
a szellemi érzelmek felvetett, de tovább nem fejtett kérdéscsoportja alapján is 
igyekszik a szellem metafizikai világát megközelíteni. Éppen, mert az érzelmek 
állapotkifejező élmények, alkalmasak arra, hogy a szellem benső valóját legalább 
oly fokban feltárják, mint a külső viszony ítottságű értelem és akarat. Az objek-
tív szellem tárgyalásánál jó lett volna a problémát bölcselettörténetileg távolabbi 
előzményeiből is megragadni: az intellectus universalis tanából, mely ellen Szt. 
Tamás oly hatásosan hadakozott. Jánosi müve metafizikai irodalmunk értékes 
gyarapodása. Kühár Flóris. 

Szentírástudomány. 
Die Heilige Schrift für das Leben erklárt. Herders Bibelkommentar. 16 

Bánde. — Bánd VI.: Die Psalmen, übersetzt und erklárt von Dr. Edmund Kait. 
— Herder, Freiburg i. Br. 1935. — XIV+524 lap. Ara az egész sorozat beszerzése 
esetén fűzve 9.50 RM, kötve 12—14 RM. Egyes kötetek beszerzése esetén fűzve 
11 RM, kötve 14.40—16.80 RM. 

A Herder-cég legújabb monumentális kiadványának, a mindennapi életet 
szem előtt tartó szentírásmagyarázatnak második nagy kötetét örömmel, hálával 
és teljes elismeréssel köszöntjük. Az ószövetségi szent könyvek közül a zsoltáros-
könyv magyarázatát jelenttette meg a kiadó cég. Ez a kötet sem elvont tudomá-
nyos célt szolgál. Nem kritikai apparátussal és megjegyzésekkel agyonhalmozott, 
néhány tudóst érdeklő könyvet akart az illusztris szerző nyújtani, hanem a gya-
korlati életet átformáló, a tudományos kutatások eredményeit a mindennapi élet 
számára kiaknázó, hűséges élettársat, mondhatnám életmentőt, akart mindenki-
nek a kezébe adni. A könyvnek ez a tulajdonsága nemcsak hogy nem jelenti a 
tudományos működés megvetését vagy a tudományos könyvek értékének lekicsiny-
lését, hanem ellenkezően, a tudományos kutatás megbecsülését. Hisz mindenütt 
ezen a tudományos alapon építi föl szerzőnk magyarázatát, klasszikusnak minő-
síthető zsoltárfordítását. Senki sem sejti, hogy az érdekfeszítő, szívet-lelket magá-
val ragadó magyarázatokat mennyi nyelvészeti, exegetikus, történelmi, teológiai 
tanulmány előzte meg, melynek eredménye ez a hatalmas kötet. Bizonyítékul csak 
az annyira nehéz és oly sokfélekép magyarázott 67. zsoltár értelmezésére hivat-
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kozunk. A fordításnál a héber szöveg szolgált alapul. A magyarázatok az exegé-
táktól megállapított szószerinti értelemből indulnak ki. A zsoltárok liturgikus 
használatát nem mindenütt ismerteti a szerző. A zsoltárok beosztását és az egyes 
szakaszok vezérgondolatát azonban szembetűnő módon tüntette föl. Ezzel és a 
könyv végén található ügyes tárgymutatóval a könyv használatát nagyon megköny-
nyítette; és így megkönnyítette a szónokok, lelkivezetők munkáját is. Nemcsak a 
zsolozsmázó papság számára jelent nagy segítséget, nyereséget ez a könyv, hanem 
az egyház liturgiáját megérteni akaró világiak részére is. 

H. Simon—J. Prado: Praelectiones Biblicae ad usum scholarum. Propae-
deutica Biblíca sive introductio in universam Scripturam. Editio 2. recognita et 
aucta. M. E. Marietti, Taurini, 1935. — XVI4*415 lap. Ára fűzve 30 líra. 

Folyóiratunk olvasói előtt már nem ismeretlen szerzőnk. Az 1935. évf. 2. 
számában (152. lap) ismertettük Prado nagy művének egyik kötetét: az ószövet-
ségi szt. könyvekhez írt részletes bevezetésnek első részét. Művéről teljes elisme-
réssel kellett szólnunk. Ugyanez a helyzet a mostani könyvnél is, amely az ál-
talános bevezetést tartalmazza. Jelen kötet 3 részre oszlik. Az első rész tár-
gyalja a Szentírás lényegét, a sugalmazottságot és a kánontörténetet. A 2. rész-
ben szó van a szentírási szövegtörténetről és a Szentírás fordításairól. A 3. rész 
az értelmezéstant (hermeneutikát), a szövegmagyarázás tudományát, a régiségtant 
és a Szentföld földrajzát ismerteti. A földrajzot és régiségtant 20 kép, rajz, tér-
képvázlat és fénykép, a szövegtörténetet pedig 10 facsimile teszi teljessé. Az 
összes kérdéseket világosan, áttekinthetően, röviden és mégis a tárgyat kimerítően 
világítja meg. —Rs— 

Lelkípásztorkodástan. 
Dr. Tarnóczí János: Jegyeseknek, házasulóknak. A budapesti Szt. József 

plébánia kiadása. — 119 lap. 
Hogy mi a könyv célja, azt megmondja maga a cím: útravaló akar lenni 

azoknak, akik „a nagy titok" előtt állnak s boldog házaséletet remélnek. Ezt a 
könyvet a házastársak boldogságáért aggódó szív írta s adja embertársainak ke-
zébe. Meleg lélekkel szól a jegyesekhez, házasulókhoz és házastársakhoz. Az Egy-
házzal együtt nem annyira tilalomfákat állít, hanem inkább utat mutat. Ilyen el-
gondolással tárgyalja a szerző a Teremtő terveit, a nagy szentséget, a felbontha-
tatlan életszövetséget, a legnehezebb „szerzet"-et, a házassági akadályokat, a ve-
gyes házasságot, a plébánián való jelentkezést, a jegyes állapotot, a polgári há-
zasságra való jelentkezést, a férj, feleség és anyaság kérdéseit, a gyermekneve-
lést, a „fehér halál"-t, a családot stb. A könyvnek nagy fontosságát, időszerűsé-
gét tartalma igazolja a legszebben. Bár minden jegyes, házasuló és házastárs 
megszerezné, elolvasná és megszívlelné! 

Dr. Tóth Tihamér: Hiszem az örök életet! Szentbeszédek. — Budapest, 
1935. 424 lap. Ara 10 P. 

A magyar egyházi szónoklat irodalma ismét értékes művel gyarapodott. A 
világszerte ismert szerzőnek az 1934/35. iskolai évben elmondott szentbeszédei 
jelentek meg nyomtatásban. Miként Tóth Tihamér eddigi műveit is csak a leg-
nagyobb elismeréssel és örömmel lehetett fogadni, úgy köszöntjük ezt a kötetet is. 
Alig van hitszónok és lelkipásztor, akinek nem jelentene nagy segítséget, nincsen 
hívő katolikus, aki nem venné szívesen és nagy haszonnal kezébe ezeket a szent-
beszédeket, amelyek az apostoli hitvallás igazságait és a katolikus házasságról 
szóló tudnivalókat a XX. század legkényesebb igényeit teljes mértékben kielégítő 
módon tárgyalják. Jelen kötet két részből áll. Az első rész az örök élet dogmá-
jával összefüggő kérdéseket tárgyalja 16 szentbeszédben. Ezeknek a beszédeknek 
a tárgya: van-e lélek, van-e örök élet? Mit ad az örök élet hite? A halál az 
örök élet kapuja. A győzedelmes, útmutató, tanító, figyelmeztető, kijózanító, vi-
gasztaló és legyőzött halál. A tisztítóhely, az örök kárhozat és örök boldogság. 



A kötet második része a házasságról tar ta lmaz 17 szentbeszédet. Ezeket a beszé-
deket nászajándékképen kezébe kellene adni minden házasulandónak. Hadd is-
merjék meg és szívleljék meg azokat az életbevágóan fontos igazságokat, elmél-
kedéseket a család fontosságáról, a házasság lényegéről, a jó házas társ tu la jdon-
ságairól, az egynejű, a „megreformált", a felbonthatatlan, a felbontott , a boldog, 
a gyermektelen, a sokgyermekes és a keresztény házasságról! —Rs—• 

Egyházjog. 
Th. Vili. Gerster a Zeil: Jus Religiosorum in compendium redactarum pro 

juvenibus religiosis, M, E, Marietti , Taurini, 1935. — X I + 324 1, Ara fűzve 15 líra. 

A könyveiről már ismert kapucinus teológus jelen kötetében a szerzetesjog-
ról tar tot t főiskolai e lőadásai t bocsátotta a nyilvánosság elé. Művét elsősorban 
szerzetes papnövendékeknek szánta, hogy a szerzetes jog sokféle és bonyolult, ne 
héz kérdéseiben könnyebben tud janak eligazodni. Az Egyháznak vonatkozó tör-
vényeit, előírásait pontosan, világosan ismerteti. Ezért mindaz, aki szerzetesjog-
gal kénytelen foglalkozni, örömmel köszönti m a j d ezt a könyvet. Kívánatos volna, 
hogy minden szerzetesház könyvtárában meglegyen ez a munka. Az egész könyv 
négy részre oszlik. Az első rész a szerzetes-társulatról szól: ennek természetéről, 
megalakításáról, megszüntetéséről, a szerzetek házairól, kiváltságairól, javairól. 
A 2. rész az egyes szerzetesekre vonatkozó jogi szabályokat ismerteti: a hiva-
tást, posztulátust, novíciátust, a fogadalmakat, a szerzetből való távozást, a szer-
zetesek kötelességeit. A 3. rész a szerzetek kormányzását t á rgya l ja : az apostoli 
Szentszék, a helyi ordinárius, a különféle káptalanok és e löl járók jogait és ha-
talmát. A 4. rész a szerzetesek templomaira, hithirdetésre, az Oltáriszentség és 
bűnbánatszentség kiszolgáltatására, a szerzetesek fölszentelésére és temetésére 
vonatkozó jogszabályokat öleli föl. A függelék a fogadalom nélküli jámbor tá r -
sulatokkal foglalkozik. 

Dr. Chr. Berutti O. P.: Institutiones Juris Canonici. Vol. I. Normae Gene-
rales. M. E. Marietti, Taurini , 1936. — V I I I + 183 lap. Ára fűzve 12 líra. 

Szerzőnk, aki a svájci freiburgi egyetem hittudományi karán az egyházjog 
tanára, évtizedes tapasztalatai s előadásai a l ap ján a kánonjogi Törvénykönyvet 
(Codex J . Canonici) magyarázó és ismertető hat kötetes művet akar megjelen-
tetni. Az első kötet a Törvénykönyv első könyvével, az 1—86. kánonokkal foglal-
kozik, Az első részben szerzőnk a jogi alapfogalmakat, a kánonjog felosztását, 
forrásait , gyűjteményeit és a legújabb Törvénykönyv keletkezését s jogi tekinté-
lyét, a második részben pedig a Codex alapvető szabályait tá rgyal ja . B. feltéte-
lezi és ezért művében rövidebben foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amelyeket 
a hi t tudomány egyéb ágaiban is szoktak tárgyalni. — r s m — 

Lelkiélet. 
Jánosi József S. J,: Mária, — Molnár C, Pál 22 fametszetével . Kiadja a 

Pázmány Péter Irodalmi Társaság. — 103 lap. Ára 3.60 P, 
Dogmatikai és lélektani tanulmány azoknak, akik magyar nyelven aka r j ák 

olvasni a Dogmatikának fontos ágát, a Mariológiát. Az előszó u tán 15 fejezetben 
szól az olvasókhoz, még pedig a leg tudományosabb felkészültséggel, de mégis 
úgy, hogy nagyobb teológiai előképzettség nélkül is megérthető. A fejezetek címe: 
1, A Mária-tisztelet problémája , 2, A Mária-tisztelet forrásai, 3, Ecce mulíer. — 
4. A szeplő nélkül fogantatot t , — 5. A Szűz. 6., 7, Isten anyja , — 8. Napkel te 
volt az ő jövetele. 9. A bűn nélkül való. 10. Az idők előtt teremtett , — 11, A r e j -
tett életű. 12. A f á jda lmas Szűz. — 13. Szűz Mária mennybemenetele, — 14, Ke-
gyelmek Anyja . 15. A Mária- legendák lélektanához, — Molnár C. Pál fametsze-
tei a Bold. Szűz életének jeleneteit ad j ák . Lesznek, akik túlságosan modernnek 
mondják m a j d e könyvet, de csak jó értelemben fogadható el ez. A lélekhez 
szólnak a képek is. 



Lehodey S. O. Cist—Müller Lajos S. J.: Isten kezében. — Korda kiadása. 
1935. 230 1. 

Az író és szerző ismeretes már az aszketikus irodalmat olvasók előtt. Épen 
ezért elég, ha azt említjük, hogy a mai nehéz időkben nagyon jókor ad ta ki e 
kiváló művet a Korda. Két főrészre oszt ja a szerző a könyvet. I, Az ál talános 
részben az Isten akaratáról , m a j d az isteni Gondviselésről szól, — A részleges 
kérdések tárgyalásában ezekről olvasunk: Az isteni tetszésre hagyatkozás külső 
javakban. Az isteni tetszésre hagyatkozás a test és lélek természetes javaiban, •— 
becsületünkben és hírnevünkben, — a lelki élet lényeges javaiban, — a lelki élet 
különös eszközeiben, — a közönséges lelki élet változásaiban és végül: a közön-
séges és magasabb imaéletben. — Nagyon használhatóvá teszi a könyvet a 6 lap 
ter jedelmű név- és tárgymutató. 

Müller Lajos S. J.! A jó Isten. — Korda kiadása. 1935. 128 lap. 
Az a csodálatos készség, amellyel P. Müller könyveinek olvasásánál talál-

kozunk, azt is igazolja, hogy nagyon lá t ja , mire van szüksége ma az embereknek. 
Az Űr Istent sokan ú j ra félelmetes Ürnak a k a r j á k a lelkek elé állítani. Ezért, 
mint a bevezetésben mondja, alapul véve Garriguetnek híres munkájá t szól arról, 
milyen jó az Isten. Még pedig a következő címek alatt tá rgyal ja ezt a kérdést: 
1. Félelem a jó Istentől, 2, Ki nekünk a jó Is ten? •— 3. A jó Istentől való féle-
lem az Ószövetségben. — 4, A jó Isten és a szerencsétlenek, — 5, A jó Isten és 
a bűnösök, — 6, A jó Isten és a haldoklók, — 7, A jó Isten ítélőszéke előtt 
megjelenő lélek, — 8, A jó Isten és a boldogok, 9. A jó Isten és a tisztítóhelyen 
szenvedő lelkek. 10, A jó Isten és a kárhozottak- — Már ezen fejezeteket is hálás 
lélekkel olvashatjuk, de nagyon lehet örülnünk a Függeléknek, amelyben az Isten 
i ránt való bizalomról szól, — A név- és tárgymutató jó, 

Círcumdederunt me. (A róm, kat . Anyaszentegyháznak temetési szertartása 
az esztergomi Rituale szerint.) — Magyarázatokkal ellátta Pántol Márton dr. — 
A Magyar Kórus kiadása, 1936. Ára 50 fillér. 

Nagyon praktikus, kottával ellátott, magyarul is olvasható és jó magyaráza-
tokkal ellátott kis füzet, amely a hívek között is ter jesztendő volna, mert nagyon 
segíti az Egyházzal való együttélést. Rövid, de nagyon hasznos bevezetése szól a 
gyászmiséről, gyászzsolozsmáról és kissé részletesebben a temetési szertartásról . 
A szertartások végén megjelöli azokat az énekeket, amelyeknek éneklése megfelel 
a lelkek óhajának, de a mellett a jelenlévők lelki hasznára is vannak. 

Ludovícus Blosius; Speculum monachorum. Marietti, Taurini, 1934. X-f86 
lap. Ára 2 líra. 

Egy magát meg nem nevező sclesmi bencés ad ta ki ú j r a a könyvet, amely-
nek eddig is nagy híre volt. 100 éve annak, hogy Guéranger először ad ta ki. — 
8 fejezetben szól a szerző szerzeteseihez. Tanítása a szerzetes élet mélyítésére 
vezetett kolostorában. A fejezetekben tárgyal a szerzetesi hivatásról, a karimá-
ról, napirendről, lelkigyakorlatokról, elmélkedésről, a lelkiismeretvizsgálatról, a 
lelki harcról. Külön fejezetben intézkedik az étkezésről, ruházkodásról és az 
utolsó fejezetben a mortificatioról, 

Prado (D. Germanus O. S. B.): Devotionale píi clericí et religíosi. Marietti , 
Torino, 1935. V I I I + 416 lap. Ára fűzve 7 líra, vászonkötésben 8 líra, 

A Szentírásból, egyházatyákból, liturgiából összeállított nagyon hasznos 
imakönyv. Alkalmas arra, hogy segítségre legyen az ima végzésében. Tíz részre 
oszlik, I, Általánosságban szól a papi életről. M a j d a II. részben mindennapra 
alkalmas imákat közöl. Azután a III, részben a szentgyónásról szól, IV, I m i k az 
IJr Jézus imádására és a szentek tiszteletére, V, A szentmise előtt és után végez-
hető ájtatossági gyakorlatokat tartalmaz, VI, Beszélgetések az Ur Jézussal . VII. 
Szűz Mária tisztelete, VIII, A keresztút. IX, Az év egyes részeinek megfelelő 



imádságok. X, Néhány a Rituáléból vett szertartás, amelyre sokszor lehet szük-
ség. — Ezekből lá t juk , mennyire hasznos és gyakorlat ias kis könyvet ád a kiadó 
kezünkbe. 

Müller Lajos S. J.: Misztika. — Korda kiadása, 1935. 416 lap. 

Teljesen úgy van, amint a Szerző az Előszóban mondjai vártuk ezt a köny-
vet. Az után is, hogy Tanquerey híres munkája magyar nyelven is megjelent. 
Hálásak is vagyunk P. Müllernek, aki oly sokat ád az aszketikus életet élőknek. 
És most azért, hogy ezt a ter jedelmes és alapos tudással megírt könyvet nyú j -
to t ta azoknak, akik mások vezetésében nagyon fel t u d j á k használni, de azoknak 
is, ak ik a misztikus élet nagy jótéteményét kaptáik az Úrtól. — A nagyszerű 
munka ismertetésében egészen röviden a tar ta lmát kell leírnom, mert ez már mu-
t a t j a az irányt is, amellyel a lelki életben a misztikus életről ír és tanít a tudós 
szerző. Munkája így két főrészre oszlik. Az első részben szól a misztika nevé-
ről és a misztikáról mint tudományról. M a j d a misztika forrásait említi meg. Mi-
u tán a természetfölötti életről beszélt, megmondja véleményét a misztika lénye-
géről úgy, hogy nem feledkezik meg egyéb véleményekről sem, bár ezeket mint 
a tá rgyalás közben nem szükségeseket csak röviden említ meg annál inkább, mert 
e részben eléggé bőven tárgyal ja a lehetőséget a lelki és természetfölötti élet je-
lenségeinek megértésére vonatkozólag. Ismerteti Keresztes Szent János misztiká-
ját. — Az első, mondhatnók általános részben nagyon sokat tanulhatunk még a 
következő fejezetekből; Irányzatok a misztikában. Adottság és előkészület a gya-
kor la t i misztikára, A misztikusok lelki vezetése és A nem keresztény és hamis 
misztika, — A II. részben a misztikus életről a következő címeken tárgyal : A 
beöntöt t szemlélődő ima és annak fokozatai. A tökélet len szemlélődés fokai. A 
tökéletes szemlélődés fokai. Nagyon fontos a tudás szempontjából a sok téves 
í rás miatt is, amit a misztikát kísérő jelenségekről és a kinyilatkoztatások és 
látomások körüli tévedésről ír, — Tárgyal ja még a következőket: A szellemek 
megkülönböztetése, A lelki vezető és a kísérő jelenségek. A szemlélődésre hiva-
to t tak szenvedésének okai, — A misztika és az élet c, fejezetben néhány misztikus 
lélek áll előttünk. Más más élethivatásból veszi a példákat , de mindegyik olyan, 
mint í r ja P. Müller, aki a maga viszonyai között megállta a helyét. — A Biblio-
gráf ia a 358—389. lapokon található, nagyon jó. Akik a misztikával foglalkozni 
akarnak, hálásak ezért a szerzőnek. Az elmaradt nevek és könyvek címei pótol-
hatók könnyen, ha valaki olvasgatásai között ú jabbaka t is talál . A névmutató és 
tárgymutató részletesnek látszik. — 

Ritus pro Ordiníbus conferendís, — Marietti, Torino, 1935. Ára 1 líra, 
A papszentelés szer tar tását könnyen kezelhető, kis a lakú 118 lapos könyvecs-

kében a d j a a kezünkbe. A szorosan vett szertartást mindig megelőzi a Pontíficalé-
ból vett előírások közlése. A könyv elején ezenkívül a szentelésre vonatkozó 
Canonokat közli a C. I, C.-böl (968—1011-ig), 

N. T. 

P. Marcell kármelíta: Mária ruhájában. Szent beszédek, Győr, 
A könyv ta r ta lma: Mária-prédikációk és egy kimerítő értekezés a skapuláré-

ról. Erősen individuális munka, nagy belső kontempláción, belső élményen épül 
fel s a belső élménynek mindig hata lmas sodra van, magával ragadó ere je van. 
De it t-ott mintha nélkülöznénk a tárgyilagos megalapozást s az egyház közösségi, 
l i turgikus életébe való belekapcsolódást. 

Bíró Lucián O. S. B.: Kíncseskönyv. Galánta-Komárom, 1936, 
A Szent Ágoston Társulat fel a k a r j a hívni a szlovenszkói magyar nép fi-

gyelmét az időszerű világnézeti és egyházi kérdésekre s 38 cikkben érdekesebbnél 
érdekesebb tárgyakat ad elő benne, A szerzők között dr. H a j d ú Lukács, Dr, Hor-
váth Cézár, Dr, Mihályi Ernő, Dr, Schermann Egyed, Zsilinszky Kázmér nevével 
találkozunk, A szerkesztés gondját Biró Lucián vállalta. 



Magnificat par an moine bénédictin, 296 lap in-89, Castermann, Paris . 
Ara: 18 fr . 

Aszketikus magyarázata a Magnificat-nak három részben, összesen 11 fe je -
zetben. Mindegyik rész elé rövid bevezetést írt a szerző. A fejezetek elején a d j a 
a Magnificat verseinek szövegmagyarázatát, a gyakorlati alkalmazásokat, s vé-
gül Affections et prières címen a Boldogságos Szűzhöz intézett elmélkedésszerű 
imádságokat — A magyar hitbuzgalmi irodalomban hozzá ja hasonló munka 
Tauber Lauda Sión magyarázata. 

y. s. 

Mohi Adolf: A karácsonyi misztérium. Győr. 1935. 
Ez kis hasznos könyv nemcsak a misztériumok immár másfélezer éves fe j lő-

dését muta t ja be, hanem öt ügyes, istenes já tékkal jó példákat is ad, hogyan lehet 
egyházias szellemben a nép közt felvirágoztatni az ilyen előadásokat, 

Mihályi Ernő. 

Liturgia. 
Dom Pierre de Puníet: Le Psautier Liturgique à la lumière de la t radi t ion 

catholique. — 2 k. 874+1874 1. Desclée de Brouwer, Paris. Ara 90 fr, 

Abban a X, Piustól megindított nagy mozgalomban, mely a katolikus lelki 
életet hangsúlyozottabban a k a r j a visszavezetni ősforrásához, a liturgiához, egyre 
nagyobb tér t foglal el a papizsolozsma középpont já t alkotó zsoltárok magyará-
zata. Az ilyenirányú munkák között, azt hisszük, nem csalódunk, ha az elsősé-
get dom Puniet, oosterhouti bencés két kötetes hatalmas munkájának adjuk. A 
zsoltárok imádkozásából és a szentatyákkal való állandó foglalkozásból született 
meg ez a hata lmas munka, mely nem száraz tudományos műnek készült, hanem 
a papizsolozsma elmélyítése eszközének, A szerzőt nem a filológiai kérdések 
érdekelték, bár a jegyzetekben adott útasí tások erre nézve is útbaigazíthatnak 
bennünket, hanem hogy azt a kincset, mit a a zsoltárok az imádságos életre nézve 
tartalmaznak, hozzáférhetővé tegye a benedeki hagyomány és a szentatyák taní-
tásának fénye mellett. — Aki nem riad vissza a terjedelemtől , aki szereti a befe-
jezett, az egészen elolvasott munkát, dom Puniet vezetése mellett az Egyház nagy 
kincsestárából elővehet régieket és újakat , y. s. 

Maurice Zundel; Le Poème de la Sainte Liturgie, — 396 lap, Desclée de 
Brouwer, Paris, Ára 1.20 fr . 

A könyv egyike a mult év legjobb, legelterjedtebb hitbuzgalmi könyveinek. 
Imádságos lélek, költő, bölcselő alkotása. Sok katolikusnál mélyíti el a szent-
mise hallgatását . Mondóinak szintén nagy szolgálatot tesz, ha közben-közben átol-
vassák ezt a bensőséges érzéssel, imádságos lélekkel írt könyvet, A munka végé-
hez csatolt néhány fejezet: La Liturgie et la vie, Opus Dei, stb. a liturgikus moz-
galom alapvető kérdéseit érinti, 

A munka, bár kerüli a tudományos száraz tudományos hivatkozásokat, ne-
héz olvasmány, mert magasfokú általános műveltséget tételez fel. y. s. 

P. Charles: La Prière missionnaire. 176 lap. Castermarun, Paris. Ára 10 f r . 

A La Prière de toutes les heures tudós szerzője 33 elmélkedést ad ebben a 
kis kötetben. Dogmatikus alap, gyakorlati alkalmazása, könnyed, színes stílus 
jellemzik ezeket az elmélkedéseket, melyeket a belga egyetemi missziós-szövet-
ség számára írt szerzőjük. Néhánynak a címe fogalmat ad tar talmáról : Aspicien-
te9 in coelum — Adveniat regnum tuum — Desideratus earum — Esuriunt et 
sitiunt justitiam — Adimpleo quae desunt —• In fines orbis te r rae — Quasivi vul-
tum tuum — Quo erat ipse venturus — Omne genu flectatur — Quarens me — 
Properantes in adventum Dei — ProfusÍ3 gaudiis, 

y. s. 



J. Quasten: Monumenta eucharística et liturgica vetustissima. — I—II. 
Florilegium patrist icum. Fase. 7. Bonn, Hanstein, 1935. 

Az eucharisztiára vonatkozó ókeresztény szövegeknek erre a mondhatni te l -
jes gyűj teményére régóta szükségünk volt. J . Quasten kitűnő munkát végzett a 
szövegek összeállításával, kri t ikai kiadásával, jegyzetezésével és fordításával. Mun-
k á j a valóban könyvtárt pótol. Hogy értékét kimutassuk, elég csak tar ta lmát fel-
tüntetni, a vonatkozó szentírási szövegek, a Didache, Justinus, Abercius és Pecto-
rius sírköve, Hippolytus Tradi t io apostolica-ja, a Didascalia szertartása, Dér-
Balyzah-i papyrus, Szent Márk anaphorája , Serapion szövegei, Jeruzsálemi Cirill 
hi toktató beszédei a lkot ják e kiadvány tar ta lmát . 

— rf — 

Bangha Béla S. J.: Róma lelke. (Utak és élmények.) — A Pázmány Pé te r 
Irodalmi Társaság kiadása. Ára 3 P, 

A kiváló író azokat az élményeket és gondolatokat gyűjti össze könyvében, 
melyek egy-egy utazása nyomán keletkeztek benne. Nem csupán római, nem is 
csak éppen olaszországi ú t ja i ró l ír, de mindenhol Róma lelkének kisugárzása ér-
vényesül, mely ot t is mutat ja éltető erejét, ahol ellentétes történelmi folyamatok 
áll tak e lélek érvényesüléseinek út jában. 

Aki már já r t Rómában, abban ezer kedves emléket újí t fe l ; aki még nem 
volt ott, az a Szerző vezetése mellett a képzelet szárnyain barangolhat abban a 
csodálatos városban. Nem úgy vezet, mint a Baedekerek, Ezek a legszentebb he-
lyeken is csak romokat és csak köveket lá tnak, de nem beszéltetnek velők az ősi 
hagyományokról, melyeknek valódiságát ma már a legkritikusabb történelmi ku ta -
tás is igazolja, A könyv kiváló írója amellett, hogy kalauz a régi történelmi és 
művészeti emlékek tömegében, legfőbb törekvése, hogy megértesse olvasóival Róma 
lelkét: az időfelettiséget, múltnak és jelennek csodálatos ölelkezését a „non prae -
valebunt"-tal . A könyv elolvasása után Róma még a tőlünk távolabb állók szá-
mára sem lesz „izgató", mert megértjük, hogy miért szeretjük mi katolikusok a 
Héthalom Városát . „Ahol Pé ter van, ott van az Egyház, s ahol az Egyház van, 
ott van Krisztus." 

Dr. Pommer Odilo. 

Irodalom. 
Földi Mihály: A házaspár. Regény. — Athenaeum, Budapest . 539 lap. 

Földi Mihály regényeiben, bármennyire is bizarr volt meséjük, megszoktuk, 
hogy komoly és súlyos gondolatokat pendítsen meg és boncolgasson sok hozzáér-
téssel. Legújabb regényének is nagyon komoly, napja inkban különösen időszerű a 
tárgya: egy házasság. Egy rendkívüli körülmények között lé trejöt t házasság szomorú 
történetét, t ragikumát teregeti ki olvasói számára. Azonban amilyen komoly a tárgy, 
annyira nem hozzáértő az a mód, ahogyan tá rgyal ja ezt a két beteges sexualitású, 
sokszor betegesen lehetetlen lelket. A legnagyobb brutalitással, klinikák boncoló-
asztalára való naturalizmussal r á n t j a le a leplet a házas élet legbensőbb, legtit-
kosabb részleteiről, olyan meztelenséggel tárgyal hőseiről, hogy megdöbbenti az 
olvasót. Valóban gondolkodóba ejti az embert, hogy miért kell irodalom és mű-
vészet címén komoly és fontos kérdések tárgyalását ilyen előadási móddal, mely 
legföljebb orvosi könyvekben á l l ja meg a helyét, ellenszenvessé tenni. Tagadha-
ta t lan sok érdekes és igaz kérdését veti föl a házaséletnek az író, de nem 
vesztett volna, sőt nagyos sokat nyert volna, ha másképen kezelte volna ezt a 
nagy kérdést. Ilyen formában egyáltalán nem tesz szolgálatot a házasság körül i 
nagy zűrzavarokkal vajúdó korunknak és magyarságnak, 

vitéz Somogyváry Gyula: A Rajna ködbevész. Regény. Bp, Singer és Wol f -
ner. 1935. 226 lap. 

Egy kis német dal az élénkítő je Somogyváry kedves regényének. Meséje 
rövid: Gott f r ied Albert Joachim, a háromnevű Rajna-menti vitéz Buda ostromá-
nál megszereti a magyarokat. Betegségében beleszeret a lápon egy bájos, kis 



magyar leányba. A magyar levegő lassan á ta lakí t ja lelkét, elfelej t i a Ra jna vidé-
két, hűtlen kedvesét, Mária Annát, sohasem tér vissza a kis r a jna i városkába, 
ahonnan elindult. A kis tör ténet a magyar fa j és föld áralakító erejét példázza, 
Somogyváry behízelgő előadásmódján, hűséges történelmi há t t é r keretében. 

Sümegh Lóthár. 

Buday—Ortutay: Székely népballadák. — Egyetemi Nyomda. Könyvbará-
tok könyvei. 

A „SZÉKELY NÉPBALLADÁK" szövegeit összeválogatta, bevezető tanul-
mánnyal és magyarázatokkal kísérte Ortutay Gyula dr, a kiváló fiatal ethnológus, 
akinek eddigi tudományos munkássága a magyar folklór területén egészen ú j 
i rányt mutat . Nagy érdeklődéssel fogadott eddigi műveiben Ortutay a népi kul-
túra a lka tá t és jelentkezéseit, sa já tos jellemét, gondos és alapos analízisen a la-
puló szintétikus módszerrel vizsgálja, s ily módon műveiben az európai tudomány 
eredményeit is gondosan beléolvasztja. A SZÉKELY NÉPBALLADÁKHOZ írott 
bevezető tanulmányát is ugyanez a korszerű és tárgyilagos szempont ha t j a át. 

De különös becse van a székely népballadás könyvnek képzőművészeti vo-
natkozásban is, Buday György a kitűnő erdélyi fametszőművész, a grafikának 
nemrég kínevezett egyetemi lektora készített a balladák jórészéhez egész oldalas 
fametszetű illusztrációkat. Az a 45 fametszet magasrendű művészi formanyelvvel 
fejezi ki a székelységnek csodálatos mélységeit, tragikus látomásait és sokszor 
„facsaros" eszejárását, Buday jellegzetes, dinamikus fametszetstílusa, a fehér-fe-
kete kontraszt jai , nyers vonalai, ú j víziókat is teremtenek az ősi székely képze-
letvilághoz, szemléletükkel valósággal új élménnyé válik a bal ladák szövegének 
olvasása is. 

Kóbor Tamás: Hamlet az irodában. Regény. — Franklin-Társulat , Budapest . 
Az olvasó élvezettel kezdi „falni" a regényt. Már az első lapokon kiverődik, 

hogy az író nagyszerűen tudna jellemezni. De azután hamarosan kiderül, hogy a 
bevezetésnek ha nem is fehér, de legalább szürke lapjai csapdát rej tegetnek. Mi-
kor az olvasó már jobban behatolt a regény világába, kényelmetlenül vergődik 
egy darabig, azután undorral becsukja a könyvet- Mert szennyes világ képe bon-
takozik elő: gyenge akaratú emberek tenyészélete a zabolátlan ösztönök jármá-
ban, Az író az erkölcstelenség profé tá jának képzeli magát és jobb ügyhöz méltó 
buzgósággal beszennyezi gondolatvilágát annak, aki a könyvet kezébe veszi. 

Sik Sándor: Ádvent. Oratórium szavalókórusra. Buday György fametsze-
teivel. — Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma, Színpadi Könyvtár 3, sz. Sze-
ged, 1935, 54 lap. 

A költői művek előadása terén forradalmi újí tást jelentenek a szavalókóru-
sok. Még nagyon csekély az olyan művek száma, amelyek kimondottan szavaló-
kórus számára készültek. Drámairodalmunknak egyik legkiválóbb nagysága, Sík 
Sándor, ezen a téren is ha ta lmas alkotással a jándékozta meg a színpadot. 

Az „Advent" megrázó képekben eleveníti meg a Megváltó-várás korszakát . 
A Három Király panaszosan kesereg az emberiség örökké sajgó fekélyein. Egyet-
len ja jgatás az élet. Az elátkozott emberiség orkánszerü kórusában a bölcsek te-
hetetlensége, testvérgyilkos Káinok forradalmi dala és a meg nem született gyer-
mekek lázongó panasza sikong fel. A Három Király lelkében derengeni kezd a 
betlehemi csillag fénye. El is indulnak a reszketőfényű csillag után. Csüggeszti 
őket az út rengeteg fáradalma, csalogatja őket a Bál-papok kórusa, de ők meg-
vetik a soknevű Bál bűbájos dicséretét. A Sibyllák megsejtetik velük az isme-
ret len Istent, A Próféták kara hirdeti nekik a Békesség Fejedelmének közeledését. 
A Pásztorok pedig elvezetik őket a kis Jézus jászolához, ahol fenséges harmóni-
ában oldódik fel az emberszivek lázongása, 

A papköltő kiváltságos szelleme világosan lá t ja és l á t ta t ja a történelem ti-
tokzatos összfüggéseit. Döbbenetes szemléletességgel fejti fel előttünk az ember-
sors fátyolát, amelybe tengernyi kínt és nyomorúságot szőtt az első bűn átka- — 
Intézetek, kongregációk stb. a sablonos pásztor já tékok helyett ezzel a nagyszerű 



oratóriummal idézhetnék lel a legmegfelelőbben az első ádvent igazi hangulatát. 
Nehéz, de gyönyörű fe ladat ! 

Nemes Vazul. 

Történelem. Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. — Magyar Szemle Társaság, Budapest. 
A könyv Magyarország történetének legszomorúbb éveit tá rgyal ja : a világ-

háború végétől a tr ianoni béke megkötéséig. Az ország lé térdeke forgott kockán 
s míg területeinken ellenségeink, szomszédaink osztozkodtak, i t thon az októberi 
forradalom s a prole tárdikta túra hiúsította meg, hogy kifelé tekintélyt parancsoló 
méltósággal lépjen fel. Elesettségünkben még az sem vígasztalhat bennünket, 
hogy férf iasan viselkedtünk. Ha csak néhány erőskezű, felelősségérzettel áthatott 
államférfink, katonánk lett volna, máskép alakul a helyzet. G., mint az ellenfor-
radalmi mozgalmaknak egyik szereplője, utóbb a trianoni békekötés idején a ma-
gyar kormány bécsi követe, közelről kísérte figyelemmel az eseményeket, azért 
t u d j a olyan jól jellemezni a szereplő politikusokat, lefesteni a társadalmi viszo-
nyokat, azért tud rá ta lá lni a mozgalmak gyökereire. Akik átél ték e szomorú kort, 
azok kénytelenek elismerni, hogy G. könyve e kornak megfelelő, alaposan tá jé -
kozott, komoly tárgyalása, akiknek a számára pedig már nem élmény e kor, 
azok a jelen fej lődés megértéséhez biztos kalauzt nyernek e könyvben, mely G, 
legújabbkori magyar történetének harmadik, önmagában önálló kötete. 

Von Urmenschen zur Hochkultur. Chinas Ursprung und Entwicklung v. P. 
M. Hermanns Svd, I. Bd.: Chinas Ursprung. 15X23 cm X V + 3 1 6 lap. 105 képpel 
és egy fö ldra jz i térképpel. — Könyvnyomda és kiadó: Míssíonsdruckerei Yen-
chowfu, Dél-Santung, Kína. (Európában: St, Gabriel, P. Mödling b. Wien.) 
Ara: 8 mexikói dollár. 

Hermanns Mátyás SVD. Kína művelődésének eredetét és fej lődését feltáró — 
két kötetre tervezett — mostanában megjelent első kötete: Chinas Ursprung kizá-
róan Kína eredetével foglalkozik. A tudós szerzetes és prakt ikus kanszu-kínai hi t-
hirdető a lapos munká jában felhasználja a modern etnológia, antropológia, össze-
hasonlító vallástudomány és a praehistoria legújabb eredményeit . Sa já t kutatásai 
és az eredeti források felhasználása közben szerzett tapasztalatai t még jobban alá-
támaszt ják mélyenszántó, eddigiektől eltérően ú j művét. A szerző fejtegetései fo-
lyamán visszavezet a jégkorszak előtti időszakba, majd az őskorszak és újkőkor-
szakon át muta t j a be a kínai f a jnak és nemzetnek kul túrá já t , ill, annak fejlődését. 
Csakis fentiek lelkiismeretes felhasználásával nyerünk te l j es képet a mai Kína 
világképéről, amint azt a szerző az utolsó fejezetben összefoglalja. 

Tagadhatat lan, hogy a könyv tudományos mű, ennélfogva tudományos körök-
nek szól, mindazonáltal olyan gazdag tar talommal rendelkezik, hogy nemcsak 
Kínát érdeklő olvasóközönségre számít, hanem a lelkipásztorkodó papság, hitok-
tatók és tanárok, missziószerzetesek is igen nagy haszonnal fogják olvasni és 
gyakorlatban felhasználni, 

Hóman Bálint és Szekfü Gyula: Magyar Történet. IV, kötet , 2, kiadás, — 
Kír. Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1935, 

Szemlénk olvasóinak nem kell külön bemutatnunk e köteteket, Dr, Erdélyi 
László egyetemi tanár szakszerű, lelkes írásaiból már jól ismerik őket. 

Az ú j kiadás minden kihagyás nélkül tar ta lmazza az elsőnek teljes szövegét, 
sőt miután az első k iadás megjelenése óta a tudományos irodalomban több neve-
zetes adat és feldolgozás merült fel, ezeknek a felhasználásával az ú j kiadás ki is 
bővült. Külön ki kell emelnünk, hogy az első kiadás köteteinek végén lévő iro-
dalmi utalások, melyek együttvéve a Magyar Történetnek nagyszerű bibliográfi-
á j á t nyú j t j ák , szintén bevétettek a második kiadásba, sőt az azóta megjelent kr i -
t ikára és i rodalomra vonatkozó fevilágosító és polemikus részletekkel is bővül-
tek, A IV- kötet a XVII, századot befejezi és a magyar tör ténet előadását egér 
szen II. József koráig viszi. Szívből örülünk a legtökéletesebb magyar történet 
széleskörű el ter jedésének s magyar viszonylatban szinte hal lat lan sikerének. 



Dr. Bognár Cecil: A magyarság jeliemrajza. Budapest, 1935. 
B. szellemes tanulmányában két magyar t ípust ra jzol t meg. Az egyik a kon-

zervatív, passzív turáni és kelet-balti magyar tipus, a másik a mozgékonyabb, 
amelyet az „ichhaft" jelzővel, a „ressentiment"-nal, a cselekvés helyett önmagának 
érzelmekben való kiélésével, vagy a látszat-cselekvésekbe, irreálí tásokba való me-
n*küléssel jellemez. Ezen jellemvonásaink a nemzeteknek a létér t való küzdelmé-
ben nagy nemzetnevelési feladatok elé áll í tanak bennünket. Főleg a realitásra 
való törekvést kell i f júságunkban kifejlesztenünk, A tudós szerző egyéb következ-
tetései is nagyon megszívlelendők. 

Patonay József: Medgyesi Somogyi János államtanácsos és a magyar 
kegyestanítórend. II , rész, — Tata, 1935, 

Patonay ér tékes részlet tanulmányában eredeti kútfők a lap ján folytatólago-
san előadja , mint igyekszik Somogyi az 1800-as évek elején a pénz vásárló ere-
jének csökkentése következtében olyan nehéz anyagi viszonyok közé jutot t kegyes-
taní tórenden segíteni. Nem nyugszik, míg az 1804-i évi pénzsegély u t án (32.000 
frt.) el nem éri a királynál, hogy a magyar kegyestanítórend 1807-ben megkapja a 
székesfehérvári őrkanonoksági javakat. Azt hiszem, hogy ezek után már Somogyi 
te l jes é le t ra jzára is rákerül a sor, melyből főleg az államtanácsosi kor 
(1801—1808) egyháztörténelmí szempontból is fontos. 

Schoen Arnold: Óbuda múltjából. Az óbudai gróf Zichy-emlékbizottság, Bp. 
Schoen ismeretlen levéltári adatok a lap ján fe l tá r ja Óbuda múl t já t , mint 

emelkedik ki az egykor civitas reginalis a török okozta romjaiból a gróf Zichy 
család uralma a la t t 1686—1766-ig, mint él e fényes, barokk-rokokó műemlékekben 
is lecsapódó virágzás után a kincstári uralom alat t hanyatló korszakot, majd 
1872 óta újból fej lődésnek indul, hogy archeológiai nevezetességű villás kert- és 
sportvárossá legyen, 

Gerevích—Genthon: A Magyar Történelem Képeskönyve. A kir. Magyar. 
Egyetemi Nyomda kiadása. 216 lap kép és 38 lap szöveg. Ára fűzve 2.80 P, 
kötve 3.50 P. 

Ha végig lapozzuk e könyvet, akkor örökbecsű műemlékekben, kronologikus 
egymásutánban elvonulnak előttünk a magyar mult történelmi eseményei és sze-
replői, A képeket Genthon István egyetemi magántanár, a Műemlékek Országos 
Bizottságának művészeti előadója válogatta össze. Gerevich Tibor egyetemi pro-
fesszor, jeles műtörténész a bevezetésnek nevezett igen értékes ikonográfiái tanul-
mánya a képeskönyv szövegét ad j a meg. Tömör, zamatos mondatokban festi az 
egyes korok művészi törekvéseit, az alkotás feltételeit és az ihlet forrását . 

Művészet. 
Tér és Forma. Építőművészeti folyóirat. — Budapest, VI., Teréz-körút 56-
A Tér és Forma legújabb számai kimerítő statisztikai anyaggal gazdagon il-

lusztrál t tanulmányt közölnek a magyar városokról, azok fejlődéséről Dr. Bierbauer 
Virgil tollából, Dr, Déznai Viktor a városok telepítési viszonyairól és a szomszé-
dos városok egymásra gyakorolt kölcsönhatásáról közöl mélyreható tanulmányt, 
amely annál érdekesebb, mert a várospolitikai vizsgálódásnak ez a területe eddig 
te l jesen elhanyagolt volt, Zilahy Dezső az idegenforgalom és az építőművészet kap-
csolatáról értekezik. Külön közleményben tá rgyal ja Szekér Pál a székesfőváros 
díszvilágításával kapcsolatos problémákat. A hazai anyag között említésreméltó a 
székesfőváros fotópályázatára beérkezett nagyszerű felvételek közlése. A kül-
földi anyagot illetően a Tér és Forma ú j száma ismerteti a kotkai (Finnország) 
modern városházát, annak archi tektúrá já t és korszerű berendezését. A lap külön 
oldalokat szentel a különböző rendeltetésű helyiségek belső berendezésének és 
á l ta lában a díszítőművészeteknek. Ismerteti a lap a párizsi díszítőművészeti kiállí-
tást, amelyen előkelő helyet foglalnak el Székely Árpád Párizsban élő magyar mű-
vész munkái, aki értékes anyagot küldött a kiállí tásról a Tér és Formának. 

Pannonhalmi Szemle 5 



Közel 20 oldalt szentel a pára t lanul szép kiáll í tású lap az üdülőépítkezések-
nek. Képekben ismerteti a t ihanyi főiskolai leányüdülöt (terv: Mütmich Aladár) , 
a MAC új klubházát (terv: Hübner Tibor), a nyomdászoknak a Dunaparton épült 
hétvégi otthonát (terv: Pólya Sándor) , a parádi s t randfürdőt (Mattyók Aladár és 
Lehotzky György), a Petneházy réti tisztviselő üdülőházat (Kovács Frigyes és 
Székely Kovács Ferenc), az O. T. I, harkányfürdői gyógyházát és belső berende-
zését (terv: Visy Zoltán) . Külföldi szanatórium képeit is közli a lap: Székely 
Árpád párisi magyar építész által Montrealban tervezett szanatóriumot és beren-
dezését. 

Külön érdekessége a novemberi számnak André Block cikke budapesti be-
nyomásairól. A párisi építész, aki Budapesten jár t a külföldi építészek magyar-
országi tanulmányút ja alkalmával , tárgyilagos kri t ikát a d cikkében itt szerzett 
impresszióiról és a főváros építészeti alkotásairól. 

Több oldalt foglalnak el a belső berendezések közlésével foglalkozó cikkek 
és illusztrációk is, amelyek a bútor és lakásművészet gyakorlati , valamint elméleti 
problémáit fejtegetik. 

Magyar Művészet. Változatos tartalmából nagy érdeklődésre tar that számot 
Nagy Sándornak Székely Ber ta lan centenáriumára írott cikke, melyet a mester-
nek eddig ismeretlen 12 i f júkor i vázlata illusztrál. Ugyancsak Székely Berta lan-
nal foglalkozik Szunyoghy Farkas a kecskeméti városháza falfestményeivel kap-
csolatban, közölve Székely két é rdekes levelét is, Elek Ar túr a Szépművészeti 
Múzeum olasz kép tá rának átrendezéséről ír, Petrovics Elek pedig azokat az elvi 
szempontokat közli, amelyek őt az áthelyezésben vezették. Csabai István a Ron-
danini Pietában Michelangelo és Vit tor ia Colonna arcmását fedezi fel, Gombrich 
az esztergomi múzeum farel ief je inek történeti helyzetét tisztázza, Kampis Antal 
Molnár C, Pál művészetét, Kállai Ernő pedig Székessy Zoltán szobrait elemzi, 
végül Hajós Erzsébet Berl in ú j templomait ismerteti. Körmendi András dúsan 
illuszrtrált tanulmánnyal mél ta t ja Kernstok Károly művészetét, Herman Lipót 
Munkácsy Mihály „Éjjeli csavargók" c, képéhez fűzi rendkívül érdekes megjegy-
zéseit a képélvezés módjáról , Molnár Ernő az esztergomi prímási palota pálos 
szobrászmunkáit mu ta t j a be, Huszár La jos pedig Bendl Ignácnak a Nemzeti Mú-
zeumban lévő két elefántcsont érmét ismerteti. 

Farkas Zoltán változatos képanyag kapcsán élvezetes tanulmánnyal ismer-
teti Nagy István robusztus művészetét, Mátyás Péter az Irgalmasok kórházának 
ú j szobrairól számol be, Hoffmann Edi th a Szépművészeti Múzeumban kiállí tott 
rot terdami Rembrandt - ra jzoka t anal izál ja , Kállai Ernő pedig „Ars privatissíma" 
címen az „absztrakt" művészet i rányairól ad összefoglaló képet. 

Oltványi-Ártinger Imre Bernáth Aurél újabb képeit muta t ja be, László Gyu-
la a Nemzeti Múzeumban rendezet t steppe-kiáll í tással kapcsolatban vonzó cikk-
ben ismerteti a nomád művészetet, Bernáth Aurél Ferenczy Károly egyik reme-
kének, a „Három Királyok"-nak mély elemzését ad ja , Kállai Ernő Ferenczy 
Noémi két gobelinjéhez fűz érdekes megjegyzéseket, Höllrigl József pedig egy a 
Nemzeti Múzeumban felfedezett , márványlapon készült festményről muta t j a ki 
alapos felkészültséggel, hogy az a XVI. századbeli kiváló német festőnek, Elshei-
mer Ádámnak eddig ismeretlen műve. Jajczay J ános világos és élvezetes tanul-
mányában ismerteti Vidovszky Béla rokonszenves művészetét, Bierbauer Virgil 
pedig az ú j olasz építészetről írt kimerítő tanulmányt . Mindkét cikket gazdag 
illusztrációs anyag kíséri. Mihalik Sándor egy Göteborgban lévő XVI. századi 
gyönyörű kehelyről muta t j a ki, hogy az magyar mester műve. Farkas Zoltán 
Medgyessy Ferenc ú j szobor-emlékműveinek szentel cikket. 

Jahresmappe 1935. Deutsche Gesellschaft fü r christliche Kunst. München. 
; Egy év német egyházművészeti termelésén végigtekinteni nagyon tanulságos. 
Az építészeti a lkotások mindegyikén az ú j kor hangja csendül meg. Nincs már 
stílusismételgetés, nincs újromán, újgót , újbarok templom. Berlinger wildenwarthi 
temploma nagyszerűen beilleszkedik a tájba. Büchner treischilingeni temploma 
széles síkú, alig á t tör t toronyszerű homlokzatával, Schneider bochumi temploma 



szintén ilyen, az egész homlokzat szélességében kiterjedő, ügyesen tagozott hom-
lokzatával, Böhm kölni temploma a sima falak égbetörő tömegével, egy másik 
temploma az egyiptomi pylonokra emlékeztető hasábok közé szorított jó hatású íve-
lésekkel éri el a szakrális jelleget. A szobrászatban Bauer, Pausewang, Sutor, 
Nolde, Renner expressionizmusa mellett Wadere , Hensler, Hinterseer, Lang, Stingl 
klasszikusan szép a lak ja iban gyönyörködhetünk. Az iparművészet köréből, a csip-
kék, ötvösművek, ablakfestmények világából is ú j szellem árad felénk. A modern 
művészet és szakrális jelleg e ta lálkozásának csak örülni tudunk, 

Mihályi Ernő. 

Néprajz. 
Bodor Antal: Honismeret könyve. — Kiadja a Magyar Társaság Falukuta tó 

Intézete. Budapest, 1935. 8°. 160 lap. Ára fűzve 3 P. 
Ez a kötet a honismeret és a fa lukutatás körébe tartozó cikkek gyűj temé-

nye. Az egyes tanulmányok röviden összefoglalják a hazai és külföldi régebbi és 
ú jabb honismertető mozgalmak történetét, módszert és útmutatást adnak az ada t -
gyűj tésre és feldolgozásra. Nagyon sok ér tékes szempontot ta lá lunk pl. Szendrei 
Zsigmond (A néphagyományok gyűjtésének módszere), Luby Margit (A népra jz i 
gyűj tés módja . Parasztrendtar tás , Falucsúfolók), Mészár Oszkár (A községi mono-
gráfiákról) és mások cikkeiben. Külön érdeklődésre tar tha tnak számot Váradi 
József (Széchenyi és a honismeret), Fodor Ferenc (A szülőföldismeret), Barabás 
Endre (A falukutatás és a tanítók), Cholnoky Jenő (Mit és hogyan kell a túris-
tának gyűj teni?) cikkei is. A külföldi fa lukutató mozgalmak (Szeibert János, A 
német, orosz és amerikai falukutatás. Lükő Gábor, A román „monografisták" 
falukutató munkája) ismertetése után jól esik olvasnunk a falukutatással foglal-
kozó hazai szervek (Magyar Szociográfiai Intézet, Turul-Szövetség, Országos 
Széchenyi-Szövetség, Cserkészek, „Fiatal Magyarság", A sárospataki főiskola fa lu-
szemináriuma, Pro Christo Diákszövetség) munkájáról való beszámolókat is. A 
sokszínű, gondolatébresztő és munkára ösztönző kötetet mindenkinek a legme-
legebben ajánlom. 

Heinrich Réz: Bibliographie zur Volkskunde der Donauschwaben. = Schrif-
tenreihe der Deutschungarischen Heimatblätter, geleitet von Franz Bäsch. Band I. 
Budapest , 1935. 8°. 156 lap. 

Az érdemes szerzőnek ez már a második könyvészeti munkája . A felső-
magyarországi németség népra jzának alig egy éve megjelent bibliographiája u tán 
most a dunai svábokét a d j a közre, melynek függelékében a nyugatmagyarországi 
anyag is szerepel. így az erdélyi szászokat kivéve Nagy-Magyarország, Bosznia és 
Észak-Szerbia minden német nyelvszigetének néprajzi könyvészetét Réz szorgal-
mas munkásságának köszönhetjük. — A jelen kötetben röviden ismerteti a szerző 
a magyarországi német telepítés történetét, m a j d a szokásos csoportok keretében 
(I. Allgemeines. II. Volks- und Stammesart, Familienkunde. III Volkssprache und 

Volksdichtung, IV. Volksglaube und Volksbrauch, V. Sachvolkskunde) elhelyezi 
az 1762 számból álló irodalmi anyagot. Mint minden idő előtt k iadot t bibliogra-
phia, ez is hiányos anyagot tartalmaz. Nem is lehet másként, hiszen a dunai né-
metség néprajz i emlékeinek erőteljesebb feldolgozása csak néhány évtizede indult 
meg. Nem célunk itt az egyes csoportokban található hiányokat részletezni, csak 
ar ra utalunk, hogy nagy kár volt (1935-ben megjelent munkáról lévén szó!) az 
anyaggyűj tés t már 1932-ben lezárni. A nyugatmagyarországi rész így meglehető-
sen csonka. A népi játékok fejezete Schmidt és mások újabb cikkeinek, néhány-
alapvető régi és új munkának h í ján még a legszerényebb mértéket sem üti meg. 
A gyakorlati célokra mindamellett jól használható munka hiányait azonban egy 
nagyobb cikk keretében még idejekorán pótolhat ja a szerző. 

Dr. Karsai Géza. 



Földrajz. 
Dr. Szabó János: A mai Amerika. — A Szent István Társulat kiadása. 
Szerző húsz évi amerikai életének tapasztala ta i t foglalja össze ezen könyv-

ben. Az egyes fejezetek színe9 moziképek min tá já ra ál l í t ják elénk a mai Amerika 
legjellemzőbb vonásait, A két utolsó fejezet pedig kimerítő képet ad a katolikus 
egyház helyzetéről Amerikában és végigvezet bennünket a nyugatamerikai ma-
gyarság számos és népes telepén, a mint oda szakadt véreink az óhazából, a 
Szent Imre-évről hozott mozgóképeken lelkesednek. A komoly dolgokról szóló 
könyv mindvégig érdekes, lebilincselő olvasmány. 

T. A. 

Nevelés. 
Mayer Blanka: Magyar nyelvi oktatás a Székesfővárosi Irányító Polgári 

Leányiskolában, — A Budapest Székesfővárosi IX., Mester-utcai Irányító Polgári 
Iskola kiadványai . Szerkeszti : Loschdorfer János, szakfelügyelő- igazgató. Buda-
pest, 1935. II. kötet. 193 lap. 

A polg, iskolai tan terv egy fejezetét kap juk ebben a műben egy kiváló ne-
velő és lelkes tanár tollából, a polg, iskola fe j le t t módszerének szellemében, a 
száraz betűből irányító életté varázsolva. 

Első fejezetében az olvasmányt tárgyal ja 10 fokozatra osztva. Minden törek-
vése odairányul, hogy egy-egy olvasmány-óra lélekalakító élmény legyen. E cél 
elérésére kitűnő eszközöket a jánl , de óvakodik a sablonizálástól, az egyéni élve-
zetet korlátozó minden felesleges magyarázgatástól. A munkáltató-iskola szelle-
mében az öntevékenységnek nagy szerepet szánt. Ezen a téren, módszerbeli felfo-
gása következtében, optimista. Nem t a r t j a eléggé szem előtt, hogy a polg. iskolák 
tanulóinak összetétele oly vegyes, hogy ál talában nem lehet azt az önálló gondol-
kodást és tudományos lelkesedést elvárni, amelyet ő, ta lán tapasztalatból, feltesz» 
Az ú. n. kötelező házi olvasmányok tárgyalásánál az egyedül helyes, de költsé-
ges e l já rás t óhaj t ja , mely szerint ugyanabban az időben az egész osztály ugyan-
azt a művet olvassa, mert az elmélyítés eszközei (pl. közös tárgyalás, egymás-
közti beszélgetés ®tb.) csak így teljesek, 

A következőkben a nyelvtan tanításáról a helyesírás és helyes nyelvhaszná-
lat meggyökereztetéséről tárgyal a tanterv, érett pedag. felfogás és a munkáltató-
iskola szellemében, mindenütt a részletekbe hatolva. Mindenkit meggyőz, hogy a. 
„száraz nyelvtan" is tele lehet élettel, csak lelkes, hozzáértő tanár kell, aki t u d j a 
a polg. iskolai nyelvtanítás célját, ismeri módszerét és meg meri rostálni anyagát. 
(Kitűnő sorai épp ezt a célt szolgálják.) Helyesen mutat rá, hogy a magyar nyelv-
tanításban függetlenedni kell az idegen nyelvtanítás módszerétől és elméletétől. 
(23. 1.) De a magyar nyelvnek önálló szempontú tárgyalása nem a jövő kérdése, 
mint Szerzőnk mondja. Ezt a nyelv. tud. jórészt elvégezte, csak a tankönyv-írók-
nak is tudomást kell erről szerez,niök, amire már van nem egy példa. (így pl. ma 
már anakronizmus állítmánykiegészítőről beszélni, mint ezt a Szerző is 
teszi — 22. 1.) 

Magyarszakos tanárhoz méltó lelkesedéssel beszél a nyelvtisztítás szüksé-
gességéről. Jó l tudja , hogy az iskolai nyelvoktatásban és nem a tudós társaságok-
ban dől el a harc, amely a nyelvtisztaságért folyik. A küzdelem nem csupán a 
magyar szaktanár dolga, hanem a többi tanároké is. (Jó példa a legfontosabb!) 
A munkáltató-iskola tanulóinak egymást ellenőrző versenye itt igen hatásos esz-
köz lehet . , 

Nagyon értékes a fogalmazás pszichológiájáról, a fogalmazás tanítás tör té-
netéről és gyakorlatáról szóló fejezet. 

A könyv második felét egészen részletes, kitűnő tantervezetekkel foglalják 
le, amelyek magukban foglal ják a polg. iskolai magyar nyelvoktatás egész anya-
gát. 

A polg. iskolai tanárok hálásak lehetnek a Szerzőnek, aki kiváló müvével 
sok munkát vesz le vállukról. De egyéb középiskolai magyarszakos tanárok is* 



kiknek nem állanak hasonló, de sa já t anyagukhoz és körülményeikhez simuló 
művek rendelkezésükre, igen jó, segítséget ta lál tak e műben. 

Természettudomány. 
Lenz János S. J.: Az egek hirdetik. — Budapest, 1936. 

P, Lenz a képzelet szárnyain nagyszerű és élményekben gazdag ki rándu-
lásra viszi az olvasót a csillagvilágba. Végig vezet bennünket a naprendszeren, a 
bolygók, az üstökösök, a meteorok, ma jd az állócsillagok, a te jú t és a távoli 
te jútrendszerek csoportjain. Költői fantáziával festi le a csíllagvílág csodáit, él-
vezetessé t u d j a tenni a hosszú utazás fáradalmait . Nem mulaszt ja el sehol az 
olvasó figyelmét felhívni a Teremtő nagyságára, és megtanít a meddő természet-
imádás helyett Isten kezemunkájában az Ö végtelenségét csodálni, A jezsuita 
csillagászat ismert alaposságával, ismeretbőségével, a legújabb eredmények fel-
használásával t á r j a fel azt a megdöbbentően nagy, szinte emberfeletti nagyságú 
képet a világmindenségről, melyet a modern csillagászat a legutóbbi évtizedek 
felfedezései a lap ján kialakított . Ezen új, csodavilág a művelt közönség előtt tel-
jesen ismeretlen. Kívánatos tehát, hogy P, Lenz könyvét minden művelt ember 
elolvassa, 

A K. M. Természettudományi Társulat Évkönyve 1936-ra. 
A természettudományok barátainak nagyon a jánlható Évkönyv a naptáron 

és a csillagászati táblázatokon (gömbhalmazok, kettőscsillagok, ködfoltok) kívül 
tar talmazza még az elmúlt év csillagászati eseményeit, a nemzetközi természet-
tudományi kongresszusok, gyűlések, centenáriumok és emlékünnepek ismertetését, 
az elhunyt természettudósok nekrológját és a Nobel-díj jal kitüntetett biológusok 
rövid jegyzékét. T. A. 

Vegyes. 
Paul Wolff: Vom Sinn der Ehrfurcht. — Verlag J . Kösel—Fr. Pustet, Mün-

chen. — 125 lap. Ára amatőrkötésben 2.50 RM. 

Je len mű az alázatos tisztelet értelméről, jelentőségéről doktori értekezés, 
amelyet a bonni egyetem kat. hi t tudományi ka rán nyúj to t t be a szerző, és ame-
lyet mint doktori ér tekezést az említett kar el is fogadott. Nem akar a szó leg-
szorosabb értelmében pusztán tudományos munka lenni, hanem középúton halad 
az elvont tudomány és a mindennapi élet között. Abból a kölcsönös hatásból fa-
kadt , amelyet az élet és a tudomány gyakorol egymásra. Ez az alázat egyike a 
legfontosabb életelemeknek. Rámutat ez az erény a legfelsőbb Lényre, Istenre és 
megérteti az emberrel, hogy egyedül ő az abszolút, az ember pedig a földből alko-
to t t teremtmény. Nemcsak azt a nagy távolságot muta t ja meg, amely Teremtő és 
teremtmény közt fennáll, hanem fe l t á r j a egyúttal azt a viszonyt és azt a kap-
csolatot is, amely az embert Istenhez fűzi. Ennek a t iszteletnek birtoklása a te-
remtménynek legnagyobb kincsei közé tartozik, a hiánya pedig eltávolít Istentől. 
Sokat követel ez az erény az embertől: tel jes odaadást és engedelmességet Isten-
nel szemben. így lesz az életnek igazi gyökere, amelyből táplálkoznia kell a val-
lásnak, és amelyről nem szabad elszakadnia a hi t tudománynak, 

Dr, R. Egenter; Das Edle und der Christ. — Verlag J . Kösel—Fr. Pustet , 
München, — 143 lap. Ára amatőrkötésben 2.80 RM, 

A passaui hit tudományi főiskola erkölcstantanárának jelen műve lényegé-
ben az említett főiskolán tar tot t előadásokat tartalmazza. Nem kimerítő tudomá-
nyos kutatások a lap ján készült, nem hitvédelem, nem is akar vitázni, csak a r ra 
a k a r j a rábírni az olvasót, hogy gondolja át egyszer, milyen nagy értékeket r e j t 
magában a kat, ker. vallás, és hogy kellően méltassa ezeket, Nietzsche, M, Sehe-



1er és N. Hartmannal szemben mindenek előtt megál lapí t ja a szerző a „nemes"-
nek igaz fogalmát. Ennek a résznek a fejezetei: A „nemes" szónak soraa; ki nem 
elégítő feleletek e kérdésre, mi is a nemes; mit nevezünk mi nemesnek; az er-
kölcsi nemesség; a nemes ember, mint az erkölcsösség célja. A második rész a kat . 
kereszténységben re j lő nemességnek jelentőségével foglalkozik. Fejezetei : Lehet-e 
a kat . kereszténység nemtelen e rede tű? A kat. kereszténységnek nemesnek kell 
lennie. Oka: a kegyelmek, Krisztus nemessége. Az első rész a nemeslelkű ember-
n e k természtes eszményképét mu ta t j a be, a második rész pedig az t bizonyítja, 
hogy a kat, ker, ember, aki magában kialakí t ja ezt a nemes embert, az egyúttal 
előkészíti annak az ú t j á t is, hogy Krisztusnak örömhíre eljusson a Krisztussal 
szemben idegen világba is. — rsm — 

Lexikon, 
Der grosse Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben. 4., völlig neu-

gearbeitete Auflage von Herders Konversationslexikon. 12 Bände und 1 Wel t -
und Wirtschaftsat las. XII. Band; Unterführung bis Zz. — Herder, Freiburg i. Br., 
1935. — VI lap, 1702 hasáb szöveg, 144 hasáb melléklet, 23 színes a lapra jz és 
térkép, 6 színes melléklet , 1613 kép . Ára 34.50—38 RM. 

A freiburgi Herder-cég nagy művét befejezte. A 12, kötettel te l jes a „Nagy 
Herder", az egészen ú j típusú lexikon. A közmondás azt t a r t j a : „Ha a vége jó, 
minden jó." Kétség sem férhet ahhoz, hogy a „Nagy Herder" befejezése jó, sőt 
ennél is több: pára t lan . Teljes el ismerés illeti a kiadócéget és a munkatársakat . 
Tel jes elismeréssel kel l nyilatkoznunk az egész műről, A „Nagy Herder" azon-
ban nemcsak azér t kiváló, mert a befejező kötet is az; mindenegyes kötetéről 
.külön-külön is az t kel l megállapítanunk, hogy hűséges jóbarát . Hit és akara t , 
tudomány és gyakorlat i érzék, é let tapasztalat és az élet ismerete ír ta ezt a művet 
a mindennapi élet számára. J e l en kötet pedig ennek a műnek koronája . Új tí-
pusú lexikonnal á l lunk szemben, amely azonban mégsem új, hisz 12-szer állt má r 
a nagy világ elé, 12-szer ismertették és mutatták be és mondták ki róla az íté-
letet, hogy egyedülálló, felülmúlhatat lan, hogy mindenkinek, aki csak teheti, meg 
kellene szereznie. Nem ismertethet jük a most megjelent utolsó kötetnek összes cím-
szavait, csak az ú, n. keretcikkek közül sorolunk fel néhányat ; a sok kincs 
közül néhányat ragadunk ki. I lyenek: az őskereszténység, szerzői jog, atya, bűn-
tény, közlekedés, versailles-i szerződések, biztosítás, szerződések, vitalízmus, nép, 
népszövetség, népek joga, népnevelés, népszokások, népművészet, népdal, tánc, 
népviselet, előnevek, isteni Gondviselés, érték s valuta, címer, mosás, vízgyógyá-
szat, váltó, karácsony, bor és bortermelés, világnézet, világháború, lakás, seb és 
sebészet, csoda, fog és fogak ápolása, újság, kamat , cég stb. E felsorolt szavak 
is igazolják, hogy a „Nagy Herder" -nek utolsó köte te méltó a többi testvéréhez: 
ez is tud az élet különböző kérdései re tanácsot adni, tud vezetni, oktatni. Az egyes 
keretcikkeket sem t u d j u k itt bővebben ismertetni és kifejteni. Külön csak a világ-
háborúról írt kere tc ikkre mutatunk rá , hisz ezt a nagy történeti eseményt különös 
gonddal és alapossággal tá rgya l ja 59 hasábon át. Szó van benne a világháború 
jelentőségéről, okairól , a háború kitöréséről, hadászat i lefolyásáról, az egyes had-
seregekről s azok vezérkaráról , a mozgósításról, az egyes háborús évek eseménye-
iről, a tengeri- és légi háborúról, a gyarmatokban lefolyt háborúról, háborús t a -
pasztalatokról, a háború hatásairól és következményeiről, a Szentszék magatar tá-
sáról a háború ide jén . Kiegészítik ezt a cikket statisztikai kimutatások, bő i roda-
lom, tervrajzok és fényképek. A mellékletek közül megemlítjük Velence, a verduni 
ütközet, az Egyesült államok, a Vierwaldstátti-tó, Bécs, Zürich térképeit s terv-
ra jza i t . A mű sok kiváló tu la jdonsága miatt mindenki tanulhat a „Nagy Herder"-
ből. Ezért kívánunk neki nagy s iker t s minél szélesebb körben való el ter jedést . 

Rs. 



RENDI HÍREK. 

A mai jelszavas világban, mikor mindenki új jelszavak után 
indult, nekünk csak egy jelszavunk lehet: Krisztus. Tőle indul ki a 
mi útunk és utasításunk. Minden munkánknak Krisztusból kell ki-
indulnia, akár lelki önnevelésünkről, akár a társadalom újjáalakítá-
sáról van szó. A népek apostola ezt a gondolatot nem kevésbbé viha-
ros és veszélyes időben így fogalmazta meg: Más alapot senki sem 
vethet, mint amely vettetett Jézus Krisztusban. (I. Kor. 3. 11.) Arra 
törekszünk, hogy Krisztus, az emberiség életének középponja, a mi 
vallásos, kulturális, társadalmi életünk középpontja is legyen, A szel-
lemi harcok fejlődése, amely körülöttünk lejátszódik, világosan mu-
tatja, hogy minden küzdelem ezen az egy tengelyen forog: Krisztuson, 
Vagy vele, vagy ellene. Mi vele megyünk, még pedig örömmel jelent-
hetem, hogy megerősödve. Folyóiratunk a második évtizedben már 
ötször indul évenkint, február, április, június, október és december 
15-én. Az új évtized első évfolyamát Pannonholmi Szent Mór, a ma-
gyar irodalom első munkása emlékének szenteljük, akit a szent király 
kegye ezelőtt 900 évvel emelt a pannonhalmi apáti székből a pécsi 
püspökség élére, s akit a két egyházmegye ez évben közösen ünnepel. 

Rómában az Anzelmianum és a Szt. Pál apátság dec. 13—15-én 
együtt ünnepelte Szent Béda 12. centenáriumát. Első nap Caronti 
pármai apát, a nagy liturgikus beszélt, akinek nagy érdemei voltak 
a mult évi első olasz liturgikus kongresszus rendezésében. A máso-
dik napon Pisani kuríálís püspök, a harmadik napon Pacelli bíboros 
államtitkár beszélt. Szent Béda élete történetéhez és munkásságá-
hoz fűzte gondolatait, A gyermekkorától kezdve szerzetes Szent Be-
nedek atyánk szerzetesi lelkületét, Nagy Szent Gergely bölcseségét 
és Szent Ambrus klasszicitását egyesítette magában, de a nagy egy-
házdoktor uralkodó vonása mindig a szerzetes jelleg, az elvonult-
ság es a bensőség maradt. A örök Róma lelkétől megtermékenyült 
friss angolszász nép nagy fia Szent Béda. Itt kezdett aztán az egy-
házról beszélni a bíboros. Szent Pál sírjánál gyönyörű hitvallással 
imádkozott az egyházért. Egy Istennel telített nagy lélek nyilatkozott 
itt meg. Imádkozott Péter hajójáért, melyet a nyomorúságos emberi 
hullámok állandóan csapkodnak. Imádkozott az emberekért is, min-
den emberért, aki vakon megy el az egyház, a világosság mellett. 
Si scires donum Dei! 

Meleg, családias ünnepség keretében ülte meg a rend Zalaapátí-
ban nov. 16-án a zalavárí apátság, az utolsó független magyar apát-



ság Pannonhalmához való csatolásának 50 éves fordulóját, amely 
meghozta az egész magyar bencés rend lelki egységét. Az egyesülés-
sel járó fellendülés mindjárt megmutatkozott a radai plébánia felál-
lításában, templomának felépítésében, sorozatos restaurálásokban s 
újabban a zalavári templom felépítésében. 

A celldömölki apátsági templomban márványtáblán örökítették 
meg a rend jótevőjének, a gróf Somogyi családnak emlékét, amelv 
Szűz Mária oltalma alatt várja a boldog feltámadást. 

A Magyar Paedagogiai Társaság Kelemen Krizosztom főapát 
urat a magyar közoktatásügy terén sok éven át szerzett érdemeiért 
tiszteleti taggá választotta. A főapát úr a vallásos nevelés értékeiről 
tartott nagyhatású előadásával viszonozta a megtiszteltetést. Az elő-
adás a Társaság folyóiratában is megjelenik. 

A Kat. írók és Hírlapírók Országos Pázmány Egyesületének köz-
gyűlésével kapcsolatos ünnepi vacsorán Kelemen Krizosztom főapát 
úr mondta a Pázmány-emlékbeszédet. A klasszikus ünnepi beszédet, 
melynek szokatlanul nagyszámú hallgatói sorában Glattfelder Gyula 
csanádí püspök, Hász István tábori püspök, Winchkler István keres-
kedelemügyi, Bornemisza Géza iparügyi miniszterek is ott voltak, a 
Nemzeti Üjság vezető helyen hozta. 

A kultuszminiszter Serédi Dénes esztergomi bencés tanárnak, 
szeretve tisztelt rendtársunknak, a c. gimnáziumi igazgatói címet ado-
mányozta. A kitüntetés a pontosságnak, a lelkiismeretes munkának 
példaképét, öt évtizeden át hűséges megtestesítőjét érte s tanítványai, 
barátai, rendtársai szívéből őszinte örömet váltott ki. 

Obláfus- és obláta-szövetség. 

Az Oblátus- és Oblátaszövetségek tagjait ez évben először kö-
szöntve az Ür Isten áldását kérem évi munkájukra. Ez a munka a 
Szabályzat értelmében főképen a lélek tökéletesebbé tevését célozza. 
Évről-évre a közgyűléseken számolunk be arról, hogyan élt a Szö-
vetség, mit tett és a kitűzött tervet hogyan tudta megvalósíani. De ez 
a közös munkára vonatkozik. A közgyűléssel kapcsolatban, vagy 
talán még inkább az évvégi hálaadó ájtatosságon lehet időt fordítani 
arra, hogy a magunk lelkébe nézünk és megvizsgáljuk, milyen ered-
ményt tudunk felajánlani az Istennek egy-egy év alatt. 

Viszont az év eleje önként kínálja az alkalmat arra, hogy tervez-
gessünk a jövőre. Most ezt kellene nekem is tenni, még pedig úgy, 
hogy azután a Testvéreknek módot adjak a teljesen egyéni programm-
készítésre. És amikor ezt szeretném is megtenni, pár vonásban ideál-
lítom, ebben az évben sokszor megtehetjük ezt, pannonhalmi Szent 
Mór életének néhány mozzanatát, mert ez segít majd abban, hogy 
erre az évre kedves tervet vigyünk az Ür elé. 



900 évvel ezelőtt lett Pécs püspökévé Szent Mór, pannonhalmi 
benediktinus, aki annál is nevezetesebb, mert származására magyar, 
születésére nézve Szent Márton egyházának volt a gyönyörűsége. 
Élete szentsége miatt pedig azért áldjuk az Istent, mert megmutatta 
az Űr, kinek hatalmas a neve, hogyan formálódik a kemény magyar 
lélek szelíd, alázatos, engedelmes szerzetessé és lesz életpélda sokak 
számára az életszentség útjain. 

A pannonhalmi káptalan nagy képe hirdeti a hét csók csodá-
ját, Szent Imre, a szűz herceg a legszentebbül élő szerzetest tünteti 
ki hét csókkal. Maga így magyarázza ezt meg édesatyjának, aki az-
után próbára is teszi Szent Mórt. — Az Istent szerető és ezért az 
éjszakai imaórát a Regulától is megengedett módon megnyújtó egy-
szerű szerzetes ott térdel az éjszaka csendjében a pannonhalmi 
templomban és elmerül Isten imádásában. Az Istentől és a szabá-
lyokban előírt szent csendtől nem tudja őt elszakítani az uralkodó 
szava és a neki járó tisztelet. — És amikor a második próba követ-
kezik: Szent István vádolja őt a szerzetesek testülete előtt, hogy 
uralkodójávai szemben tiszteletlen volt: előttünk áll az alázatos szer-
zetes, aki királya szavai ellen nem szól és így mutatja meg, hogy 
valóban szentül él, amint a szent királyfiú ezt már előbb tudta. 

Csak úgy általánosságban gondolva ezekre látjuk, milyen Istent 
szerető lelket ünneplünk ezen évben, a 900 éves jubileumában. De 
úgy is nézünk rá, mint a szabályokat mindenkor megtartó lélekre, 
aki még a földi királynál is többre tart ja az Űr akaratát, amely a 
szabályokból szól az emberek felé: Isten szava több mint az ember 
akarata, — Az önmegtagadás embere áll előttünk, aki virraszt, hogy 
Istenével lehessen, — Az alázatos lélek van előttünk, aki mindent 
el tud viselni, csakhogy az Ürnak kedve teljék benne. És hogy tel-
jes emberként láthatjuk őt, nézünk arra a nagy szeretetre, amely 
benne a testvérek iránt él, s amely arra bírja, hogy szóval, írással 
és példájával nemesítse őket az örök életre, A teljes férfiú szívé-
ben ott él a szeretet a haza iránt is, amint az itt született és itt élő 
Szentünk hirdeti nekünk. 

Jó lesz ebben az évben lelkünk elé hozni sokszor Szent Mórnak 
példáját. Hadd mutasson ő utat Istent kereső lelkünknek, aki e haza 
gyermeke, Szent Benedeknek hűséges tanítványa és a lelkeknek 
buzgó főpásztora volt. 

A Szövetségek életéről ebben az elmúlt negyedévben nincsen 
sok jelenteni valóm. A következő számunkban óhajtom ezt megtenni. 
Most csak arról az örvendetes eseményről számolok be, hogy Győr-
szentmártonban is megalakult már a Boldog Gizella pártfogása alatt 
működő Oblátaszövetség. Elnöknője özv. Kocsis Mihályné, társelnök-
nője Hernády Gyuláné, és titkára, aki egyben a többi teendőket is 
végzi, Bujáki Margit lettek. Az első felvételi szertartást a központi 
igazgató végezte 1935. november 3-án, amikor 52 tagot vett fel a 
jelentkezők sorából. 



HALOTTAINK. 

t Saly Brúnó Jenő. 

Szül. Lőcsön (Sopron vm.) 1864. okt. 23-án, megh, Komárom -
füssön (Csehszlovákia) 1935- nov. 6-án. 

Plébániai őrhelyén, az ősrégi Komáromfüssön, mely 1848-ig a 
pannonhalmi főapát örökös főispánsága alatt egyházi nemesszék 
(Sedes Predialis Nobilium) volt, halt meg nov. 6-án Saly Brúnó. 
Szüntelen tevékenységben, nem csökkenő erőben és tevékenységben 
meghaladta a 70 éves kort, de már az nem adatott meg neki, hogy 
46 évi munkássága után a derűs öregkor jól megérdemelt nyugalmát 
is élvezhesse. Az erős egyéniségek halálával: a munka csataterén halt 
meg. Egészsége az utóbbi hónapokban szemlátomást leromlott ugyan 
és időnként kisegítőre is szorult, de azért mindvégig a megszokott 
buzgósággal végezte hivatása teendőit, amennyire csak tudta. Régi 
szokása volt rendes időközökben berándulni a szomszédos Komá-
romba, hogy mint kultúrember a testi, mint buzgó lelkiember a lelki 
fürdő jótéteményeiben részesítse magát. Ezt tette egy nappal halála 
előtt is, de testi gyöngesége, beteg külseje rendtársaínak már nagyon 
feltűnt. Másnap házinépe szobájában a padlón elterülve találta és 
röviddel rá, hogy a szomszédos lelkész a még eszméletén lévőt az 
utolsó szentségekkel ellátta, csendesen kimúlt. Hálás és szerető hí-
vei és komáromi rendtársai kísérték utolsó útjára. Mi többiek Túl-
adunán csak szeretetünk és imáink virágait küldhettük a távolból a 
sírba utána. 

Negyedszázadnál tovább, 26 éven át volt a füssi hívek lelkipász-
tora. Midőn rendfőnöke 1909-ben számára ezt a hivatást kijelölte, ő 
készségesen vállalkozott rá, mert a lelkek szeretete és odaadó gondo-
zása emberi és papi jellemében gyökerezett. Bensőséges lelkiség jelle-
mezte őt, mely íntenzíve befelé élt, mely szerette a magányt és csen-
det és felülemelkedett a világ aranyfüstös csillogásain és sallangjain. 
De ez nem jelentett nála elfordulást a világtól. 20 éves tanári pályá-
ján, melynek legnagyobb részét — 16 évet — Győrött élte le, nem-
csak szaktárgyaival, a matematikával és fizikával, foglalkozott be-
hatóan, hanem az élet minden komoly jelenségét, a tudomány és mű-
vészet minden jelentősebb kérdését élénk figyelemmel és érdeklődés-
sel kísérte és így a világ és az emberek dolgairól megvoltak önálló 
és határozott ítéletei. Hogy mennyire nem volt egyoldalú szakember, 
mutatja pl, az a tény is, hogy egy időben elmerül a francia nyelv és 



irodalom tanulmányozásába is és nagyvakációít ismételten svájci 
francia nyelvterületen tölti el, hogy ismereteit e téren kibővítse és 
tökéletesítse. Akik pedig a vele való hosszabb érintkezés alatt lel-
kébe is mélyebben bepillanthattak, rendtársai és tanítványai, tudtuk 
róla azt is, hogy keblében nemesen és melegen érző, önzetlen és ál-
dozatrakész szív dobogott. Ezt az érdesebb külső néha pillanatokra 
eltakarta a felületes szemlélő előtt. Bölcsőjébe a földi sorsnak nem-
csak jóságos nemtői tették le adományaikat: a természet az epés, 
kolerikus vérmérsékletnek sötétebb vércseppjeit is beleoltotta ereibe. 
Ennek az idegalkatnak aztán nemcsak áldásaival: a jellemnek nyilt, 
határozott, kitartó és állhatatos irányával ékeskedett, hanem gyön-
géitől is szenvedett, lelki és testi visszahatásaiban egyaránt. De ő 
éber gonddal ragadta meg az önfegyelmezésnek minden eszközét, 
hogy nagyfokú ingerlékenysége a kísértés óráján — pedig hol van 
erre több ok és alkalom, mint az iskolában — az indulatnak heves 
lángjában ki ne lobbanjon. Erős, kemény fémjelzésű egyénisége nem 
hordta tenyerén a szívét. De amint természetadta lényét az aszke-
tikus léleknek bensősége, Isten- és emberszeretete enyhítette, szelí-
dítette, komoly oktató- és nevelőmunkáját is mindenkor a tanítvá-
nyaihoz való szeretetének melege hatotta át. És az visszhangra talált 
az ő szívükben is, főleg azokéban, kik neki, mint osztályfőnöküknek, 
éveken át voltak különös nevelő gondjaira bízva, A gyermek, az ifjú 
a maga romlatlanságában, természetes ösztönösségében igazságosab-
ban, sokszor élesebben tudja megítélni és értékelni följebbvalóját, ta-
nárát, mint általában gondolnók. Ritkán igazságtalanul elfogult vele 
szemben, amint önmagával szemben sem. Jólesik neki, ha szabadjára 
engedik, de azért korántsem becsüli azt, ki vele szemben gyönge és 
elnéző. Ellenben az emberséges szigor, mely sújtja a bűnt, de szereti 
a bűnöst, mely a büntetés sebét a megbocsátás balzsamával gyógyítja 
és az ifjúkor gyarlóságait és gyöngéit nem kérlelhetetlen vasmarok-
kal, hanem türelemmel és megértéssel kezeli, azokat az érzelmeket 
váltja ki lelkükben, melyeknek nyomán a nevelés áldásos gyümölcsei 
érnek: az üdvös félelmet és tiszteletet, a becsülést és ragaszkodást. 
Az ilyen nevelőnek emléke eltörölhetetlenül él lelkükben egész éle-
tükön át és a vett jótéteményekért való hálájuk elkíséri őt a sírba. 
Ennek a hálának mécse világít a megboldogultnak sírján is. 

A lelkek üdvéért való buzgólkodását vitte magával az iskolából 
a lelkipásztori pályára is. Ez nem jelentett számára merőben új hi-
vatást, A maga lelkének buzgó gondozása, lelki olvasmányai és gya-
korlatai, a papnak intenzív belső élete ébrentartották, élesztették 
benne a buzgóságot és fogékonyságot másoknak lelkiüdve iránt is. 
Több éven át volt ifjúsági és templomi hitszónok és ekkép a paszto-
rációnak ezen ágában kellő gyakorlatot szerzett, sőt ezt irodalmi té-
ren is értékesítette. Főleg ifjúsági beszédei, melyek annak idején a 
„Szent Gellért" ifjúsági pasztorációs folyóiratban jelentek meg, ér-
tékes mintái ennek a műfajnak. Bennük kiváló pedagógiai érzékkel 
értékesíti iskolai tapasztalatait és alkalmazza az egyházi beszéd álta-
lános formáját az ifjúság lelki világához és szükségleteihez. Témái-



nak megválasztásában és kidolgozásában konkrét érzékkel ragadja 
meg a diákifjú külső és lelki életének minden mozzanatát és ekkép 
a hit és erkölcs tételeit nem elvontan, hanem az if jú életébe beál-
lítva fejtegeti. És tartalmas, magvas tanításait nem színtelen, baná-
lis módon (aminővel az egyházi beszédekben oly gyakran találko-
zunk), hanem színesen élénk, eredeti és sajátos stílusban adja elő, 
mely a hallgatót azonnal megragadja és mindvégig leköti. Beszédei-
nek elhangzásakor — amint azt a legkülönbözőbb helyekről való 
pedagógusok megerősítették — elég volt a hallgatónak a bevezetés 
néhány mondatát hallania, hogy a stílusról azonnal ráismerjen a 
szerzőre. 

Korban megérve, élettapasztalatokban meggyarapodva, új hiva-
tásához szükséges tudással és buzgósággal felvértezve indult java 
férfíkorában a lelkipásztori pályának. Talán veleszületett és a kor-
ral erősödő hajlamának is engedett, midőn a zajosabb iskolából a 
falusi parókiának csendjébe vonult el. De az iskolát továbbra is 
szerette. Hadba vonult tanítóját maga helyettesítette, Egytanerős 
iskoláját három tanerőssé fejlesztette. Sok időt töltött naponként az 
Oltáriszentség imádásában. Hívei lelkében főleg a szent olvasót s a 
tisztítótűzben szenvedő lelkekért való imádkozást gyökereztette meg-
A hosszú idő, melyet Füssön eltöltött, a mellett szól, hogy híveinek 
szentelt áldásos tevékenysége közepette jól érezte magát. Midőn 
1918-ban a cseh megszállással sok minden megváltozott körüle, ő is, 
mint komáromi társai, a rendjének és a magyarságnak tartozó köte-
lességeihez híven megmaradt immár idegenné vált plébániai őrhelyén. 
Előhaladott korával, érdemes munkásságával rászolgált volna arra, 
hogy hazájába visszatérhessen és kényelmesebb, esetleg nyugalmi ál-
lásban élhesse le még hátralevő napjait, ha rendfőnöke előtt ezt az 
óhaját kifejezte volna. De ő élte végéig szilárdan kitartott hívei mel-
lett, bár az ő szívét is hasonló fájdalmas érzés járhatta át, mint a 
néhai hontalan száműzöttét, aki „annyira megszerette Rodostót, hogy 
Zágont nem tudta felejteni" . . . 

És most idegen földben pihen, melyet a jelenben csak a hazafias 
remény szálai fűznek hozzánk. De azért megtalálta magához legmél-
tóbb földi végállomását: hívei közt pihen, kiknek mint lelkiatyjuk oly 
hosszú időn át osztogatta a lelki-testi áldást, kikhez a szeretetnek és 
hálának bensőséges kötelékeível fűződött. Az ő kegyeletes hálafo-
hászuk egyesül rendtársainak imáival, hogy áldásos földi munkás-
sága után adja meg az Ég testének a földben és lelkének a másvilá-
gon az örök békét és nyugalmat. 

Kemény Kolumbán dr. 



t Molnár Bertalan Vidf 

(1878. jún. 11.—1935. nov. 7.) 

Egyszerre két halottat is sirattunk. Ugyanakkor, amikor Komá-
romból Saly Brúnó halálát jelentették, Budapestről azt az értesítést 
kaptuk, hogy Molnár Bertalan a békesség álmába szenderült. 

• 

Győrszentivánon született a Skerlanitzok népes családjából. 
Szülei kilenc gyermeket neveltek fel. Ő a nyolcadik volt a testvérek 
között. Az egyszerű, gazdálkodó szülők a nagy család miatt a leg-
jobb akarat mellett sem tudták volna iskoláztatni komoly törekvésű, 
zárkózott természetű, de nagyon jószívű fiúkat. Ezért katonalelkész 
nagybátyja, Molnár Vid Bertalan vette pártfogásába a taníttatás 
ügyét. így került ő a győri bencés gimnáziumba. A hatodik osztály 
elvégzése után 1897-ben Pannonhalmán novíciusként magára ölthette 
a bencés reverendát. 1904. jún. 27-én szentelték áldozópappá. — 
Tanári működését Sopronban kezdte. Tizennégy évig működött ott. 
Szelídlelkű, kedvesmodorú egyéniségére később is szeretettel gon-
doltak vissza diákjai. 1918-ban főmonostorí házgondnok lett Pannon-
halmán, Hűséges gondnoka, bátor őrizője maradt a főmonostornak a 
kommunizmus napjaiban is, amikor vörös katonák dorbézoltak itt. 
A sok izgalom nagyon megviselte a szívét. Ezért csendesebb munka-
körbe vágyódott: vissza a középiskolába, ahol derűs nyugodtsággal 
taníthatja majd mégegyszer a görög alfabétumot! De Kőszegen már 
csak egy évig tanárkodhatott. 1922-ben ismét Pannonhalmára került. 
Visszahívta őt a Szenthegy, hogy még nehezebb munkakörben bizo-
nyítsa be hivatásszeretetét. Mint a rendi novíciusok magisztere és a 
klerikusok spirituálisa és egy ideig prefektusa is nyolc évig nevelte 
szent Rendünk ifjúságát, jövőjét, 1930-ban saját kérelmére felmen-
tették a számára már megerőltető állásból és a központi főpénztár 
kezelésével bízták meg. Ezt a tisztséget négy évig töltötte be nagy 
lelkiismeretesen. 1934, tavaszán súlyos vakbéloperáción esett át. A 
műtét sikerült is. De egyik bajt a másik követte. Most meg vesekő-
bántalmak léptek fel. A szívgyengeség miatt újabb műtétet nem le-
hetett rajta végrehajtani. Balatonfüreden és Budapesten kezelték 
egyre súlyosbodó baját. November elején trombózis következtében le 
kellett vágni egyik lábát, ő Isten akaratát látta az orvosok akaratá-
ban és nyugodtan beleegyezett a műtétbe. Segíteni azonban már így 
sem lehetett rajta. A súlyos műtét csak néhány nappal hosszabbította 
meg gyötrelmes életét. 

Molnár Bertalan a zajtalanul, reklám nélkül dolgozó kötelesség-
teljesítés embere volt. Nevét nem igen ismerték a rendi élet keretein 
kívül, de annál őszintébb tisztelettel viseltettek iránta rendtársai. 
Magiszternek lenni nehéz dolog. Hiszen olyanokat kell nevelni, akik 
maguk is hivatásos nevelők akarnak lenni. Éppen ezért a magiszteri 
állás határozott, biztos ítélőképességet, az aszketikus eszközök alkal-



mazásában nagy körültekintést, az Ür ügyéért való őszinte lelkese-
dést, feddhetetlenséget és soha nem lankadó szeretetet követel. Az ő 
helyzetét az is nehezítette, hogy olyan időben volt magiszter, amikor 
egyrészt a világháborús éveknek és az összeomlás idejének a szemi-
náriumi életre tett zavaró hatását kellett megszüntetni, másrészről 
pedig már egyre gyakrabban felbukkant a közelgő reformnak a híre. 
Molnár Bertalan puritán egyszerűséggel, meggyőződéses odaadással 
töltötte be ezt a hivatalát is- Bölcs mérséklettel arra törekedett, hogy 
megértesse a régi idők szellemét, de ugyanakkor ébren tartsa új idők 
beköszöntésének szükségességét. Neki nem volt külön nevelési rend-
szere, A jól kipróbált régi rendszerekhez alkalmazkodott. A lelkiek-
ben való buzgóságot és a napirend lelkiismeretes megtartását köve-
telte meg elsősorban növendékeitől. Nemcsak szóval nevelt bennün-
ket, hanem a saját jó példájával is. Nem lehetett a buzgóságban őt 
felülmúlni. Mikor pl. félhatkor kezdődött a reggeli közös imádság, 
ő már negyedhatkor megjelent a káptalanban. 

Ismerte, figyelemmel kísérte a reábizottak minden ügyét, mégis 
mintha a novíciusok, a Rend legifjabb fiai álltak volna a szívéhez 
legközelebb. Az elhagyott édesapa tekintélytparancsoló szigorával és 
az édesanya találékony szeretetével igyekezett boldoggá, családiassá 
tenni a noviciátus hangulatát. Szent komolysággal iparkodott meg-
valósítani azt a feladatot, amelyet Szent Benedek a ,,sympecta"-ra, 
a magiszterre bízott. Éppen ezért marad felejthetetlen emlék az, hogy 
ez a mindig fegyelmezett magatartású férfi néhanapján teljes közvet-
lenséggel tudott résztvenni a novíciusok játékaiban, a métázásban és 
a tekézésben. 

Gyakorlatias irányú, sok pepecseléssel járó elfoglaltsága mellett 
szakított magának időt arra is, hogy a tudományos eredmények fel-
használásával a nagyközönség előtt is ismertesse a nyugati szerzete-
sek atyjának, Szent Benedeknek dicső alakját és immár ezernégy-
százéves Reguláját, A ,,Pannonhalmi Szemle" hálás érte, hogy éppen 
a rendi magisztertől kapott tanulmányokat „Szent Benedek", „A Re-
gula viszonya a korábbi és az egykorú regulákhoz" és ,,A Regula 
szövegtörténete" címen, A mai követelményeknek megfelelően kiadta 
a Regula latin szövegét és magyar fordítását. Ügyszintén átdolgozta 
a növendékek imádságos könyvét, a ,,Libellus precum"-ot is. Az 
„Eucharisztikus Értesítődben „Szent Benedek és az Oltáriszentség" 
címen jelent meg értekezése. 

Amilyen átlátszó, tiszteletreméltó volt minden cselekedete, és 
amilyen hűségesen ragaszkodott szent Rendjéhez, olyan épületes, 
szent volt a halála is. Halálával is utánozta a nagy Rendalapítót. 
Halála igazán „benedekí" halál volt. így teljesítette önmagán elmél-
kedéseinek gyakori jelmondatát: az igazak halálával szálljon vissza 
lelkem a Teremtőhöz! 

Halálos ágya mellett ott virrasztott három rendtársa, akik az 
ő növendékei voltak, és mindvégig mellette volt édestestvére, apá-
cahúga. Egyik lelkígyermeke megörökítette a boldog halált meg-
előző agóniát. A Gondviselés iránt való hálából és mindnyájunk 



számára való vigasztalásul leközöljük a naplószerű visszaemlé-
kezést. 

„Az operáció előtti napon meglátogattam. Érdeklődése még 
akkor is kiterjedt apró-cseprő dolgainkra, mintha nem is az örökké-
valóság partja integetne feléje. , , Vagy talán mindennapi életében 
is inkább az eget látta, és ezért ez a gyermeki nyugalom? 

. . .Haldoklik, hallom halála vigiliáján. Este 9 óra tájban sietek 
a klinikára, hogy még életben találjam mesteremet. Siettem, hiszen 
oly titok várt rám, amilyennel eddig még nem álltam szemben. A 
halál volt ott és én nem féltem tőle. 

A szoba ajtaján is átüt a beteg nehéz lélekzése. Szótlanul állok 
á g y á n á l . . . Lelkemet lenyűgözi az élet és halál küzdelmének meg-
pillantása, Elmélyedésemből a kedves beteg szenvedése ver fel. Lel-
kéből a fohászok, mint a sötét éjszaka fényívei és szikrái pattannak 
az ég felé. Ajkunkon felhangzik az egyház imádsága az isteni irga-
lomról: magasztaljátok az Urat, mert az Ür jóságos és örökkévaló 
az ő irgalmassága.. . Gyötrelmeimben az Ürhoz fohászkodtam és 
meghallgatott engem. . . Az Ür az én segítőm.. . Üdvösséges az Úr-
ban b ízn i . . . A gyötrelmek körülvettek engem, mint valami méhraj, 
de az Ür megszabadít engem . . . Az Ür az én erősségem és dicső-
ségem, az Ür az én ü d v ö s s é g e m , . í g y száll az imádság követségbe 
előhírnökként Isten trónusa elé. 

Kissé elhallgatunk az imádsággal . . . de a beteg csakhamar kéri, 
hogy imádkozzunk és ő is velünk imádkozik. A fohászimákat szün-
telenül sóhajtja. A lélek erőfeszítése a test utolsó erejét is igénybe 
vesz i . . . gyorsan, nehézkesen szedi a lélekzetet. A lélek diadalmas-
kodik a test kínlódásán. Lelkem tágranyílt gyermekszemmel feled-
kezik a soha nem látott c sodára . . . Oly jó itt lenni! A halál nem 
mumus , nem ijeszt; itt a halál az élet kezdetét jelenti. A lélek már 
az örökkévalóság aj taját döngeti, minden nehéz lélekzetvétel az 
örökéletet elfedő kárpitot lebbenti meg, hogy az utolsó lélekzetvétel-
lel az örök jelen boldog titka táruljon fel előtte. 

Azt híhetnők, hogy nincs öntudatánál, de mindent hall és min-
denre készségesen felel. Milyen érdekes, vagy ennél sokkal több: 
az Ür különös kegyelme, hogy épen azok közül vannak mellette, 
akiket ő vezetett Jézus Szívének kegyelemforrásához. Mindegyikünk 
nevét elismétli, amikor hallja, hogy kik vannak nála. Bátorságot me-
rít abból, hogy vele vannak, akiket oly szeretettel nevelt. Majd azt 
gondolja, hogy az egyikünk el akar menni. Ezért szinte könyörögve 
szól: „nem kell elmenni!" — mintha attól félt volna, hogy magára 
marad küzdelmében. Haláltusája valóban küzdelmes volt. Az ördög 
nem nyugodott, de a lélek nyugalmát már nem zavarhatta meg. 
Hányszor rándult ráncba szeme szöglete, akár a test, akár a lélek 
gyötrelmének következtében. Kezében görcsösen szorongatta a szent-
olvasót, a raj ta levő keresztet sokszor megcsókolta. Néha meg éppen 
mellére állította és úgy nézte hosszas, nyugodt tekintettel. Mennyi 
mindent mondott neki most a kereszt! — Nagyon igaz, hogy kell 
segíség a haldoklónak utolsó küzdelmében, mert a test gyengesége 



bénítja a lélek erejét, de az ösztönösen kapaszkodik az imádság sza-
vaiba, Milyen hálás lesz ő fenn az égben apácahúgának és az ápoló-
nővérnek, akik annyi fohászt mondattak vele. S talán rólunk sem 
feledkezik meg! 

A szenvedés néha megrázta egész testében, a veríték szüntele-
nül gyöngyözött rajta. Ha nyugtalan volt és meg-megremegett, csak 
fejére tettük kezünket és csakhamar megnyugodott. Jéghideg kezét 
jóságosan pihentette kezünkben. 

Amikor már-már azt hittük, hogy itt van a megdicsőülés pilla-
nata, letérdeltünk ágya mellé és úgy imádkoztunk. Ilyenkor ránk-
nyitotta szemét és nézett, nézett hosszasan bennünket. Tekintete 
tiszta volt, a mély lélek sastekintete. Nem szomorkodott. Tudta, 
hogy meghal és hitte, hogy az örökélet ígérete teljesedik, 

Egy darabig néma szótlansággal hallgatta az ápolónővér szavait. 
Alig egy-két pillanat és minden átmenet nélkül szívből jövő imád-
ságként gyönyörű ének csendült el a nagybeteg ajkáról: „Imádlak 
nagy I s t enség . . . ! " Ezt a fölséges Istendícséretet végígénekelte. 

Hosszan tartott a halálküzdelem. Már rég az éjtszaka sötétsége 
borult ránk . . . neki az utolsó, melyet már csak az örök Nap fé-
nyessége oszlat szét. A mag elvettetett és új életre kél. A vég na-
gyon köze l . . . s benne a kezdet bontogatja szirmait. 

Föléje hajolok és úgy suttogom a fülébe: „Legédesebb Jézusom, 
ne légy bírám, hanem Üdvözítőm!" ő utánam mondja. Valamikor ő 
tanított erre a fohászra s most mi mondatjuk vele . . . Mikor föléje 
hajolok, átölel, hogy segítsek rajta. Istenem, bárcsak kifejezhettem 
volna ezzel a segítéssel minden hálámat, mellyel tartozom neki! 

Azután egyre elhalóbb hangon ismételgette az ünnepélyes, örök 
fogadalom fohászát: „Suscipe me, Domine, secundum eloquíum tuum 
et vivam et non confundas me ab exspectatione mea." Sokszor el-
imádkozta ezt és talán lelkében még úgy énekelte, mint valamikor 
az örökfogadalom letételének n a p j á n . , , 

A halál még mindig késik, a haldokló még tovább küzd . . . Az 
Ür Jézust várta, s míg nem jött, nem tudott meghalni- Kenyeret, az 
örök élet kenyerét kérte az utolsó út előtt. Reggel hat óra tájban 
el is hozta neki a kórház lelkésze. Édesen, bizalommal borult még-
egyszer itt a földön az Ür szent Szívére. A boldog egyesülés után 
hamarosan — úgy látszott — kialudt az öntudat mécsese és egy-két 
óra mill va lelke visszaszállt Teremtőjéhez . . . 

Igazán csak itt tudtam meg, hogy a halál fényszőttes, virág-
illatos ruhában is j á r h a t . . . Boldog az a testvér kinek ilyen halottja 
van! S boldogok lehetünk mi is, akikről ilyen szenthalálú testvérek 
emlékeznek meg odafent az égben!" Dr. Nemes Vazul. 

Sárkány Nyomda Részvénytársaság, Budapest, Horn Ede-utca 9. 
Igazgatók: Dr. Wes»ely Antal és Wessely József. 
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CALDKRONI és TARSA 
l á t s 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 I . 

Tel.: 81-1-48 (Haas-palota) Alapít. 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 teimérők. Fényké-
pészeti készülékek és cikkek nagy választékban. 

Sárkány Nyomda R. T. Budapest, VI., Horn Ede-utca 9. Tel.: 22—1—90. 



Balatonfüred Gyógyfürdő 
és Éghajlati Gyógyintézet 
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Húsvéti szerenád a bűnnek. 

( 0 felix culpa, quae talem habere meruit Redemptorem. 
Preconium paschale, Míssale Romanum.) 

Légy boldog, bűn, hogy Ádám s Éva 
megízlelte a tiltott almát, 
legalább így megmutathatta 
Urad bocsájtó bő hatalmát. 

Légy büszke, bűn, hogy kígyó szóra 
újabb teremtmény lett, a vétek; 
mi ellen az Ür önmagánál 
találhatott csak menedéket. 

Amúgy az Éden kerten kívűi 
nem pompázott volna a bőség 
s József magtára nem lett volna 
Izrael éhe ellen őrség, 

Jób nem tűrt volna példát adva, 
nem kellett volna Salamonnak 
a bölcsesége senkinek se 
és Dávid se hárfázott volna. 

És Mária, az Isten-kéznek 
remekbe készült vizsga-tárgya 
nem lett volna szűzi kivétel 
elefántcsont-toronyba zárva. 

Jézus pedig, az áldott Mester 
sohse jött volna le a földre, 
hogy sírt-repesztő húsvét reggel 
a vétkeinket eltörölje. 

Boldog vagy, bűn, lesóvárogtad 
a Magasságok Vérharmatját, 
ki megfizette Jehovádnak ^ 
adósságod minden kamatját. 
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És újra Atyának hivatja 
magát velünk az imádságban 
s megtért tékozlóknak vigalmat 
hirdet a szent, szülői házban. 

Húsvét van, alleluja, húsvét. . . 
Bárányból sütjük étkeinket 
s hozsannázzuk a legjobb Bárányt, 
ki elvette a vétkeinket. 

Húsvét van. Bűn, most te halj már meg! 
Feltámadt a Lélek kegyelme! 
Sötétülj el, éggel vitázó, 
Lucifer-párti ember-elme! 

Húsvét van. Bűn, szereped vége; 
él, Kit tébolyod megfeszíte 
s döfődj át te, dárdával, ember 
Barrabást is kívánó szíve! 

Húsvét van! Bűn, már nincs rád szükség; 
testvérünk már az Istenember!!! 
Halj meg azon boldog tudattal, 
mint folyó, mit elnyel a tenger. 



TANULMÁNYOK. 

Hária a l iturgiában/ 
Dr. P. 3ohner Domonkos O. S. B. 

Krisztus által az Atyához, ez a liturgikus imádságnak és életnek 
alapvonása. Ha bemutatjuk a szentmise-áldozatot, akkor a prefációban 
Istennek ,,a mi Urunk Jézus Krisztus által" mondunk hálát. A mise 
liturgiájának imádságai az Atyához fordulnak és ezekkel a szavakkal 
végződnek: Per Dominum nostrum, a mi Urunk Jézus Krisztus ál-
tal , . . Az orációk nagy tömegében csak 30 kivétel van, amely közvet-
lenül Krisztushoz fordul. Ezek az imádságok azonban legnagyobbrészt 
a 13. század után készültek. De még így ís megmarad mindig az emlí-
tett alapvonás: Krisztus által az atyához! 

Az üdvösség rendje és terve szerint azonban Isten Szűz Mária ál-
tal adta nekünk Krisztust. Őtőle vett fel testet a Szentlélek ereje ál-
tal és lett emberré, amint ezt a Crédóban énekeljük. Isten Máriát erre 
a hivatásra választotta ki és ezért egészen különös módon meg ís szen-
telte. 

Ezért kell Máriának a liturgiában is kiváló helyet elfoglalnia, de 
magától értődőén mindig alárendelve az Isten tiszteletének. 

Nem egy ellenvetés némulna el, amelyeket a Mária-tisztelet ellen 
fel szoktak hozni, ha a liturgiát tanulmányoznák. Hamar meggyőződ-
hetnének róla, hogy Mária tisztelete nagyon távol áll attól, hogy 
Krisztus tiszteletével versenyezzen, vagy hogy föléje emelkedjék. 
Igaz, hogy a liturgia teljes joggal örvendezhet Mária dicsősége miatt, 
csodálkozva állhat összes erényei és benső szépsége előtt. De soha-
sem felejti el, hogy Mária mégis csak teremtmény és hogy ezért 
végtelen távolság van közte és a végtelen Isten között, Ha 
az Isten Anyjával szemben egészen különös tiszteletet tanúsít 
is, amilyenben különben semmiféle más szent nem részesül, még-
is csak Isten marad az Ür, akit egyedül illet meg az imádás. 
De a liturgia azt is tudja, hogy az Isten volt az, aki Máriát 
különösképpen kiválasztotta, őt teremtette és Szeplőtelen fogan-
tatásban egyedülálló módon kitüntette; hogy Isten volt az, aki 
Fiának Anyjává választotta és királynévá rendelte, ő marad a nap, 

*A tudós beuroni bencésnek és főiskolai t aná rnak a Szociális Misszió- társu-
la tban, Budapes ten 1935. okt. 3 - án t a r to t t e lőadása . 



de senki meg nem akadályozhatja, ha Máriát, ezt a fényes felhőt, su-
garaival így akarja bearanyozni. Ezért minden Mária-tisztelet Isten-
nek magasztalása, az ő működésének és kegyelmi ajándékainak öröm-
mel teljes elismerése, 

A Magnificatban maga Mária ezekkel a szavakkal ecseteli helyze-
tét: ,,Ime mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék '.. 
Ez nem jogtalan követelődzés, nem öndicsőítés, nem ís öntömjénezés. 
Hogy is érezhetne Mária másként, mint az isteni Gyermek, akit abban 
az időben szíve alatt hordozott, és aki csak ezt az egy életprogram-
mot ismerte: „Én az Atyát dicsőítem"? így minden Mária-tisztelet 
szükségképpen Isten tiszteletévé lesz és minden Mária-ünnepnek ez a 
vezérgondolata: Magnificat anima mea Dominum — Magasztalja lel-
kem az Urat!" 

Vizsgáljuk csak Nagyboldogasszony ünnepének egyes liturgikus 
szövegeit! Hisz ez az ünnep valószínűen a legrégibb Mária-ünnep, ame-
lyet az Összes keresztények a chalcedoni és efezusi zsinat előtt, tehát 
431 előtt megünnepeltek már. Kora hajnalban a ,,Venite exsultemus — 
jöjjetek, Örvendezzünk" zsoltárt ez az Invitatoríum, ez a felszólításr 
vezeti be és élteti: „Jöjjetek, imádjuk a királyok Királyát, akinek 
Anyját ma vitték föl a jegyes égi hajlékába". Tehát Mária mennybevi-
telének ünnepén, Máriának ezen a legnagyobb ünnepén is az első gon-
dolat: a királyok Királyának imádása! És ha elmegyünk az ünnepi 
nagymisére, akkor a bekezdésben, az introítusban ezeket a szavakat 
halljuk: „Gaudeamus omnes ín Domino — Örüljünk mindnyájan az 
Úrban". Aki nem járatos a liturgiában, az önkénytelenül ís azt kér-
dezné magától, vájjon jól hallotta-e. Hisz mégis csak Mária mennybe-
vitelének ünnepe van! S mégis az első dolog ekkor is: „örüljünk az 
Úrban". Csak ezután következnek a Boldogságos Szűz tiszteletére ren-
delt ünnepet hangsúlyozó szavak: „amikor annak ünnepét üljük megr 
akinek mennybevitele miatt örvendeznek az angyalok és öröméneket 
énekelnek", — aztán figyeljük meg újra a következő szavakat . . . „és 
hirdetik az Isten Fiának dicséretét". Ezután a zsoltárvers következik. 
Most persze az Isten Anyjáé a szó. Visszanéz mintegy földi életére: 
„Szívem szép dalra gerjed: ezt mondom: művem a Királyé", Magát 
egészen Istennek szenteli, egyedül csak Neki szolgálni akarni, valóban 
jó, boldogító szó. Ez volt az ő lelkülete értelmének első ébredezésétői 

; kezdve és egész életén át nem tudott semmi másról, mint: „opera mea 
Regi — művem a Királyé"! Ez az ő alaplelkülete és így a bekezdés 
antifónája és a zsoltárvers a legszebb összhangban van. Az egész di-
csőítő ének a mennyei Királyra, 

Az ünnepi könyörgés ezekkel a szavakkal kezdődik: „Kérünk Té-
ged, Urunk, bocsásd meg szolgáidnak bűneit". Mi tehát Isten szolgái 
vagyunk, s vele szemben bűnösöknek érezzük magunkat; érezzük, hogy 
a magunk cselekedeteível nem tetszhetünk neki. Lehet, hogy ez a tu-
dat különösen azért égeti a lelkünket, mert velünk szemben a Szeplő-
telen Szűz áll, aki összes cselekedeteivel Isten tetszését vonta magára. 
Az ünnepi könyörgés nyugodthangú, szószerinti szövege azonban nem 
kényszerít minket erre az összehasonlításra. Aztán tovább könyör-



günk: ,,Szent Fiad, a mi Urunk Anyjának közbenjárására nyerjünk 
üdvösséget". Vagyis az Isten Anyjának közbenjárását kérjük. Ezt a 
kérést azonban nem őhozzá intézzük, hanem Istenhez, Ő gondoskod-
jék mintegy róla, hogy Mária Anyánk könyörögjön értünk. Micsoda 
szerénység! Ezek a szavak természetesen azt is kifejezik, hogy na-
gyon jól tudjuk, mit jelent az, ha Mária, Istennek Anyja esedezik 
értünk. Ekkor a legtisztább lény imádkozik értünk, a legszebb lélek, 
amely erényekkel és érdemekkel ékes. Erényekkel, amelyeket názá-
reti elrejtett életében, a templom árnyékában vagy a szűzi házasság 
sértetlen szűzi fátyola alatt, vagy a kereszt tövében állva gyakorolt 
Isten akaratában teljesen megnyugodva, amely akarat oly borzalma-
san nehezedett szeretett Fiára és éppen ezért az ő anyai szívére is. 
„Sola sine exemplo placuisti Domino — Egészen egyedül álló módon 
nyerted meg Isten tetszését!" Mennyire szereti őt a mennyei Atya! 
ő az, aki így köszöntheti: ,,Ave, Maria, gratia plena — Üdvözlégy, 
Mária, malaszttal teljes!" Jól fontoljuk meg ezt. Az evangélium ki-
fejezetten mondja, hogy Gábor főangyalt az Isten küldte — missus 
est a Deo, —- tehát Isten parancsára közölte ezt a csodás üdvözlést. 
És hogy szerette a Fiúisten anyját még a Szentlélek is! 

Hogyha mármost ez az Istentől annyira szeretett lélek értünk 
imádkozik, milyen hatást kell ennek Isten szívére gyakorolnia; milyen 
helyesen cselekszünk, hogyha ezt a közbenjárást magunknak biztosít-
juk? Nagyboldogasszony ünnepének könyörgésében szinte félénk tar-
tózkodással történik ez. Más imádságokban a hang már melegebb, 
így például akkor, amikor azért imádkozunk — de itt is újra közvet-
lenül Istenhez imádkozunk — engedje éreznünk, hogy Mária közben-
jár értünk, ,,intercedere sentiamus". Kedves szó ez! Engedd érez-
nünk, hogy az égi Anya könyörög értünk. Mily vigasztalás ez ránk, 
ha tudjuk, hogy egy jámbor lélek imádkozik értünk, vagy hogy egy 
egész kolostornak Istennek szentelt szüzei imádkoznak értünk! Itt 
maga az ártatlanság imádkozik értünk, Istennek Anyja és a mi 
Anyánk, Más imádságok persze közvetlenül fordulnak őhozzá, külö-
nösen az Ave Maria. Miután ezt az imádságot Isten meghagyására 
az angyal elkezdte, bővítést nyert, amely oly igazán a mi nyomorú-
ságunkból fakadt: ,.Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, 
imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján". Még 
részletesebb a Mária-ünnepek antífónája: ,,Szűz Mária, járj közben 
a szorongatottakért, segítsd a kishitűeket, vigasztald meg a sírókat, 
könyörögj népünkért, imádkozzál a papokért s légy közbenjárója az 
Istennek szentelt szüzeknek, hadd érezzék mindnyájan segítségedet, 
akik megülik szent ünnepedet!" Ez pedig a segítséget és oltalmat 
keresőknek igen nagy seregét jelenti! Az egész kereszténység Máriá-
nál akar menedéket találni. De ezeknek a könyörgőknek mindegyike 
tudja, hogy Mária látja őt, és hogy tudja, hogyan áll testének és lel-
kének az ügye, Ő valamennyit ismeri, akik előtte térdelnek, hisz ő 
is mindent úgy érzett, mint mi és mindent átélt, mint mi. Ezért mind-
nyájan bizalommal tekintenek rá és biztosak, hogy meghallgatja őket; 
mosolyogjanak bár vagy sírjanak, csendesek legyenek avagy hango-



sak, higgadtak legyenek vagy pedig hevesek, mindannyiuk szívének 
csak. ez az imádsága: ,, Emlékezzél meg kegyes, Szűzanya Mária, még 
sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál, aki oltal-
madat kérte és segítségért hozzád könyörgött". 

De térjünk újra Nagyboldogasszony ünnepének miseimádságai-
hoz vissza! Szinte egészen új világba lépünk be az ünnepnek szent-
leckéjével, Ebben az örök Bölcseségről van szó és az emberek közti 
működéséről általában, különösen pedig Isten választott népe közti 
működéséről. Ez a működés tele van fölséggel és erővel, de egyúttal 
megnyerő kedvességgel is, A szentlecke szavai aztán közelebbről a 
„Sapientía incarnata"-ra a megtestesült Bölcseségre, vagyis a Szűztől 
született Istenfíára vonatkoznak, aki az új Jeruzsálemben, az Egyház-
ban olyan népet szerzett magának, amelyben megszentelő, megmentő 
és boldogító kegyelme működik. Ezeket a szavakat az Egyház Mári-
ára, Isten Anyjára alkalmazza, akit mi mint ,,Sedes Sapientíae"-t, 
mint a ,,Bölcseség széké"-t, az „Igazság tükré"-t köszöntünk. Maga 
Mária így szól: ,,Mindenek Teremtője, aki engem is teremtett, aki 
megpihent sátramban" — hogy hangsúlyozhatja Mária ezeket a sza-
vakat éppen azért, mert Istennek Anyja: megpihent sátramban! ,,Azt 
mondta nekem a mindenek Teremtője: Jákobban lakjál, Izraelben 
legyen örökséged és választottjaim között eressz gyökeret. És így 
erős helyzetet nyertem Sionban — itt mindenekelőtt az égi Sionra 
kell gondolnunk — és a szent városban hasonlóképpen pihentem , . , 
Et in Jerusalem potestas mea — Jeruzsálemben volt uralmam". 
Mennyire úrnő és királyné ő mennybevitelének ünnepén, mennyire 
örülünk mi vele együtt és az összes angyalokkal együtt nagy diada-
lának! Majd több kép Mária erényeinek szépségét festi le: olyan ő, 
mint a cédrus, vagy ciprus, pálma és rózsaliget és édes illatot áraszt, 
mint a fahéj, az illatozó balzsam és a finom myrrha. 

Ezekből az erényekből a szentleckét követő graduale csak hár-
mat emel ki: hűségét, — Isten eszményi tervét teljes hűségben csak 
ő valósította meg; szelídségét, — hisz benne tükröződik vissza Krisz-
tus igazságossága. Ezért vezetik most és kísérik az angyalok és viszik 
fel egészen Isten trónjáig. „Halljad, leányka, lásd és hajlítsd ide fü-
ledet: a Király vágyódik szépséged után". Mintha az angyalok kiál-
tanának feléje: ,,Audi, filía"! A földön Máriának nem egy kemény, 
keserű szót kellett hallania, amely mélyen belevágott szívébe; minden 
szó, amely Fiának fájt, az ő szívét sebezte meg. Mi mindent kellett 
aztán látnia: Bethlehem istállójában a legnagyobb szegénységet, hal-
dokló Fiát a kereszten, majd pedig holtan az ölében, — De elmúlt a 
tél és elmúlt minden szenvedés. Most itt van az örök tavasz. Most, 
Királyné, halljad a mennyország összhangos dalát, nézd az égnek 
boldogságát és lásd a koronát, amelyet Fiad készül fejedre tenni, 
mert ő, a Király szépséged után vágyódik, A te testedre is elárasztja 
mindörökre megdicsőülésének minden fényét és ragyogását. 

Nagyboldogasszony ünnepe, — amint már említettem — talán 
a legrégibb Mária-ünnep, Ehhez a századok folyamán egész sereg 
más ünnep csatlakozott. Néhánynál látható, hogy az Űr, vagy Krisz-



tus -valamely ünnepének mintájára keletkezett, vagy legalább ís va-
lamelyest hasonlít azokhoz. Mindenekelőtt rámutatok arra, hogy 
Annuntiatio, Gyümölcsoltó ünnepe, amelyen az örök Ige testté lőn, 
és amelyet márc. 25-én ülünk meg, természetes teljességét Krisztus 
születése napján, karácsony ünnepén, dec, 25-én nyeri el. Hasonló 
módon nyeri el természetes teljességét az Immaculata Conceptío, a 
Szeplőtlen Fogantatás ünnepe, dec. 8-án, Aztán Jézus neve ünnepé-
nek megfelel Mária nevének ünepe, Gyertyaszentelő ünnepének, febr. 
2-án, megfelel a Bold, Szűz templomban való bemutatásának az ün-
nepe, nov, 21-én. A nagypénteket az előtte való hétnek a péntekje 
készíti elő, a fájdalmas péntek: Szűz Mária hét fájdalmának az ün-
nepe. Krisztus mennybemenetelének, áldozócsütörtök ünnepének meg-
felel Mária mennybevitelének, Nagyboldogasszonynak ünnepe, aug. 
15-én, A liturgia itt pontos különbséget tesz „Ascensio" — Krisztus-
nak saját erejéből történt mennybemenetele és Máriának „Assump-
tío"-ja, Mária mennybevitele, mennybe való fölvétele közt. Más ün-
nepek egyszerre Krisztusnak és Máriának az ünnepei, mint amilyen 
karácsony, aztán karácsony nyolcada Jézus körülmetélésének ün-
nepével, de elsősorvan az Annuntiatio, Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepe. Mi ezt a napot Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának mond-
juk, de az egész ünnepen a Fíúísten megtestesülésének titka vonul 
végig. Igaz, hogy az olvasmányok, antifónák és responsoriumok min-
dig megemlékeznek Isten Anyjáról is. 

Az egész Egyházra érvényes kalendárium az Isten Anyjának 16 
ünnepét tartalmazza, amelyeket körülbelül így lehetne csoportosítani: 

1. azok az ünnepek, amelyek csak Szűz Mária személyére vonat-
koznak, mint Kisasszony napja, aztán 9 hónappal előtte a Szeplőte-
len Fogantatás, Szűz Mária bemutatása a templomban és Nagybol-
dogasszony napja; 

2. azok az ünnepek, amelyek Szűz Máriát isteni Fiához való 
benső viszonyában mutatják be, mint Gyümölcsoltó, Gyertyaszentelő 
Boldogasszony, Mária Anyaságának, Mária, hét fájdalmának és Sar-
lós Boldogasszonynak ünnepe; 

3. fogadalmi ünnepek, amelyek keletkezésüket különös körülmé-
nyeknek köszönhetik és az egyháztörténelemnek egy-egy részét örö-
kítik meg. Ezek többnyire újabb keletű ünnepek, mint Olvasós Bol-
dogasszony ünnepe az 1571, okt. 7-i lepantói csata hálás emlékeze-
tére; — a törökökön 1716-ban kivívott újabb győzelem XI. Kelement 
arra bírta rá, hogy ennek az ünnepnek a rangját fölemelje. Tudjuk, 
hogy mennyire szerette ezt az ünnepet XIII. Leó pápa. Továbbá Sar-
lós Boldogasszony napját azért vették fel az ünnepek sorába, hogy ki-
eszközöljék a nyugati egyházszakadás megszűnését; rangját föl-
emelték. hogy hálát adjanak Máriának Róma felszabadításáért és 
azért, hogy IX. Pius pápa visszatérhetett az örök városba. Mária ne-
vének ünnepe mindenek előtt Bécs felszabadításáért akar hálát adni, 
Mária hét fájdalmának ünnepe pedig (szept, 15-én) VII, Pius pápa 
kiszabadulásáért. Hogy teljes legyen a sorozat, megemlítem még Ha-
vas Boldogasszony ünnepét, aug, 5-én, kármelhegyi Boldogasszony 



napját júl. 16-án, Maria de Mercede, vagyis a fogolykiváltó Boldog-
asszony ünnepét szept. 24-én, Mária lourdesi megjelenésének em-
lékünnepét febr. 11-én. Sokan várják már azt is, hogy Mária, mint 
az összes kegyelmek közvetítője tiszteletére is külön ünnepet ren-
deljen el az Egyház, Ehhez járulnak még az egyes országok és egy-
házmegyék külön ünnepei. így az egész egyházi év folyamán újra és 
újra találkozunk a Bold, Szűz Máriával és mindenegyes ünnepe ke-
gyelmi kiválóságait és anyai szeretetét hirdeti. 

Az összes Mária-ünnepek valódi, igazi keresztény örömnek nap-
jai, amelyeken szívünk melegebben dobog, mert Isten Fiának az Any-
ját, aki egyúttal a mi Anyánk is, olyan szépnek, fenségesnek és olyan 
csodásnak alkotta. Ezeken a napokon kell, hogy gyermeki öröm töltse 
el szívünket, de egyúttal mélységes hála is, mivel Isten kegyelme 
Szűz Mária lelkében oly nagyot alkotott. 

Ezek az ünnepek azonban egyúttal Mária életét is felújítják. Ezt 
az életfelújítást mi magunk is átéljük a valóságban. Minden ünne-
pen így szól hozzánk Mária: Nézd, ilyennek kellene neked is lenned; 
szeretném, ha te is ilyen lennél. Hányszor mondjuk a Salve Regina 
végén: kegyelmes, kegyes, édes Szűz Mária. Mária pedig azt vála-
szolja nekünk: Ilyennek kellene neked is lenned, jóságosnak ember-
társaiddal szemben, szelídnek ítéleteidben és egész viselkedésedben, 
szeretettel teljesnek olyannyira, hogy valóságos áldása légy csalá-
dodnak és mindazoknak, akikkel csak dolgod akad. — Ebből aztán 
magától következik egy újabb gondolat is. A Mária-ünnepek könyörgő 
napok, amelyeken mindazt feltárhatjuk előtte és elmondhatjuk, ami 
szívünket nyomja; szinte azt lehetne mondani, hogy ezek az ünnepek 
„litaniae maíores" — n a g y könyörgő napok, amelyeken az egész 
mennyei udvar felkészülődik, hogy kéréseinket Máriánál pártfogolja 
és kegyes jobbjából a meghallgatás és béke értékes adományait ne-
künk közvetítse. Ezért az ünnepek sok ezer léleknek nyújtanak vi-
gasztalást rideg, hideg, szeretet nélküli időben. 

Rá kell még mutatnom az egyházi évnek két sajátos tulajdonsá-
gára, amely Máriával különös vonatkozásban van. Az első az advent. 
Ez csaknem egészen egybeesik december hónappal. Nem ok nélkül 
nevezték ezért decembert a liturgia Mária-hónapjának. Mindennap 
a szentmise második könyörgése neki van szentelve, miként — hogy 
mindjárt itt említsem meg — a legtöbb nyolcad alatt is, mikor a 
misében 3 könyörgés van. Aki aztán jobban figyel a szent szöve-
gekre és azoknak dallamára is, az meglepődve tapasztalja majd, hogy 
hányszor vannak célzások Máriára és Mária-ünnepek dallamaira 
különösen az officiumban, A miseszövegekben is gyakrabban találko-
zunk vele ádvent első vasárnapjának áldozási énekétől, az ú, n. 
,,Communio"-tól kezdve, amely így szól: ,,Az Ür áldását adja : és 
országunk megtermi gyümölcsét". Ezek a szavak Márián teljesednek 
be. Addig földünk csak tövist és bojtorjánt termett; ahogy azt a 12. 
században Adam a St. Victore énekli, mi csak tövisbozót vagyunk, a 
bűn tövisétől megsebezve. De Mária tövisekről mitsem tud — ,,Tu 
spineae nescia". Az ,,Ancilla Domini" szíve porhanyó föld volt, 



amelyre az ég harmatja hullott. Hamarosan a legszebb virágot aján-
dékozza nekünk, a legérettebb gyümölcsöt, amely a földet annyira 
boldoggá teszi, hogy egy nemzedék sem fárad ki annak hirdetésében: 
,,Áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyü-
mölcse, Jézus". Ádvent kántorpéntekjén az evangélium Máriának 
Erzsébetnél tett látogatásáról szól, ádvent negyedik vasárnapján az 
offertórium gyönyörű dallamban az ,,Ave Maria"-t énekli és az áldo-
zási ének így hangzik: ,,Ime a Szűz fogan és fiat szül: és nevét Em-
manuelnek fogják hívni" azaz: Isten velünk van. Karácsony vigílíá-
jának evangéliuma Máriáról és Józsefről szól. Hogy megfogja a szí-
vünket, amikor a szent éjjelen az evangéliumban ezeket a szavakat 
halljuk: ,,Szülé az ő elsőszülött fiát, s pólyákba takarta és jászolba 
fektette, mert a szálláson nem kaptak helyet". így december a litur-
giában valóban igazi Mária-hónap. 

A Mária iránti szeretet azonban az utolsó évszázadokban május 
hónapját is különösen az ő tiszteletére szentelte és a mindenütt nyíló 
pompázó virágok közt arról az egy virágról, az Égi Szűz Virágról 
énekel, amelynél szebben egy sem virít. Voltak már olyanok is, akik 
a liturgia iránt való hamis buzgólkodásból azt hitték, hogy állást kell 
foglalniok e tisztelet ellen. Szűkkeblűség! Hisz május hónapja rend-
szerint a húsvéti időbe esik, amely minket a feltámadt Krisztussal 
egyesít; ebben az időben a liturgia örömmel kiált fel: „Regina caeli, 
laetare, Alleluja — Mennynek Királyné asszonya, örülj szép Szűz, 
Alleluja!" Akkor miért ne énekeljük meg mi is, még pedig különös 
módon azt a boldogságot, amelyet a feltámadt Krisztus szent Any-
jának is hozott, miért ne örüljünk mi is ővele? Vigasztalásul mondom 
ezeknek, hogy beuroni kolostorunkban becsülettel fáradunk azon, 
hogy egészen a liturgiával és a liturgiából éljünk és mégis május hó-
napban minden este elénekeljük a Szűzanyának gyertyákkal és virá-
gokkal díszített májusi oltára előtt örömmel teljes szívvel édes anya-
nyelvünkön a mi énekeinket. Ilyen formán telhát két Máría-hónapunk 
van, ádventben a december és május, hogy kifejezésre juttasuk Má^ 
ría iránti szeretetünket. 

Az egyházi évnek sajátos tulajdonsága abban áll, hogy a mise-
könyv a legősibb míseímádságoknál az ünnepnek vagy a napnak meg-
nevezése alatt jelzi a stációstemplomot is, amelyben Rómában meg-
tartják a főistentiszteletet, amelyhez az ókorban ünnepies körmenet-
tel vonultak fel a hívők. Tanuljuk meg újra, hogy erre a látszólagos 
kicsiségre is figyeljünk. Gyakrabban olvashatjuk itt ezeket a szava-
kat: „stációs templom: S. Maria Maggiore — a Nagy Mária temp-
lom", vagy S. Maria in Domnica". Tehát ezt az istentiszteletet az 
Isten Anyjának egyik szentélvében végezzük, amikor is ő mintegy 
kézen fogva vezet minket, az Ő szívével és az Ő érzelmeivel vegyünk 
részt mindenen, az ,,Ancilla Domini" szívéből nyerjünk áldozatkész-
séget, így ezek az ünnepek, imádságok és énekek új világosságot, új 
életet nyernek, így máriás légkör vesz minket körül; mindez pedig 
az anyaszentegyház akaratából. Ádvent első vasárnapján a stációs 
templom S, Maria Maggiore; ebből is láthatják, hogy nem jogtalanul 



mondjuk decembert Mária-hónapnak. Aztán újra a María Maggiore 
templomban van a stációs istentisztelet az ádventi kántorszerdán, 
majd karácsony vigíliáján, továbbá karácsonykor az éjféli szent mi-
sében, mert a Maria Maggiore templomban őrzik a bethlehemi já-
szolt és újra a karácsonyi harmadik misében, szent Jánosnak, a szűzi 
evangélistának ünnepén, akire a haldokló Üdvözítő édesanyját bízta; 
milyen finomak ezek a vonatkozások. De nekünk meg kell tanulnunk 
azt, hogy ezeket is észre tudjuk venni és akkor sok benső örömet 
élünk majd át. Ha pedig húsvét vasárnapján újra a Maria Maggiore 
a stációs templom, akkor a húsvéti Győző édesanyjának finom és 
örömmel teljes köszöntése ez. 

De mindez csak egy része a máriás egyházi évnek, A liturgiá-
nak mindenegyes napja ís minduntalan Isten Anyjára emlékeztet 
minket. Minden szent misében többször is említjük nevét, az átváltoz-
tatás előtt a „Communicantes" imádságban pedig különös ünnepies-
séggel. Ekkor minedenekelŐtt — .,ínprimis" Mária emlékét tiszteljük 
és vele vagyunk mindenekelőtt szent közösségben. Milyen vigasztalás 
ez számunkra! Krisztusnak oltár áldozatához hozzátehetjük égi 
Anyánknak érdemeit is és mindazt, amit Mária szent lelke mélységei-
ben és magasságaiban rejt : alázatosságának és tisztaságának mélysé-
geit, anyai szeretetének fájdalmait és örömeit, imádásának tüzét, hő-
sies hitét, a világ üdvösségéért való összes sóhajait és imádságait, je-
gyesi istenszeretetének emésztő tüzét. Amit csak nemes lelke Isten-
nek nyújtott, mindazt Anyánk érdemeiként hozzátehetjük Krisztusnak 
oltáráldozatához. Milyen gazdagok leszünk mi ez által! 

Figyeljük meg, mikor találkozunk a szentmisében Mária nevé-
vel! A befejező imádságoknál többször ís megtörténik ez. Aztán fi-
gyeljük meg azt is, hányszor fordul elő az ő neve a liturgikus offíci-
umban, a zsolozsmában, kezdve az első Ave Maria-nál a végső nagy 
antífónáig, amellyel minden officiumot be kell fejezni. Legyen szá-
munkra mindig különös örömnek a forrása, hogy olyan sokszor talál-
kozhatunk vele, Ha nem is lenne egészen liturgikus, hogyha eközben 
kedves Anyánknak mindig csókot küldenénk, azért mégse felejtsük 
el, hogy az Anyaszentegyház ahányszor Mária nevét kiejti, mindany-
nyiszor fejhajtást ír elő; és ezt tegyük is meg, de tisztelettel és gyer-
meki szeretettel. 

Továbbá nem szabad említés nélkül hagyni, hogy a vesperás-ban 
mindennap eléneklik a Magnificatot, az Isten Anyjának ezt a fön-
séges énekét. Egy napon sem hiányzik ez, még Mária 'hét fájdalmának 
ünnepein sem; nagypénteken sem, amikor pedig sok minden máskép 
van. De talán sohasem áll Isten Anyja oly fönségesen és annyira 
szentként előttünk, mint ajkán a Magnificattal akkor is, amikor sze-
retett Fia keresztje alatt áll, vagy amikor az ölében pihen halott 
Gyermeke, Ez az igazi Devotio, a tökéletes beletörődés Isten akara-
tába és feltétlen beleegyezés Isten rendelésébe. De ez egyúttal az 
irántunk való igazi szeretet ís. Mert a saját szívében tomboló fájda-
lom felett elnéz és csak azt látja, hogy micsoda áldás fakad Fiának 
kereszthalálából számunkra; csak azt látja, hogy hogyan uralkodik 



az ö irgalma nemzedékek felett, hogyan állítja talpra és magasz-
talja fel a fájdalom alatt görnyedőket és hogyan tölti el kegyelmének 
javaival az éhezőket. Önzetlen anyai szeretet ez, amely csak gyer-
mekeinek javára gondol és ezért még a legnagyobb lelki fájdalmak 
között is hálálkodva énekli el Istennek a „Magnificat"-ját: „Magasz-
talja lelkem, az U r a t . . . " 

A Mária-antífónák közül, amelyek a liturgikus karímádságot be-
fejezik, még csak a Salve Regina-nak akarok kevés figyelmet szen-
telni. Ezt az antífonát kétféle dallamban hallgatják. Először a régi 
dór dallamban. Az ünnepíes bevezető köszöntés ketté tagozódásával 
a Sequentía kettős strófájára emlékeztet. Az „ad te clamamus — ad 
te clamamus" „Hozzád kiáltunk — hozzád kiáltunk" a bensőséges 
„ad te suspíramus, ad te suspiramus"-ig , a „Hozzád sóhajtunk — 
hozzád sóhajtunk"-ig fokozódik, majd pedig az áhítattól izzó szavak-
ig, amelyek Máriát irgalmas szemére emlékeztetik — ami a gregori-
án korálís énekek egyik legszebb alkotása. Felszabadítóan hat aztán 
a mélyre ható tétel „Et Jesum". Végül a fohász „ 0 clemens, o dul-
cis — kegyelmes, kegyes édes Szűz Mária" a liturgikus komolyság-
nak és a szív melegének harmonikus kiegyenlítése. Az utolsó szótag 
fölemelése olyan, mint a meghallgatásnak sóvárgó várása, míg az 
egész a „Virgo María"-ban békés, nyugodt befejezést nyer. 

így énekli a Salve Reginát az első hangnem, amely megérde-
melné, hogy a liturgiában jobban szóhoz jusson. Egészen más a Salve 
Regina a közismert, és sokszor elénekelt 5. hangnemben. A két dal-
lam közti különbséget talán így lehetne vázlatosan leírni: az első dal-
lamnál szerzetesek vonulnak hosszú, bő ruhájukban ősi román stílű 
dómon keresztül az Isten Anyja oltára elé. Egyeseknek az imádkozó 
szerzetesek közül önmagukon kellett tapasztalníok az élet keserűsé-
gét, a kemény tülekedést, a nehéz harcot ezen a földön és annak út-
jain és ezért együttérző, meleg szívük van mindazon emberekkel 
szemben, akik hasonló sorsban élnek. Érzik, hogy Évának számkive-
tett fiai, és zokognak a siralomnak e völgyében. Ez az alaphangulata 
az első hangnemben megírt dallamnak. 

Aztán gyermekek jönnek Isten Anyjának kápolnájába. Ártatlan 
szemükben öröm csillog, kezükben virágot hoznak, amelyet Isten 
Anyjának, égi Anyjuknak akarnak vinni. Számukra Mária az élet, 
édesség, a kegyelmes, a kegyes, az édes Szűz. Ezért napsugaras jó-
kedvvel énekelnek: „Salve, Regina, mater misericordiae — Üdvöz-
légy, Királyné, irgalmasságnak anyja". Bár eltérő és különböző a 
hangnem és a hangulat is, az utolsó megszólítások mégis bizonyos-
fokban hasonlítanak az első hangnem vonásaihoz. 

Szenteljünk még a szövegnek ís kevés figyelmet. „Salve, Regina, 
Mater — Üdvözlégy, Királyné, üdvözlégy Anya", Mint gyermekek 
megyünk hozzá. Az Isten Anyjához való gyermeki viszony minden 
életkornak gyermeki boldogságot szerez és őriz meg, amint ezt csak 
az anyának közelsége és szeretete teheti. Nem egy aggastyán imád-
kozó érzi azt, mintha szíve imádsága visszavinné az anyához a gyer-



mekévekbe, oda, ahol az élet még napsugaras, a szív még tiszta és 
még nem csalódott. 

Salve — Üdvözlégy gyermekeid milliói által! Mily beláthatatlan 
a nagy menet, amely ezt a köszöntést küldi. Királyné Mária termé-
szete szerint és Isten kegyelméből. Királyi vér folyik ereiben. De min-
denekelőtt királyné érzelmeiben, kegyelmeiben és erényeiben. Mint 
a mennyország királynéját körülujjongja őt az egész mennyei udvar. 

És mégis az irgalmasság anyja marad ő, anyai szíve van szá-
munkra. Ez nem csak jámbor képzelet. Hitünknek igazsága ez, ami-
óta Fia a keresztről mindnyájunkat az ő szeretetére bízott. Egész 
lényege irgalmasság. Beléje kapaszkodhatunk minden szükségben, ha 
még olyan nagy volna is és ha az örvény mélyéről kellene is hozzá 
felkiáltanunk. A bűnös lélek sem tüske a szemében és szívében. Any-
nyira neheztelhetne ránk és oly keserű lehetne velünk szemben, mert 
mi bűneinkkel az ő Gyermekével olyan csúnyán elbántunk. De ő nem 
keserű. Szent Monika 17 évig sírt és imádkozott fiáért, Ágostonért, 
és mégis azt mondta ez a jó anya halála előtt: „Fiam, te soha nekem 
búbánatot nem okoztál". Ilyen a szent anya szíve. Ilyen Mária szíve. 

ő a mi életünk, mert az Örök Életet adta nekünk; ő a mi édes-
ségünk, mindent édessé tehet, ami különben az életet fanyarrá és 
keserűvé teszi. A szenvedés keserű kelyhét nemcsak ajkához emelte, 
hanem Fiával együtt egészen ki is ürítette azt. Éppen ezért szereteté-
vel megédesítheti azokat a cseppeket is, amelyek még megmaradtak 
nekünk. Ezért reménységünk ő és az is marad, de meg azért is, mert ő 
a kegyelmek hatalmas közvetítője. — A dicsőítő imádság végén még 
egyszer a „Salve — Üdvözlégy" következik. Az „ad te clamamus"-szal 
változik az ének. Nagy honvágy fog el minket. Számkivetettek va-
gyunk. Minden kornak megvan a maga baja, és ezt elpanaszolja az 
égi Anyának. Az Anya tud segíteni. Már a kánai mennyegzőn is ví-
gasztalónak mutatkozott. 

A panaszra bensőséges könyörgés következik, — ,,Eja, ergo, ad-
vocata — ezért tehát, szószólónk", így fordulunk Máriához. így ne-
vezi őt már 202-ben szt. Irén. Ha ő értünk egy jó szót szól, akkor 
biztos a segítségünk. Azt mondjuk: fordítsd hozzánk irgalmas szeme-
det. Egyszerű, megható könyörgés. De azért eleget mond. Jóságos, ir-
galmasszívű embereknek a szíve a szemükben van. Az anyának csak 
látnia kell; a baj meglátása és a segítség nála egy. Ha Mária a mi 
nyomorúságunkat meglátja, anyai jobbját azonnal fölemeli, hogy se-
gítsen és áldjon. 

És „post hoc exsilium — e számkivetés után" mutasd meg ne-
künk Jézust, — ha még oly sok szenvedés ér is minket, Anyánk, csak 
ezt az egyet eszközöld ki számunkra, hogy üdvözüljünk. Hisz ettől 
függ minden. Lelkünk elé lép az Anya karján az isteni Gyermekkel. 
Az anyának jogai nem szenvednek rövidséget akkor sem, ha gyer-
meke a legnagyobb méltóságot tölti is be. Csak dicsőbbek lesznek és 
nemesebbek. 

Aztán következik a csodaszép befejezés, a finálé: , ,0 cle-
mens" . . . jóságos, kegyelmes, mint az anya, amely gyermeke beteg-



ágya fölé hajol; ,,pia", kegyes, mert szíve keserű fájdalmával a meg-
váltás édes gyümölcsét hozta meg nekünk. Tőled remélünk halálunk 
óráján is anyai segítséget, oltalmat! 

A francia forradalom idején, 1794. jún. 14-én fiatal kármelita 
apácákat tartóztattak le kolostoruk templomában, amikor éppen a 
vesperást énekelték. A Salve Regináig jutottak már el. Ekkor hur-
colták el őket a hóhér szekerére. Bátran énekelték tovább Párizs ut-
cáin is a Salve Reginát, míg el nem érkeztek a vérpadhoz. Ott egyik 
a másik után tette fejét a hóhér bárdja alá. Az ének mindig halkabb 
lett, míg végül az utolsó is e szavak alatt szenvedte el a halálos csa-
pást: „O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria — Kegyelmes, kegyes, 
édes Szűz Mária". Ezek a hangok vitték fel lelküket az égbe, ahol 
Máriának irgalmas szemébe nézhettek és hálát adhattak neki anyai 
szeretetéért. Gyönyörű liturgia volt ez és előkészület a mennyország 
liturgiájára. 



Lelki készségek fejlesztése a gyermekben. 
Dr. Mérei Kálmán. 

Lelk i k é s z s é g e k . 

Csírá ik a lélekben. Kiválogatásuk. Nevelésük cé l ja . 

Egy előkelő római matrónát, Corneliát, egy alkalommal kérték 
barátnői, mutassa meg nekik családi ékszereit. Éppen ekkor érkeztek 
haza gyermekei az iskolából, A fejedelmi gazdagságú úrnő kézen 
fogva barátnői elé vezette őket: ,,Ime az én ékszereim". Ügy gondo-
lom, ez a római anya minden édesanya nevében beszélt, akik valaha 
a világon voltak, vannak és lesznek. Igen, kincs a gyermek. A család 
szemefénye, szülők reménye, nemzet jövője. Ebben van a lelkiségen 
kívül értéke, 

Corneliáról fenntartotta a történelem, hogy özvegységre jutva 
visszautasította Egyptom királyának kezét, a királynői koronát, hogy 
saját hazájuk polgáraivá nevelhesse gyermekeit, A római anya sze-
mei előtt tehát a nevelés hazafias célja lebegett elsősorban. 

Ám a mai kor társadalma nem éri be ennyivel, A régi szűk világ 
kereteihez képest mérhetetlen arányokban terjeszkedik a modern 
élet és sok irányba szerteágazó igényeket támaszt tagjaival szemben. 
Ezekre elő kell készíteni a fiatal nemzedéket. Azért a mai kor neve-
lése arra törekszik, hogy a lehetőség szerint oly készségeket fejlesz-
szen a gyermekben, hogy majdan helyt tudjon állani az élet sokféle 
követelményével szemben. Természetesen a nemes irányú igények-
kel szemben, mert hiszen csak ezekre kell és szabad nevelnünk. Mi-
kor tehát jól nevelünk gyermeket, akkor minden nemes cél igényei-
nek szolgálatot teszünk, A jó nevelés eredménye harmonikus lélek, 
amely felölel, átkarol, magába zár mindent, aminek nemes vonatko-
zása van. Egyetemlegesen minden nemes érdeket, tehát a hazáét is, 
sőt elsősorban a hazáét, amelyben élünk, mozgunk és vagyunk. 

Arra természetesen nem gondolhat bizonyossággal a szülő, vagy 
csak ritka esetben, vájjon a modern életnek nagy változatosságban 
felkínálkozó életpályái közül melyik adódik jövendő sorsúi gyerme-
kének, Sok előre nem látható körülménytől függ ez. Azért a nevelés-
nek nem is az a valódi célja, hogy már a nevelés megindulásakor egy 
bizonyos életpályára készítse elő a gyermeket, A nevelésnek inkább 
arra kell törekednie, hogy oly készségeket fejlesszen a gyermekben, 
amelyek minden életpályán nélkülözhetetlenek, amelyek mintegy 
alapját vetik meg annak, hogy a gyermek majdan a szó igaz értelmé-



ben vett ember, egész ember legyen bármely életpályán, akár maga 
választotta, akár a körülmények kényszerűsége juttatta neki. 

A nevelésnek tehát alkalmas készségeket kell fejlesztenie. Ilyen 
készségek csírái mint természeti adottságok vannak a gyermeki lélek-
ben. Sok szunnyadó erő, lekötött képesség. Ezek, kedvező körülmé-
nyek közé jutva, már elég korán kilépnek tehetetlenségi állapotuk-
ból és fejlődésnek indulnak. Valamennyi napfényre jutni, erőre 
kapni, érvényesülni törekszik. Akárcsak a sűrű búzavetésben. Pedig 
nem is mind nemes búzaszál, hanem közben sok konkoly, dudva, 
gyom. Mind versenyez egymással az életért. És a küzdelemben nem 
mindig a jobb, a nemesebb győz: erőre kap a konkoly, elcsenevésze-
dik, aláhanyatlik a nemes búzaszál. 

Hasonló az a fejlődési folyamat, amely a gyermek lelkében in-
dul meg. Azok a benső képességek is élet-halálharcot vívnak egymás-
sal az érvényesülésért. És ha közbe nem lép a nevelés jótékony mun-
kája, bizony sok nemes készség veszti életét az egyenetlen küzdelem-
ben. Mert a nemtelenben sokszor természettől nagyobb életerő van, 
mint a nemesben: erőre kap a dudva, gyom, elhal a nemes búzaszál. 

A nevelés feladata kellő mederbe terelni ezt a folyamatot. Ügy 
irányítani, hogy a sok felburjánzó készség közül erővel teljes fejlő-
désnek induljanak azok, amelyeket mint célunkra kívánatosakat fej-
leszteni akarunk. A nemkívánatosak sorsa elnyomás, mennél tökélete-
sebb kipusztulása a gyomnak. 

A lelki készségek kínevelése elsősorban gyakorlati kérdés, A csa-
ládi élet keretében folyik. Nem is szándékom elméleti fejtegetésekbe 
bocsátkozni, amelyek jobban tudományos folyóiratok lapjaira valók, 
E helyett inkább gyakorlati módját akarom ismertetni egyes lelki 
készségek kinevelésének. 

Azon készségeket választottam előadásom tárgyául, amelyek az 
egyéni és társadalmi élet, az emberi rendeltetés ezen kettős pálya-
futása szempontjából alapvető fontosságúak, Meleg, sarjasztó fész-
kei a nemes érzésnek, a nemes gondolkozásmódnak, a nemes cseleke-
deteknek. További fejlődésük pedig, amely már önnevelés útján tör-
ténik, egyenes vonalban vezet a legnagyobb emberi tökéletességnek, 
a jellemnek kialakulásához, amely betetőzése s végcélja minden ne-
velésnek. 

I. Kötelességtudó s. 

Kinevelésének eszménye. Tanulás. Érdeklődés a gyermek munkája iránt . Ellen-
őrzése, Tehetség és munka aránya. Az iskola fegyelmi szabályai. 

A kinevelendő lelki készségek közül első helyre a kötelességtu-
dást állítom. Alapvető vonása az igazi férfi-léleknek. Ez állapítja meg 
az egyén értékét, A társadalmi embernek csak annyiban van értéke, 
amennyiben betölti élethivatását. Az élethivatás betöltése pedig a 
kötelességek teljesítésében fejeződik ki: csak az tölti be hivatását, 



aki teljesíti kötelességeit. Ügy kell tehát nevelnünk a gyermeket, 
hogy idővel, további önnevelés útján, kötelességtudó férfi fejlődjék 
belőle, aki tiszta öntudattal felismeri, igaz szívvel felkarolja és fér-
fias lélekkel teljesíti kötelességeit. Mindannyit, válogatás nélkül, bár-
mely vonatkozásban érinti őt. Ez a tökéletes, ez az egész ember, a 
kötelességek férfia, 

A nevelés eszménye az ilyen ember képének kialakítása. De mi-
kor ez a cél lebeg szemeink előtt, közben ne feledjük, hogy gyerme-
ken kezdjük a nevelést, gyenge, ingatag, a fejlődés útján csak imént 
meginduló lelken, Mikor tehát fejleszteni törekszünk a gyermekben 
a kötelességtudást, legyünk előre elkészülve rá, hogy sokszor kicsi-
nyes dolgokkal kell foglalkoznunk. De ne kicsinyeljük a gyermek 
kötelességeit azért, mert nem oly nagyok még, mint a férfié. Arány-
ban vannak a kicsiny gyermeki lélekkel, ennek éppen oly nagyok és 
fárasztók, mint a férfinak az ő nagy kötelességei, A természet örök 
törvénye, hogy kicsinyből lesz a nagy, A gyermek dolgai kicsinyek 
— nekünk, neki — nagyok és fontosak. Eljön az idő, mikor ezeket 
nagyok váltják fel, de akkorra ezen kicsinységeken keresztül már 
naggyá fejlődött az imént még kicsiny gyermeki lélek is, 

A tanuló gyermek kötelességei legnagyobbrészt az iskolai élet 
körébe kapcsolódnak. Fontosságra első helyen van közöttük a tanu-
lás, Mindennap, szünet nélkül sarkában van a gyermeknek ez a gond, 
egész szellemi erejét igénybe vevő munka. Ennél nehezebb dologra 
rendszerint nem fogja a gyermeket a szülői ház, legalább az iskolai 
év folyamán nem. Ez az egyetlen fontos, kötelességszerű foglalko-
zása. 

Ennél kell tehát megfognunk a nevelés fonalát. Azon kezdjük, 
hogy érdeklődést mutatunk a gyermek foglalkozása iránt. Nemcsak 
egyszer-másszor, hanem állandóan. Mindennap megkérdezzük, melyik 
tantárgyból mi a feladata. Majd hozzá állítjuk a munkához. Ezt a 
tanulást, a figyelem összpontosítása teszi nehézzé. A gyermek már 
természettől játékos, szórakozásra hajló, nehezen tudja hosszabb 
időn át egy gondolatkörre lekötve tartani figyelmét. A tanulás pedig 
éppen ezt követeli. Ezért fárasztó munka gyermeknek. Szükséges, 
hogy közben-közben pihenőt tartson, A pihenés nélkül való tanulás-
nál a lassankint túlterhelt és kifáradt agy fokozatosan veszít befo-
gadó képességéből, minek következtében mind inkább lassúdó menet-
ben és több gyötrődéssel jut el céljához a gyermek, 

Ha minden leckéjével és írnivalójával készen van, kérdezzük ki. 
Ezt az ellenőrzést, éppen úgy, mint a munkája iránt való érdeklődést 
természetesnek, magától értetődőnek érezze a gyermek, ne ijesztés-
képen alkalmazzuk. A munka tartozékának tekintse. Nem csak a kö-
telességtudást, hanem a megbízhatóságot is neveljük ezzel. Lassan-
kint elérjük, hogy itt-ott elmaradhat a kikérdezés. De egészen ne 
szüntessük meg. Gyakoroljuk inkább következetlenül, hogy a számítás 
gondolata fel ne ébredjen a gyermekben. 

Az érdeklődés és ellenőrzés rendkívül hatásos eszközei a köte-
lességtudás kinevelésének. Amaz, az érdeklődés, nem erőszakosan, 



hanem szinte észrevétlenül beleneveli a gyermek lelkébe azt a tuda-
tot, hogy neki kötelessége van; hogy pedig ennek teljesítése alól nem 
térhet ki, arról az ellenőrzés győzi meg. így együttesen nevelődik 
benne a kötelesség és a teljesítés fogalma. Ezzel elejét vesszük annak 
a sajnálatos jelenségnek is, mely a tanuló gyermek magára hagyását 
követni szokta, hogy gyakran már elején zátonyra jut, máskor köz-
benső állomáson törik derékba a gyermek tanuló pályája. 

Különösen, ha szigorú elvül tartjuk, hogy az iskolai kötelesség 
teljesítése, főképpen a tanulás alól soha, egyetlen esetben sem adunk 
felmentést. Csak olyan betegség esetében, amely egyúttal az iskolá-
bamenést is lehetetlenné teszi. így nem lesz a gyermek a kötelesség-
gel szemben sem számítóvá, sem színlelővé. Megtanulja, hogy a köte-
lesség komoly dolog, amelynek minden esetben és naponként meg kell 
felelnie még akkor is, ha néha-néha úgy érzi, hogy a szokottnál sú-
lyosabb teherként nehezedik rá. Ez a kivételes erőpróba különben 
nem árt, sőt mélyebb gyökérverésre készteti a kötelességtudást. Mint 
a növendékfa, melyet szelek, viharok próbálnak. A gyermek is da-
colva küzködjék a nehézségekkel, annál erősebbé válnak lelki képes-
ségei, kötelességtudása is. 

Viszont ne feledjük, hogy a gyenge gyermeki lélek még nem ed-
zett minden ellenállásra, csak emelkedőben van az edzettség felé. 
Nehéz esetek a tanulás körében, még kisebb sikertelenség is, mely az 
iskolában éri, kedvezőtlenül befolyásolhatják. Ilyen kivételes alkal-
makkor ne tagadjunk meg a gyermektől egy-egy elismerő, bíztató 
szót. De általában véve is gondunk legyen arra, hogy egész eljárá-
sunkat, bár lényegében hajlíthatatlan és következetes marad a gyer-
mek kötelességteljesítésével szemben, mindenkor enyhítsék a szere-
tet kiérezhető nyilvánulásai. A ridegség távol tartja, a szeretet 
vonzza, bizalommal tölti meg a gyermek lelkét. Annál készségesebb 
tanítvány. így elérjük, hogy kötelességtudása kedvezőtlen esetek be-
hatása közben is zavartalanul fejlődik tovább. 

Vannak gyengébb, vannak erősebb testi szervezetű és szellemi 
képességű gyermekek. Alkalmazkodjunk ehhez eljárásunkban, A kö-
telesség teljesítését magát ugyan különbség nélkül megköveteljük 
mindkettőtől, hiszen éppen erre törekszünk nevelni őket, hanem 
az eredményt tekintve, amely a kötelesség teljesítését kíséri nem 
mérhetünk ugyanazzal a mértékkel mindkettőnél, A gyengébb szer-
vezetű és tehetségű gyermeknél azt nézzük elsősorban, benne fek-
szik-e teljesítményében az ő összes jóindulata, szorgalma, készsé-
ges engedelmessége a kötelességteljesítéssel szemben. Ebben az 
esetben, még ha csak közepes is az eredmény, elégedjünk meg 
vele, ne hajszoljuk a gyermeket erején feljül, ne zaklassuk meg-
okolatlan, vagy ránézve éppen kisebb tehetsége miatt teljesíthe-
tetlen követeléssel, A jóindulatú gyermeknek úgyis szomorúságot 
okoz, ha nem tud olyan eredményt felmutatni, amilyent szeretne. Na-
gyobb buzdítás ránézve az ő szomorúsága, mint a zaklatás, amely 
csak keserűségét fokozza a nélkül, hogy segíteni tudna rajta. Ellenben 
a jobb tehetségű gyermeknél nem elégedhetünk meg közepes ered-
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ménnyel. Aki többre képes, attól többet követelünk. Szorítsuk beha-
tóbb munkára. Ezzel nem vagyunk igazságtalanok a gyermekekkel 
szemben, hiszen lényegében ugyanazt követeljük mindkettőtől, vagyis 
a kötelességnek oly fokú teljesítését, amely arányban van testi és lelki 
képességeikkel: a gyengébbtől kevesebbet, az erősebbtől többet, mind-
kettőtől annyit, amennyit megbír. 

A tanulás, bár a legfontosabb, nem egyetlen kötelessége a tanuló 
gyermeknek. Vannak az iskolai élettel kapcsolatos egyébb kötelessé-
gei is. Az iskola nem más, mint nagy család, nagy nevelő intézet a 
gyermekek százai számára. Miként a családi élet bizonyos benső 
rendhez való alkalmazkodást feltételez, éppen úgy az iskola rendjét 
is megfelelő intézkedések biztosítják. Ezeket az intézet fegyelmi sza-
bályai állapítják meg- Megtartásuk nem jár különösebb nehézséggel, 
inkább jóakaratot, kis önfegyelmezést kíván a gyermektől. Könnyen 
bele lehet illeszteni a családi nevelés keretébe. Mikor pl. az iskola 
megkívánja, hogy a tanuló pontosan megjelenjék az előadási órákon, 
istentiszteleteken, ünnepélyeken, mikor tiltja a mulatságok, színházak, 
mozik engedély nélkül való látogatását: ugyanakkor méltán számít 
a családi nevelés közreműködésére, melynek nem lehet más célja, 
mint az iskoláé. Hasonlóképpen a szülő sem engedheti meg a gyer-
meknek, éppen mint az iskola sem; a céltalan kujtorgást, kései esti 
kimaradásokat, jópajtások időrabló és gyermeknek nem való mulato-
zásait. Az iskola megköveteli a tanulótól, hogy tanáraival s általá-
ban a felnőttekkel szemben illemtudó, társaival összeférő, az iskolá-
ban előforduló feltűnőbb jelenségekkel szemben egyeneslelkű bíró 
és őszinte tanú legyen: a szülő törekvése sem lehet más, mint hogy 
ilyennek nevelje gyermekét. Szóval az iskolai fegyelmi szabályok 
megtartására irányuló nevelés nem kizárólagosan csak az iskolának 
feladata, hanem a családi nevelés körébe is tartozik. 

A tanuló és az iskola viszonyának erkölcsi tartalma külsőleg a 
tiszteletben és engedelmességben fejeződik kí. Aki valamely szerve-
zetnek vagy testületnek tagja, az tartsa tiszteletben, ismerje el köte-
lezőnek magára, úrnak maga felett az illető szervezet vagy testület 
törvényeit és szabályait. Ezen kötelezettség alapján vagyunk pl. tag-
jai a katolikus Egyháznak, a magyar hazának, a polgári társadalom-
nak stb. Ezek törvényeihez tisztelet és engedelmesség kapcsa fűz 
bennünket. Az iskolával sincs másképpen. Meg kell érteni a gyer-
meknek, hogy az iskolának nemcsak áldásaiban részesül, hanem kö-
telezettségei is vannak vele szemben. Emberré neveli az iskola, de 
csak akkor, ha viszont ő is teljesíti kötelességeit; fegyelmezett em-
berré neveli, aki majdan az élet nehéz viszonyai között is megállja 
helyét, de csak akkor, ha már az iskolában megtanulja fegyelembe 
törni magát az iskola törvényeinek, fegyelmi szabályainak való enge-
delmességgel, Szokja meg a gyermek beszédben, cselekedetben kellő 
tisztelet nyilvánítását az iskola ügyei és rendelkezései iránt. Szokja 
meg főképpen az engedelmességet, hiszen végre is ennek révén, azaz 
engedelmességből fakadó gyakorlás útjain sajátít el minden nemeset 
és jót. 



II. Engedelmesség. 

Természeti hajlandóság. Parancs. Szülő és iskola. Az önfeláldozó engedelmesség. 
Vallásos mozzanat az engedelmesség nevelésében. 

Ez a szó a legáltalánosabb törvényt jelzi az emberi élet rendjé-
ben. A családban, a társadalmi életben, a hivatalban, az állam, az 
Egyház törvényeivel szemben, mindenütt amerre fordulunk, az en-
gedelmesség szálaival vagyunk kötve. Mindnyájan, kivétel nélkül, 
gyermek és felnőtt egyaránt. És az élet nem tréfál senkivel, igába 
kényszerít mindenkit: hajlít vagy tör, a szerint, amint mi engedünk 
vagy ellenállunk. 

Mikor engedelmességre nevelünk, a cél, amelyre törekszünk, 
ugyanaz, ami a kötelességtudás nevelésénél: feltétlen engedelmesség. 
És miként amott tekintetbe vettük a gyermek testi és szellemi ere-
jét, amelyhez arányítottuk követelésünk mértékét, emitt hasonlókép-
pen nem szabad figyelmen kívül hagynunk a gyermek természeti 
hajlandóságát. 

A már természettől jóindulatú gyermekben az engedelmesség 
szinte önkéntelen megnyilvánulása annak a tiszteletnek és bizalomnak, 
amely szüleihez fűzi, akiknek annyiszor tapasztalja szeretetét és jó-
ságát. Az ilyen gyermek jólélekkel engedelmeskedik, A legtöbb gyer-
meknél azonban bizonyos fokú félelem vegyül a szeretet érzelmébe: 
félelem a szülőtől, aki erősebb mint ő és parancsolni jogosult. Ezek 
általában készek az engedelmességre, de nem ritkán csak valamelyes 
kényszer alkalmazása mellett. Vannak végül olyan gyermekek, ma-
kacs természetűek, akikből úgy kell kicsikarni az engedelmességet. 

De bármint van is, a gyermeknek meg kell tanulnia engedelmes-
kedni, Tudom, hogy a szülői szeretet még a makacs gyermekkel 
szemben sem alkalmazza mindjárt kezdetben a nagyobb szigorúság 
kényszerítő eszközeit. Helyesen teszi, mert talán még jobban felszí-
taná a gyermek ellenállását. Inkább hosszú időn át fáradozik, tűr, 
vesződik a szülő, remélve, hogy a jó szó, rábeszélés, meggyőzés, fi-
gyelmeztetés, a szeretet és okosság kigondolta különféle eszközök 
végre észretérítik s a javulás útjára terelik a gyermeket. Természe-
tesen a szelídebb formákon kezdjük s a szükséghez képest emelke-
dünk fokozatosan erősebbekhez. Közben-közben alkalmat is adunk, 
időt engedünk a gyermeknek a magábaszállásra, észretérésre. Nem-
különben az engedetlenség különböző fokához szabjuk eljárásunkat, 
hogy aránytalan szigorúsággal ne inkább az elkeseredést és dacossá-
got váltsuk ki. így elérjük, hogy végre megérti a gyermek, hogy enge-
delmeskednie kell, hogy nekí kell engednie, mert mi nem engedünk, 
nem engedhetünk. 

Hanem kevés az ilyen makacs gyermekek száma. A legtöbb gyer-
mek már a lélek természeti berendezettsége folytán bizonyos fokú 
jóindulatot mutat a paranccsal szemben, több-kevesebb készséget az 
engedelmességre. Nekünk csak arra kell ügyelnünk, hogy elvszerű 



következetes eljárással biztosítsuk a nevelés síkerét. Ne engedjük 
meg pl. soha, hogy a parancs teljesítését illetőleg alkudozzék a gyer-
mek, Ilyenkor könnyen megtörténhetik, hogy haladékot, esetleg tel-
jes felmentést adunk a parancs teljesítése alól. De ekkor elvesztettük 
fölényünket is a gyermekkel szemben, amit ez újabb alkalommal 
kihasználni iparkodik, így nem engedelmességre, hanem kötelesség-
mulasztásra nevelünk. Nem helyén való dolog az sem, ha egy időben 
több, néha talán nem is okvetlenül szükséges paranccsal terheljük a 
gyermeket. A tanuló pl. érzi és tudja, hogy neki első és főkötelessége 
a tanulás; ha gyakrabban félbeszakíttatjuk, vagy mást dolgoztatunk 
vele, mielőtt végezhetett volna iskolai feladatával, akkor könnyen 
rájut arra a gondolatra, hogy a tanulás mégsem az első, mégsem 
olyan fontos kötelesség, mert íme szülei nem tartják annak. Nem 
cselekszünk helyesen akkor sem, ha kedveskedünk, ígérgetünk a gyer-
meknek valamit azért, hogy engedelmeskedjék. Az ilyen eljárás en-
gedelmesség helyett önzést, haszonlesést fejleszt. Ha még oly enyhe, 
ha szinte kérő alakban adjuk is a gyermeknek a parancsot, azért az 
olyan legyen, hogy kétségtelenül kiérezze belőle, hogy az bizony 
nem kérés, hanem parancs, amelyet teljesíteni kell. Hasonlóképpen 
ügyeljünk arra, hogy a kiadott parancsot ne kelljen megváltoztatnunk 
vagy visszavonnunk. Az élelmes gyermek hamar észreveszi a fordu-
latot s nem kell éppen sokszor megismétlődnie a dolognak, hogy meg-
inogjon bizalma parancsaink komolyságában. Ez csökkentené benne az 
engedelmességre való készséget, amelyet éppen nevelni akarunk, 

A szülő nemcsak önmaga iránt neveli engedelmesnek a gyer-
meket, hanem általában mindenkivel szemben, akinek a fiú engedel-
mességgel tartozik. Itt elsősorban természetesen az iskola jő tekin-
tetbe. Ez is engedelmességet követel a tanulótól, még pedig feltétlen 
engedelmességet, mert csak így valósítható meg az iskola célja. Eb-
ből kifolyólag az iskolának is van fegyelmező és büntető joga saját 
céljának és érdekeinek biztosítására, amelyekkel különben végered-
ménykép a szülőnek és gyermeknek érdekeit szolgálja. Nagyon kívá-
natos azért, hogy a szülők az intézet vagy tanár parancsaival ellen-
kező parancsot ne adjanak gyermekeiknek. Ilyen esetben természete-
sen a szülőnek engedelmeskedik a gyermek, az iskolai engedelmes-
ségre nézve pedig könnyen levonhatja azt a következtetést, hogy az 
mégsem olyan nagyon kötelező. Hasonlóképen kívánatos, hogy ne bí-
rálgassák, ne ócsárolják a szülők a tanuló előtt az intézet vagy tanár 
intézkedéseit, A tanár ismeri azon okokat, amelyek valamely intéz-
kedés megtételére vezetik, a szülők pedig bírálják talán éppen a nél-
kül, hogy tárgyilagosan ismernék a helyzetet, Nemcsàk a nevelésre 
háramlik ebből kár, hanem sok ízetlenség forrásává is lehet szülő és 
tanár között, amire egyik félnek sincs szüksége. Megtörténik néha-
néha, hogy a szülő túlságos buzgalommal kel védelmére gyermeké-
nek, ha büntetés éri vagy fenyegeti. Pedig valójában úgy van a dolog, 
hogy az iskola nagyon ritkán büntet és ha büntet, akkor sokszorosan 
rászolgál a tanuló vagy ugyanazon hibának többszöri megismétlésével, 
vagy valamely főbenjáróbb vétség elkövetésével. Ilyen esetben egye-



dül helyes eljárás a szülő részéről az,-hogy komolyan figyelmezteti 
fiát, hogy máskor kerülje az olyan cselekedetet, amely vét az iskolai 
fegyelem ellen. Máskülönben a fiú engedetlenségét venné pártfogá-
sába, ami egyképen ellenkezésben volna az iskolai és családi nevelés 
céljával. Csak az iskola és szülői ház kölcsönösen megértő együttmű-
ködésével lehet biztosítani azon cél elérését, amelyre mindkettő tö-
rekszik, hogy tudniillik engedelmes legyen a gyermek az iskolában ísf 
otthon is. 

Sőt azon túl is: túl az otthonon, túl az iskola falain. Az otthon 
meleg fészkéből, az iskola gondos falai közül kilép az ifjú az élet 
nagy színterére. Ott már nem tanítanak, ott tudni kell engedelmes-
kedni. Sokszor a legválságosabb helyzetekben. Életre-halálra is. Bár-
ki belép intézetünk kapuján, tanár és tanítvány, bánatos szülő vagy 
idegen: az intézet ifjú hősi halottainak emléktáblája köszönti néma 
mementóval. Arról a tábláról csendes szárnysuhintása érinti azon 
fiatal hősök szellemének, akik engedelmeskedtek a haza törvényei-
nek és vérükkel pecsételték meg engedelmességüket, A nemzet i f jú 
vértanúi. Időtlen időkig hirdetni fogja példájuk az engedelmesség 
parancsát minden nemzedéknek, a mainak is. Hirdeti hangos szó-
val, hogy nemcsak magunkéi vagyunk, hanem engedelmesség révén 
azoké is, akiknek joguk van parancsolni nekünk, sőt rendelkezni ve-
lünk. 

Már korán vigyünk vallásos mozzanatot ezen erény nevelésébe. 
Gyermekhez gyermek áll legközelebb: a gyermek Jézus példája. 
„Engedelmes volt szüleinek", tanulja a Názáretitől már kisiskolás 
korában a gyermek. Képe, a szentcsaládnak a gyermek Jézust is 
magába ölelő képe ott látható a katolikus családok szobájának fa-
ián. Bele idegződík a kép a gyermek szemébe, mint élő figyelmezte-
tés az engedelmességre. Bele sugárzódik róla a szeretet, mása annak 
a szeretetnek, amely a szentcsaládban anya és gyermek között volt. 
Megérzi róla, hogy ott, a szentcsaládban, a szeretet volt az ural-
kodó, ez a mindenható ereje az emberi léleknek. Ott a parancs és 
engedelmesség maga a szeretet volt. Mindkét részről a szeretet. Ha 
mi helyesen gyakoroljuk és éreztetjük szeretetünket a gyermekkel, 
akkor idővel a gyermek természetes vonzalma is szeretetté emelke-
dik és finomul irántunk. A szeretet nyomában bizalom fakad, sze-
líd engedékenység vonul a lélekbe, erőt veszít, elsimul a külön aka-
rat, az engedetlenségre való hajlandóság. És ha a mozgékony gyer-
meki kedély hullámzása, indulatok meg-megzavarják is a lélek nyu-
godt csendjét, egy szelíd tekintet, szelídebb szó elég figyelmeztetés, 
hogy engedetlenségre vezető erősebb kitörést lefegyverezzen. Ez az 
alakulási folyamat lassan halad a lélekben, amint általában minden 
lelki tökéletesedés lassú fejlődés gyümölcse, de simább lefolyású és 
eredménye megbízhatóbb, mint a fenyítéken alapuló nevelésé. 



I I I . Igazmondás. 

Hazugság, Bűnpalástolás, Rágalom. 

Gyakran előforduló jelenség az iskolai életben, hogy a gyer-
rmek akár szorgalom, akár magaviselet tekintetében hibába esik: 
rossz fát tesz a tűzre. Ilyenkor többé-kevésbbé hamis beállítással, 
a tényállás kétes értékű színezésével siet jóelőre biztosítani magának 
a szülők pártállását. Nem kell csudálkozni rajta. A gyermek éppen 
gyengeségének érzetében félénk, szembeszállni erőtlen, tehát hazug-
sággal iparkodik menekülni a következmény elől. Az ilyen alkalmat 
fel kell használni arra, hogy fejlesszük benne az őszinteséget, az 
igazmondásra való készséget. 

Lényege nem az, hogy mindent elmondjunk szükség és váloga-
tás nélkül, aminő fecsegésre nagyon hajlandó a gyermek, hanem 
hogy, amit mondunk, színigazság legyen minden vonatkozásában. 
Nagy fontossága nyilvánvaló abból, hogy, ha nem hihetnének egymás 
őszinteségében az emberek, nem volna lehetséges társas együttlét, 
társadalmi élet; a hazudozásban rejlő gonoszsággal szemben nem 
boldogulna jellem, becsület. Aki nem küzd a hazugság ellen, azon 
erőt vesz a hazudozás szelleme, míg végre odáig jut a hazug ember, 
hogy félretolva minden nemes érzést hazugság és álnokság lesz 
egész élete. „A hazug ajkak utálatosak az Űr előtt" csendül fülünkbe 
a Szentírás szava. 

A gyermek, éppen mert gyakran esik hibába, melynek fél kö-
vetkezményétől, gyakran folyamodik hazugsághoz. És ha tapasz-
talja, hogy hazugsággal sikerül menekülnie a bajból, mindig kész 
előrántani egyet-egyet, valahányszor szüksége van rá. Nem kétsé-
ges pedig, hogy ekként egyenes úton sodródik azon veszedelem fe-
lé, hogy idővel megszokja a hazudozást és hazudik akkor is, ha 
nincs szüksége rá. Meg kell mentenünk a gyermeket ettől a süllye-
déstől, Könnyebb elejét venni a baj elharapódzásának, mint a már 
kifejlett betegséget meggyógyítani. 

Gyermeken nem nehéz észrevenni, ha hazudik. Még nem oly 
gyakorlott a képmutatásban, hogy feleleteinek bizonytalansága, a 
célszerűtlen kapkodás, sokszor viselkedése, elpirulása el ne árul-
nák, hogy rosszban sántikál. Ilyenkor a hazugság leleplezésével szé-
gyenítsük meg. Jóindulatú gyermekre nagy, szinte lesújtó hatással 
van ez; szégyen érzete, önérzete mindjobban tiltakozásra kel a ha-
zudás felmerülő gondolata ellen, mert nehezére esik a megszégye-
nítés lelki fájdalmát viselni. 

Amely gyermeknél ez a kíméletes eljárás nem vezet eredményre, 
azt hibájának nyilt beismerésére, megvallására kell szorítani. Ele-
inte felvilágosító és intő szavakkal; ha ez nem használ, a következ-
ményekre való komoly figyelmeztetéssel. Ez rendszerint kijózaní-
tóan hat a gyermekre: beismeri hibáját, hogy megelőzze a fenye-
getés megvalósulását. Abban az esetben pedig, ha a gyermek, a nél-
kül, hogy megkísérelné a hazudást, nyílt őszinteséggel azonnal be-



vallja hibáját és őszinte készséggel vállalja az érte járó felelőssé-
get, ne büntessünk. így, önérzete kímélésével, megtanulja, majd 
megszokja helyesen értékelni és becsülni az igazmondást. 

Komoly figyelmeztetést érdemel, ha azért hazudik a gyermek, 
hogy társát kimentse a bajból. A még fejletlen gyermeki értelem 
fogalomzavarban van itt. Hőstett színében látja a közönséges hazug-
ságot, amelyre hol barátság örve csábítja, hol még gyakrabban az 
önzés, hogy hasonló helyzetben maga is megtalálja társai részéről 
ugyanezt a támogatást. Fel kell világosítani, hogy egyrészt a barát-
ság nemes érzelme nem bűnöző közösség, másrészt az önzés nem 
adhat szabadságlevelet a bűnre, A bűn hazug palástolása csalás, 
mely elzárja a javulás útját, mert a hazugúl kimentett pajtás nyu-
godtan vétkezik tovább abban a tudatban, hogy bűne titokban ma-
rad, Néha annyira fajul a dolog, hogy valóságos bűnszövetkezet ke-
letkezik a tanulók között, bűnöző pajtáskodás, mely lehetetlenné 
teszi az iskolai fegyelmezést. Minthogy fontos érdekről van szó, a 
baj gyökeres kiirtására van szükség, aminthogy az iskola is szigo-
rúan bünteti. 

Még szomorúbb, ha a hazugság rágalmat is tartalmaz. Az em-
beri érzékenységre sokszor a kellemetlen igazságnak szembe mon-
dása is bántó, mennyivel inkább a rágalom, amely hazugság s e mel-
lett orvul támad, hátunk megett húzódik meg. A gyermek sokszor 
nem is tudja igazán megítélni, mily nagy kárt okozhat vele. Általá-
ban ne engedjük meg, hogy sokat beszéljen társai hibáiról; a hibák 
.nagyítása, jó tulajdonságok elhallgatása vagy kisebbítése nélkül 
nem esik meg a sok beszéd s idővel a rágalmazásra való hajlandó-
ság kifejlődésére vezethet, A hazugságnak s vele együtt a rágalom-
nak gyermekek közt nem ritkán irigység a forrása. A kiváló tehet-
ségű és előmenetelű, jómódú stb. tanulók vannak leginkább kitéve 
társaik irigységének. Ezekről tudnak szándékosan hazugul mondani 
legtöbb rosszat, gyakran az ártani akarás egyenes szándékával. Ne 
engedjük. Állítsuk a gyermek szeme elé a rágalmazás gyáva és hit-
vány voltát s hogy maga éppen úgy áldozatul eshetik, mint azok, 
akiknek jóhírét ő nem kíméli. Hívjuk fel figyelmét az ártatlanul 
szenvedés lelki fájdalmára s arra a durva igazságtalanságra, amely 
sokszor hosszú idő becsületes fáradozásával szerzett jóhírüket pil-
lanatok alatt megingatja, vagy meg is semmisíti, A rágalmazó nem 
méltó arra, hogy társaságukba fogadják az emberek, mint akiknek 
jelenléte állandóan alattomos veszedelemmel fenyeget. 

Az iskolai és társadalmi élet példái, az irodalomban nagy szám-
mal található apró történetkék, példázatok, mesék célszerűen fel-
használhatók a hazudozás, ezen makacs gyermekbetegség gyógyítá-
sára, Gyermeki léleknek megfelelő táplálékok. Olvasásuk kellemes 
szórakozás, megértésre könnyűek, nevelő erejük nagy. Az egyszerű 
történet foglalkoztatja a gyermek képzeletét, a belőle vonható ta-
nulság pedig szinte észrevétlenül lopódzik be a lélekbe. Gyakran 
van szemléltetve bennük a kudarcba fulladt hazugság vagy rágalom 
megszégyenülése, amint a tanító mesék példázzák. De általában há-



lás eszközei ezek a nevelésnek sokféle emberi gyarlóság javítására. 
Az iskolai oktatás is sikerrel használja fel nevelő értéküket. 

Az ne szegje kedvünket, ha éppen a hazudozás tekintetében 
minden iparkodásunk ellenére is gyakrabban tapasztalunk vissza-
esést a gyermeknél. Egyrészt az önzés, a hazudozás egyik oka, mé-
lyen gyökeredzik az emberi természetben, ellenszegülő ereje nem 
könnyen törhető; másrészt a gyermekkori félénkség, a második ok, 
szintén csak lassan enyhül, lassú fokozatossággal tűnik a lélekből. 
Ezekkel szemben csak a gyermeknek mind jobban fejlődő értelme 
látja be végül, hogy jobb őszintének lenni, mint súlyosbítani hely-
zetét hazugsággal. Türelemre van tehát szükségünk az őszinteség 
nevelésénél. 

IV. Vallásosság. 

A család példája. Külső hatások. Lelki élmények. A Természet könyve. 
Mária-kongregáció. 

Az örök Alkotó, az emberi lélek berendezője, a nemes lelki vo-
nások fölé a vallásos érzületet helyezte koronául. Azt akarta, hogy 
ez legyen irányítója a lélek egész valójának: érzés vil ágának, gon-
dolkozásának, cselekvő akaratának. Hogy nyilt tükörben láttassa az 
emberi lélek tökéletességét és szépségét. Belőle fakadjon és táplál-
kozzék minden, ami nemes és szép bennünk. Legyen forrása nagy 
elhatározásoknak, lendületes erőnek, mely értékes emberi életre ké-
pesít. Segítse magas szárnyalásra a lelket, ha a földi élet nyűgöző 
terhei közt megpihenni tisztább világosságra vágyik. Közel az Isten-
hez. ,,Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok és terhelve 
vagytok és én megenyhítlek benneteket". 

íme a hívó szózat, az Istené, a vallásos lelkületre. Elsősorban 
a felnőtteknek, a munkában fáradóknak. De mivel a felnőttek sorsa 
folytatódik a gyermekekben, ezeket is elő kell készíteni, hogy a 
vallásos érzület, a lélek szárnya, kibontakozásnak induljon bennük. 

Nagy hivatásához képest egészen egyszerű eszközzel történik 
ennek a lelki készségnek kínevelése. Nem kell ide más, csak jó pél-
da. Vallásos család napi életének folyásában ez nem ütközik ne-
hézségbe, annál kevésbbé, mert a vallásos érzés iránti fogékony-
ság egy életkorban sem oly eleven, mint a gyermekkorban, A szü-
lők példája hangtalanul is a legbeszédesebb oktatás, parancsszó 
nélkül is önkéntelenül utánzásra vonzó erő. Mikor nap-nap után el-
vonulnak a gyermek szemei előtt a vallásos élet jelenségei, a mint 
a család napi életében megnyilvánulnak, az imádkozás, a böjt meg-
tartása, mise hallgatása, gyónás és áldozás, jótékonyság, munkás-
ság stb., akkor lassankint kinevelődik a gyermek lelkében az a 
meggyőződés, hogy a vallásos élet szükséges és szép. A példa, ez 
a csudálatosan hatékony erő, természetszerű szükségességgel hozza 
meg gyümölcsét. A minthogy viszont elsorvad a gyermeki lélekben 
a vallásos érzés csírája ott, ahol a család jó példájának melege nem 
éleszti. 



Annál nagyobb szükség van a családi élet jó példájára, mert 
a gyermek állandóan ki van téve kívülről jövő hatásoknak is: mások 
példájának. Ható ereje pedig minden példának van. Sokkal na-
gyobb a gyermekre, mint a szóé, mert a példa megtestesült szó, nem 
elvont, hanem kézzelfogható. A gyermeki lélekbe szinte átszüremlik 
minden, amit a példán lát: sok jónak-rossznak képe otthon, az is-
kolában, az utcán, felnőttek társaságában, jópajtások között, szín-
házban, moziban. A család jó példája nem mindig képes ellensú-
lyozni minden rosszat, amelyet kívülről szív magába a gyermek lel-
ke. Sőt éppen ezek, a kívülről jövő kedvezőtlen hatások veszélyez-
tetik leginkább a nevelés sikerét, mert rossz példa több van a vilá-
gon, mint jó. Ellenőrzéssel, a gyermek szabadságának körültekintő 
megszorításával sokat segíthetünk, viszont ennek elmulasztása, a 
szabadság ellenőrizetlen élvezése sajnálatos romlásnak lehet for-
rása. 

Ezeknek a kedvezőtlen hatásoknak letompítására szerezzünk a 
gyermeknek többször alkalmat arra, hogy lelke időnkint tisztább vi-
lágba, az eszményíség légkörébe emelkedjék. Erre a célra kiválóan 
alkalmasak a gyermeknek saját tapasztalatain alapuló, önönmagá-
tól átélt események: az ő saját egyéni élményei. Ezeknek az esemé-
nyeknek ő maga a cselekvő központja, ezért hosszabb időn át meg-
marad lelkében emlékül s meg-megújuló erővel gyakorolja felemelő, 
nemesítő hatását. Ilyen élményei lehetnek a gyermeknek egyes csa-
ládi ünnepségek, a szülők névnapja, ha tevékeny részt vesz bennök 
szavalással, vagy felköszöntő mondásával. A legszentebb érzés, a 
szülők iránti hála és szeretet szívja belőlük táplálékát. Nemkülön-
ben a bájos karácsonyest. Hangulatos szépségével, bensőséges ked-
vességével, évenkint visszatérő örömeivel mindennél hatásosabb kel-
tegetője a vallásos képzeteknek és érzéseknek. Örömmel vesznek 
részt benne a gyermekek az ünnep tárgyára vonatkozó énekekkel, 
szavalással, alkalmas, párbeszédes előadással. Vanak családok, 
amelyekben a gyermekek tiszte a szegényeknek szánt adomány át-
adása, a filléreknek a templom perselyébe tétele. Az ilyen gyer-
mekben közvetlen gyakorlat útján fejlődik a legszebb keresztény 
erények egyike, a jótékonyság, a nemes szociális érzés. Az iskolai 
oktatás, főképpen a vallástan, irodalom és történelem tanítása je-
lentős mértékben szolgáltat anyagot a lelki élményekhez. Ezeknek 
nem maga a gyermek a cselekvő alanyuk, hanem a tanár előadása 
varázsolja a gyermek lelki szemei elé egy-egy kiváló egyéniség jel-
lemét, emlékezetes esemény, megkapó jelenség képét. Ezek mint ele-
ven ható erő kikezdik a gyermek érdeklődését, foglalkoztatják kép-
zeletét, majd gondolkozását. Hatásuk alá kerül a gyermek egész 
valója. Sok nemes érzés, lelki gazdagodás, nem ritkán a gyermek 
jövőjére nézve sorsdöntő elhatározások kelnek nyomukban. Sze-
rencse, ha a gyermek elmondja mélyebb hatású iskolai élményeit 
otthon szüleinek, akik célszerűen kimélyíthetik és felhasználhatják 
a gyermek további lelki irányítására. Egyébként a családi otthon 
meghitt beszélgetései és olvasmányai is nem egyszer elhatározó él-



mény kibontakozására vezetnek a gyermek lelkében. Hányan ébred-
tek már tudatára egyházi vagy egyéb hivatásuknak éppen a családi 
otthonban nyert élményeik alapján! 

Ne hagyjuk felhasználatlanul a vallásos érzés kinevelésénél a 
nagy természet fenséges tanuságtételét az örök Alkotóról. Isten 
könyve ez önmagáról az ember számára. Meg kell tanulnunk ol-
vasni belőle. A gyermek lelke fogékony, vonzódik a titokzatos felé. 
A természet szépségei, ezernyi változatossága, a dalos erdő, a vi-
rágos mező bája pazar mennyiségben ontja a magába merülés anya-
gát a lélek számára. A fa gyümölcse, a róna hullámzó kalászten-
gere, a termékenyítő eső, a napsugár melege az Isten jóságának és 
gondviselésének hirdetője. Hatalmát jelzi a csillagos ég, a felhőbe 
merülő hegyóriás, a tenger végtelensége. Igazságos és büntető keze 
küldi a félelmetes természeti jelenségeket. ,,Tele van ég és föld az 
ő dicsőségével". Üres lélek, melyből mindez nem tud kiválasztani 
érzéseket, gondolatokat. Sétáinkon, és egyéb alkalmakkor, módunk-
ban van, hogy egy-egy elmemozdító gondolattal ebbe az irányba te-
reljük a gyermek figyelmét. Nem magyarázatokkal és fejtegetések-
kel, amelyeket még úgysem bír meg, hanem pár szónyi utalással, 
mely mint a tésztába rejtett kovász, tovább végzi erjesztő munkáját 
a gyermek lelkében. Nem is szüntelenül, ami unalmat fakaszt és célt 
téveszt, hanem jól megválogatott alkalomszerűséggel. Haladottabb 
korban, fejlettebb gondolkozás mellett úgyis fokozatosan többet 
nyujtunk. Ez az eljárás, távol minden erőltetéstől, természetes úton 
felkelti a gyermek érdeklődését, amelynek nyomában rügyfakadás 
támad, vallásos érzések életre kelése. 

Hatásosan támogatja törekvésünket ugyanezen cél szolgálatá-
ban a Mária-kongregáció. A kongregáció nevelő ereje rendkívül 
nagy. Határozott képet állít a gyermek lelki szemei elé, a boldogsá-
gos Szűz glóriás alakját, akinél tökéletesebb, vonzóbb mintaképet 
nem találhatunk a lelki élet kialakítása céljából. Ennek a bájos, en-
nek a szent képnek megvan az a varázsa, hogy valahányszor ráte-
kintünk, nyomban a lelkiség felé irányul figyelmünk, feltárul előt-
tünk az ő lelki magasztosságának szépsége, amely vonz, rabúl ejt, 
a mennyei szépség vágyának rabjaivá. Ez a hatás megérint minden-
kit, mindenkinél nagyobb mértékben a gyermeki lelket. 

A kongregációban folyó élet úgy van berendezve, hogy a lel-
kiség minden szálát összefogja, átkarolja a gyermeki lelket egész 
terjedelmében, minden tehetségével, hajlamával, szükségletével 
együtt. Ekként a kongregációi nevelés céltudatos munkával arra tö-
rekszik, hogy összhangzatos lelki élet alapját vesse meg a gyermek-
ben. 

A kongregációban közvetlen érintkezés van a vezető és a gyer-
mek között, egészen bizalmas lelki viszony, mely alkalmat ad a 
gyermek sok lelki szükségletének megbeszélésére, hibáinak feltárá-
sára, kétségeinek eloszlatására, vívódásainak megkönnyítésére. Itt 
megoldást nyer a lelki életnek egyik legfontosabb kérdése: állandó 
lelkiatya választása, akihez a gyermek fenntartás nélkül, tökéletes 



bizalommal fordul nemcsak lelki, hanem egyébb ügyeiben is. Szük-
sége van erre a lelkiség útján elindult gyermeknek. 

A kongregációban a természetfeletti élet kegyelmi eszközeinek 
használata, a gyónás és áldozás, olvasmány és elmélkedés rendsze-
resebben és nagyobb mértékben van megvalósítva, mint amennyire 
a családi élet sokirányú beosztottsága engedi. Ezzel a kongregáció 
a vallásos érzés nevelésében kiegészítő párjául simul a családi élet-
hez; mindegyik a maga bőségéből ad, de mivel bőségük nem egyenlő 
minden tekintetben, egymást kiegészítik a szükség szerint. 

A kongregációi élet ilyetén telítettsége sokféle táplálékot nyújt 
a gyermek lelkének, irányokat jelöl gondolkozásának, akaratába és 
törekvéseibe nemes ambíciót olt, erkölcsi tartalommal tölti meg mun-
kásságát. Értékes eredmények ezek, messze jövőre kiterjedő hatá-
sok. 

Nem tudom, azért elég melegen ajánlani a szülőknek, hogy irá-
nyítsák gyermekük figyelmét a Mária-kongregációba való belépésre 
és segítsék elő mindenképpen a belépés lehetőségét. Egyrészt a ma-
guk további munkáját könnyítik meg vele, másrészt megszerzik ma-
guknak azt a lelki nyugalmat, mely abból a tudatból fakad, hogy 
gyermekük vallásos fejlődése a legmegfelelőbb mederben folyik to-
vább. 

V. Akaraterő. 

Kötelességek teljesítése. Önmegtagadás, Önuralom. Cserkészet. 

Aki felemelkedett a vallásos élet színtjére, az bőséges tapaszta-
latból tudja, mily nagy szerepe volt haladásában az akaraterőnek. 
Tulajdonképpen ezen emelkedik és nyugszik erkölcsi életünk egész 
épülete. Az a rendeltetése, hogy a bensőnkben valamely kötelesség-
gel szemben felmerülő ellenkezést letörje. Mindenütt szükség van 
rá, még a legkisebb kötelesség teljesítésénél is. Hogy tanuljon a gyer-
mek, hogy engedelmeskedjék, hogy kényelmetlen helyzetben is iga-
zat mondjon, hogy vallási kötelességeit kellőképpen és idején el-
végezze: mindez nem történhetik az akaraterő munkája nélkül. És 
még a sokféle egyéb kötelesség az iskolában, otthon, amelyek szin-
tén teljesítésre várnak, mind-mind az akarat kisebb-nagyobb erő-
feszítését kívánják. Nem múlik el nap alkalom nélkül, hogy szem-
ben ne találná magát az akarat kötelességekkel, amelyeket teljesí-
teni kell. 

Ez pedig, a kötelességek teljesítése, viszont a legközvetlenebb 
eszköz az akaraterő nevelésére. A természet törvénye, hogy reny-
heség ernyeszti, gyakorlás fejleszti az erőket. Anyagi és szellemi té-
ren egyaránt érvényesülő törvény. E szerint valahányszor teljesít-
jük kötelességünket, azaz valahányszor kötelességteljesítés céljából 
munkára fogjuk akaraterőnket, mindannyiszor egyúttal fejlesztjük 
is azt. A gyakorlás erősít. Szelek és viharok közt edződve fejlődik 
a fiatal csemete. A férfi kifejlett testi és szellemi ereje hosszú időn 
át tartó, sok és nehéz gyakorlás eredménye. Még pedig arányos fej-



lődés szerint: mennél nehezebb valamely kötelesség teljesítése, men-
nél fokozottabb mértékben veszi igénybe az akaraterő munkáját, 
annál nagyobb mértékben fejlődik maga az akarat ereje is. A köte-
lességek végig kísérnek bennünket az egész életen, az akaraterő 
gyakorlása tehát tulajdonképpen sohasem szünetel; míg végül aki 
odáig emelkedett, hogy semmiféle kötelességének teljesítése elől 
sem tér ki, abban az állandó gyakorlat folytán már nemcsak erőssé, 
hanem készségessé is fejlődött az akarat. A fejlődésnek ez a töké-
letes bevégzettsége csak az érett férfikor teljesítményeiben nyilvá-
nul, mikor a férfi mint a kötelességek meggyőződéses, elszánt har-
cosa önmaga őrzi ellen magát kötelességeinek teljesítésében. Ez a 
végcél, amely felé tartunk. 

Hanem hosszú út vezet idáig. Az élet ez alatt gondoskodik, 
hogy ne legyen hiány az akaraterő gyakorlására szolgáló alkalmak-
ban. Mégis, gyermek akaraterejének neveléséről levén szó, külön 
meg kell emlékeznem ennek egy egyszerű, a gyakorlati életben na-
gyobb nehézség nélkül alkalmazható eszközéről. Ez az önmegtaga-
dás, Tárgya kisebb testi vagy lelki cselekedetek, amelyeknek válla-
lására nem nehéz rávenni a gyermeket, főképpen ha erkölcsi tarta-
lommal töltjük meg szándékát, pl,, hogy Isten kedveért, lelki tökéle-
tesedés vágyából, a bűnökért való elégtételül, felebaráti szeretetből 
stb. tegye. Az intézet falai között játszadozó, tízóraizó gyermekse-
regben nem ritkán vagyunk tanúi annak, hogy egyesek legjobb fa-
latjaikat osztják meg szegényebb társaikkal, mások versenyezve se-
gítik tízóraihoz azokat, akiknek még kenyér sem igen kerül otthon-
ról. A családi életben is van alkalma a gyermeknek néha-néha el-
csípni valamit élvezeteiből, megrövidíteni önmegtagadásból a pihe-
nés, a kényelemszeretet idejét, abbahagyni kedvtöltő játékát. Beteg-
ség, szegénység, nélkülözések, sikertelenségek nyugodt viselésére 
számtalanszor van alkalom a gyermek életében is. Részvéttel lenni 
társai balesetében, nem zárkózni el vigasztalás vagy segítség nyúj-
tása elől, szellemileg gyengébb társainak, ha rászorulnak, szívesen 
adni felvilágosítást, még ha rokonérzés nem fűzi is hozzájuk: fel-
emelő példa felnőttek számára is. Mindezek nem komor önsanyar-
gatások, amelyek nem valók fejlődő gyermeknek, hanem kisebb mér-
tékű gyakorlásai az önmegtagadásnak. A gyermeki lélek apró, szí-
nes kis virágai, amelyeknek épen az ad jelentőséget, hogy a szárnyra 
kapott, fejlődésnek indult gyermeki akaraterő termeli őket. Bevezető 
erőgyakorlások, amelyekből idővel nagyobb teljesítményekre, na-
gyob erőfeszítésekre izmosodik az akarat ereje. 

A családi otthonban nemkülönben, mint az iskola falai között 
gyakran megesik, hogy összekülönböznek a gyermekek. Harag, bosz-
szú, irigység, káröröm, gúnyolódás, hiúság stb. megnyilvánulásai 
szinte mindennapos jelenség gyermekek között. Hamar felszisszen-
nek kisebb sérelemre ís s nyomban készek a megtorlásra. Hiányzik 
belőlük az önuralom. Az egyikben arra, hogy ne sértsen, a másikban 
arra, hogy ne vegyen elégtételt önmaga. Ezt eligazítani hivatása az 
önuralomnak, azaz fékezni a lélek érzelmeit, indulatait, szenvedé-



lyeit. Nem könnyű feladat. Ezek a lélek titokzatos mélységeiből, bo-
nyolult módon, többnyire nagy hirtelenséggel, nem egyszer szinte 
elemi erővel törnek fel és ragadnak magukkal. Épen ezért nehezen 
fékezhetők. Vannak emberek, akik egész életükben rabjai indulata-
iknak, Nyílván nem kezdték fiatal korukban az önuralom gyakorlá-
sát, Gyermeknél legelső tennivalónk ilyen alkalmakkor, hogy figyel-
meztessük, milyen veszedelmesek és károsak azok a lelki jelensé-
gek, amelyek lejátszódnak benne: a harag, a bosszú, káröröm, irigy-
ség stb. Világosítsuk fel, hogy az indulat hevében elkövetett cseleke-
detek jellege rendszerint jogtalanság, igazságtalanság, kártevés. 
Ezekért felelnünk kell; szégyent, kellemetlenséget, büntetést, kárt 
kell elszenvednünk, mint indulatosságunk következményeit. Nem 
marad hatás nélkül, ha figyelmeztetjük mennyire ellenszenvessé tesz 
az indulatosság az emberek szemében: az indulatos ember terhe ma-
gának, terhe másoknak. Ha az indulatosságból elkövetett cselekedet 
anyagi felelősséget is von maga után, pl. kártérítést, gyógykezelte-
tésí költség fizetését, esetleg súlyosabb iskolai fegyelmi büntetést: 
akkor saját kárán tanulja meg a gyermek, hogy indulat hevében 
nem szabad cselekedni. Ha a figyelmeztetések kellő alkalmakkor 
nem maradnak el, akkor idővel mintegy beidegződik a gyermek lel-
kébe az a tudat, hogy már az indulat feiger je dés ekor magára esz-
méljen s óvakodjék a rögtöni cselekvéstől. Ez a tudat elég ahhoz, 
hogy az indulaton való uralkodás akarata, az önuralom, megkezdje 
fékező működését még a cselekedet elkövetése előtt. Mindenesetre 
hosszú időnek kell elmúlnia, sok kijózanító tapasztalatnak közre-
működnie, míg végre kialakul és megérlelődik a gyermekben az a 
tudat, hogy önuralomra szükség van, Arról majd a gyakorlat győzi 
meg bőségesen, hogy az önuralom nem csekély mértékben veszi 
igénybe az akaraterő munkáját. Ezért nekünk kiváló eszközt kell ér-
tékelnünk benne az akaraterő nevelésére. 

Imént szóltam a Mária-kongregációról, mint a vallásos érzü-
let fejlesztésének magasabb iskolájáról. Az akaraterő nevelésének 
hasonlóképen van sajátos, magasabb fokú iskolája: a cserkészet. Ez 
a kiváló nevelő eszköz rendkívül vonzó erővel hat a gyermekre; jó-
val nehezebb a kongregációba való belépésre rávenni, mint meg-
nyerni a cserkészet ügyének. Nagyrészt a két foglalkozás közti kü-
lönbség az oka. Az iskolai élet túlnyomóan szellemi iránya még fo-
kozódik a kongregáció tisztán lelki életének bekapcsolásával, míg 
ezzel szemben a cserkészet a test kultuszával, a szabad természet-
ben folyó élet változatosságaival közben-közben jóleső pihenés-
ézámba megy. Természetes tehát az a vágy, mellyel a gyermek a 
cserkészet üdítő foglalkozásaihoz vonzódik s ekként szinte öntudat-
lanul, önmaga kívánja az akaraterő nevelésének ezt a kiváló eszkö-
zét. 

Vannak ugyanis a cserkészetnek olyan kötelességszerű foglal-
kozásai, amelyek komoly próbára teszik a gyermek akaraterejét. 
Mennyi hatékony erő van pl. a fárasztó gyakorlatokban és menete-
lésekben, virrasztásokban, a táborozás nélkülözéseiben, az időjárás 



viszontagságaiban. Ezek már nem örömei a cserkészéletnek, nem is 
önként vállalt játékszerű kedvtelések, hanem hivatásszerű, komoly 
feladatok, amelyeknek teljesítése elől nem lehet kitérni a cserkész-
nek. De edződik és nevelődik közben akaratereje. 

A cserkészéletnek hatása alatt ú j irányok, új megérkezések faka-
dása indul meg a gyermek lelkében. Öntudata kezdi átfogni a köte-
lességek egész területét, ráirányul figyelme arra, hogy mindenfajta 
kötelesség teljesítésre vár benne, ha tökéletes cserkész akar lenni: a 
cserkészé, a deáké, a katolikus ifjúé stb. Kicsírázik és érik benne a 
hazafiúi kötelesség megérzése, mellyel mint honpolgár majdan a ha-
zának tartozik. Egységbe fonódik benne a kötelesség és munka fo-
galma: tudatára ébred annak, hogy a kötelesség megjelenését nyo-
mon kell követnie a teljesítésnek, a munkának. 

A munka, a foglalkozás pedig a legjobb ellenszere az unalom-
nak, amelyen mint tágas kapun törnek be a lélekbe a káros külső ha-
tások, felburjánzódnak a rossz gondolatok, céltalan elmerengésbe 
fullad a lelki tevékenység, születnek a veszedelmes indulatok. Nem 
hiába mondjuk az unalmat szülőanyjával, a semmittevéssel együtt 
az ördög párnájának: az erkölcsi élet veszedelmei születnek raj ta. 
Nincs alkalmasabb levezető csatornája ezeknek a veszedelmeknek 
a cserkészet kellemes és komoly foglalkozásainál. Az akaraterő fej-
lesztése, az önmegtartóztatásra való nevelés, a test edzése, a lélek 
fegyelmezése: mindez hatékony orvosszer az ártalmas, nem ritkán 
bűnös szokásoknak kifejlődése ellen. 

Nagy mértékben elősegíti ugyanezt az a körülmény, hogy a cser-
késznevelés kiváló helyet biztosít céljai között a vallásos érzület 
fejlesztésének ís. Amit általában a vallásos nevelés létrehoz a gyer-
mek lelkében, annak megszilárdítására és tovább fejlesztésére al-
kalmas eszközzel rendelkezik a cserkészet. A nagy természet, a 
cserkésznek második otthona, a maga mérhetetlen arányaival félel-
metes s egyben védelmező erőivel, szépségeinek lenyűgöző hatal-
mával állandóan ébren tartja a vallásos gondolkozást. Nemcsak 
gyönyörködteti a lelket, hanem beléje neveli az örök Alkotónak ké-
pét is. Közvetlen hatása alatt nevelődik s mélyül a vallásos érzés. 
A cserkésztáborban nemcsak dolgoznak, hanem imádkoznak is. 

Vegyük tekintetbe, hogy a cserkészetnek nem csak foglalkozá-
sai, hanem szórakozásai is a szabadban folynak, tiszta levegőben, 
távol a város zajától, porától. A nagy életrohanás, az idegfeszítő iz-
galmak, amelyek között a városi élet zajlik, elcsitulnak a természet 
fenséges csendjében s jótékony pihenés veszi át uralmát az elfáradt 
idegeken. Szüksége van rá a szüntelen ostromtól zaklatott fiatal 
testnek, léleknek. A cserkészet tehát egészségi szempontból is a leg-
ideálisabb nevelő eszköz. 

Nem ismeretlen előttem, hogy a gyermek iskoláztatása már ma-
ga jelentékeny kiadást képvisel a család életében. Mégis buzgón 
ajánlom, hozzák meg a szülők újabb áldozatul gyermekükért azt a 
költségtöbbletet is, amelyet a cserkészet a maga külön igényeivel 



szerez. Megtérül sokszorosan a gyermek testi-lelki fejődésében, 
amelynek mégis a család legelső érdekei között kell helyet kapnia. 

VI. Jellem. 

Nevelés és jellem. Jel lemes férfi. Szülő és haza igénye a jellemes emberrel 
szemben, 

A gyermekkori nevelésnek az a célja, hogy további fejlődésre 
alkalmas alapot teremtsen a gyermek lelkében. Olyan alapot, amely-
ből idővel, további önnevelés útján, a lehetőleg tökéletes ember képe 
alakul ki. A jellemes emberé. Végső fokon ebben kell nyernie bete-
tőzését a fejlődésnek: a jellem kialakulásában. Mikor a lelki kész-
ségek összhangzatos egységbe olvadva harmonikus együttműködés-
sel azon közös cél felé törnek, hogy a lélek állandóan nemesen érez-
zen, emelkedetten gondolkozzék, érzéseinek és gondolkozásának 
megfelelően cselekedjék, akkor a jellemet alakítják ki. Mert lényege 
szerint ez a jellem: nemesen érezni emelkedetten gondolkozni, ezek-
nek megfelelően cselekedni, A jellemes ember elvei tehát azonosak 
az erkölcsi rend elveivel, gyakorlatilag megvalósulva személyes éle-
tében, Az erkölcsi rend uralma tükröződik benne. Még pedig állan-
dóan, következetesen. Bárki vihet véghez egyes nemes cselekedete-
ket, érezhet és gondolkozhatik egyes esetekben jellemes ember mód-
jára: ezek mégsem a jellem talajából fakadó virágok, hanem csak 
alkalomszerű ékességek, a jellemhez való belső kapcsolódás nélkül. 
Holott a jellem állandó iránya a léleknek. A jellemes embernél nem 
csak egyes esetekben, hanem az élet komoly jelenségeivel szemben 
következetesen, állandóan nemes lelki vonások munkája nyilvánul 
meg. Jellemes emberről előre meg tudjuk mondani adott esetben 
miképen fog cselekedni. Hasonlóképen egyes, különálló jó tulajdon-
ságok magukban még nem alkotnak jellemet, mert hiányzik a teljes-
ség, valamennyi jó tulajdonságnak szerves egységgé olvadása, ami 
biztosítja a belőlük Összetevődő egésznek, a jellemnek egységes irá-
nyát és szilárd állandóságát. De bizonyos fokú szellemi kiművelt-
ség is lényeges tartozéka a jellemnek: ez szolgáltatja a gondolkozás-
nak a szükséges anyagot és ezzel biztosítja a gondolkozás emelke-
dettségének lehetőségét. A gyermek- és ifjúkor tanulmányai gyűjte-
nek erre alapot, a betetőzést a későbbi kor szellemi foglalkozásai 
adják meg. 

Hosszantartó, áldozatos fáradozás gyümölcse tehát a jellem. 
Kialakulása megindul a gyermekkorban, folytatódva halad az ifjú-
koron át, bevégzettségét a férfikorban nyeri meg. Tehát csak további 
önnevelés útján, vagyis úgy, hogy a gyermekkoron túl a nevelés 
alanya maga veszi át, önmaga folytatja s végzi be saját kinevelését 
az adott alapon- Gyermeknek nincs bevégzett jelleme, a természet 
törvényei szerint nem is lehet még. Az élet hullámzó változatossá-
gai közben fejlődik, alakul teljessé- Távoli célt szolgál tehát a ne-
velés, későn érik meg gyümölcse. 



A korszellem változásai, más-más idők más-más szükségletei 
különféle igényeket válthatnak ki a nemzetek életében a nevelés te-
rén, amelyekre szintén szükséges a nevelés előkészítő munkája. Ám 
ezek időnkint változó részletkérdések inkább, a nevelés igazi esz-
ményképe azonban minden időben a jellemképzés marad. Mikor 
fönnebb a kötelességtudás, engedelmesség, igazmondás, vallásosság, 
akaraterő fejlesztését tűztem ki a gyermekkori nevelés céljául, az a 
messze jövőben megérő gyümölcs, a férfias jellem, lebegett szemeim 
előtt. Alapvonásai ezek a férfias jellemnek. Átfogják a lelket min-
den tehetségével, hatásuk alá vonzzák összes érzés- és gondolkozás-
világát, az egész embert. Ezeknek munkája, ha a férfi lelkiismeret 
tes kötelességtudással felel meg mindazon igényeknek, amelyeket 
foglalkozási köre, állása, családja, a társadalom, a haza, az Egyház 
támasztanak vele szemben. Ezek, a jellemes férfiak, az igazi harmo-
nikus lelkek, az egész emberek. Az élet minden irányú vonatkozá-
sában, az egész vonalon szilárdan állják helyüket, ők a család, a 
társadalom, a nemzet erős, megbízható alapjai. Méltán tárgya min-
den szülő óhajának, hogy gyermekét idővel értékes férfiak soraiban 
lássa. 

Természeti jogon alapszik a szülőknek az a reménye, hogy maj-
dan, aggságuk napjaiban, mikor erejük fogytán nehezen küzködnek 
a kemény élettel, megtalálják gyermekükben azt a támasztékot, a-
melyre szükségük van. És a jól nevelt gyermek sem mint ifjú, sem 
mint férfi nem vonakodik a szent kötelességtől, A szülők tehát ma-
guk számára is nevelik gyermekeiket. 

Minden szülő felelős gyermekéért Istennek, felelős a hazának 
is. Imént említettem, hogy a cserkészet hatása alatt új megérzések 
rügyeí fakadnak a gyermek lelkében. Igen: új hivatás megérzése. A 
cserkészet foglalkozásai közepett mind jobban kibontakozik s las-
sankint határozott alakot ölt a gyermek lelkében az a tudat, hogy 
őrá számít a haza. És nem vonakodik a hivatástól, mert jól van ne-
velve. Az a szülő, aki jól neveli gyermekét, a hazának is megteszi a 
köteles szolgálatot. 

Pedig talán még sohasem volt a nemzetnek oly égető szüksége 
fiai szolgálatára, mint most, A mérhetetlen megaláztatás és szenve-
dés gyötrelmei közepett, amelyekben a magyar nemzet most vergő-
dik, csak az a remény tart ja benne a lelket, hogy majd jőni fog egy 
nemzedék, amely a szégyent letörli, megszünteti a szenvedést, visz-
szaszerzi az elvesztettet, A halálra sebzett magyarságnak most csak 
álmodnia lehet a szebb jövőről. 

Vájjon melyik lesz az a jövendő nemzedék, amely megvált ben-
nünket? Nem tudom, nem a mai fiatalság-e, a haza kis honpolgárai, 
a tanuló ifjúság. 

Ha az isteni gondviselés ezt a most szenvedő nemzedéket jelölte 
ki a jövő nagy változás véghezvitelére, nekünk jobbá kell ezt ne-
velnünk, mint mi voltunk. Erre a nagy hivatásra kijelölt nemzedék-
nek alkalmasabbnak kell lennie az elveszettnek visszaszerzésére, 
mint mi voltunk a meglevőnek megtartására. Ha mi már nem va-



gyünk képesek mást tenni, mint a haza jövendő feltámadásáról ál-
modozni; ha azt akarjuk, hogy reményünk ne maradjon hiú képzel-
gés: akkor tegyünk meg legalább annyit, hogy a kezünkre bízott fi-
atal nemzedéket nagy hivatására alkalmassá neveljük. Iskolának, 
szülőnek egyaránt kötelessége ez, adósok vagyunk vele Istennek, ha-
zának. 

És ha csakugyan a mi nevelő gondjainkra bízott mai fiatalság 
az a nemzedék, amely elé az isteni gondviselés a nagy feladatot 
tűzte: vájjon készen találja-e majdan a nemzetet ama jövendő nagy 
esemény órája? Vajha mi, a nevelők, egykor felelni tudunk ezért 
Istennek és nemzetnek. 
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Áncelet-né Hustache Janka, 
Dr. Szalay Jeromos. 

Érdekes megismerkedésem története azzal az írónővei, kinek 
szentelem ezt a néhány oldalnyi tanulmányt, kinek személye, mint 
a francia katolikus irodalom egyik jellegzetes irányának érdemes, 
nagyhatású munkása, igazán megérdemli, hogy a katolikus megúju-
lás (renouveau catholique) irodalmának néhány megnyilvánulási for-
májáról vele kapcsolatban szóljunk. 

1930-ban Párizsban kezembe került egy könyvjegyzék. Ott ta-
lálom a következő adatot: Madame Jeanne Ancelet-Hustache: La 
vie mystique d'un monastère des Dominicaines au moyen âge d'après 
la chronique de Töss. — Vie d'Elisabeth de Hongrie, (A misztikus 
élet a dominikánus apácák egy középkori kolostorában a tőss-i kró-
nika alapján — Magyarországi boldog Erzsébet élete). Felujjong-
tam. A Magyarországon úgyszólván elfelejtett árva királyleány 
szent alakja gyakran keresett fel s ime most egész könyvet találtam 
róla. 

Mielőtt azonban feljegyezhettem volna, az egyetemre kellett siet-
nem, hol egy három hétig minden időmet és gondolatomat lefog-
laló vitatkozásba keveredtem. Mire újra eszembe jutott a dolog, a 
jegyzéknek nyoma veszett. Két év múlva Bruxelles-ben járva felke-
restem a bolíandistákat1 is. Könyvtárukban az első, mit kértem, a 
boldog Erzsébetre vonatkozó könyvészet volt, ahol azonnal felis-
mertem a szerzőstől, címestől elfelejtett könyvet, mit végig olvasva, 
megállapíthattam, hogy várakozásomban nem csalódtam. Abban az 
időben nem volt nagyobb vágyam, mint hogy ezt a munkát lefordítva 
a magyar közönséggel is megismertessem.2 

A boldog Erzsébettel és Tőss dominikánus apácáival foglalkozó 
munka hívta fel figyelmemet az írónőre. De ha a figyelem megrög-
zítésére ez a munka nem lett volna elég, ott volt az írónő első nagy-
szabású munkája,3 melyből sarjadzott Boldog Erzsébet élete s mely-
ben bőségesen van szó a középkor két nagy bencés misztikus apá-
cájáról, Szt, Mechtildisről és Szt, Gertrudról, 

1 A bol landis ták a jezsui ta r end t u d ó s tag ja iból álló tá rsaság , kik az Acta 
Sanc torum című, nap tá r i so r rendben ha l adó tudományos szentek életét szerkesz-
t ik la t in nyelven. Székhelyük Bruxel les -ben van: Collège St, Michel, 

2 Azóta a kívánság más formát öl töt t , E sorok írója, ki más i rányú elfoglal t -
sága mel le t t is á l l andóan gyű j t i a boldog Erzsébet re vonatkozó anyagot, 1936-ban, 
Szent I s tván jubi leumának évében önál ló munkával aka r á ldozni emlékének, 

3 Mecht i lde de Magdebourg, E t u d e de psychologie rel igieuse. Paris , 1926. 



Érdekes írói pálya! Látszólag nagy kanyarodás van benne. Kí-
vülről jövő erők nyúlnak bele s jelöltek ki neki új utat a szigorúan 
tudományos irodalomtól a szépirodalom felé hajló vallásos iroda-
lom irányába. S mégis egész munkásságának bámulatos egységet biz-
tosítanak az író egyéniségének alapvonásai: az Isten ügyéért való 
buzgóság, a felebaráti szeretet és a szociális igazságért való kitartó, 
odaadó küzdelem. 

1891-ben született Toul-ban. Családja, mint szíve vérével írt 
könyvében, a Le livre de Jacqueline-ben említi, földmívelő gyökérből 
szakadt ki. A kis Hustache Janka sohasem járt katolikus iskolába. 
Elemi iskoláit községi iskolában, középiskoláit a dijon-i állami kö-
zépiskolában végezte. Ezek végeztével a nőknek akkoriban úgyszól-
ván egyedül nyitva álló tanári pályát választotta. így került a Sor-
bonne-ra, Vagyis nevelkedésének egész folyamán a közfelfogás szerint 
a hitre fagyasztó légkörben élt. ő azonban nem ingott meg, pedig ko-
rában nemcsak hatósági erőszak dolgozott Franciaország elkeresz-
ténytelenítésén, hanem a katolicizmust sokak személyében gyanússá 
tette, hatását csökkentette a hitnélküli, a divatkatolicizmus (religion 
bourgeoise). Az érvényesülést ugyan a franciáknál ebben az időben 
a mentől szélsőségesebb elvek adták meg, de a katolicizmushoz való 
legalább is külsőleges tartozás társadalmi előkelőséget jelentett. 

Az iskola padjait otthagyó fiatal tanárnő az Orange-i középisko-
lában nagyjában ilyen felfogású társak közé került, kik nem akarták 
neki elhinni, hogy a vallási kötelességeket belső szükségből, meggyő-
ződésből végzi. Erre a felfogásra céloz Jacqueline-ben, „Amennyire 
csak emlékszünk, minden elődünk kivétel nélkül jó katolikus volt. El-
jártak a vasárnapi misére és nagy imádságos könyvükből követték a 
miséző papot . . . Mikor kivitték őket a temetőbe, a plébános énekelte 
fölöttük, mint énekelni fogja fölöttem is az éneket: A paradicsomba 
vigyenek az angyalok, , . Mert mi nem vagyunk azok közül valók, 
kik új eszmék után futkosnak és eredetiek akarnak lenni. Nekünk 
van mintaképünk az Ür Jézusban. Mi a nélkül, hogy vágyakozó szem-
mel tekintgetnénk azokra az ösvényekre, melyek tőle eltávolítanak, 
az ő nyomában akarunk haladni az egyenes és kemény úton. Mikor a 
bűn eltávolít erről az útról, az gyengeségből történik, nem pedig hit-
tagadásból, Azok az emberek, kik nem tudják, azt mondják, vagy 
írják, hogy annyi mással együtt én is a katolikus megújulás tanuja 
vagyok. Én azonban csak abban az értelemben vagyok „megtérő", 
„megújult", amilyen értelemben ezek a kifejezések minden bűnösre 
alkalmazhatók minden megbánás után. Az Isten ellen csak azok a ké-
telyeim voltak, melyekről ebben a könyvben beszéltem (leánya halá-
lakor), Nem dicsekedhetem e miatt, hiszen nincs benne semmi ér-
demem. Hálám fajtámnak azon tagjai felé száll, kiknek szilárd hite 
megérdemelte ezt a kegyelmet, (Jacqueline, 333, 1.) 

1916-ban férjhez megy és Jeanne Hustache-ból madame Ancelet-
Hustache lesz. Férje a fronton küzd, többször megsebesül, 1917-ben 
születik kis leánya Jacqueline, Az állandóan életveszedelemben lévő 



férjért való aggódás, serdülő kisleánya, majd ennek tragikus halála 
főkép azok a tényezők, melyek hozzájárultak egyénisége alapvonásai-
nak elmélyítéséhez, továbbfejlesztéséhez, de soha sem az eredeti cél-
kitűzéstől való elhajláshoz, irányváltoztatáshoz. 

Tudósnak indult. Jacqueline bevezetésében olvassuk: Magam 
előtt látom azt a néhány személyt, akik olyan beszélgetésre jöttek 
össze, melyben a természetfölöttinek nem volt helye. Fiatalasszony 
kér egy tudóst, hogy ajánljon neki doktorátushoz tételeket. Az elmúlt 
évek és a jelen szomorúsága komoly kérdések, vallásos vagy szociá-
lis tárgyak felé irányítják tekintetét. Egy nagy misztikus írónő nevét 
kapja válaszul. Mivel a fiatalasszony olyan természetű, hogy nem sze-
ret habozni, elfogadja az ajánlott tételt, a nélkül, hogy tudná, mire is 
jut vele. És amint lassanként behatol a keresztény misztikusok gon-
dolatvilágába, úgy érzi, hogy egy óriási kar összhangzó énekét hallja. 
Lelke mélyén már eddig is sejtette, hogy ezek fejezik ki az élet ér-
telmét, de valósággal megrázkódott, mikor mindig hasonló gondola-
tokkal találkozott; gyötrő kinyilatkoztatás, de amit többé nem lehet 
elfelejteni: Lemondani . . . lemondani, . . , megölni saját vágyát . . . Is-
tenre hagyatkozni, . . csak az Isten akaratát a k a r n i , . . 

Ezek a szavak, gondolatok kiinduló pontja lesznek egy egész iro-
dalmi munkásságnak s támasza az írónőnek élte legnagyobb megpró-
báltatásának óráiban, Magdeburgí Mechtildis bevezetésének első lap-
ján írja: Ezt a munkát, mit nyolc év óta atyám és elvesztett szeret-
teim emlékének akartam szentelni, most, hogy bevégeztem, szeretett 
kis leányom emlékének, Ancelet Jacqueline emlékének ajánlom, ki 
itt hagyott bennünket és nem élt több évet, mint amennyi e könyv 
megírásához kellett, (1925. szept, 18.) 

És ez a szigorú tudományos felkészültséggel megírt, nagy elis-
meréssel fogadott munka és még néhány más csak előkészület, csak 
első láncszem egy áldásos irodalmi munkássághoz. Előkészület az 
anyának a kereszt hordozására, mert ,,a misztikusok annyira mesterei 
azoknak, kik szenvednek, hogy a Magdeburgí Mechtildisről szóló 
könyv, mit teljes egészében akkor írtam meg, mikor még Jacqueline 
velünk volt s mi egy mondat változtatása nélkül jelent meg, egy olyan 
egyén aggodalmait fejezi ki, aki küzdött már a rettenetes feketeszár-
nyú angyallal". De előkészület volt ez a könyv arra is, hogy az anya 
beválthassa kisleányának tett ígéretét, ki gyermekes kedvességgel 
esetiett-botlott a dolgozatát készítő anya körül s gyakran kérdezte: 
Ugy-e nekem ís írsz egy könyvet? 

Ez a Jacquelíne-nek írandó könyv azonban még egyelőre vára-
tott magára. Még nagyon mély volt az 1925. szeptember 18-án kapott 
seb. Megnyugvásra volt még szükség és arra, hogy még tovább merül-
jön el a szeretet ama rendjének szemlélésébe, tanulmányozásába,, 
mely egyedül ad értelmet a szenvedésnek, a halálnak. Azoknak a lel-
keknek a látása edzette, kik önként veszik magukra Krisztus kereszt-
jét, kik lemondásokat végeznek, az Isten akaratára hagyatkoznak, a 
fájdalmas Anyát választják mintaképül, akiket végtelen Isten- és; 



emberszeretet tölt el annyira, hogy elvállalják azok szenvedéseit, akik 
képtelenek a szenvedésre, életüket azokért, kiket szeretnek. 

Egymásután következnek az Istenszeretetről való értekezés, egy 
ismeretlen középkori német író művének a kiadása, egykorú források 
alapján a svájci Tőss dominikánus apácáinak megragadó élete, mely-
re Suso Henrik, az isteni szeretet lantosa annyira rányomta egyéni-
ségének bélyegét. S mint maga a krónika, melyre írónk támaszkodik, 
ő is különös figyelmet szentel magyarországi boldog Erzsébetnek, a 
választott liliomnak, ennek a királyok Királyának kincstárában még 
olyan ritka keleti gyöngynek, akinek már a neve is elég arra, hogy 
megszeressük őt, mert ez a név a másik magyarországi Erzsébettel 
való rokonságának a kiváltsága, akinél még jobban szeretjük őt, mert 
arra volt hivatva, hogy királyné legyen, s mégis szegényen és szám-
űzetésben élt. A magyar királyi ház hamupipőkéjének lehetne őt ne-
vezni, akit azonban még csodálatosabban, mint a mesében, szeretett az 
igaz szerelem és a valódi nemesség Hercege. De Ez hozományul, mint 
erre el is készülhettünk, csak saját keresztjét hozta nek i . . . A krónika 
a többi apácáról nem igen mutat be mást, mint életszentségüket.. . 
Magyarországi boldog Erzsébet, aki gyönge, törékeny volt és sokat sírt 
önmaga sorsán, mielőtt Krisztus sebein sírt volna, a mi gyöngeségünk-
höz közelebb áll, éppen azért annál nagyobb meghatódottsággal szem-
léljük, mekkora bátorsággal járta kálváriáját. 

A könyv legszebb lapjai a lelkivezetés történetének egyik leg-
vonzóbb, legmeghatóbb esetével, a Suso Henriktől vezetett Stangel 
Elsbet (Erzsébet) irányításával foglalkozik. A 84. lapon olvassuk 
Suso Henrik egyik alapvető tételét: Mit tud az, aki nem szenvedett? 
A „királyi úton" való haladáshoz, a lelki elmélyüléshez a legbiztosabb 
út a szenvedés útja, 

A Tőss apácáiról 1928-ban megjelent alapos, mély lelkiséggel, 
vonzóan megírt munka után Asszíszi Szt. Ferenc szelleme felé fordul 
Ancelet-né figyelme s miközben dolgozik az Unterlínden-i apácák éle-
tét tartalmazó XV. századbeli kézirat kiadásán (Vrin, 1930,), a Gras-
set-nél megjelenő Nagy Szerzetes Rendek (Les Grands Ordres Mo-
nastiques) sorozatában Szt. Ferenc leányairól, a klarisszákról ad egy 
csodálatosan szép kötet (1929). 

Bámulatos tudás, a szerzetesi életbe való beleélni tudás és ta-
pintat jellemzi a klarisszákról szóló kötetet, akiknek a jelszava: Mi 
árnyékban, ismeretlenségben óhajtunk maradni. Hogyan lehet ezt az 
evangéliumi, a lelkiszegénységet valló elvet összeegyeztetni azzal a 
másik evangéliumi elvvel: Ügy világoskodjék a ti világosságtok, hogy 
az emberek lássák jócselekedeteiket és dicsérjék az Atyát, ki meny-
nyekben vagyon? Ancelet-né felfogása, hogy akkor, mikor a bűn mu-
togatja magát, hivalkodik, miért szégyeneiné magát a keresztény tö-
kéletességre való vágyódás, ha tudomást vesznek róla. 

Ezt az elvet azonban a gyakorlatban tapintatosan átvinni nem 
nagyon könnyű, s mióta a világi írók a szentek életére adták magu-
kat, a régi, nem egyszer vallásellenes művek kiadásáról híres nagy 
kiadók, vallásos művek kiadásával foglalkoznak, mint pl. Flammarion 



(mert mint egyik kiadó megjegyezte előttem: A vallásos művek terén 
a könyvkereskedés ma se érzi a válságot), hiába van a könyveken 
nem jelzett előzetes cenzúra, világi íróknál azon sok nyereség mellett, 
mit művészetük ad a hagiografíának, van nem egyszer árnyoldal is. 
A szépirodalomban megszokott és alkalmazott eljárások elegendő tu-
dás, a megértéshez szükséges lelkület nélkül az egyházatya! méltó-
ságra előlépett íróknál néha furcsa meglátásokat eredményeznek. Ez 
pedig annál is inkább megtörténhetik, mert ezeket az írókat főkép a 
nagy, rendkívüli alakok vonzzák, akik feltűnést keltettek előzetes vi-
haros életükkel, szokatlan gesztusaikkal, mint Szt. Ágoston, Assziszi 
Szt. Ferenc, Jeanne dArc, Lisieux kis szentje, vagy Nagy Szt. Teréz. 
A dolog természeténél fogva a szertelen, a világ szemében hóbortos-
ságnak látszó vonások, a nagy bűnbánók, mint pl. Lavallière Eva élete 
mindig jobban izgatják a regény- és drámairodalomból az épületes 
irodalom területére kiránduló írókat, mint azok, kik az egyszerű, 
csendes mindennapi életben haladtak a keresztény tökéletesség felé. 
A Grasset-nál, Flammarionnál, de főkép Desclée-nél megjelenő soro-
zatokban az előzetes cenzúra kizárja a kellemetlenségeket, de azért 
éppen elég botrányra, vagy szelídítve, szóbeszédre adtak alkalmat a 
laikus egyházatyák munkái az utolsó években. A különféle, „ahogyan 
én láttam őt"-szerű meglátása pl. Jeanne d'Arc-nak vagy Henri Ghéon 
Lisíeux-i Szt. Teréze éppen elég perlekedést váltott ki. Még olyan ke-
resztény írónak a meglátásaiból ís, mint Mauriac, az előzetes cenzúra 
jócskán törölt, (La Vie de Jésus). 

Ezek az óvatosságra figyelmeztető megjegyzések nem akarják 
kisebbíteni azt az értéket, mit az épületes irodalomra az a tény je-
lent, hogy a szépirodalom művelői irodalmi értékű műfajjá avatták 
s a keresztény igazság hordozójává tették olyan világ számára is, 
mely eddig mereven elzárkózott előle,4 

Ancelet-nének is megvannak a kedvelt szentjei, akiket az eddig 
mondottakból nem nehéz megállapítani: Szt. Domonkos, Szt, Ferenc, 
akiknek szentélyéhez jámbor zarándokként el ís látogatott s útjának 
könyvkereskedői forgalomba nem bocsátott könyvecskét is szentelt 
(Vers Assise et Rome). Azután Szt. Jeromos, kivel a benedeki és 
dominikánus lelkiséggel való foglalkozás közben ismerkedett meg, Ér-
dekes megokolást olvashatunk róla az Almanach Catholique 1936-i 
évfolyamában: Nagyon szeretem Szt. Jeromost is, mert ő olyan szent 
volt, ki gyakran lobbant haragra". Nohát ez olyan vallomás, jegyzi 
meg ínterjuvolója, mely örömmel tölti el a rossznyelvűeket, kik azt 
állítják, hogy ön a békét harcias hévvel prédikálja. 

Azonban a nagy, renkívüli hatású szentek mellett, mint Szt. 
Klára és Szt, Colette, akiknek olyan vonzó életrajzát kapjuk a Kla-
rísszák című kötetben, vagy magyar boldog Erzsébet, Magdeburgí 
Mechtildis, stb. Ancelet-nének minden kötete tanúskodik, hogy van 

* Magától értetődő, hogy nem ezek a sorozatok talál ták fel a művészi értékű 
hagiografiát, A régi katolikus kiadóknál , főkép a Gabaldánál megjelenő soroza-
tokban elég szép számmal vannak művészi szempontból is értékes életrajzok. 



érzéke a kicsiségekből összetevődő nagyság iránt is, életet tud vinni 
a köznapi kötelességteljesítés rajzába, meg tudja látni ennek a nagy-
ságát is. Talán fölösleges is említeni, hogy vele nem történnek meg 
azok a tapíntatlanságra valló esetek, miknek hősei vallásos témákat, 
élményeket kereső írók tudás és vallásos lelkület nélkül, „Ha az volna 
a szokás, mondja a Klarísszák bevezetésében, szívesen letenném az 
esküt, hogy semmit sem írtam, amit nem láttam vagy nem hallot-
tam . , , Csak egy célom van könyvemmel, igaz, igen nagy, hogy úgy 
megszerettessem őket, mint ahogy én megszerettem őket", S hozzá-
tehetjük még, hogy a „szerző egyéb munkái" című rovatban sem ta-
lálhatunk visszatetszést keltő címeket, mint bizony néha ez is meg-
esik, 

„Nem beszélek arról a jótéteményről, mit jelentett számomra a 
klarísszák között való tartózkodás, nem arról a vígasztalásról, mit 
adott a fájdalom iránt tanúsított végtelen megértésük és példá-
juk . . . " Nem! Mindezekről beszél szíve vérével írt könyve, mit nem 
kisleányának írt, mint Jacqueline azt kérte, hanem róla. A lemondás, 
az önmagunknak másokért való feláldozása, a szenvedés mélyebb ér-
telmet találtak az elrejtett élet szemléletében, mint a bölcselők írá-
saiban. Most már megtudta írni a maga és mások vigasztalására 
„könyvét", 

A kisleányt, ki ott játszadozott a szigorú tudományos munkán 
dolgozó anya íróasztala körül, ki bearanyozta szülői házaséletének 
nyolc évét, a diftéría 10 napos kegyetlen szenvedés után kiragadta 
szülei karjaiból, Jacqueline, aki mellé a szülők hiába várták a kis 
testvérkéket, kedves, helyes, tehetséges leányka volt, mint annyi más 
szomorú anyának gyermeke, A Gondviselés kifürkészhetetlen aka-
rata arra szánta őt, hogy mintegy ihletője legyen anyja munkásságá-
nak, tovább irányítsa őt az igazi misztika, a szeretet rendje felé. Kik 
gyermekeiknek megnyilvánulásait sugárzó arccal elbeszélő szülőket 
hallanak, igazat adnak abban, hogy az ilyen megnyilvánulások mű-
vészi tollal, nem mesterkéltséggel megírva, méltán kívánkoznak 
könyvbe. Hátha még a természetfölötti jóság olyan erővel nyilatkozik 
meg, mint a kis Jacqueline-ben! Az általános érdek még fokozódik a 
váratlan, tragikus elmúlással. Ha valaki nem él vissza fájdalmával 
irodalmi hatás kedvéért, minek vádjától Ancelet-né annyira félt s ha 
a természetfölötti úgy járja át, mint a kis Jacqueline-ről írt könyvet, 
akkor az ilyen munkában szomorú anyák ezrei találhatnak vigaszta-
lást, mint találtak is Jacqueline-ben, miről tanúskodik az a tény, hogy 
a könyv megjelenésétől számítva egy éven belül 14 kiadást ért meg 
és az a körülbelül 1000 levél, mit az írónő gyászoló anyáktól kapott, 

„Jacqueline atyjának, ki annyira várta, ajánlom ezt a könyvet, 
melyet írtam közösségben mindazokkal, kik — élők vagy holtak — 
szerették szegény drága gyermekemet, közösségben azokkal a szü-
lőkkel, kik látták meghalni gyermeküket, de főképp írtam közösség-
ben az Anyával, ki ott állott a kereszt lábánál, melyen függött Szent 
Fia", mondja az ajánlás- „Nem adatott meg az idő, hogy megírjam 
azt a könyvet, mit mindig annyiszor kívánt tőlem. Helyette írom ezt". 



„Mások is akarták megörökíteni szeretett halottjuk emlékét: fér-
jükét, testvérükét, gyermekükét, de mindezek valami nagyot teljesí-
tettek be, megmutatták tehetségüket. Mi őhozzájuk hasonlíva az én 
kis rózsbímbóm? Jacqueline nem volt még kilencéves, mikor meg-
halt, Az életrajzokban ez az a kor, mikor a megindulás megkezdődik, 
s mikor az érzelemvilág és a szív ébredezni kezd. Ez az életrajz ott 
fog végződni, ahol a másoké kezdődik. Azonban úgylátszik, hogy az 
ifjúkorban elhunyt gyermekeknél az emlékek kevésbbé gazdagok lé-
vén, közülök a leg jelentéktelenebbek is nagyon értékesekké válnak. 
Az is nagyon igaz, hogy a korai halálra rendelteknél az egyéniség 
előbb megnyilvánul, mint másoknál. Ezért írhattak az utóbbi években 
nem egy könyvet korán meghalt gyermekekről ( Anne de Guigné, Guy 
de Fongalland). Olvastam őket állandóan, miközben az enyém írása 
még mindig várat magára. De azok után, miket olvastam vagy hal-
lottam, ezek a gyermekek mind hasonlítottak egy-két vonással 
Jacqueline-hez, Ne hiányozzék tehát az ő hangja se abban az ének-
ben, amelyet a kicsi korukban elhalt gyermekek még itt a földön éne-
kelnek az Isten dicsőségének , , . 

Egy hang mondogatta magamban: „Csak azután ne csinálj iro-
dalmat gyászunkból!" De ez a hang a hiúságé és az emberi tekintet 
hangja volt; elhallgattattam. Akkor egy másik hang újra kezdte; 
„Csak azután ne hasonlítson, amit írsz, azokhoz a nevetséges, de meg-
ható frázisokhoz, amik egyszerű emberek sírjain olvashatók!" Ez a 
hang meg a mesterkéltség nevében szólt: a műveltség, a kritikai ér-
zék és nem tudom én még minek a nevében. Mindnyájan ugyanazo-
kat a szavakat használjuk az azonos érzelmek kifejezésére. Én nem 
akarok eredetieskedni. Gyermekének elvesztése az embernek annyi 
másokkal közös szerencsétlensége. Előttem nem nevetségesek azok a 
mondások, melyeket egyszerű emberek vésetnek gyermekeik síremlé-
kére, mert szívüket fejezték ki, amint tudták. Ilyenkor mindig egy 
kis gyöngédséggel gondolok arra a halottra, akinek a felírás szól. 

Nem kérdezem magamtól, nem sajnálom, amibe nekem ennek a 
könyvnek az írása került, ha lesznek néhányan, akiket elolvasása arra 
indít, hogy áldják az Űristent, ki megnyilatkozik a kicsinyek lelké-
ben, hogy szeressék még jobban Jacqueline-t, ha ismerték, hogy küld-
jenek feléje egy jámbor fohászt, ha soha se látták őt itt a földi élet-
ben. 

„A bevezetés megvan. Eljutok-e végére? ír ja 1927, szept. 6-án, 
Az Arany János-i „nagyon fáj, nem megy" hányszor lephette meg az 
írót? De végre 1929, nov. 21-én végére ért a könyvnek, melynek min-
den lapja újabb fájdalom volt az anyának". Isten a megmondhatója, 
hogy az a nagy fájdalom, mellyel kiszakítottam testemből, volt-e ak-
kora, mint amellyel ezt a könyvet megírtam, Dehát ime, miután a test 
szerint néhány évre a világra hoztam Jacqueline-t, azután lelke sze-
rint pedig az „élők földjére (in terra viventium), ú j ra szültem őt arra 
a titokzatos létezésre, melyet élnek a könyveknek azok a személyei, 
kik gondolataink és szívünk vendégeivé válnak". 



„Kezdetben arra gondoltam, hogy ezt a könyvet kizáróan bará-
taink és ismerőseink számára írom meg . . . Később azonban azt gon-
doltuk, hogy ez a kis fény jótékony világosságot fog árasztani . . . De 
mindazon indítóokokon kívül, melyek engem az írásra ösztönöztek 
van még egy másik, mely nem könnyen magyarázható meg. Az én el-
határozásom oka nem annyira az volt, hogy engedelmeskedjem má-
sok kérésének, minek elutasítása egészen tőlem függött volna, hanem 
egy, úgylátszik, kívülről jövő néma és rettentő parancs, mely ellen 
semmi érv sem használt, megértette velem, hogy mi is a hivatása egy 
ilyen letört kis életnek. Lelkem kínlódásában engedelmeskedtem, de 
senki sem tudja, mekkora megpróbáltatás volt számomra annyi szö-
nyűséges pillanatnak újra átélése, feltárása szeretetemnek, fájdal-
mamnak és reményemnek, ezeknek a szerény, kisjelentőségű dol-
goknak, amik azonban számomra a legbecsesebb értékek", 

„Azonban az is igaz, hogy mikor a Mester új keresztet a jánj fel, 
abban a pillanatban, mikor vállunkra vesszük, felénk jön és segíti hor-
dozni keresztünket. Ennek a könyvnek a megírása kegyetlen feladat 
volt számomra, de vígasztal ásómra is szolgált. Mikor egy kínzó gon-
dolat ellen küzdöttem, néha éjjel-nappal, s mikor végre sikerült azt 
legyőznöm azzal, hogy a kétségbeejtő gondolatnak megtaláltam a ke-
resztény megoldását, mondogattam magamban: erről beszélni fogok 
„a könyvben", ez a gondolat még segíthet, vígasztalhat valakit, , . 
Azt gondoltam, hogy ezek a lapok jótékony hatással lesznek. így 
azután az első szándékba, hogy megjelenítsem Jacqueline lelkét, be-
leoltódott az a cél, hogy enyhítsem mások megpróbáltatását is". 

„Nem a hiú élvezet mondatja el velem mindezeket, hogy magam-
ról beszéljek. De azt szeretném, hogy „Jacqueline könyve", amikor 
megmutatja Istent, aki kinyilatkoztatta magát a gyermekeknél s há-
lára kötelez bennünket annyi kegyelemért, segítse azokat is, akik 
egész életükben gyászban vannak, akiknek szántam főkép. Bármeny-
nyire nehéz ís nyilvánossá tenni legbensőségesebb gondolatainkat, vi-
gasztaló, ha azt látjuk, hogy a könyvek végre is megtalálták azokat, 
akiknek írták őket, Jacqueline ragyogó tisztaságában a szomorú szü-
lők fel fogják ismerni a saját gyermekükét, , . Talán nem adatott 
meg nekik a kiváltság, mint énnekem, hogy hosszú éveken át tanulmá-
nyozhassák a nagy szemlélődőket. . . Mindazt, amit mondok, már el-
mondták nekik, de igazában csak azok nyúlhatnak az ilyenfajtájú 
sebekhez, akik saját szívükben is hordanak ilyeneket. „Mit tud az, 
aki nem szenvedett?" Nem kell remélnünk, hogy kevésbbé szenve-
dünk, de oda eljuthatunk, hogy zúgolódás nélkül szenvedünk, hogy an-
nak az áldozatnak ellenére is, melynek megújítására minden nap, 
minden óra kényszerít, mint megújult az áldozata az Anyának, minta-
képünknek, mikor Fiának kísérői ő előtte átváltoztatták a kenye-
ret . . .így a reménység könyve marad annak az anyának a könyve, ki 
minden emberi örömet elvesztett, aki ismerte a kétségbeesést". 

A magunkéból csak annyit teszünk hozzá, hogy ez a könyv vi-
gasztalásul szolgálhat azoknak, kiket a Gondviselés keményen meg-



látogatott. A bájos jelenetek olvasása segíti őket az övékével történ-
tek újra való átélésére. Tanulság, bájos olvasmány azoknak a szü-
lőknek a számára, kik elkerülték a szomorú sorsot, hogy élte virágá-
ban vesszék el gyermeküket. 

Anya és leánya egymásra való hatásából született meg az, Aki-
ket a világ elfelejt című elbeszélő kötet, (Ceux que le monde oublie, 
1932.), Egyszerű emberek, egyszerű életviszonyok megértéssel, rész-
véttel, bájjal megírt rajzai ezek a történetek. Az a lelkiség élteti 
valamennyit, melyből fakadt a kis Jacqueline imádsága, mit akkor 
fogalmazott, mikor a rossz útra tévedt szolgáló megszökött tőlük a 
család ékszereivel és a háznál levő pénzzel. ,,Oh Anyám, méltóztass 
megszabadítani Yvone-t. Szegény kicsi! Senki sem óhajtja őt magá-
nál. Anyja nagyon messze van tőle . . . Lopott, a börtönben van és 
szomorú. Senki sem szabadítja ki onnan, csak a halál. Egyedül én 
szerettem őt a földön. Ügy látszott, mintha mindig azt mondta volna: 
Ha önnel hagynak, soha semmi rosszat nem követek el . . ." 

,,Nem akarok abban a nevetséges szerepben tetszelegni, hogy 
felfedeztem az egyszerű embereket vagy a szociális nyomorúságot, 
melynek közülök annyian áldozatai, dehát fennáll-e az a veszély, 
hogy valaha is túlságosan sokat beszélünk a nyomorúságról? Mikor 
ezekről a Lázárokról van szó, akikkel szemben valamennyien többé-
kevésbbé az evangéliumi dús-gazdag vagyunk, az első felháborodá-
sunk, ha még egyáltalán van bátorságunk méltatlankodni, a ,,bűnös 
társadalom" felé szól. Sajnos, mi csak önmagunknak vagyunk fele-
barátai! Az embert néha úgy lesújtja a nyomorúság látása, hogy 
addig is, míg a szükséges változás megtörténik, érezzük, hogy csak 
két állásfoglalás lehetséges a szerencsétlenekkel szemben: vagy ha-
sonlókká leszünk hozzájuk, mint Asszíszi Szt, Ferenc, vagy csak ér-
tük élünk, mint Páli Szt, Vince, Hogyan nem érezhetnők a felelőség 
nyomasztó súlyát, ha egyik álláspontra se helyezkedünk? Mit nem 
tűrünk el mi keresztények, hívők, akik pedig olvastuk az evangéliu-
mot, a pápai körleveleket! S ha ezeket a szerencsétleneket a gyűlölet 
és a bűn lázadásba kergeti, a mi kezünket szennyezi be a vér, amit 
ki fognak ontani. Az a kevés, mit értük teszünk, nem takarja el az 
Isten előtt, azt, amit nem tettünk, amit talán egykor nélkülünk és el-
lenünk mások tesznek meg, akik nem hisznek Krisztusban. 

,,Vannak szerencsétlenek, akik előtt le kell sütnünk szemünket 
és azt kell mondanunk: mea culpa", a vezérgondolata nyolc elbeszé-
lésnek, a Lázár és a dúsgazdag összefoglaló cím alatt adja a szerző. 

Azután vannak szerencsétlenek, akik csak egy kis szeretetet, 
megértést várnak tőlünk. Ezekért anyagi segítség semmit se tehet. 
Ezek azok, akik nem merik testi-lelki nyomorukat elbeszélni, nem ta-
lálván meg a szükséges levezetést, egyedülállóknak érzik magukat, 
nagyon szomorúak vagy pedig unalmasak bonyolult történeteikkel. 
Bennünk pedig nincs meg sokszor a szükséges türelem, megértő sze-
retet, annak kihámozására, hogy micsoda kétségbeesés, milyen örök 
emberi tragédia rejtőzik mögöttük. Ezek a minden emberi gyöngéd-



séget nélkülözők, az élet harcában alulmaradtak, a feláldozottak, az 
elfeledet tek. . . (Quelques humbles drames). Ezek után következik 
a „Boldogok a tisztaszívűek" című ciklus. Ezek azok a szerény lelkek, 
akik semmit sem ismernek a világból, a rosszból, nem ismerik önma-
guk értékét sem, még pedig olyan mértékben, hogy még azt a fényt 
sem látják, mit maguk körül sugároznak, ők ugyanazzal a békés mo-
sollyal fogadják a fájdalmat mint az örömet. Igaz, a hatodik boldog-
ság értelmében számukra ezek a szavak nem jelentenek akkora ellen-
tétet . . . Alázatosak életükben, szenvedéseikben, alázatos szívűek, 
mint Mesterük, valamennyien meg fognak bennünket előzni a meny-
nyekországában, mikor elérkezik majd az értékek felcserélése, valódi 
megbecsülése. Ezek azok a szerény szegények, kiknek mint a mási-
kaknak is, joguk van szeretetünkre, de hogy ezt a szeretetet méltó-
képpen kifejezhessük, térdre kellene esnünk. 

De ha az anya Jacquelíne-nek megígérte, hogy számára is ír 
könyvet, az ígéretet meg is kell tartani. Bizonyára a kisleányának 
elbeszélt történetek alkotják magvát a „Szeplőtelen Fogantatás" 
című munkának (L'Immaculée Conception, „Les Belles Fêtes," Flam-
marion), amelyben az ember nem tudja, hogy a szerző tudományát 
vagy művészetét bámulja-e jobban , , . Történeti fejlődés, szentélyek, 
a Szűzanya ünnepei mind megkapják a kis könyvben (188, 1,) a helyet 
de az író művészete, beleélése mégis az utolsó előtti két fejezetben 
éri el tetőpontját. Az elsőben azokat az okokat fejtegeti, amiért idő-
szerű volt a dogma kihirdetése (Il convenait), a másodikban az ün-
nep liturgiájának adja a magyarázatát. 

— Boldogok azok a gyermekek, kik ilyen könyveket vehetnek 
kezükbe, 

Ugyancsak Jacqueline emléke sugallta az Assziszi Szt, Ferenc 
című, gyermekeknek szánt kötetét. (L'Année en fêtes pour nos en-
fants, Desclée). Mintha csak a Szt. Ferencet annyira szerető tágra-
nyilt szemekkel hallgató Jacqueline-nek beszélné el a szent életéből 
a gyermekek számára értékesíthető részleteket. 

Azonban az, akiben akkora együttérzés, megértés van a világ 
nyomorával szemben, mint Ancelet-nében, az nem állapodik meg az 
ilyen tárgyaknál. Miután lerótta adóját gyermekével szemben, újra 
azok felé a tárgyak felé fordult tekintete, hol az ember testi-lelki nyo-
morúsága iránt részvétet kelthet, ahol az a mások nyomorának enyhí-
tésére önfeláldozást, odaadást talál, A középkori dominikánus, ben-
cés, klarissza apácák misztikus szenvedésvállalásának, önfeláldozá-
sának rajzától így jut el a jelenkor hőseinek, szenvedés vállalóinak 
rajzához, a bukott nők gondozóihoz. (Les Soeurs des Prisons, Collec-
tion. ,,Les Grands Ordres Monastiques et Instituts Religieux".), A 
megértő részvéttel, tudással írt munka a heroízmusig emelkedő oda-
adásnak és önfeláldozásnak a rajza. 

Ha azonban a rabnőket gondozó apácák hősies odaadása megra-
gadott egy olyan hitetlen embert, mint Taine, mit szól a világ a Kál-
vária Hölgyeinek áldozatához (Les Dames du Calvaire, 1935,) ezek-



hez az előkelő özvegyasszonyokból álló, magát a gyógyíthatatlan be-
tegek ápolására szentelő rendnek hősies felebarátszeretetéhez? Az 
emberi természetben borzadályt keltő, undorító sebek, betegségek 
gondozása a mindennapi feladata ezeknek a hölgyeknek, kik a világ-
ban legtöbbször előkelő helyet foglalhatnának el, ,,de nagyon gyak-
ran még ennél is többet adnak. Szobácskájuk elrejti a világ szemei 
elől a hosszú fáradság jeleit, Néha a rémítő sebekkel való foglalko-
zás betegséget, operálást idéz elő . . . Nem egy ebbe hal bele. Igazán 
meg kell értenünk a nagy leckét, mely életükből kibontakozik, ők a 
hősiességig viszik a keresztény felebarátszeretet egyik legmeghatóbb 
formáját, A társadalomnak keresztényibb elvek szerint való megre-
formálását másokra h a g y j á k . . . Annak, aki égési sebekkel kínlódik, 
nincs ideje várni, azonnal van szüksége menedékhelyre, kenyérre, kö-
tésekre. Hogy az ilyent megsegítsük, elégséges — a helyett, hogy a 
reformokra várnánk — feláldozni időnket, vagyonunkat, szabadságun-
kat, egészségünket, életünket. Mi egyszerűbb ennél?" S ez a lelkület 
akkor lépett működésbe (1842), mikor még állam, község nagyon is 
távol volt attól, hogy az ilyen szerencsétlenekkel foglalkozzék, 

,,A valóságban elképzelhetünk ilyen felebaráti szeretetet tisztán 
természetes alapon is, kivételesen találhatunk nagy lelkeket, akik a 
nélkül, hogy hívők lennének, felebarátjuk szolgálatára szentelik ma-
gukat. Egyébként soha se tudjuk, hogy nem az a kegyelem segíti-e 
őket, melyet tagadnak. Mert minden jóindulatú ember résztvesz 
Krisztus érdemeiben. De a keresztények elvárhatják, hogy mutassa-
nak nekik hitükön kívül ilyen kitartó, ilyen sokoldalú odaadást olyan 
egyének részéről, kiket sem egyéniségük, sem nevelésük nem erre a 
hősiességre készített elő". 

„Mikor azonban mi nagy szeretetüket bámuljuk, ők azt fele-
lik nekünk, hogy ők a kiváltságosak. Kétségkívül jótétemény azoknak 
a lelkeknek számára, kik odaadásra születtek s akiknek az élete meg-
tört, ha elmondhatják, hogy cél nélküli életük megtalálta létalapját. 
Egyetlen egy eszköz van arra, hogy a legnagyobb tárgyától megfosz-
tott lény számára a létezés elfogadható legyen, s ez az, hogy önma-
gát egészen elfelejtse, csak másokért éljen. De hitükből táplálkozva 
ezek az áldozatos lelkek azt mondják, hogy ők maguk többet kap-
nak, mínt adnak, mert megvan az a kiváltságuk, hogy az Ür Jézus 
sebeit kötözhetik be és hogy az előttük lejátszódó szenvedéssel, ha-
lállal való állandó érintkezés lelküket állandóan az Isten felé emeli, 
megszentelődésre ösztönzi". Semmi se épületesebb és termékenyebb 
jótéteményekben, mint ezekkel a különféle szenvedésekkel való ál-
landó érintkezés, írja egyik közülök, A testi szenvedésekkel sújtottak 
rokonszenvet, gondoskodást és bátorságot kapnak, de a próbára tett 
szívek azzal, hogy szánalmat, odaadást, szeretet ajándékoznak, ke-
vésbbé érzik a levertséget, jobban megvigasztalódnak. Azért, miitor 
halljuk, hogy a világ lelkesedéssel magasztalja a Kálvária hölgyeit, 
mi, akík bent vagyunk a családban, azzal szeretnénk felelni, hogy 
megmagyarázzuk az Űr Jézusnak a szamaríai asszonyhoz intézett 
mondását: „Ha ismernéd az Isten ajándékát!" 



Végére értünk egy a jövőben még bizonyára sokat nyújtó iro-
dalmi munkásság ismertetésének. Célunk kettős volt. Egyrészt meg 
akartuk ismertetni a magyar közönséggel annak az írónőnek érdemes 
munkásságát, ki olyan megható szavakat talált, annyi munkát és tu-
dást fordított egy a szívünkhöz közelálló kedves szentnek mint Bol-
dog Erzsébet, újra köztudatba való vivéséhez. Másrészt kís betekin-
tést akartunk adni a francia katolikus irodalom tevékenységének 
egyik leg jótékonyabb hatású, legnagyobb sikerrel művelt területére: 
a vallásos intézmények és a szentek életének irodalmi értékű fel-
dolgozására, amely területen Ancelet-né Hustache Janka sok más 
elfoglaltsága mellett is a legérdemesebb munkások közé tartozik. 



Bessenyei György és a bécsi udvar. 
Dr. Csóka Lajos. 

Fischer von Erlach egyik legszebb alkotásában, a bécsi magyar 
gárdapalotában Bessenyei György szobra fogadja az érkezőt. Ez, a 
palota lépcsőházában elhelyezett szobor kettős célt szolgál. Emlékez-
tet a ház egykori neves lakójára s az ő életén keresztül szimbolizálja 
e hely nemzeti hivatását. Mint a királynő nemes testőre kezdte itt 
bécsi életét Bessenyei és mint a nemzeti művelődés fanatikus harcosa 
folytatta azt. A nagy összeomlás után a magyar gárdisták is kivonul-
tak a palotából s helyüket a magyar történeti intézet és a Collegium 
Hungaricum fiatal tagjai foglalták el, hogy a szellem erejével küzd-
jenek a nemzeti ideálokért. 

Közismert tény, hogy igen fogyatékos műveltséggel érkezett ebbe 
a palotába a 18—20 éves Bessenyei s bizony még évek kellettek, míg 
ráeszmélt nagy nemzeti hivatására. Az ő jelentősége abban áll, hogy 
nemcsak saját müveletlenségének ébredt tudatára, hanem világosan 
meglátta fajtája szellemi elmaradottságát is. Önismeretének és nem-
zeti érzésének ez a fájó ébredése azonban nem törte le, hanem nemes 
elhatározást váltott ki belőle. Élete feladatául tűzte ki, hogy a nem-
zeti művelődés apostola lesz. Ez a nagy, szent elhatározás sok ön-
megtagadást, erős munkát és mélységes idealizmust kívánt tőle, ö 
állta fogadását és teljesítette magára vállalt nemes hivatását. A nem-
zeti megújhodás kezdetét első műve, Agis tragédiája megjelenésétől 
számítjuk. Bessenyei fellépése tehát korszakalkotóvá vált nemzeti 
művelődésünk történetében. 

Ezeket a tényeket irodalomtörténetünk ugyan már rég megállapí-
totta, de nem méltatta még azok érdemeit, kiknek Bessenyei eredmé-
nyeit nagyrészt köszönhetjük. Mária Terézián kívül itt komornájára, 
Grass Teréz bárónőre és udvari könyvtára igazgatójára, Kollár 
Ádámra gondolunk, ők voltak ugyanis azok a háttérben dolgozó sze-
mélyek, akik a nagy ébresztő munkásságához a szükséges anyagi és 
szellemi előfeltételeket nem egyszer előteremtették. S vájjon mit 
tudtunk eddig a magyarszerető, nemeslelkű Grassnéról és mi jót hal-
lottunk az „aulikus" Kollár Ádámról? Pedig méltók, hogy az utókor 
hálája övezze emléküket! 

Grassné — leánynevén Theresia Schwinghamer von Schwing-
heim — régi osztrák nemesi családból származott. Atyja udvari ta-
nácsosi rangban Eleonora császárné udvartartásához tartozott. Első 
házasságának ötödik és utolsó gyermeke volt Teréz, aki 1715—1720 
körül született. Gyermek- és ifjúkoráról semmit sem tudunk, csak 



azt, hogy édesanyját már 1721-ben elvesztette. Hogy késői, 1757-ben 
kötött házasságáig hol élt, nem mondják forrásaink. Ekkor vette fe-
leségül a 46 éves Grass Frigyes Ernő báró. Házaséletük, melyből tud-
tunkkal egy fiú és egy leány származott, csakhamar véget ért, mert 
a katonai pályán működő Grass alezredes már 1763-ban meghalt Fo-
garasban. Az özvegy ezután elhagyta Erdélyt és visszaköltözött ha-
zájába. Abból a körülményből, hogy atyja is udvari szolgálatban ál-
lott s özvegysége idején őt is ott, az uralkodó közvetlen környezeté-
ben találjuk, azt gondoljuk, hogy Grassné házassága előtt is az ud-
varban volt s oda most csak visszatért. Tény az, hogy mióta (1772) 
levelezését ismerjük, a vele kb. egyidős Mária Terézia komornája 
Gutenberg Jozefinnal együtt s azok is maradnak úrnőjük haláláig. 

Annak, hogy életének csupán ezt az egy-két mozzanatát ismer-
jük, az az oka, hogy nagymennyiségű irata a mult század végén egy 
tűzvész alkalmával megsemmisült. De családjához és Kollár Ádám-
hoz intézett levelei mégis elégséges alapot nyújtanak arra, hogy jel-
lemezhessük úrnőjéhez való viszonyát és Bessenyeihez fűződő kap-
csolatát. 

Tudjuk, hogy Mária Teréziának nemcsak fejedelmi megjelenése 
és uralkodói tehetségei, hanem mélységes emberszeretete és finom női 
tapintata voltak azok a tulajdonságai, melyek annyira lebilincselték 
mindazokat, kik vele érintkezésbe jutottak. Ezek, az egy személyben 
oly ritkán található képességek adják magyarázatát az „életünket és 
vérünket" megajánló jeleneteknek. S vájjon mily képet rajzol a nagy 
uralkodóról az a Grass bárónő, ki őt emberi mivoltában oly közvet-
lenül szemlélhette? 

Az uralkodó és komorna viszonya közvetlen, családiasan meghitt. 
Mikor Mária Krisztina egy szigorúan bizalmas levelével kapcsolatban 
arra kéri anyját, hogy azt elolvasván utána semmisítse meg, Mária 
Terézia azzal nyugtatja meg leányát, hogy azt vagy ő maga, vagy 
Gutenberg vagy Grassné fogja elégetni, „kikben ő megbízhat". Hogy 
a bárónő mennyire a család tagjának érezte magát, az megnyilatko-
zik azon levelében ís, melyben leányának nagy örömmel újságolja, 
hogy a „mi Miksa főhercegünket" kölni koadjutorrá választották, ki 
az érsek halála után annak utóda és így német választófejedelem 
lesz. De másrészt azt is látjuk, hogy a Monarchia tengernyi gondját 
viselő Mária Terézia szabad idejében mily nőies figyelemmel, mennyi 
közvetlenséggel érdeklődik Grassné családja után. Kérdezősködik le-
ánya és veje után; nem egyszer felolvastatja leveleiket; ajándékot 
küld nekik, miről tudja, hogy hasznukat veszik. A gondos anya termé-
szetesen a szívére köti leányának, hogy mielőbb válaszoljon és leve-
lében illőképpen köszönje meg az uralkodó kegyes jóságát. Nincs 
ugyanis neki nagyobb boldogsága, mint mikor azt látja, hogy mások-
nak örömöt szerezhetett, 

A felséges úrnő ezen bizalma és szeretete természetesen a hála 
és hódolat érzését váltja ki a hűséges komorna szívében, Örül Mária 
Terézia dicsőségének. Hirdeti, hogy nagyobb sikereket ért el az ural-
kodásban, mint annyi férfi-elődje, mert országanyai (landesmütter-



lieh) gondoskodással őrködik birodalma fölött. Ezért szeretné 
Grassné az egész világ tudomására hozni, hogy az alatvalók szíve mily 
igazán szereti Mária Teréziát. 

Ez, az uralkodóval ily közvetlen, bensőséges viszonyban álló nő 
az, akiről Kazinczy Ferenc azt írta, hogy Bessenyei Györgynek Mária 
Teréziánál ,,egy udvari dáma (Grátzné asszonyság) szerze kedves-
séget". 

Hogy mikor és miként kezdődött Grassné és Bessenyei ismeret-
sége, nem tudjuk. Annyi azonban bizonyos, hogyha a fiatal testőr-
tiszt délceg és komoly megjelenése hívta is fel reá a bárónő figyel-
őiét, Bessenyei kiváló lelki tulajdonságai szerezték meg számára 
Grassné nemes és értékes barátságát. Meglepte őt az i f jú komoly 
gondolkozása és nemes törekvése, aki a helyett, hogy az olcsó élve-
zeteket hajszolta volna, nagy tervekkel és nehéz tanulmányokkal töl-
tötte szabad idejét. Megszerette Grassné Bessenyeit, mert hozzá ha-
sonlót oly ritkán lehetett akkortájt találni. Felismerte benne azt a fér-
fiút, aki hazájának még sok becsületet fog szerezni, A 25—30 évvel 
•idősebb matróna ismételten hangoztatja leveleiben, hogy saját gyer-
mekeként szereti a nemes magyar nemzetnek ezt a díszét, virágát. 
Megszerette Grassné Bessenyeit egyéni kiválóságai miatt, de azért 
is, mert az előtte oly kedves magyar nemzet erényeinek megtestesü-
lését látta benne, aki szereti királynőjét és hazáját, aki szereti az Is-
tent és híven szolgál neki vallásában. 

De Grass Teréz bárónő emlékének nemcsak azért tartozik hálá-
val a magyarság, mert második anyjává lett a szülőföldjétől messze 
szakadt Bessenyei Györgynek, hanem azért is, mert annyira szerette 
nemzetünket. Hogy leánykori benyomásai, vagy házaséletének élmé-
nyei, vagy az udvarban szerzett tapasztalatai hódították-e meg nemes 
szívét a magyarság számára, nem tudjuk. Növekvő leányához írt er-
kölcsi intelmeiben a legnemesebb nemzetnek éppen a magyart 
mondja, S hogy ez a kifejezés nem egy hangulat fakasztotta szóvirág, 
azt az alkalom komolyságán kívül tények is igazolják. Leányát Budán 
és Pozsonyban is neveltette; mindkét gyermeke megtanult magyarul. 
Fia véleménye szerint leánya akkor sem írhatott volna szebb magyar 
levelet, ha magyar leánynak született volna. Vőjéül is egy ősi magyar 
nemesi család sarját, Cherael Dávidot választotta. Amily őszinték 
Grassné szavai, melyekkel a híres és dicső magyar nemzetet ismétel-
ten magasztalja, oly szívből fakadó az a vágya is, hogy iránta érzett 
szeretetét tettekkel is kimutathassa. Bár sajnálja, hogy oly jelenték-
telen teremtménye ő a világnak, ki fontos dolgokban nem adhatja bi-
zonyságát érzéseinek, azt mégis állítja, hogy nem enged el kihaszná-
latlanul egy alkalmas pillanatot sem, amikor szolgálatot tehet a ma-
gyar ügvnek. Ily lelkületben mutatkozik előttünk Mária Teréziának 
az a kedves udvarhölgye, aki oly találóan és oly sok igazsággal írta 
magáról, hogy ő németszármazású magyar asszony — ich teutsche 
Ungarin. 

Hogy Grassné mennyire szív-ügyének (Herzens-Labniss) tekin-
tette a magyar érdekek előmozdítását, azt a következők fogják meg-



mutatni. Hosszú évek komoly előkészülete után 1772-ben lépett mű-
veivel Bessenyei a nyilvánosság elé. Célja kettős volt, Nyugat-Európa 
modern eszmevilágát akarta megismertetni honfitársaival s ezzel pár-
huzamosan a magyar nyelvet kívánta fejleszteni. E kétirányú mun-
kásságától a nemzeti öntudat erősödését és a nemzeti műveltség tel-
jesedését várta. Ha minden ember számára jelentős az a fogadtatás, 
melyben első művét részesítik, úgy az íróra nézve kétszeresen az. 
Bár pozitív adataink nincsenek, a már mondottak és az ezután követ-
kezők alapján mégis valószínűnek tartjuk, hogy Grassné adta Bes-
senyeinek az eszmét, hogy első művét királynőjének ajánlja. Tudta a 
bárónő azt, hogy a kezdő író és a fiatal gárdista nem nyerhet nagyobb 
jutalmat, mint mikor nemes törekvéseit a felséges Űrnő részesíti elis-
merésben. 

Bessenyei tényleg nemcsak ajánló-levelében, de a valóságban is 
a „Felséges Asszony lábaihoz" helyezte Agis tragédiáját. Mária Te-
rézia nagyon kegyesen fogadta a művet. Örült, mikor látta, hogy ez 
a nemes ifjú mily komoly feladatokkal foglalkozik. Ám ő nem tudott 
magyarul, a^ért magáról a műről egyenlőre még nem nyilatkozott. 
Grassné révén 1772. dec. 4-én magyar házi tudósához, Kollár Ádám-
hoz fordult, hogy ő mondjon róla érdemleges kritikát. Mert a báró-
nő nagyon jól tudta, hogy mennyire Kollártól függ az uralkodó íté-
lete és így jórészt Bessenyei további boldogulása is: szellemi képessé-
geit és erkölcsi kiválóságát dicsérve, nagyon melegen ajánlotta őt 
Kollár pártfogásába. 

Ha nem ismerjük is Kollár ezen első véleményét Bessenyei ké-
pességeiről, annyi mégis kétségtelen, hogy a legteljesebb elismerés 
hangján nyilatkozott róla, s ezáltal megszerezte számára az uralkodó 
oly értékes támogatását. Kitűnik ez abból, hogy Bessenyei ezek után 
csakhamar személyesen Mária Teréziától kapott írói megbízatást. Az 
ezzel kapcsolatos iratváltások aztán már egész világosan mutatják, 
hogy Grassné és Kollár mennyire egyértelműen törekszenek arra, 
hogy védencük (Client) számára az uralkodó kegyét minél bőségesebb 
mértékben biztosítsák. Ezáltal kitűnik aztán az ís, hogy mennyire nem 
Volt ígaza Kazinczy Ferencnek, mikor azt írta, hogy Kollárt, a „tót 
Sokratest a koncz miatt nem lehetett állhatatosan megnyerni a jó ré-
szére". 

Pár nappal a fönti események után történt, hogy egy prágai pap 
prédikációt tartott, melyben szt. Tamás apostol tanúságtétele alap-
ján Krisztus istenségét bizonyította, A beszéd csakhamar megjelent 
nyomtatásban is és annyira megnyerte a mélyen vallásos Mária Teré-
zia tetszését, hogy elhatározta, hogy a németnyelvű füzetet Besse-
nyeivel magyarra fordítatja, Bessenyei bizonyára örömmel vállalko-
zott a megtisztelő feladatra és 1773 á.pr. közepén már be is nyúj-
totta magyar kéziratát. Az uralkodó ismét Kollár véleményét kívánja 
hallani, ezért a fordítást ő hozzá irányítja. Mindezt természetesen 
tudja Grassné is, hisz az ügyek ilyetén alakulását tán éppen ő irányí-
totta. Ápr. 16-án írt levelében most már minden szócicoma (Worth 
Gepränge) nélkül egyszerűen csak barátjának (ami) szólítja Kollárt. 
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Örül Bessenyei ezen munkájának, mert ezáltal tehetségével nemcsak 
nemzete és királya dicsőségét szolgálta, hanem az Üristenét is. Bár 
meggyőződése, hogy a fordítás jól sikerült, mégis — mert tudja, hogy 
Űrnője mily sokra tart ja Kollár véleményét — kéri őt, hogy része-
sítse Bessenyeit a megérdemelt dicséretben. 

Ugyanezen napon készült jelentésében azt írja Kollár, hogy a 
kéziratot nemcsak elolvasta, de össze is hasonlította az eredeti német 
szöveggel. Ennek alapján állíthatja, hogy méltó a kiadásra, mert a 
fordítás hű és magyaros. De szükség is van megjelentetésére, hisz 
nincs oly magyarnyelvű mű, mely a folyton terjedő szabadgondolko-
zással szembeszállhatna, Befejezésül megjegyzi még, hogy a fordító 
•— ki munkájában szép képességeinek és nem közönséges tehetségé-
nek adta bizonyságát — egy nagyon alkalmas kis előszót is illesztett 
a szöveg élére, mely szintén megérdemli a kinyomatást. 

A másnap érkezett sajátkezű válasz rövid, de Mária Terézia 
közvetlen megnyilatkozása mély bepillantást enged vetni nemes lel-
kébe. ,.Tartok a hízelgéstől, szeretném még előbb látni az előszó for-
dítását. Sokkal tartozom a magyaroknak, szeretem is őket igazán. 
Az én nagy császárom, Ferenc, ismerte és szeretetembe ajánlotta 
őket és én nem is csalódtam." 

18-án már erre a kételyre is megfelelt Kollár, Önérzetesen írja, 
hogy az előszó szerzője azok közül a honfitársai közül való, kiket 
ő már évek óta igen jól ismer. Ezért teljes meggyőződéssel állíthatja, 
hogy Bessenyei semmi mást, csak szíve sugallatát követte az előszó 
megírásában, ,,Mi magyarok, nemzeti alkatunk szerint, igen gyönge 
hízelgők vagyunk. Az irigység, az önzés, a féktelen becsvágy és a 
túlságos szabadságra való erős hajlandóság: ezek — mint Felséged a 
legjobban tudja — a mi nemzeti hibáink". Az előszó fordítását mel-
lékelve ismét hangsúlyozza Kollár, hogy azt ki lehet nyomatni, mert 
semmi túlzás sincs benne. 

Az uralkodó ezek után, elolvasván az előszó fordítását is, nem 
támasztott több nehézséget a kiadással szemben. De önigazolásul és 
feleletül az előszó azon részére, hogy régebben bizony nem volt ily 
jó sorsa Magyarországnak, még megjegyzi: ,,Az ilyen és más dolgok-
ban is nem tudok és nem is fogok soha csupán magamra hagyat-
kozni . . . a magyar király semmit sem tudott a bajokról, csak Mária 
Terézia". 

E tárgyalások menetét élénk figyelemmel kísérő Grassné ápr. 
19-én már így írt Kollárnak: ,,Jövök, hogy kinyilvánítsam levelem-
mel örömömet, melyet Ön Bessenyei ügyében a felséghez intézett 
szép, keresztény, hízelgéstől mentes jelentésével nekem szerzett". 
Bessenyei megérdemli, hogy a Felség mindjobban és jobban megis-
merje őt. De még több kegyben fogja részesíteni, ha oly okos és te-
kintélyes férfiú hívja fel reá figyelmét, mint Kollár. Az bizonyos — 
erősíti Grassné, — hogy nem méltatlanra pazarolják a legfelsőbb el-
ismerést. 

Kollár ezen működésével — amint láttuk — nemcsak Bessenyeit 
kötelezte hálára maga iránt, hanem Grassné értékes barátságát is 



biztosította a maga számára. Nem egyszer írta a bárónő, hogy csak 
rendelkezzék vele Kollár és ő minden tőle telhetőt el fog követni 
ügyei támogatására. S Kollár tényleg, bár eddig is nem közönséges 
mértékben élvezte az államtanács és az uralkodó nagyrabecsülését 
és bizalmát, ezután gyakran használt titkos tanácsadója lett Mária 
Teréziának. Személyekről és ügyekről kéri ki magánúton — Grassné 
közvetítésével — véleményét. Viszont Kollár is nem egyszer nagyje-
lentőségű ügyeket intéz el privátim az uralkodóval, melyeknek éppen 
ezért hiába keressük nyomát a hivatalos iratokban. Az audiencia kér-
dése most már nem okoz nehézséget neki. Csak jelzi óhaját a báró-
nőnek s már kapja is a választ, hogy másnap — ,,mint rendesen" — 
jelentse magát a felségnek. Máskor viszont épp a komorna az, aki 
megragadja az alkalmas pillanatot, hogy felséges Ürnőjét Kollár ter-
veinek megfelelően befolyásolja. Ily esetekben eljárásmódjuk mi-
kéntjét szóbelileg vagy néha írásban állapították meg előre. 

De tévednénk, ha azt hinnénk, hogy Grassné és Kollár kapcso-
lata nem haladta meg az érdekszövetkezés szűk határait. Ismeretsé-
gük csakhamar nemes barátsággá alakult, A bárónő nemcsak hogy 
maga vesz részt barátja magánéletének örömében-bánatában, hanem 
még úrnőjét is igyekszik abba belekapcsolni. így mikor Kollárnak 
1773-ban gyermeke születik, Mária Terézia vállalja a keresztanyasá-
got, kit a keresztelésnél Grassné helyettesít. Mikor pedig felesége, 
majd egyetlen gyermeke halálával egymásután súlyos csapások érik 
Kollárt, ismét a hű barátnő az, ki nemcsak saját szavaival, hanem 
Mária Terézia részvevő soraival is igyekszik enyhíteni nagy fájdal-
mát. 

Ennek a nemes barátságnak nemcsak részese, de bizonyos mérték-
ben összetartó eleme is Bessenyei György, Láttuk már, mekkora 
egyetértéssel dolgoztak azon, hogy fiatal barátjuk számára az ural-
kodó kegyét, támogatását megszerezzék és biztosítsák. Nem egy al-
kalommal Grassné Kollártól kapja meg Bessenyeinek számára oly 
kedves (charmant) levelét. Mikor 1774-ben egy alkalommal ebédre 
invitálja Kollárt, már előre repes szíve örömében arra a gondolatra, 
hogy a következő vasárnap két jóbarátot, két magyart láthat vendé-
gül asztalánál. Bár ő már vénasszony (ein altes Weib), azért a kosa-
rakat még mindig nem szereti ám — jegyzi meg hamisítatlan bécsi 
kedvességgel levelében. 

Mikor ezt a fesztelenül kedves baráti társaságot szemléljük, tán 
nem is gondolnánk arra, hogy nem egy téren oly különbségek van-
nak köztük, melyek az emberek jórészét szétválasztanák egymástól. 
Az osztrák Grass Teréz, a tót Kollár Ádám és magyar Bessenyei 
György különböző népek gyermekei és mégis mennyire egyek Ma-
gyarország szeretetében és szolgálatában! De nemcsak a nemzetiségi, 
hanem a vallási különbségek sem zavarják a barátság közvetlenségét. 
A mélyen katolikus érzésű Grassné és a jezsuitának indult Kollár 
mily jól megértik a református Bessenyeit! Ám a következő esemé-
nyek megértése céljából s a fentebbiek magyarázatául is, kissé rész-
letesebben kell ez utóbbi szempontból ismerőseinket jellemeznünk. 



Grass bárónő mélyen vallásos és őszintén katolikus lelkületét le-
ányához intézett leveleiből és erkölcsi intelmeiből ismerjük. Ez utób-
bival kapcsolatban kéri leányát, hogy őrizze és valósítsa meg ezeket 
az elveket s akkor ő is oly hálával fog majd sírjában nyugvó anyjára 
gondolni, mint amilyen hálával az gondol megboldogult szüleire, kik-
től ezeket az irányelveket egykor ő ís átvette, A gondos anya szinte 
egyetlen levelében sem mulasztja el leányát az imádságra buzdítani, 
Isten, a Szűz Anya és a szentek oltalmába ajánlani. Vőjének is 
ajánlja, hogy mondasson szentmisét a tűzvésztől oltalmazó szt. Fló-
rián tiszteletére. Arra is figyelmezteti leányát, hogyha majd a maga 
asszonya lesz, gondoskodjék róla, hogy egész házanépe is rendesen 
eljárjon a templomba. Ez az Istentisztelő lelkület mélységes feleba-
ráti szeretettel párosul. Ajánlja leányának, hogy tegyen jót a szegé-
nyekkel, legyen szelíd cselédeível szemben, kiknek úgyis elég türe-
lemre van szükségük már csak azért is, hogy másoknak szolgálni tar-
toznak, Tisztelje az Egyház szolgáit s ne vesse meg őket még akkor se, 
ha hibákat lát ís bennük; hisz ők is csak emberek. De ne vesse meg 
a másvallásúakat se, mert az Ür őérettük is ontotta drága szt. vérét; 
bennük is kedves felebarátot kell látni, S mennyi derék ember van, 
ki ebben a pontban mégis gyönge! Pedig a hit Isten ajándéka, s ki 
tudja, nem fogják-e a tévhitűek is megkapni a kegyelmet, hogy az 
igaz vallást megismerhessék és követhessék? A vallási viták csak el-
keserítik a kedélyeket. Csak annyit mondjunk: egy az Isten és egy a 
hit. Lehetetlen ugyanis, hogy az örök Igazság az egyik helyen így, a 
másik helyen úgy beszéljen ugyanazon dologról. . . 

Kollár katolikus vallásosságán már erősen tapasztalható a racio-
nalizmus hatása, A jezsuita rendet még növendékkorában elhagyó 30 
éves Kollár 1748-ban az Egyház-ellenes Van Swíeten környezetébe 
jutott. Egyik egyházjogi munkája az indexre is került, mert az Egy-
ház és az Állam jogainak tisztázásában túlságosan az utóbbinak ked-
vezett. Ezek ellenére hirdeti a katolicizmus igazvallás-jellegét, de 
meggyőződéssel hangoztatja — mint majd később látni fogjuk — a 
vallási türelem elvét is. Mert Taríménes utazása „Világosításá"-ban 
éppen Bessenyei írja, hogy Kollár „sem gyónik, sem templomot nem 
küszöböl, sem áldozik", ezzel a késői — már elfogult — állítással 
szemben elég csak Kollár pedagógiájára utalnunk, melyben gyönyörű 
fejezetet írt a vallásos nevelésről, hol a minél gyakoribb gyónást és 
áldozást sürgeti s megemlítenünk, hogy végrendeletében 30 szent-
misére hagyott stipendiumot. 

Ebben az emelkedett felfogású nemes körben volt otthon a Bécs-
ben élő Bessenyei. Ez a kör volt az, amely nemcsak írói pályája in-
dulását tette oly ritka-széppé, de később ís figyelemmel kísérte mű-
ködését és a tőle telhető módon igyekezett azt elősegíteni, 

A gárdapalota akkor még nem Collegium Hungaricum volt, A 
testőr-környezet nem kedvezett a tudományos és írói törekvéseknek. 
Ha az elöljárók meg ís voltak elégedve Bessenyei kötelességteljesíté-
sével és dicsérték ís nemes ambícióit — a többiek aligha látták szíve-
sen maguk között azt a bajtársat, aki szabad idejét nem velük mula-



tozva, hanem könyveivel foglalkozva töltötte. így érlelődhetett meg 
Bessenyeiben már írói működése kezdetén az elhatározás, hogy a vi-
tézi életet elhagyja és oly foglalkozást keres magának, mely szaba-
dabb mozgást, több időt és főleg kedvezőbb körülményeket biztosít 
munkássága számára, 

Az előzmények és következmények figyelembe vételével való-
színűnek tarthatjuk, hogy a leleményes Grassné gondolata volt, hogy 
Bessenyei a magyar református egyházkerületek udvari ügyvivő-
ségét szerezze meg a maga számára. Az eszme az ő szempontjuk-
ból szerencsésnek mondható, mert egyrészt Bessenyei ez által meg-
felelő megélhetést nyer, másrészt pedig Grassné állandóan segítheti 
őt az audiencia kíeszközlésében és ügyei sikeres elintézésében. Besse-
nyei tényleg már 1773 tavaszán érdeklődik az ügyben, Mária Terézia 
viszont a református főconsistorium elnökének, Beleznay Miklós ge-
nerálisnak ajánlja figyelmébe. Miután Beleznay biztosította a 2000 
forint évi jövedelmet jelentő állást, Bessenyei 1773 dec. elején elbo-
csájtását kérte a gárdából, mivel szemben Mária Terézia természete-
sen nem is támasztott nehézséget, 

Bessenyei ily módon csakhamar elhagyta a gárdapalotát és a 
vele szomszédos Józsefvárosban vett lakást magának. Ám új életének 
is meglettek a nehézségei, melyek rögtön, már 1774 elején jelentkez-
tek. Ő maga írta, hogy a magyar hatóságok (kancellária, helytartó-
tanács) azon voltak, hogy őt Bécsből eltávolítsák. De az udvar ezt 
nem találta helyesnek és Bécsben biztosított „csendes lakást" szá-
mára, Grassné jan, 14-én írt levelében méltatlankodik azon áskáló-
dások miatt, melyek — úgylátszík — egykori bajtársai részéről ér-
ték Bessenyeit, s melyeknek a kancellária oly gyorsan hitelt is adott. 
Tiltakozik azok eljárása ellen, akik, mert maguk bajban vannak, mást 
akarnak kompromittálni és befeketíteni a felség előtt. Panaszkodik, 
hogy annyi ellensége van ennek a derék embernek, kinek a Gárdában 
is oly sokat kellemetlenkedtek csak azért, mert különbb volt, mint 
üldözői. Levele végén arra kéri Kollárt, hogyha lehet, még audiencia 
előtt keresse fel őt és vegye védelmébe Bessenyeit és hangoztassa 
erényeit az uralkodónál. Hogy a veszedelem tényleg komoly volt, 
azt abból is láthatjuk, hogy Grassné febr, 19-én már arra is gondolt, 
hogy védencüket az udvari könyvtárban, Kollár mellett fogják el-
helyezni, A nehézségek végül is megoldódtak és Bessenyei Bécsben 
maradt, hogy a nemzeti kultúrát művelje s a hazai protestánsok ér-
dekeit szolgálja az udvarnál, 

Bessenyei ez utóbbi, református ügyvivői minőségében is tapasz-
talta Grassnén kívül Kollár támogatását is. Tudjuk, hogy az uralkodó 
személyes megbízásából már 1773 végén is foglalkozott a magyar re-
formátusok egyik nagyobb folyamodványával, melynek első részében 
vallásszabadságuk megszüntetését, a másodikban pedig az őket ért 
sérelmeket (gravamina) panaszolják el. Kollár elfogulatlanul igyek-
szik igazságot tenni az egymással szemben álló katolikus és protes-
táns felfogás között, A vallási türelem megvalósítását szerinte nem-
csak a felebaráti szeretet erénye, de az ország érdeke is megkívánja. 



Ezért a régi törvényeket, ha azok a közjóval ellenkeznek, meg kell 
változtatni. Ajánlja, hogy az uralkodó lépjen fel a kat. földesurak és 
a papok túlzásaival szemben s a megyei és kerületi hivatalokat nyissa 
meg a protestánsok számára is. Hogy panaszaikat igazságosan lehes-
sen elbírálni, néhányat közülök is meg kellene hívni a helytartótanács 
vallásügyi bizottságába. 

Hogy a hazai protestánsok mily jól ismerték Kollárnak ezt a 
velük szemben oly megértő felfogását, mutatja az is, hogy 1775 jú-
niusában heteken át foglalkoztatják őt ügyeikkel, Jún, 9-én ugyanis 
egy alá nem írt és Reísenhuber nevű írnoka másolatában benyújtott 
jelentésében arról értesíti Kollár az uralkodót, hogy a debreceni vá-
rosbíró ispánjával együtt már több alkalommal felkereste őt és a 
Kancelláriának egy reájuk nézve sérelmes döntése miatt panaszko-
dott, ő szabadkozott, hogy ebbe a hozzá nem tartozó ügybe avatkoz-
zék és ajánlotta nekik, hogy kérjenek audienciát. Ha a fölség kihallga-
tást óhajtana adni számukra, úgy kegyes elhatározásáról Bessenyei 
útján értesítse őket, A tárgyalások azonban sokáig tarthattak, mert 
Grassné jún, 21.-e után kelt levelében is az után érdeklődik, hogy 
Kollár beszélt-e a debreceniekkel? Ha igen, akkor értesítse erről a 
felséget. 

Ebből az egy-két esetből is nyilván látható, hogy Grassné és Kol-
lár még ezen a téren is híven támogatták barátjukat, 

Bessenyei mind ennek ellenére — vagy tán éppen ezért? — 
gyanús személy maradt hitfeleí szemében. A reformátusok igazá-
ban nem tudtak megbízni benne. Már ekkor, 1775-ben, támadások 
indultak meg ellene, melyek állását veszélyeztették, S a következő 
években ezek az ellentétek folyton csak súlyosbodtak. 1776-ban el-
készült a Ratio educationis, az új magyar tanulmányi rendszer I, ré-
sze, mely az iskolaigazgatás kérdéseivel foglalkozik, E szerint a tan-
ügyet egyetemlegesen az állam veszi kezébe és az ellenőrzést a kirá-
lyi főigazgatók gyakorolják. Bár a protestáns iskoláknak külön pro-
testáns főigazgatót helyeztek kilátásba, ők mégis egyértelmüleg az ál-
lami beavatkozás ellen foglaltak állást. Bessenyei azonban ezt az ál-
láspontot nem tudta, nem akarta képviselni. Hogy miért? A Ratio 
educationis igazi atyja — felfogásuk szerint — Kollár Ádám volt. 
Lehet, hogy burkoltan, önmagát el nem árulva, ő győzte meg Besse-
nyeit a protestáns felfogás helytelen voltáról. Bessenyei már 1774-ben 
nagy lelkesedéssel írt Szathmáry Király Györgynek Kollár latin 
nyelvtanáról. De amit ott elmondott, az áll a Ratio educatíonisra ís: 
„Semmi a vallás ellen nincs benne . . . nagy hasznot teszünk az ud-
varnál magunknak, ha adoptáljuk". 1777-ben viszont azzal hívta ki 
maga ellen hitfelei kemény kritikáját, hogy magyarra fordította „A 
mi urunk Jézus Krisztus haláláról való gondolatok" c, könyvecskét, 
melynek anyagát maga Mária Terézia válogatta össze francia köny-
vekből s ő szólította fel Bessenyeit ís a fordításra. 

Az ellentétek sorozatának ezzel azonban még nincs vége; azok 
most kezdenek igazán nyilvánvalókká válni s végül is teljes szakí-
tásra vezetnek 



Tagadhatatlan, hogy Bessenyeinek a szülői házból magával ho-
zott puritán református vallásossága bécsi tartózkodása alatt nagy 
átalakuláson ment keresztül. A vallási elfogultságtól, a türelmetlen-
ségtől oly távol álló Grassné anyai szeretettel fogadta az ifjút és 
anyai gyöngédséggel gondoskodott róla. Ha más nem, már ez is elég 
volt arra, hogy levesse Bessenyei a katolicizmussal szemben táplált 
előítéleteit és felülemelkedjék a felekezetieskedés szűk horizontján. 
De Voltaire és a felvilágosodás egyébb írói is megtették tanítvá-
nyukra hatásukat. Megdöntötték benne a dogmatikus — az ő eseté-
ben a református — vallásban való feltétlen hitet. Bizonyára már 
ekkor elmondhatta Taríménes szavait: „Sohase hittem, hogy ostoba, 
eltévedt lelkekben a vallás oly embertelen, oly nevetséges és a böl-
csekben oly méltóságos és szentséges legyen". Elenyésznek ekkor már 
előtte a különböző vallások dogma-falai. „Minden vallásnak egy a 
valósága , csak szokásokban különbözik". Ez a valóság pedig, mely 
ismertető jel ís, követendő cél is: a felebaráti szeretet. „Tudom, te is 
mindég a jókat becsülted, szeretted és a gonoszokat útáltad", S váj-
jon hol talált ő éveken át megbecsülést és szeretetet és kiknek a ré-
széről kellett elviselnie annyi üldöztetést?! A felvilágosodott gondol-
kozású Bessenyei nem fél a katolikusokkal éritkezésbe lépni. 1778 
óta gyakran megjelent a pálosok pesti kolostorában, hol Kreskay Imre 
és Ányos Pál nagy megbecsüléssel és meleg barátsággal fogadták. 
Öntudatosul benne a két vallás képviselőinek eltérő lelkülete és nyil-
vánvalóvá lesz, hogy szíve ís, filozófiája is melyik felé vonzza őt: 

Oh Paulinusok! Szelíd nemes Papok! 
Mért ne betsülnének magok kalvinusok? 

Oh ha barátságom' megtudja Debreczen, 
Ellenem Tanátsból majd olly Törvényt teszen 
Hogy az Ég elvetet t . . . 

Ne ítéljetek meg, mert majd elnevetem 
Magamat, s jármatok lábom alá vetem. 

Kreskayhoz intézett ezen sorok megírása után pár hónappal — 
1779. jún. 8-án — történt, hogy a protestánsok kizárták Bessenyeit 
egyik pesti tanácskozásukból. A mérték ezzel betelt; fenyegetését 
beváltotta. Teljes meggyőződéssel és szabad elhatározásából kilépett 
a református vallásból és augusztus 15-én letette a katolikus hitval-
lást. 

A fentiek alapján, úgy hisszük, szabad azt állítanunk, hogy 
amennyire mélységes volt a régi hitétől való aversio-ja, annyira fe-
lületes volt az újhoz való conversio-ja. Vallást változtatni lehet a 
szív, az érzelem alapján is, de a „credo"-t az értelem mondja ki, 
amihez pedig — Mária Terézia és Grassné szavait idézve — az Isten 
kegyelme ís szükséges. 



Bessenyei katoÜzálásának utolsó jelenete 1780, ápr. 30-án a 
Burgkapelle-ben játszódott le, ahol Migazzi bécsi bíborosérsek őt a 
bérmálás szentségében részesítette. A bérmaapai tisztet a szintén je-
lenlévő Mária Teréziának legkisebb fia, Grassné Miksa főhercege 
töltötte be. 

Az ily körülmények közt állás nélkül maradt Bessenyei számára 
ismét megélhetésről kellett gondoskodni. Grassné 1779. dec. 22-én 
Kollárhoz intézett leveléből látjuk, hogy most is felmerült a könyv-
tárosi állás gondolata. Hogy Kollár helyesnek tartotta-e ezt a megol-
dást, nem tudjuk. De voltak olyanok a könyvtárban, kik ezt ellenez-
ték. S valóban, Bessenyeit műveltsége nem képesítette erre a hiva-
talra. ő tudott németül és franciául, de nem ismerte a keleti és a 
klasszikus nyelveket, pedig a könyvtár sok régi kéziratának kezelése 
ezek ismeretét is megkívánta. A nehézséget végülis Mária Terézia 
úgy oldotta meg, hogy címzetes állást adott neki, elveszett fizetésének 
kárpótlására pedig évi 2000 forint penziót. Az 1780. jan. 29-én kelt 
resolutío így hangzik: „Kinevezem a Bessenyeit, egy magyar nemes-
embert, címzetes számfeletti könytárőrnek a nélkül, hogy valaha is a 
tisztviselői karba jutna vagy fizetést kapna, azért, hogy a könyvtár-
ban dolgozhassék". 

A 34 éves Bessenyei György előtt végre is megnyílt az élet ka-
puja. Gond- és kellemetlenségnélküli megélhetése biztosítva volt — 
az udvari könyvtár nyitva állt előtte, hogy kedve szerint olthassa tu-
dásszomját, s hogy a művelődés gazdag forrásait vezethesse magyar 
hazája felé . . . 

Ám a kilátás az új világba túlságosan is ragyogó volt, ami nem 
ritkán a közelgő vihar előjele. A vihar ez alkalommal is megérkezett 
és hatása pusztító volt. 1780. nov. 29-én meghalt Mária Terézia, ki 
nemcsak mint uralkodó, de mint ember is a legkiválóbbak közé tar-
tozott. Az ő halála a mi társaságunk élete végét is jelentette. 

A nemes Grass Teréz bárónő, a hűséges komorna, tán Úrnőjével 
együtt hagyta el a császári udvart. Élete hátralevő éveit az anyagi 
gondokon kívül leánya szerencsétlen házasélete keserítette meg. 

De Kollár Ádám sem írhatta meg a nagy uralkodónak megígért 
történetét, mely pedig bizonyára a hála és szeretet himnusza lett 
volna. II. József már egy év múlva oly erélyes rendreutasításban ré-
szesítette az uralkodó jogainak ezt a fáradhatatlan harcosát, hogy 
hivatala ellátásán kívül utolsó évét már csak privát ügyei elrendezé-
sére fordította, 

Mária Terézia halálának legtragikusabb áldozata mégis a fiatal 
Bessenyei György volt. Hogy mit jelentett az ő számára és közvetve 
a magyar irodalom számára is ez a haláleset, azt legbeszédesebben az 
a tény mutatja, hogy míg 1772—1780-ig húsz munkája látott napvilá-
got, addig az erre következő 30 év alatt egyetlen műve jelent meg 
nyomtatásban — az is Révai Miklós jóvoltából. Mert II. József csak-
hamar visszavonta az ő penzióját is, nem maradt számára más vá-
lasztás, mint visszatérni ősei hónába. Ezután már csak a kegyes Ar-



ténis királynő emléke jelentett egy-egy napsugarat a bihari remete 
zordon világában. 

Források. Grass bárónőnek Kollárral és Bessenyeivel való kapcsolatát 
Grassnénak Kollárhoz intézett levelei a l ap ján rajzoltuk meg. E leveleket sa j tó 
alat t lévő „Kollár Ádám és' Mária Terézia iskolareformja" c, munkánk mellékle-
tében fogjuk közölni. Mária Teréziához való viszonyát részint a föntebbi, részint 
azon levelei a l ap j án ismertettük, melyeket leányához és vejéhez írt. Grassné ezen 
levelei és leányához intézett erkölcsi intelmei is a Pannonhalmán levő Chernel-
levéltárban találhatók. Ezek, a néha csak részben olvasható írások valószínűleg 
ugyanannak a tűzvésznek áldozatai, mely a kőszegi Chernel-ház leégése a lka lmá-
val megemésztette Grassnénak — Mária Terézia korára tán oly jelentős — 3 
koffer t megtöltött iratait . Kollár és Mária Terézia iratváltását 1773. ápr. 16—18-án 
Halász Gábor közölte az Irodalomtörténeti Közlemények 43. kötetének 296—298. 
lapján. Kollár végrendeletét a Sopron városi Ívtár, Kollár-család iratai közt ta-
lá lhat juk. Bessenyei gárdaszolgálatának minősítéséről 1. Lampérth Géza: Besse-
nyei és társasága a Gárdában (Irodalomtörténet, 1912. 6—7), Clauser Mihály: Mi-
kor született Bessenyei? (Irodalomtörténeti Közi., 42. köt, 319.), Kollár debre-
ceni kapcsolataira: 1773-i véleményét közölte Fináczy Ernő: A magyarországi köz-
oktatás tör ténete Mária Terézia korában, II, kö te t 474—479. 1775 jun. 9-én kelt 
jelentése Schwarz Ignác bécsi antiquarius' (I, Tuchlauben 11.) tu la jdonában van. 
Bessenyei nyilatkozatai a magyar hatóságok ő ellene tervelt törekvéséről és Kol-
lár grammatikájáról Szathmáry Király Györgyhöz intézett 1774. márc. 8, és aug. 
19-i leveléből valók (Zoványi Jenő, Bessenyei György mint ref, főconsistoriumi 
ti tkár, 41—43.). Bessenyei bérmálásáról 1- Waldapfe l József: Bessenyei Gy, át-
térése. (Irodalomtört, Közi, 39. köt. 227—228,) Bessenyei kinevezése: Bécsi állami 
levéltár, Hofparthey-protokoll , 1780. nr. 36. Kazinczy F. Grassnéra és Kollárra vo-
natkozó nyilatkozatai: Pá lyám emlékezeté-ben, illetőleg Váczitól kiadott levele-
zésének VII, köt. 539. l ap ján találhatók, T ariménes utazásá-ból vett idézeteink a 
Berzsenyi D. reálgimnázium kiadásának (1930) 26., 415., 417. oldaláról valók. A 
Kreskayhoz írt költemény a Régi Magy. Kvtár 22- kötetének 52—53. lapján van. 

Irodalom. Ballagi Aladár : A m. kir. testőrség története, 1878. Császár Ele-
mér: Bessenyei akadémiai törekvései (Értek, a nyelv- és széptudományok köré-
ből. XXI. köt. 7. sz, 1910.). Csóka J . Lajos: Kollár Ádám Ferenc hatása az állam-
tanács magy, kamerális tárgyalásaira (A gr, Klebeisberg K. Magy. Történetkutató 
Intézet 5. évkönyve, 1935. 150—174,), Ugyancsak felhasználtam a közeljövőben 
megjelenendő könyvem: „Kollár Ádám és Mária Terézia iskolareformja" idevo-
natkozó anyagát is, Közi-Horváth József: Bessenyei György visszatérése (Magy. 
Kultura, 1929, 392—396.). Pintér Jenő irodalomtörténete, IV. 1931. Széli Fa rkas : 
A Bessenyei-család története, 1890. Zoványi Jenő : Bessenyei György mint ref. 
főconsistoriumi titkár, 1909, 

Befejezésül meg kell még jegyeznünk, hogy bár tárgyalásunk menetét nem 
zavartuk az ellentétes vélemények cáfolásával — pl. hogy Bessenyei katolizálás'ára 
„befolyt egyfelől az anyagi kényszer, másfelől befolyt egy szép nő, egy kirá lynő 
kegye, kérése, sőt talán parancsa is", hogy ő „elkeseredésében" tért át a kat . 
vallásra, vagy hogy Grassnéval „belső viszonyt folytatot t" stb., — azok téves vagy 
kétes volta adataink a lapján , úgy hisszük, mégis világossá vált. 



FIGYELŐ 

Á falu jövője. 
Kelemen Krizosztom főapát. 

Nehéz időkben féltő gonddal s figyelmünk teljes fölfokozásá-
val fordulunk a magyar életnek örökkön csörgedező forrása: a föld 
népe felé. Belőle újul meg az ötödik/ hatodik nemzedékében kihaló 
város, értelmiség egyaránt. Kezéből vesszük a mindennapi kenyeret. 
Tőle kapja indításait, fölfríssülését a művészet. A nép fiainak dom-
ború mellén torpan meg a vihar, mely a nemzet életére zúdul. 

Nem csoda, ha a példás önfegyelemmel író Herczeg Ferencet is 
elragadja heve, midőn népéről beszél: ,,A nemzetnek nemcsak leg-
nagyobb, hanem egyetlen gazdagsága ma a magyar nép. Ez a pompás, 
emberséges, munkabírásban, férfias erényekben és művészi képessé-
gekben oly kiváló parasztság bizonyára a világ földmíveseinek elitjé-
hez tartozik. Ha lelketlen módon magára hagyjuk, mint tettük ed-
dig, akkor ez a tékozlásnak legesztelenebb módja, mely magában 
hordja a megtorlást". 

Ezzel a szent haraggal védem én is, ezzel a büszke szeretettel 
nézem én is a magyar falut, amelyből származom. Kutató szemmel 
próbálok jövőjébe tekinteni s komolyan vetem föl gyermekkorunk já-
tékos kérdését: élek-e, halok-e? Nem mintha fajtám életében kétel-
kedném, Bár a magyar többet tett ezer év alatt, mint amennyit más 
tíz annyi idő alatt végzett volna, de még nem öregedett el, történelmi 
hivatását még nem fejezte be. 

Betlehem óta megszoktuk, kik a megváltást a Gyermektől vár-
juk, hogy a magyar falu szép holnapját is a gyermekben, a falu ifjú-
ságában keressük. S ha nem is kételkedünk népünk jövőjében, azt 
azonban tudjuk, hogy ez a jövő föltételektől függ. Összeomlás fenye-
geti azt a nemzetet, amely kultúráját csak egyoldalúan a magasba 
építi s a nemzettest tömegét elhanyagolja, amely pedig az alapzat 
hordozója lehetett volna, 

így fogva föl a dolgot, a haza védelmére történt nagyszerű tel-
jesítmény mellett, mindenesetre az utolsó tizenöt év legnagyobb ered-
ményének tekinthetjük azt az ötezer iskolát ott a bűnösen elhanyagolt 
nagy magyar alföldön. 

Midőn a földmíves ifjúságra vonatkoztatva a magyar falu fölvi-
rágzásának kérdésével foglalkozom, olyan tekintélybe fogódzom bele, 
amelyet mindenki tisztelettel említ. Szerény gondolatfűzésemhez a 



keretet Aristoteles ősbölcseségéből veszem, fölhasználva az ő huszon-
három évszázados Politikájának a nevelésről szóló részeit. Ezzel is 
jelezni akarom, hogy fölvett problémám lényege kívül áll az idők vál-
tozásán, 

,,Senki nem vonhatja kétségbe, — mondja Aristoteles — hogy a 
törvényhozónak főképpen az ifjak nevelése körül kell fáradoznia, 
mert ha ez nem történik meg, azt az állam alkotmánya sínyli meg,,, " 
•— viszont — ,, . , . mínél tökéletesebb a polgárság jelleme, annál jobb 
az államforma is". 

Arra vonatkozólag, hogy mi legyen az oktatásnak anyaga, abban 
állapodik meg: ,,azt kell az ifjúsággal elsajátíttatnunk, ami az életre 
hasznos, s ami az erényesség felé vezet", ,,A hasznosból is elveti a 
megbecstelenítőt", „Megbecstelenítőnek pedíg azt a munkát, mester-
séget vagy tudományt kell tekintenünk, — vallja Aristoteles — amely 
az erény elsajátítására és gyakorlására alkalmatlanná teszi az ember 
testét, lelkét, értelmét", 

A hasznosak közül is első helyre teszi a betűvetést, A betűve-
tésbe bele kell számítanunk az írást, olvasást és a mennyiségtant. 
Ezekre lehetőleg tökéletesen meg kell tanítanunk a falusi ifjúságot. 
Az elemi iskolák többi tárgyát a jelen alakjukban én teljesen mellőz-
ném. A tudományoknak azok a száraz, sovány kis vázlatai, amikkel 
ma kínlódnak, a falusi gyermeknek semmit sem mondanak. Helyettük 
tartalmas és élvezetes olvasókönyveket bocsátanék az iskola rendel-
kezésére, amelyek az unalmas leírásokat időbelivé, meseszerűvé te-
szik, a gyermek képzeletét egyszeri hallásra is jobban megragadják, 
mint a fogalom- és ismeretkörét messze meghaladó beemlézett szö-
vegek, Az állampolgári nevelés ís több eredményt érne el megfelelő 
történeti és földrajzi olvasmányokkal, azok megbeszélésével, mint a 
jelenlegi tankönyveknek nevezett szánalmas kis füzetecskékkel. 

Azt mondja továbbá Aristoteles: ,,az egészen természetes, hogy 
a hasznos dolgok közül a mindennapi életben szükségeseket tanulni 
kell". 

S mí hasznosabb és szükségesebb a falusi gyermek számára, mint 
az, hogy szeresse, védje és művelni tudja a földet, amelyen született, 
amelyből él s amelybe egykor atyáihoz örök nyugovóra tér. Az isko-
lának tudatosan törekednie kell arra, hogy a falusi gyermek bonta-
kozó lelki világába drága értékként vonuljon be a szülőföld a maga 
sajátosságával, hasznosítható tulajdonságaival, szépségével, múltjá-
val, jövő lehetőségeivel, érzelmi indítékaival, dalaival, meséivel, népi 
szokásaival. Tudatosan rá kell nevelnünk a magyar falu fiát, hogy 
ma is szívből dalolhassa: „Messze jártam, másutt is volt jó dolgom, 
de a szívem csak azt súgja, jobb otthon". 

Korán s értelmi fejlődésével párhuzamban egyre erőteljesebben 
nyitogatnunk kell a falusi gyermek elméjét annak belátására: mek-
kora erő rejlik az összefogásban, összedolgozásban. Hogy példát is 
mondjak, mennyire ráfizet a falusi ember, hogy egymásról mit sem 
tudva állítja be állatait hizlalásba s hogy a hizlalást különböző gon-
dossággal, különböző táplálékkal végzi. Ha értékesítő szövetkezete-



ket alakítanának, nem kellene külön-külön elkótyavetyélniök állatai-
kat, nem kellene egy darabért fizetni a drága szállítást, elfecsérelni 
az időt, hanem szakszerű vezetés és ellenőrzés mellett egyminőségű 
állatok egyszerre és jobb értékesítési lehetőséggel kerülhetnének pi-
acra. 

Rá kell nevelnünk a falu új nemzedékét, hogy számvetést tudjon 
csinálni. Szakszerűbben törődjék a földjével, vetésforgóval. Ne vak-
tában ugorjék neki a gazdasági évnek. Legyen költségvetése, költség-
előirányzata. Vessen számadást. A gazdasági év végén állítsa föl évi 
mérlegét okulásul a jövő számára, mit kell elhagynia, mit kell pótol-
nia, hol miben kell összébb húzódnia. 

Ha az egyik szakkönyv nyomán az önálló gazdaságnak tovább 
már nem aprózható formáját: a 16 magyar holdas kis-gazdaságot te-
kintem: az 1933, év gazdasági mérlege a következőképen alakul: 

Szemes-termény — — — 103 q — — — 880 P 
Takarmányfélék — — — 98 q — — — 205 P 
Jószágszaporulat — — — 16 drb — — 200 P 

a gazdaság brutto hozama — — — — 1285 P 
U. n. gazdasági leírás — — — — — — 100 P 
Takarmányozás, vetőmag — — — — — 220 P 
Egyéb gazdasági kiadások — — — — — 200 P 
Adók _ _ _ _ _ _ _ _ _ 260 P 

Összesen: — — — — — — — 780 P 
Üzemi tiszta haszon — — — — — — — 505 P 

Összesen: — — — — — — — — 1285 P 

Biztosításra már nem is marad. Tessék most egy rossz termést, 
súlyos betegséget, tűzesetet, állatvészt számításba venni, mi marad 
az életre? Hát ha az eladóleányt kell kiházasítani, a fiúknak osztoz-
kodniok kell: milyen megoldhatatlan föladat hárul a szegény kis-
gazdára! Beleviszik az adósságba, abból pedig alig van kiút. A ,,nya-
korjányokat" és kengurúkat elég a falusi diáknak a képes könyvben 
egyszer látnia, de az élet küzdelmére komolyan elő kell készítenünk. 
Hogy utána tudjon nézni az adókivetésnek. Hogy küzdeni tudjon az 
ipari és mezőgazdasági termeivények árviszonyának igazságosabbá 
tételéért. Hogy okosan tudjon élni a hitellel, amelyben kis gazdasága 
elvérezhetik. Hogy faluján túlnőve beleílleszkedhessék vármegyéje 
érdekszövetkezeteibe, amelyek a szabad mozgásért a túlzott centrali-
záció életet megmerevítő bilincsei ellen küzdenek. Hogy a termelés 
és a fogyasztás viszonyából a rizikóprémium kikapcsolódjék. Hogy 
együttesen követelni tudja a céltudatos és rendszeres útépítést, hi-
szen az utak az ország érrendszere. Ki tudja vívni a jobb szállítási 
lehetőségeket. Esetleg országos viszontbiztosítási szövetkezeteket tud-
jon létesíteni, S nem utolsó sorban, hogy méltányolni tudja az ország 
vezetőinek a haza jobblétéért vívott küzdelmét. Hogy értelmével és 
érzelemvilágával belekapcsolódjék nemzete sorsközösségébe és lelke 



mélyéből vallhassa: „Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod 
kell!" 

Nem hangsúlyozhatjuk eléggé a kisgazdaképző iskolák, kereske-
delmi tanfolyamok szükségességét; járási gazdaság-irányító gazda-
tiszti állások létesítését, hogy saját soraiból művelt vezető elem neve-
lődhessék a kisgazdák közül. 

A tanítás anyagául másod sorban a test gondozását és nevelését 
jelöli meg Aristoteles soha el nem évülő szavakban. Szerinte „azon 
államok, amelyek látszólag legtöbbet törődnek a gyermekneveléssel 
az atlétai testalkat fejlesztését hangsúlyozván: igazában kárára van-
nak a test arányos formáinak és fejlődésének", A lakedemoniaíak ne-
velési módja — fonja tovább gondolatfűzését — egészen állatias", 
mert azt hiszik, hogy a sok gyötrés, kínzó edzés a legbiztosabb út a 
vitézséghez". Pedig látjuk, ha akár a különböző élőlényeket vesszük, 
— fejtegeti Aristoteles — akár a nomád népeket tekintjük: nem a 
legvadabbakban lakozik a vitézség, hanem inkább a szelídebb, neme-
sebb, fékezettebb oroszlánszívekben". Való igaz, a könnyen izgulás a 
gyöngeség jele, a tiszteletet parancsoló nyugalom pedig a fensőbb-
séges erőé. 

A gazdag reményekre jogosító levente-intézményünk az eleinte 
nélkülözhetetlenül szükségessé vált drillt, kényszerű fegyelmet foko-
zatosan és egyre öntudatosabban cseréli föl a meggyőző, megnyerő 
pedagógiai fegyelemmel, mely az önkéntes engedelmességen alapul. 
A sport-szellemnek a falu vezetősége részéről való fölkarolása, a 
cserkészet, a társas körök a társadalmi összetartozás érzésének fej-
lesztésével értékes szolgálatot tehetnek a leventeségnek. 

Nem lehet eléggé kiemelnünk ifjúságunk előtt, hogy testneve-
lésben is a lelki szempontok a fontosabbak. A testnevelés célja, hogy 
a test minél alkalmasabb, minél hajlékonyabb eszközzé váljék a lélek 
számára. Nem lekicsínyelhetők a testnevelés másodlagos eredményei 
sem. Ilyenek a lélekjelenlét megőrzése; önfegyelem; a figyelemnek 
teljes középpontosítása; találékonyság; kezdeményező készség, A ma-
gyar faj lelki-testi képességeinek egybehangzó kifejlesztése szerez-
heti csak vissza azt, ami elveszett! 

A fegyver erejéhez szükséges valami ösztönös diplomáciai kész-
ség, hogy ellenségeinket is barátainkká tudjuk tenni. Kell a szellemi 
fönsőbbség, amelyre az ókori görögök adtak jó példát, akikről Hora-
tius állítja: „Graecía capta ferum victorem cepít", az elfoglalt Görög-
ország meghódította vad legyőzőjét. Kell hozzá közgazdászati érzék: 
a zsidóság ezzel a képességével kárpótolta magát a hazáját földúló 
rómain. Kell tisztább erkölcsiség: háromszáz éves küzdelmében ez 
tette úrrá a fegyvertelen kereszténységet az állig fölfegyverzett római 
pogányságon. Egy szóval: különbnek lenni, mondhatjuk el XIII. Leó-
val, aki ebben az egy szóban jelölte meg az orthodoxíával való egye-
sülésnek egyetlen lehetőségét. Valóban ez az út a történelmi Magyar-
ország föltámadásának is egyetlen járható útja! Erről a szent cél-
ról sokkal kevesebbet kellene beszélnünk, de mindig reája gondol-



nunk; mindent érte tennünk; érdekében a legvégső áldozatra ís ké-
szeknek lennünk! 

Az oktatás anyagát harmadsorban az esztétikai nevelés tárgykö-
réből veszi Aristoteles a rajz és a zene tanításában. Az előbbi ugyan 
gyakorlatilag is jól értékesíthető, a második azonban Aristoteles ki-
fejezésével élve: ,,a nyugalomban eltöltött magasabb rendű élet fog-
lalkozása", amelyből lelket, testet üdítő öröm árad élvezőjére. 

A nevelés koronáját azonban az erkölcsös életre való nevelésben 
látja Aristoteles. Az állam erkölcsi jelentőségéről szólva így ír a nagy 
bölcselő: „Legnagyobb veszedelem az igazságtalanság, ha van fegy-
vere: már pedig az ember félelmes fegyverekkel születik: ésszel és 
egyéb kiváló képességekkel, amelyeket teljesen ellentétes célokra 
egyformán fölhasználhat. S így az ember erény híjján a legelvetemül-
tebb és legvadabb; nemi élvezetben, evésben-ivásban a legaljasabb 
lény. Viszont az igazságosság az állami élet gyökérzete: nem más 
ugyanis a jog, mint az állami közösség rendje és az igazság mértéke". 
,,A háború a békéért van; a munka a pihenésért; az életfönntartás-
hoz szükséges és hasznos cselekedetek pedig az erkölcsös és becsü-
letes életmódért vannak", — fejtegeti az erényről szólva. 

Aristotelest Szabó Miklós fordításában szórói-szóra idéztem. 
Mintha csak a pogány bölcselő szavait világítaná meg Ozeás héber 
szövegének (IV. 10.) a kijelentése: „Paráználkodnak, de nem szapo-
rodnak, mert elhagyják az Isten szolgálatát". A próféta szava már 
azt is érezteti, hogy az erkölcs nem légüres térben magánosan álló, 
gyökértelen valami, hanem az Istenbe, lélekbe, örökkévalóságba ve-
tett hitnek a következménye: az örök felelősségnek az érzése szerinti 
életre való készség és törekvés. Minden egyéb csak társadalmi meg-
egyezés, külsőség, mely a legelső súlyos próbánál fölmondja a szol-
gálatot. Azért mondja a Szentírás: „Justus autem meus ex fide vivit" 
(Hebr. 10.), az Isten szíve szerinti igaz ember hitből él. 

Ismét görög embertől idézek, Plutarchos, a kiváló emberismerő 
azt mondotta: „a vallás jobban védi az államot, mint a legvastagabb 
kőfalak". Ha ezúttal figyelmen kívül hagyjuk is a vallás elsődleges 
célját s csak állami vonatkozásában nézzük is: az éber szemmel fi-
gyelő tudja, milyen szolgálatot tett a vallás az államnak, mikor a 
fékevesztett időkben úgyszólván egyetlen fegyelmező erő a vallás 
volt; mikor a lövészárkok vérhez szokott harcosát visszavezette a bé-
kés munkához; midőn a nemzeti megújuláshoz erkölcsi alapot adott 
és ad ma is. Mindenesetre hasznosabb az államnak a nép, amely lengő 
zászlók alatt énekszóval búcsút járni indul, mint amely kirakatokat 
és fejeket beverve osztálygyűlölettel eltelten árad a város utain. 

A falu népét a destrukciótól eleddig sikerült visszatartani, mert 
hitét a súlyos körülmények közt sem veszítette el. Hiszem, hogy a 
magyar falvak ú j nemzedéke nem is fogja elveszíteni. Hiszem, hogy 
ez a derék nép a sírokon is virágot ültet, gyertyát gyújt: a magassá-
gokba nézve, soha nem csüggedve, hívő lélekkel egy összeomlott vi-
lágnak romjain is új világot épít. 



Fasizmus—hitlerizmus. 
Or. Vanyó Tihamér. 

A magyar közönségnek e két legjelentősebb új politikai rendszer-
rel szemben való állásfoglalását sok oly tényező irányítja és zavarja 
meg, amelyek nagyon is másodlagosak s éppen ezért megakadályoz-
zák a mély elvi és történeti vizsgálatokon egyedül felépülő helyes és 
józan szemléletet. Egyesek külpolitikai érdekekre hivatkozva húny-
ják be szemüket, másokat zsidóellenes érzelmi adottságuk fűt, ismét 
másokat fiatalságuk heve ragad magával és handabandázó parancs-
uralmi és vezéri külsőségekkel vakítják el magukat. A legtöbben meg-
elégszenek az újságoknak sokszor nagyon is felszínes és pártállástól 
befolyásolt üres ismertetéseivel s ezeket, mint az ész tevékenységének 
kikapcsolásával bemagolt leckét, úgy mormogják tovább. Ezért üd-
vösnek látszik, hogy e kérdésekkel foglalkozó két oly munkát ajánl-
junk a közönség figyelmébe, amelyek az eligazodást megkönnyítik. 

Kovrig Béla dr. O. T. I. igazgató, egyetemi magántanár s a szo-
ciális katolicizmust hirdető Új Kor főmunkatársának neve jól ismert 
a magyar olvasóközönség előtt. Fiatal kora ellenére már jelentős iro-
dalmi múltra tekinthet vissza, de a társadalompolitikai kérdéseknek 
nemcsak avatott tollú írója, hanem fényes tehetségű előadója is. Je-
len könyve is (Fasizmus—hitlerizmus. Új államfelfogások, társadalmi 
szemlélet és politika. Bpest, Gergely R. könyvkereskedése, 1934. 
VI + 115 1.) a Magyar Jogászegyletben tartott előadásaiból született 
meg. Kovrig e művében az állam, a társadalom és a gazdaság szem-
szögéből vizsgálja Mussolini és Hitler alkotását. Megvilágítja mind-
két eszmének történelmi gyökereit s az államhoz, gazdasághoz és a 
társadalomhoz való viszonyukat. A fasizmus elsősorban a belpolitikai 
és társadalmi helyzet szülötte, a hitlerizmus a külpolitikáé és ha-
talmi politikáé. A két vezér alkata is különböző: Mussolini szindíka-
lista, Hitler katona; Mussolini bölcsője a szocialista szakszervezeti 
mozgalom, Hitler politikai bölcsőjét tábornokok ringatták és irányza-
tát nagytőkések támogatták. Mussolini rendszerének szíve az olasz-
ság lényegét érvényesítő totális fasiszta állam, amely azonban hősi 
pogányos jellege ellenére ís nem összeegyeztethetetlen a keresztény-
séggel, amit a gyakorlati élet is igazolt; mert Mussolini szerint ,,mint 
szervezet az állam mindenek felett, mint érték a vallás mindenek fe-
lett" álló, s mivel a fasiszta állam az olaszság értékeit, jellegét, 
természetét, tehát az ,,italianità"-t kívánja érvényesíteni, amelynek 
egyik lényeges eleme a katolikum. Ezzel szemben a hitlerizmus faji 
felfogása, amelynek az állam is csupán szolgája, gyakorlati következ-



ményeivel együtt a nyers élettani anyagelvüségnek és determiniz-
musnak oly kétségtelen jegyeit viseli magán, hogy mai alakjában a 
kereszténységgel semmiképpen sem hozható összhangba. Az idő majd 
megmutatja, hogy képes-e szelídülni ennek a mámoros megíttasodás-
nak elvakult irama azoknak az értékeknek okos és józan megvalósí-
tása érdekében, amelyek benne kétségtelenül megtalálhatók. Az ed-
digi fejlődés ezideig, sajnos, az ellenkezőjét bizonyítja. 

Mussolini és Hitler felfogása az állam és a gazdaság viszonyára 
vonatkozólag lényegében megegyezik egymással. A gazdasági libera-
lizmussal szembehelyezkedve a gazdálkodást nem ismerik el csupán 
magánérdekű tevékenységnek, hanem az egész nemzetgazdaság az ál-
lam eszközévé válik, amely szükség esetén „fegyelmezi" a gazdasági 
életet, hogy maradéktalanul szolgálja a közhatalom politikai akara-
tát. De míg Mussolini államába szervesen beleépíti a gazdálkodást, 
addig Hitler ezt eltaszítja magától, nehogy szelleme megfertőzze a 
közhatalmat. 

Az új államokban a társadalom felépítése a hivatásrendi testü-
leteken alapszik, de e rendiség mindenütt más színezetet nyer. A fa-
sizmusban a korporációk feladata az egyéneknek és a gazdálkodás-
nak az állami akarat felé irányítása. Az olasz hivatásrendi testületek 
megszüntették az olasz államnak és az olaszoknak egymástól való el-
szigeteltségét s a szabadelvű állam atomhalmaza helyébe szer-
ves társadalmi életet teremtettek. Ennek a szemléletnek meg-
felelően Mussolini szerint a fasizmus tulajdonképpen hármas 
kérdést old meg: az állam és az egyén, az állam és a szer-
vezett csoportok közti viszonynak és a szervezett csoportok 
egymás közötti viszonyának kérdését. Vele szemben a hitleriz-
mus hivatásközösségei nem teljességében, totálisan ölelik fel az 
embert, hanem az egyéneket csak gazdálkodó, termelő mivoltuk-
ban szervezik és képviselik. De ezeknek az egyébként tiszteletreméltó 
törekvéseknek ellenére is a modern társadalmat hasogató kettős fe-
szültség egyrészt az állam és a gazdálkodás, másrészt a tőke és a 
munka között nem jutott kielégítő megoldáshoz egyik rendszerben sem. 
Nem tekinthető ennek az olasz munkaalkotmány, a Carta del Lavoro, 
mert annyira általános és óvatosan megfogalmazott, hogy a szabad-
elvű gazdaságpolitikus és a szocialista egyaránt megtalálhatja benne 
a saját elveit. Bár el kell ismernünk, hogy a fasizmusnak a társadalmi 
kérdés megoldása terén valóban nagy eredményei vannak, így pl. si-
kerrel szüntette meg a társadalmi osztályok önvédelmi jogát s ezzel 
kapcsolatban a nemzeti termelést zavaró sztrájkokat stb., de ez egy-
részt a mostani szakszervezeteket és az államot egyaránt eltöltő fa-
siszta szellemnek, másrészt a milícíának köszönhető. A fasizmussal 
ellentétben a hitlerizmus meg sem kísérli, hogy a munka és a tőke 
kérdéséhe valami új rendszerező elv érvényesítésével beavatkozzék. 
A hitlerizmusnak nincs nagy becsvágya a társadalmi újítás tekinteté-
ben, s a kamatrabszolgaság megtöréséről, a közérdeknek a magánér-
dekkel szemben való előbbrevalóságáról stb. hangoztatott jelszavai 
nagyon is általánosak és inkább csak hangulatszerüek, s a párt ura-



lomra jutása óta még tompultabban hangzanak, Hitler ki is jelentette, 
hogy az államnak nincs semmi köze bizonyos gazdasági felfogáshoz 
vagy a gazdálkodás bizonyos irányú fejlődéséhez, A hitlerizmusban 
tehát nincs az állam és a gazdálkodás közt kialakult viszony, határo-
zott jellegű kapcsolat, miként a fasizmusban, mert Hitler elveti ma-
gától a gazdálkodást s a jogrend előnyeit neki csak azért hajlandó 
megadni, hogy az állam javára eszközként kiaknázza. 

Még sok érdekes kérdést tárgyal Kovrig könyve, nekünk azon-
ban nincs már helyünk ismertetésükre. Csak még azt óhajtjuk ki-
emelni, hogy munkája nem egyszerűen ismertető és bíráló jel-
legű, hanem egyúttal útmutató is. Az új felfogások mellé odaállítja 
a keresztény társadalomtan örök érvényű elveit és igazságait, különö-
sen XI. Pius pápának nagyjelentőségű megnyilatkozásait. E szemlé-
lettel ellentétben áll az állam totalitásának gondolata, mert a világ-
ban minden társadalmi és természeti valóság egyaránt az ember szol-
gálatára van rendelve. Ezért elvetendő az állam öncélúságának ta-
nítása. Az állam célja a közjó, vagyis az a közösségi állapot, amely-
ben az emberek lelki méltóságuknak és létjoguknak megfelelően él-
hetnek. Végső elemzésben tehát az állam célja az ember. Helytelen 
a hitleri tétel is, amely szerint az állam célja a faj. Ez u. i. élettani 
fogalom, amely alá csak a testszerinti ember, tehát a biológiai em-
ber-rész vonható s így éppen az embernek magasabbrendű adottsá-
gaival és igényeível nem számol. Az államhoz hasonlóan a társadalmi 
szervezés terén is meghaladja a keresztény hivatásrendiség a nemzeti-
szocialista rendiséget, mert tagjait egyéniségük teljességében fogja 
meg s nemcsupán termelő és gazdálkodó mivoltukban; de különbözik 
a fasiszta felfogástól is, mert vezérlő elve, hogy a rendiség kifejezet-
ten a társadalomnak életformája, tehát nem fedheti az állami élet-
keretet. Ezért XI. Pius pápa a Quadragesimo Annohan hangsúlyozza 
a társadalmi tevékenység megosztottságát és kiegészítő jellegét és en-
nek védelmében szembeszáll a mindent elnyeléssel fenyegető állam-
leviathánnal, azt hirdetve, hogy amit az egyes ember saját kezdemé-
nyezésével és erejével végbe tud vinni, azt nem szabad kezéből ki-
venni és a közösségre hárítani; s amit a kisebb és alsóbb közösségek 
teljesíteni tudnak, azt igazságtalanság lenne és csak súlyosabb káro-
sodás és a helyes rend megzavarása árán lehetne nagyobb és felsőbb 
közösségre bízni. 

Ezekben mondottuk el dióhéjnál is szűkebbre szabott keretben 
Kovrig könyvének legfőbb gondolatait. Természetesen ismertetésünk 
egysége és rövidsége érdekében igen sok rendkívül érdekes részletet, 
éppen az adatszerűeket el kellett hagynunk, így pl. a vér és tér 
aránytalanságáról s az olasz és német gazdasági és társadalmi újjá-
szervezés fogható eredményeiről. A könyvről való ítéletünket végül 
röviden így foglaljuk össze: Kovrig műve a magyar társadalompoli-
tikusok és írók legjava terméséhez tartozik, igen sokat olvasott, mé-
lyen művelt és önállóan gondolkodó ember munkája, aki a nagyon 
sok téren még zavaros, nehezen áttekinthető, csupán kialakulóban s 
inkább gyakorlatban, mintsem elméletben meglévő új politikai rend-
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szerekről az állam, társadalom és gazdaság kérdéseiben kimerítő tá-
jékoztatást ad. 

A másik, bár terjedelmében jóval kisebb és tárgykörében meg-
szorítottabb tanulmány szerzője, Horner Miklós (A német nemzeti 
szocializmus útja. Stúdió, 1936. 47 1.), közgazdasággal és politikával 
foglalkozó katolikus értelmiségünk legfiatalabbjai közé tartozik. Mái 
középiskolás korában foglalkozott ily kérdésekkel s utána hamarosan 
a tollat ís kezébe vette és egészen fiatalon különböző lapokba írt kül-
politikai cikkeket, így a Kolozsvárott megjelenő Korunk c. lapban a 
Világpolitikai Szemle rovatát éveken át ő látta el. A csonka hazában 
elsősorban a Magyarság hozta több cikkét, mégpedig vezető helyen. 
Ahhoz a fiatalsághoz tartozik, amely a Korunk Szava köré csoporto-
sul. Mindez meg is látszik írásán. Á képzett és gyakorlott írónk biz-
tossága mellett meglepő az a fiatal kort megcsúfoló kiegyensúlyozott-
ság, amelytől távol van mind a lélekben öregek mozdíthatatlan mara-
disága, mind a fiatalok szélmalomharcos éretlensége és pillanatnyi 
befolyásoltsága. Míg Korvig könyvéből elsősorban a fasizmus és hít-
lerizmus rendszerének ismertetését kapjuk meg, addig Horner tanul-
mánya a nemzeti szocializmus történelmi útját és kialakulását vilá-
gítja meg pompásan, főként a gazdasági hatóerők szempontjából. Ép-
pen azért ajánljuk nagyon minden érdeklődőnek figyelmébe, mert a 
nemzetiszocializmust leggyakrabban a nemzeti eszme, a társadalom 
és a világnézet oldaláról szokták nézni, s így Horner szempontja ná-
lunk kevésbbé ismert és igen hálás. 

A világháború alatt Németországban a szakszervezetek a körül-
mények parancsa folytán és az állam jóvoltából igen jelentős szerep-
hez jutottak és tekintélyben igen gyarapodtak. Az összeomláskor az 
államhatalom versenytárs híjján önként ölükbe hullott, A német szo-
ciáldemokrata pártnak választania kellett a régi rend és Németország 
gyökefes újjáalakítása közt, s ő különböző okokból a régi rendet vá-
lasztotta, E magatartásának, valamint a szélsőséges, spartakísta ele-
mektől való félelemnek következtében a nagytőkések és vállalkozók 
gyengeségük tudatában szívesen leültek a szocialistákkal a tárgyaló-
asztalhoz és egyességet kötöttek velük. Enijek s a nagy külföldi köl-
csönöknek hatására közben lendületes iramban megindult termelő 
munka gyümölcseként a német munkásság viszonylag jó helyzetbe 
került s a vállalkozók jelentős hasznuk fejében szívesen állották a 
drága népjóléti politikának rájuk háramló terheit. 1929 őszén azon-
ban bekövetkezett a nagy fordulat, az európai gazdasági élet általá-
nos válsága, amely a külföldi piacokra rendkívül ráutalt Németorszá-
got a többi államnál is erősebben érintette, s amely válsághoz Német-
országban még külön az ú. n. „racionalizálási válság" is árult, azaz 
a géperővel drágán felszerelt üzemeknek a remélt eredményekhez 
mért viszonylagos pangása. Ezért a vállalatokban természetszerűen 
felébredt a vágy a drága befektetésekre ösztönző verseny kikapcso-
lására, azaz az egyedáruság biztosítására a meglevő üzemek részére. 
A belső verseny megszüntetése, tehát az államilag szabadalmazott 
kényszerkartell s a mindenáron kifelé való terjeszkedés, legalábbis 



a német-lakta területeknek a német gazdaság fogyasztói körébe tör-
ténő bevonása mintegy némi kárpótlásul az elvesztett külföldi pia-
cokért: ezek reményében lett a német nagyipar támogatója Hitler 
mozgalmának. E mellett szerette volna lerázni magáról a népuralom 
alatt reárakott s a gazdasági leromlás idejében súlyossá vált társa-
dalmi terheket, s megszabadulni a nagytőkére és a tömegekre egy-
aránt ránehezedő jóvátételtől, A német monopolkapitalizmus a nem-
zetiszocializmusban el is érte azt, ami célja volt. Az új kormánynak 
egyik első intézkedése volt az iparszabadságnak gyakorlatilag való 
megszüntetése bizonyos gyári gépek forgalmának és új alapítások 
korlátozása által. Ezt pedig demokratikus úton soha sem lehetett 
volna elérni, 

A nemzeti eszme fellángolása is megfelelt a nagyipar érdekei-
nek, amely a határokon kívül élő németségnek ipari terjeszkedése 
céljaira való kihasználását kívánja, mert ez még nagy felfrissítési le-
hetőségeket jelenthetne számára. Mert ha Ausztriát és a Szudéta-vi-
déket sikerül a birodalomnak meghódítania, akkor gazdasági hatal-
mának nem fognak tudni ellenállni a dunamentí, a balti és a Balkán-
államok, Nincs még egy állam Európában, amelynek a nemzeti eszme, 
különösen faji alapon, annyira testéhez szabott lenne, mint Németor-
szágnak, amelynek jelentős kisebbségei vannak határain kívül a nél-
kül, hogy neki magának is lennének idegen nemzetiségei. Tehát a 
területenkívüli faji állam gondolata csak Németországban keletkezhe-
tett, mert csak rá nézve előnyös. Ennek alapján bizonyos beavatko-
zási jogot igényel más országok német kisebbségeinek sorsába, s iga-
zában Közép- és Kelet-Európa átalakítására készül.1 A faji felfogás-

1 A faji gőgnek megrendítő szavait olvashatjuk Wilhelm Stapel nemzeti-
szocialista érzelmű evangélikus teológusnak, egyébként neves írónak, Der christ-
liche Staatsmann c, (Hamburg, 1932, 253—56.) művében, amit semmiképpen sem 
lehet csupán egyéni véleménynek minősíteni, mert mindez benne van az ú j rend-
szer „levegőjében" és megerősíti sok más, hasonló értelmű írás és szónoklat, Sta-
pel szerint Németország határai miatt nem lehet Európa mai rendjével megelé-
gedve, A kisebbségvédelem nem elég, a német nép létében érdekelve van a biro-
dalmon kívül élő népszi lánkjaí sorsának alakulásában, „Mi németek vagyunk, akár 
kisebbség, akár többség, s mint németek mi vagyunk az elsők. Ha egész Lengyel-
országban csak két német lakna, akkor ők többet tennének ki mint a lengyel mil-
liók, mert ők németek. A rangot nem a szám és a tömeg határozza meg, hanem 
a létnek minősége, más szóval a történelem, A Kelet kérdése nem statisztikai vagy 
szervezésbeli, hanem világtörténelmi kérdés. Nem a németek számáról van szó, 
hanem rangjukról. Nem a gazdaságról, hanem a németek uralkodóvoltáról. Csak 
a németektől vezetett Európa válhatik békés Európává, Európa a németek gyen-
gesége miatt beteg. Csak ha kezünkben lesz a főhatalom, akkor lehetnek a hatá-
rok számunkra oly jelentőségnélküliek, hogy akár úgy hagyhat juk őket, amínt 
vannak. Ha mienk a főhatalom, s ha a német embert Európa bármely népében és 
országában elsőnek ismerik el, csak akkor fog megint eljönni a béke erre a 
szétszakított földrészre. Mi a többi népet népiségében nemcsakhogy meg fogjuk 
hagyni, hanem népiségüket ápolni fogjuk, mert szere t jük az eredetiségnek tarka 
telítettségét. Mi nem ioßunk má.s népek határaihoz hozzányúlni, mert miért kel-
lene az uralkodó népnek féltékenynek lennie? Mi a többi nép gazdaságát elő 
fogjuk mozdítani, mert az ő jólétük a mi erőnk. De egyet követelünk: az uralmat. 
Ahol nem engedik át nekünk a hatalmat, ott ki kell vívnunk. Mert mi nem va-
gyunk másokkal „egyenlők", hanem mi németek vagyunk!" 



ból következik a nemzetiszocializmus katolikus-ellenessége, mert a 
katolicizmus alkalmas arra, hogy az egyénekben a faji közösségen 
kívül más közösségek tudatát is ébrentartsa, hiszen éppen az emberi 
közösség, egyenlőség és egyetemesség hirdetése egyik jellemző vo-
nása. 

A gazdasági válság kirobbanása nemcsak a nagyiparosokat sora-
koztatta Hitler zászlaja alá, hanem a népnek a társadalompolitika 
előnyeit nem élvező tömegeit is, így különösen a munkanélkülieket 
és a kispolgárságnak a teljes elszegényedéstől félő részét. A munka-
nélküliség állandóan növekedett s a régi rendszer belső ellenmondá-
sai egyre tűrhetetlenebbekké váltak. Hugenbergék és a nemzetiszo-
cialisták izgatásukban az uralkodó pártokra hárították a felelősséget 
a válságért és a munkásság számára készült irataikban szüntelenül 
számonkérték a szociáldemokráciától a forradalom elmaradását, Hit-
ler párt ja feltartóztathatatlanul erősödött, A nagyipar és nagytőke 
pedig minden erejével és befolyásával támogatta e jobboldali nép-
mozgalmat, hogy a nyilvánvalóan szükséges átalakulást inkább ez, 
mintsem egy esetleges munkáskormány valósítsa meg, 

A nemzetiszocialisták pedig kiválóan értettek a propagandához 
és minden osztály számára megtalálták a megfelelő jelszót. Kiváltsá-
gaik biztosítását Ígérték azoknak, akik a monopóliumok tényleges bir-
tokosai voltak és őket a szocialista egyenlősítő törekvésektől féltet-
ték; azoknak pedig, akiknek nem voltak monopóliumaik, ilyeneket ki-
látásba helyeztek, A művelt osztály a nagytőkésekkel együtt félt a 
feltörekvő negyedik rendtől, a munkásságtól, A hitlerízmus szigorú 
képesítési törvényt ígért neki, A „tisztviselői rendnek" gyermekei 
ugyané pályán való jövendő elhelyezkedési lehetőségét helyezték ki-
látásba a nemzetiszocialisták, A kereskedőknek az áruházak meg-
szüntetését ígérték. A mérnökök, orvosok, ügyvédek szellemi munká-
juk nagyobb megbecsülését s a nagytömeg beleszólásának csökken-
tését várták az új, tekíntélytiszteleten alapuló rendszertől. Az ipa-
rosokat a céhrendszer visszaállításával, azaz az iparszabadság eltör-
lésével, vagyis a meglevő iparosok monopóliumával kecsegtették. A 
mezőgazdaságnak vámvédelmet, a parasztoknak a birodalom élelmi-
szer-ellátásának egyedáruságát ígérték. S végül mindazoknak, akik 
a sok ígéretből egyiket sem vallhatták a magukénak, megadták az ár ja 
fajhoz tartozásnak monopolisztikus örömét, a faji büszkeséget. 

Voltak, akik a szocializmust lényeges elemnek tartották Hitler 
rendszerében, de ezt megcáfolta az idő. Szocialista jelszavak ugyan 
találhatók a párt programmjában, megvalósításukra azonban nem sok 
történt a horogkereszt uralomrajutása óta. Maga Hitler egyébként 
soha sem nyilatkozott gazdasági terveiről, de Strasser Otto és hívei-
nek törekvéseível szemben kijelentette, hogy nincs szándékában kí-
sérletezni a gazdasági életben. Hitler kezdettől fogva nem rokonszen-
vezett a szocializmussal s felfogása igazában szocializmusnak elke-
resztelt nacionalizmus. A párt északnémet vezetőségével, a nemzeti 
marxista alapon álló Strasserékkel vívott harcból ő került ki győz-
tesen, s a nemzetiszocializmusnak cégére csak arra szolgált, hogy 



leplezze a mozgalom szocialista tartalmának feltartóztathatatlan meg-
semmisülését. A katona Hitlernek természetes ellenszenvét a gazda-
sági jellegű szocializmus ellen elfojtotta a politikus Hitlernek takti-
kája. 

A nemzetiszocialista párt uralomra jutása óta részben nagy vál-
tozásokat vitt végbe Németország életében, részben folytatta a régi 
idők politikáját. A szociálpolitikát nagyjában a régi mederben tart ja 
fenn. De ez csak látszólagos, mert a munkásság bére valójában erősen 
csökkent a nagy drágaság miatt, amelyet a mezőgazdaság pártolása 
idézett elő. A nagyipar egyébként szívesen teljesíti a szociális szol-
gáltatásokat annak az államnak, amely nem sajnálja fegyverkezésre 
a pénzt és olyan hatalmas megrendeléseket juttat neki, amelyekből 
bőven visszakapja szociális kiadásait. 

Horner ezekkel a szavakkal fejezi be tanulmányát: ,,Bármelyik 
oldalról ís vizsgáljuk a német nemzetiszocializmust, a nagy eszmék 
újszerűségét és megrendítő erejét nem érezzük benne. Nyilván, mert 
nincs erkölcsi tartalma, hiszen nem etikai szükséglet hozta létre. Nem 
igazságérzetünkre kíván hatni, hanem ellenkezőleg: hívőinek azt 
szuggerálja, hogy nekik joguk van mások (,,csekélyebbrendűekM) hát-
térbe szorítása útján is előnyökre szert tenni, mert ők a különbek, a 
kiválasztottak.. . A túltengő nacionalizmus könnyen háborúra vezet-
het és az új háború egyúttal valószínűleg határát is megszabná a 
„XX, század mythoszának". Ha viszont a német monopol-kapitaliz-
mus mégis visszariadna a háború előidézésétől és inkább a népek bé-
kés együttműködését választaná, akkor a faji terjeszkedésen alapuló 
nemzeti szocialista mozgalom elveszítené az értelmét. Ezért valószí-
nűtlen, hogy a nemzeti szocialismus a német társadalom átalakulásá-
nak utolsó fejezete lenne." 



Áz első „trisomie" a Pisum (borsó) fajnál. 

— Koller Pius bencés átöröklés-kutató legújabb, igen jelentős 
tudományos felfedezése az Edinburghi Genetikai Intézetben, — 

Az élő szervezetek legkülönbözőbb alaktani és élettani sajátsá-
gai az átöröklődéstaní tudományok számtalan kísérlettel igazolt meg-
állapításai szerint az átöröklődő tényezőkben, az ú, n, „gen"-ekben, 
mint osztatlan egységekben, a sejtek magvainak erősebben és jellem-
zően festődő alkotórészeiben, a kromoszómákban vannak rögzítve. 
Ezeknek legkünlönbözőbb kapcsolódásai magyarázzák meg az állat-
és növényfajok különbözőségeit, úgyhogy mindenegyes növény vagy 
állat tulajdonképpen az ő átöröklődő tényezői együttesének, mozaik-
jának, vagy ahogy tudományosan jelölik, genotipikus konstitúció-
jának a külső kifejezője, fenotípusa. Ez a külső megjelenési forma 
ugyanazon fa j egyedein belül változhatik ugyan, jóllehet köztük át-
öröklés szempontjából tulajdonképpeni különbség nincsen. A külső 
forma kialakulása ugyanis számtalan külső tényezőtől függ, mint pl. 
a táplálék mennyisége, milyensége, hőmérséklet stb., így jönnek létre 
az ú, n. különböző változatok, mint helyzet-, életállapotváltozások, 
modifikációk, melyek éppen ezért nem öröklődnek, csak kiválogatás-
sal, megfelelő, kedvező körülmények biztosításával, gondozással át-
menetileg fenntarthatók, javíthatók, fokozhatok bizonyos határig. Iga-
zi, lényeges különbséget, mely átöröklődik, két növény-, vagy állat 
között mindig csak a genotipikus konstítucióban való különbség je-
lent, melyek egyébként külsőleg nagyon hasonlíthatnak egymáshoz, 
sőt külsőleg sokszor meg sem különböztethetők még a szakember 
számára sem s éppen az átöröklődés folyamán mutatkozó eltérő vi-
selkedésük deríti fel közöttük a különbözőséget. Pl, mikor két telje-
sen hasonló, tisztán továbbtenyésző fehérvírágú lednek, vagy albino 
egér kereszteződéséből származó utódok között színesek jelennek 
meg. Ebben van az átöröklődési kísérleteknek, kereszteződéseknek, 
óriási jelentősége a szervezetek, fajok különbözőségének, változásá-
nak kutatásában. Mert itt is, a genotipikus konstítucióban is történ-
hetnek változások, ezek már lényegbe vágók s öröklődők, ilyeneket 
mutációknak neveznek, A modern öröklődéstani tudományoknak, ku-
tatásoknak legfontosabb problémája éppen az, hogy keletkezhetnek 
új, átöröklődő tényezők, hogyan történhetik változás a genotipikus 
konstítucióban ? 

Ily természetű változásoknak, mutációknak ma már különböző-
féleségeit ismerjük, ill. sikerült mesterségesen is egynéhányat előál-
lítani. Ide tartoznak Muller röntgen-kísérletei Drosophila légyfajok-



kai, Harrison kísérletei egyes lepkefajok fekete (melanisztikus) for-
máinak előállítására etetéssel stb. Ezeknek rövidebb ismertetése is 
nagyon hosszadalmas volna, itt csak azt a csoportját említjük e mu-
tációs változásoknak, melybe Koller Pius legújabb észlelete is tarto-
zik, Ezek az ú, n, kromoszóma mutációk. A kromoszómák u. i. mint 
tudjuk, hordozói az öröklődő tényezőknek, geneknek s így az öröklődő 
tulajdonságoknak, számuk éppen ezért jellemző mindenegyes növény-
ill. állatfajra. Már most változás történhetik a kromoszómák egy té-
nyezőjét illetően, mikor, mondjuk, kiesik, vagy megduplázódik, ez az 
ú, n, faktoriális mutáció, A Drosophila légyfajnál számtalan ily eset 
ismeretes. Érintheti azonban ugyanily mutációs változás a tényezők 
egész csoportját, ezek a komplex mutációk, midőn a tényezők egy 
csoportja esik ki, vagy hatástalanná válik, vagy megkettőződik, 
más kromoszómákhoz kapcsolódik, más helyzetet nyer. Ilyene-
ket Bridges, majd Morgan ugyancsak a Drosophilánál mutatott 
ki. Nilsson-Ehle a zabnál, s több más esetben. Harmadik cso-
portja a mutációs változásoknak az egész kromoszómát illeti, egy 
vagy több közülük megduplázódik, amikor is a heteroploid-mutá-
ciókat kapjuk, ezek közé tartozik esetünk is. Csak a teljesség kedvé-
ért említjük meg még a negyedik típusát a mutációs változásoknak, 
mikor az összes kromoszómák megduplázódnak, megsokszorosodnak: 
polyploid-mutációk, milyenek de-Vríes híres Oenotherái, Minket most 
az előbbi érdekel. 

Amint az öröklődéstanban közismert, mindenegyes növény-, ill. 
állatfajnak jellemző számú kromoszómája van, m, p, az ivarsejtekben 
egyszeres, n (haploid), s ezek egyesüléséből keletkező sejtekben, mi-
lyenek a testi vagy szomatikus sejtek, kétszeres, 2 n (diploid) számban. 
Már most mint mutációs változás előfordulhat, hogy egyik vagy másik 
kromoszóma megkétszereződve háromszor fordul elő a diploid sej-
tekben a rendes kétszeres helyett s ezt a számfeletti kromoszómát 
nevezi a tudomány ,,trisom"-nak, az ilyennel bíró egyedet trisomic-
nak, úgyhogy ilyen mutációnak kromoszómaképlete 2 n helyett 
2n -f 1- Első ilyen esetet Blakeslee írt le a maszlagos nadragulyánál, 
Datura stramonium, m. p, éppen Magyarországból származó egyede-
ken fedezte fel. E növényeknek rendesen 24 kromoszómája van, 2 n = 
= 24, rendellenesen azonban 25, 2 n = 24 + 1. S igen érdekes, hogy 
a további tenyésztések során pontosan 12-féle, jól jellemezhető, kü-
lönböző mutációt sikerült nyernie, ami e növény tüskés toktermésé-
nek különböző formájában nyilvánul meg. Ezt az érdekes jelenséget 
Blakeslee a trisom felfedezésével egyszerűen meg tudta magyarázni. 
A trisomie Datura kétféle kromoszómáju ivarsejtet termel, 12 és 13 
kromoszómával bírókat. A rendes haploid kromoszómaszám 12, az 
egyik megduplázása következtében 13, mely eset a 12 kromoszóma 
mindegyikére bekövetkezhet, így tehát 12-féle 13 kromoszómáju ivar-
sejt s a kettő egyesüléséből 12-féle 12 + 13 = 25 trisomie Datura. 
Ugyancsak ismeretesek De Vries Oenotherái közül ís trisomie mutá-
ciók s mások. Most ezen érdekes és tudományos szempontból rend-
kívül fontos esetek számát gyarapította K. P. szerencsés felfedezé-



sével a Pisum (borsó) fajnál, ami annál érdekesebb, mert a borsó 
kezdettől fogva — hisz Mendel is borsókkal kezdte kísérleteit — 
egyike a leggyakrabban használt kísérleti tárgya volt a kutatóknak s 
mindezideig nem vettek ilyent észre. A borsó fajnak rendesen 
2 n = 14 kromoszómája van, s most K. P. olyat talált, melynek 
2 n — 14 -f- 1 kromoszómája van. A küldött fényképek ezt nagy-
szerűen mutatják. Egyébként K. P. csak egészen röviden értesített, 
mert hiszen, mint írja, csak a mult héten fedezte fel s azért azt hi-
szem, egyelőre ő sem tudna részletesebb tudósítást adni; nevezete-
sen mi az oka ebben az esetben a trisomicnak, sikerül-e több típust 
nyerni, mi a hatása a fejlődésben a számfeletti kromoszómának s 
különösen ami a fajképződést illeti, stb., mind igen fontos tudomá-
nyos sőt gyakorlati jelentőségű kérdés, melyek ilyen esettel kapcso-
latban fölvetődnek s nyerhetnek tisztázódást. Ezekből is láthatjuk 
K. P. észleletének nagy jelentőségét. Mindez azonban hosszabb időt, 
igényel, mert egy ilyen esetnek öröklődéstaní elemzése csak hosszas 
kereszteződések s rendkívül finom mikrotechnikai eljárások útján si-
kerül, amit, a kutatónak további munkájához nagy szerencsét kíván-
va, nagy érdeklődéssel várunk. 

M. Sz. 



Nagycsütörtök.1 

Jézus megalapítja az Oltáriszentséget, „Krisztus szeretetének 
semmit elébe ne tégy". Sz, Benedek Rendszabályai 4. fej. 16. 

1. pont. „Elérkezék a kovásztalanok napja, melyen le kellett ölní 
a húsvéti bárányt. És Jézus elküldé Pétert és Jánost, mondván: 
Menjetek, készítsétek el nekünk a húsvéti bárányt, hogy megegyük. 
És elkészíték e húsvéti vacsorát. És midőn eljött az óra, asztalhoz ült 
és vele a tizenkét apostol. És mondá nekik; Vágyva vágytam ezt a 
húsvéti vacsorát enni veletek, mielőtt kiszenvedek." Luk. 22, 7—8. 
13—15. Miért mondtad Uram Jézus: vágyva vágytam? Mert szeret-
ted apostolaidat és szeretsz minket. Szereteted a legbensőbben kí-
ván egyesülni velünk tested és véred szentsége által. Kenyérnek és 
bornak színe alatt készíted magad ételül és italul, hogy miként a ke-
nyér és a bor testeddé változik, hasonlóképpen mi is általad és ben-
ned egészen átalakuljunk. Akarod, hogy egyek legyünk veled, mi-
ként te is egygyé akarsz lenni velünk. Kérdezzük meg lelkünket, ezt 
a húsvéti eledelt akarják-e elkölteni Jézussal? Ilyen magunkat át-
adó szeretettel akarunk-e egyesülni Jézussal? Soha nem érjük el az 
egyesülést, ha nem fogadjuk meg Sz. Benedek parancsát: Krisztus 
szeretetének semmit elébe ne tégy. Míg bármilyen teremtményt elé-
behelyezünk Krisztusnak, vesszük ugyan a szentséget, de nem egye-
sülünk vele a szentségben, 

2. pont, „Midőn pedig vacsoráltak, vevé Jézus a kenyeret, meg-
áldá, megszegé és tanítványainak adá, mondván: Vegyétek és egyé-
tek, ez az én testem. És vévén a kelyhet, hálát ada és nekik adá, 
mondván: Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az újszö-
vetségé, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára," Máté 26, 
26—28, Uram Jézus, miért adod magad ételül és italul? Hogy min-
den javadat, sőt önmagadat nekünk ajándékozhasd, A szeretetnek 
egyik jellemző vonása e javak közössége. S te minden javadat, önma-
gadat, mert ennél nagyobb más nincs, adod nekünk. A kenyér színe 

1 1753-ban jelent meg Sjpiritus Ss, Pat r i s Nos'tri Benedict! címmel a névte-
len muri-í bencés 4 kötetes elmélkedési könyve. Rendünkben tudtommal csak 5 
példány van belőle. Az év minden n a p j á r a ad elmélkedést s ezt mindig a Regula 
egy mondatához fűzi, s így tu la jdonképpen a bencés szellemű lelkiéletnek a d j a 
vezérfonalát. Gondolatait sohasem éreztük elavultnak, sőt sokszor megdöbbenve 
éreztük az időszerűségét, mikor rendi és társadalmi életünk kérdéseit érinti. El-
sősorban nekünk írták, szerzetesrendeknek; de néhány világi ismerősöm is olvasta 
a fordítáá egy részét és ők is további munkára ösztönöztek, így mer jük remélni, 
hogyha könyvalakban megjelenne, szívesen fogadják mindazok, kik lelkiéletük 
munkálásában bencés szellemű indításokat is kívánnak. 



alatt istenségedet adod minden tökéletességével együtt és embersé-
gedet erényeivel és érdemeivel együtt. Szerethettél-e volna jobban 
minket? íme Uram, ne vesd meg, én is magamat egészen neked adom, 
testemet tisztaság által, lelkemet a megszentelő kegyelem által, egész 
természetemet akaratomnak isteni akaratodhoz való átdolgozása ál-
tal. De meg tehetem-e ezt, ha Sz, Benedek parancsát megszegem: 
Krisztus szeretetének semmit elébe ne tégy. Ha valakit vagy valamit 
jobban szeretek, mint téged, akkor inkább annak, mint neked, aján-
lom és szentelem magamat. 

3, pont. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Akik szeretik 
egymást, sokszor megemlékeznek egymásról. Uram te mindig velünk 
vagy, „íme én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig," Máté 28, 
20. Azt akarod, hogy rádemlékezéssel mi is mindig veled legyünk. 
Velünk vagy, hogy jóságoddal betölts minket, tehát akarod, hogy 
legfőbb javunkat benned reméljük. Velünk vagy, hogy irgalmasságod 
közel legyen hozzánk, tehát akarod, hogy bajainkban hozzád igazod-
junk. Velünk vagy, hogy szeress minket, tehát akarod, hogy mi is 
szeressünk téged. Veled vagyunk, ha rád gondolunk, mert inkább ott 
vagyunk, ahol szeretünk, mint ahol lélekzünk, Ahol a kincsünk, ott 
a szívünk, S vájjon hova vágy a szívünk? Hányszor állunk előtted a 
templomban, szentmise alatt, szentáldozáskor és szentséglátogatás-
kor, s mi mindenre gondolunk, csak rád nem. Miért ilyen hideg a mi 
szívünk? Mert érzelmeink és gondolataink a teremtmények körül fog-
lalkoznak, Szentségi Jézus, te megkérdezted isteni bölcseségedeí, 
mindenhatóságodat, jóságodat és szeretetedet, hogy mit adj nekünk 
s önmagadat adtad. Mi pedig késlekedünk és ajándékokat viszünk 
eléd, pedig nem ajándékainkat kéred, hanem saját magunkat. Mikor 
jövünk már rá, hogy az a boldogság, ha Krisztus szeretetének semmit 
elébe nem teszünk. Mai szentáldozásban egyesíts magaddal Uram 
Jézus, hogy éljek, 1. de már nem én, hanem te élj bennem. 2, Te egé-
szen az enyém s én egészen a tiéd legyek, 3. Te mindig rám s én 
mindig rád emlékezem. 

Barabás Ince. 



RENDI HÍREK. 

A írancía Cluny-apátságot újból helyreállítják. Valamikor a X. 
században a bencés rend s Európa lelki és szellemi megújhodása in-
nen indult ki. Három pápát, sok bíborost és püspököt adott az apát-
ság az egyháznak. Temploma a román építészet remeke és sokszor 
utánzott mintája. Nagyságra mindjárt a Szent Péter bazilika után 
következett. 1562-ben a kálvinisták az apátságot elpusztították, de 
csak 1789-ban szüntette meg a francia forradalom. Műkincseit dobra 
verték, magát az épületet egy kereskedő vette meg 2 millió frankért. 
Most egy gazdag amerikai akarja helyreállítani. A munkálatok már 
megindultak. 

A XI. Pius pápától alapított római Szent Jeromos-apátság má-
sodik apátjává, a tavasszal elhúnyt Quentin apát utódjává a monostor 
perjelét és könyvtárnokát, Pietro Salmont nevezte ki a Szentatya. Is-
merős már olvasóink előtt a monostoralapítás célja, hogy ez a bencés 
élet- és munkaközösség gondoskodjék Szent Jeromos latin bibliafor-
dítása szövegének, a Vulgátának a helyreállításáról. Ennek az óriási 
munkának a módszeres alapozását Quentin apát vetette meg. Az új 
apát, aki most a munka vezetését átveszi, francia eredetű, mint elődje 
s 1896-ban született. Felsőbb tanulmányait Rómában végezte s már 
eddig is jelentős szerepet vitt a Vulgata szövege helyreállításának 
munkájában. 

Az egykor bencés apácák kolostora, St. Georgen am Längsee 
Karíntiában, melyet 1783-ban szüntettek meg, 1935-ben a marianhilli 
hithirdetők birtokába került. 

A boldogok halálával kimúlt M, Fortunata Vítí bencés apáca 
holttestét 1935. márc. 21-én kb. 20.000 ember jelenlétében vitték 
vissza a temetőből a kolostortemplomba. Beroliban, egy középitáliai 
kis püspöki városban, 1827-ben született s 1851-től 1922. nov. 20-án 
bekövetkezett haláláig 71 évet töltött a kolostorban alázatos, imádsá-
gos, munkás életben. Egyetlen vágya volt: szolgálni mindenkinek, se-
gíteni mindenkin, imádkozni mindenkiért, etűrni minden bajt, nehéz-
séget, Szokásos imája, Isten hatalma, ereje, irgalmazz minekünk, 
szinte már közkinccsé lett Beroliban, Sokszor igérte életében, hogy 
ha egyszer bejut a mennyországba, embertársain folyton segít, ígére-
tét megtartotta. Már száznál több csodálatos gyógyulás, imameghall-
gatás fűződik közbenjárásához. Buzgón imádkozunk, hogy az Ür di-
csőítse meg hűséges szolgálóját, kinek utolsó szava volt: Végtelen 
öröm mindörökkön örökké. Uram, örökké áldalak Téged! 



Kelemen Krízosztom főapát úr a Nemzeti Klubban értékes elő-
adást tartott a falusi ifjúság nevelésének kérdéseiről, főleg az ifjúság 
lelki fejlesztésének feladatairól. Az előadáshoz Hóman Bálint vallás 
és közoktatásügyi miniszter, Darányi Kálmán földmívelésügyi minisz-
ter, Ravasz László püspök, Bernáth István felsőházi tag és Szendy 
Károly polgármester is hozzászóltak. Az előadást egész terjedelmé-
ben közöljük. 

A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjeszté-
sére Dr. Kühár Flórís budapesti házfőnöknek, a budapesti királyi 
magyar Pázmány Péter-tudományegyetemi hittudományi kar magán-
tanárának, a római San Anselmo pápai egyetem volt rendes tanárá-
nak, a Pannonhalmi Szemle négy éven át felelős szerkesztőjének a 
tudományos irodalom művelése és az egyetemi oktatás terén szerzett 
érdemei elismeréséül az egyetemi rendkívüli tanári címet, Dr. Kerne-
nes Illés budapestvidéki tankerületi királyi főigazgatónak pedig a tan-
ügyi reform körül szerzett érdemeiért a signum laudist adományozta. 

A római S. Anselmo bensőségesen ünnepelte kiváló egyház jog-
tanárát, Bastíen Pétert 50 éves szerzetesi fogadalmának ünnepsége 
alkalmából. Az ünnepelt tekintélyes részt vett Gasparri és Serédi bí-
bornokok mellett az új egyházjogi törvénykönyv megalkotásában, a 
kánonjog forrásai IV. kötetének szerkesztésében. 1910-ben mint 
apostoli vizitator működött Bosznia és Hercegovinában a franciská-
nusok és a szerajevóí érsek közti ellentétben s nagy munkát fejt ki, 
mint a szerzetesek, a propaganda s a keleti ügyek és a zsinatok kon-
gregációjának tanácsosa. Az a bensőséges kapocs, mely Bastien Pé-
tert már évtizedek óta a magyar bencés kongregációhoz fűzi, késztet 
bennünket a szívbéli jókívánatokra: ad multos annos. 

A főapát úr a sokszor megerősített exemptio nativájánál s mon-
tecassinóí jogközösségénél fogva közvetlenül a szentszéknek aláren-
delt, független pannonhalmi egyházmegye híveihez intézett bőjtí szó-
zatában pannonhalmi Szent Mór erényeível foglalkozik, aki 900 év-
vel ezelőtt a pannonhalmi apáti székből emelkedett a pécsi püspöki 
méltóságra. A böjti szózat korunk külsőséges hitéletével szemben 
a bensőséges imaéletet, korunk érzékiségével szemben a lelki tisz-
taságot s a mai ember gőgjével szemben a mély alázatosságot sürgeti. 

Ritka szép élménye volt rendünk nesztorának, Kroller Miksa 
zalavári apátúrnak. Apátságának elején, ez előtt 30 évvel, megújít-
tatta templomát s az akkori főapát, Fehér Ipoly felköszöntőjében azt 
kérte számára a Gondviseléstől, hogy érje meg a következő megújí-
tást is. Térült fordul az idő, a templom újra javításra szorult, az 
apátúr erői meg csak nem lankadtak. Fiatalos frisseséggel fogott a 
munkához s ma ismét régi fényében ragyog az apátsági templom. 
Megújult Mölck József osztrák festőnek 1781-ben készült freskója, 
Szűz Mária mennybefelvétele, megújultak a Kremser-Schmidt-féle 
1778-ból való oltárképek, Szent Adorján vértanúsága s Krisztus a 
Keresztfán, a Szirmai Antal-féle oltárképek 1906-ból, megújult a 



a házi kápolna értékes Mária-képe s Mölck József keresztútjának 
1778-ból való 4 képe, a többiről, sajnos, a festékanyag lekopott s csak 
részletek voltak megmenthetők. A festő neve a keresztrefeszítés ké-
pén Krisztus lába alatt olvasható. 

Megújultak a bárok- rokokó oltárok s a padok is, A megújítás 
munkáját legenyei Pintér László restaurátor végezte, aki előzőleg 
Sopron összes templomainak oltárképeit az egyházi körök nagy meg-
elégedésére megújította. 

Ötvenéves tanári pálya végén búcsút vesz az iskolától Mércí 
Kálmán, a Rend soproni gimnáziumának tanára, c, igazgató. Megil-
letődve gondolok, akár csak ő maga, erre a határkőre, ameddig az is-
teni gondviselés őt elsegítette. Kevés kiválasztottnak jut osztályré-
szül. Amily mértékben fogyasztotta erejét az emésztő tanári munka, 
azon mértékben növekedett benne az ifjúság érdekeinek lelkes szere-
tete. Tanárom volt nekem is, mint annyi sok ezer ifjúnak, akiknek 
lelkét alakította. Tanított és nevelt bennünket, dolgozott értünk önfel-
áldozással, Sokan vagyunk, immár rendtársai és mások, úgy szeré-
nyebb állású, mint a társadalomban kimagasló egyéniségek tanítványai 
közül, akik igaz öntudattal és hálás lélekkel teszünk bizonyságot 
erről. 

Most a távozónak utolsó pillantását veti azokra, akiket elhagy: 
az ifjúságra, amelyet nevelt, szeretett, írásba foglalva hagyja hátra 
nevelő munkájának elveit, azt, hogy mire törekedett nevelni tanítvá-
nyait, Átadja a szülőknek, hogy tovább folytassák az ő megszakadt 
munkáját. Jellemes ifjakat nevelni, akikből majdan a jellemes fér-
fiak lesznek. Mert bármennyire változnak is az idők, az időben az 
emberek, a nevelés igazi eszményképe mindig a jellemnevelés marad. 
Okos szeretettel — keménynek nevelni az ifjúságot. 

Ennek az elvnek megvalósítására mindenkép alkalmas volt tanító 
és nevelő rátermettsége. Magával ragadó példa volt a kötelességtu-
dásra, mikor láttuk óráin a lelkiismeretes tanári előkészülést, a lo-
gikus fejtegetéseket, lebilincselő előadást. Viszont szigorú ellenőr-
zéssel biztosította példájának hatását, a kötelességnek a mi részünk-
ről való teljesítését. Neki csak összes erőnk munkába állításával le-
hetett eleget tenni. Megtanultunk tőle dolgozni, megtanultuk becsülni 
a munkát. íme a kötelességtudás és az akaraterő, a jellem két alap-
pillérének nevelése. 

Előttünk van értekezése ís. Ráismerek belőle lelki irányára, 
gondolkozására. De előadására ís. Az egésznek szinte mondat-
ról-mondatra érezhető patinája van. Ma már nem írunk így: 
ilyen szépen gördülő mondatokban, ilyen tiszta, logikus gondo-
lat-vezetéssel. A mai ember stílusa talán színesebb és elevenebb, 
de távolról sem olyan mély és olyan nyugodtan gördülő. Jól 
esett élveznem választékos, szép stílusát; az volt az érzésem, 
mint amikor öreg ember nagyon bölcs beszédét hallgatom s 
közben nagyon megnyugszik a lelkem. Ép így a gondolatoknak kris-
tálytiszta kifejtése és a problémák mélyen járó átfogása — talán 



furcsának tetszik, ha így mondom — nagyon jólesett. Ma kapkodunk 
és részletekkel vesződünk, de nem tudunk ilyen biztos áttekintést 
adni. 

Rendkívül érdekes, hogy az ötvenedik éve tanító öreg pedagógus 
megállapításai egytől-egyig a legmodernebbek. Pedig azóta nagyot 
fordult a gyakorlati pedagógia. Tökéletesen helyes beállítás, a kérdé-
sek modern megfogása és régi veretű nyelven is egészen korszerű 
megoldása külön értéke a munkának, melynek lélekalakító ereje még 
akkor is működni fog, amikor szerzője a jól megérdemelt nyugalmat 
élvezi. 

Az Istenhez vezető út, a klasszikus és magyar irodalmi művelt-
ség, a magyaros stíluskészség, fogalmazás, a természetszeretet, a ma-
dárvilág, a növényvilág e nagy, imádságos lelkű munkásának élete 
ritka szép határkövénél a jó Isten bőséges áldását szívből kívánjuk. 

A Soproni Katolikus Kör a nagyböjti előadásokkal kapcsolatban 
meghívta a Pannonhalmi Szemle írói gárdáját. Március 29-én a 
következő programmal mentünk: 

I. A Pannonhalmi Szemle s a modern katolikus eszme. Dr. Mi-
hályi Ernő. 

II. Versek. Dr. Magasi Artúr. 
III. Herczeg Ferenc mint író és ember. Dr. Bánhegyi Jób. 
IV. Veracini-Cortí: Largo, Hermann László: Gavotte. Játssza: 

Gál Geláz, zongorán kíséri Dr. Jámbor Mike. 
V. Miről beszélnek az emberi arcok? Dr, Vanyó Tihamér. 

A jólsikerült est felbátorít bennünket, hogy más városokban ís 
bemutatkozzunk, 

Sao Paulóból a brazíliai magyarok bencés lelkészeitől érdekes 
levelet hozott a posta. Szelecz Arnold súlyos vakbélműtéttel és trom-
bózissal egy hónapig a kórházban volt, a Szent Katalinról nevezett 
apácák kórházában. Egyszerű hívei magyar falusi szokás szerint sok-
szor meglátogatták s almával, szőlővel, körtével, süteménnyel ked-
veskedtek neki. Egyébként a hitélet napról-napra szebb képet mutat. 
A templomban a pannonhalmi egyházmegye énekes-könyvét használ-
ják, melyből főapát úr újból 200 példányt küldött nekik. Szent Imre 
és Szent Erzsébet napját fényesen megünnepelték. A magyar konzul 
mondta az ünnepi beszédet- Kezel ezer főnyi hallgatóság előtt adták 
elő a Fabiolát. Folyóiratuk is van, a Lobogó tüzek, — Augusztusban 
megtartották a már szokásossá vált zarándoklatot Szent István-ki-
rályfalvára. Épen olyan búcsújárás ez, mint a miénk, énekekkel, imá-
val, zászlókkal, A zászlók száma 12 volt, a résztvevőké 1000, A za-
rándoklatról szép albumot is küldtek. — Ipojucán telket vettek s 
katolikus kultúrházat létesítettek kilenc szobával — természetesen 
részletfizetésre. De a szobák bérbeadásával a törlesztés könnyen 
megy. — Sajnos, a három katolikus pap kevésnek bizonyul a hatalmas 
Braziliában. Le kellene menniök Rio Grande do Sulba, Santa Catha-
rinába, ahol kisebb-nagyobb csoportokban szintén laknak magyarok, 
de nagy elfoglaltságukban még Sao Paulo állam belsejének magyar 



kolóniáiba se igen tudnak kimenni. Most járja Horváth Anzelm 
Árpádfalvát, Buryt, Eng. Maiát, Itararét. Mindenütt tölt egy-két na-
pot, hogy a legszükségesebb dolgokat elintézze. Árpádfalván templo-
mot készülnek építeni. Telket már adott az egyik magyar telepes, 
most gyűjtik az anyagot és a pénzt. — A vegyesházasságokkal ott is 
elég sok bajuk van, akárcsak itthon. 

Dr, Say Arnulf esztergomi bencés tanár, aki 1935 nyarától Pá-
rizsban tanulmányokat végez, március elsején a Párizsi Kat. Misszió 
tagjai és barátai részére előadást tartott az újabb francia eszmeáram-
latokról, főkép a kat. újjászületésről. 

A Katolikus Középiskolai Főhatóság, melynek elnöke a bíbornok 
hercegprímás, alelnöke a pannonhalmi főapát, mint az autonóm kat. 
középiskoláknak legfőbb irányító szerve, március 1-én. megkezdte hi-
vatalos működését. 

Obíétus- és obláta-szövetség. 

Jelentés a Szövetségek működéséről. 
A kecskeméti Szentlélekről nevezett Szövetségben a munka to-

vább folyik kettős irányban. 1, A tagok lelki életét ápolja a havi 
gyűlések megtartása. Cservenka József lelkiigazgató a szentmiséről 
tart sorozatos előadásokat. Szeretettel karolják fel a gyakori szent-
áldozást. — 2, Azok vezetésében, akiket vállaltak igyekeznek a buz-
góságot és a tudást fokozni. Nevezetesen a Népmisszióban előadáso-
kat tartatnak (Előadók között szerepelnek: Szabó József járásbíró: 
Jézus Egyptomban, — Csillík János segédlelkész: Jézus Szíve és az 
áldozatosság, — Balázs Benedikta: Anyák, fiaik és leányaik, — vi-
téz Szathmáry Kálmán: Szent Vince a szeretet apostola, — Megáll 
József tanár: Nagy katolikusok életéből. — Domokos László igaz-
gató: Családvédelem címmel). — A város külterületén is újra meg-
kezdték az előadásokat. Kískecskeméten Cservenka József beszélt a 
lélek gondozásáról. — Szokás szerint ebben az évben is igyekeztek 
a karácsony melegségét vinni a fogházmisszió munkájában azoknak a 
raboknak, akiknek szíve hálás a nyújtott jókért és főleg a szeretet-
ért, 30 rabot vendégeltek meg. — Különösen nagy érték ez olyan ne-
héz évben, amelyet most a kecskemétiek szenvednek végig, 

Czelldömölkön Jándí Bernardin apát úr novemberben beöltöz-
tetett 3 oblátust és 1 oblátát, fogadalmat tett 3 obláta. Jelöltnek je-
lenkezett 1, 

Budapesten a Szent Skolasztika oblátaszövetség a közgyűlésen el-
fogadott tervezet alapján munkálkodik. 1. A lelki élet alakításában 
segítségünkre van a helyi igazgatónak, Szekeres Bónisnak, evangélium 
magyarázata minden hónaj első vasárnapján. Ezen napon közös szent-
áldozásuk is van. — Minden hónap harmadik szerdáján pedig kon-
ferencia beszédet mond, amelynek befejezése után a Completoriumot 



végzik el és áldást kapnak a legméltóságosabb Oltáriszentséggel. 
Ezen a napon szokott lenni a tanácsülés is. — Buzgólkodnak a zsol-
tárok imádságának mélyítésén, — Adventben 30 ádventi koszorúval 
kezdték a készülést a karácsonyi szent ünnepre, — Nov, 21-én kap-
tak pápai áldást. Ezt a napot közös szentáldozással ünnepelték meg, 
— Lelkigyakorlatokat április 1—5. tartják Szekeres Bónis vezeté-
sével. 2. Kápolnájuk szépítésében nagyot jelent gr, Batthyány Tiva-
darné góbiin kézimunkával díszített miseruha adománya. 3. A tagok 
száma az okt. 1-én tartott közgyűlés óta gyarapodott. Noviciák let-
tek: özv. dr. Gráf Vilmosné, Bertsch Mária, Bertsch Paula, Simonyí 
Ilona és Völgyi Piroska. 4. A charitativ munkában A Horthy Kollé-
gium bencés szobáit gondozzák és nyújtanak a főiskolai hallgatóknak 
anyagi segélyt, még pedig pénzben és természetben egyaránt. Nagy 
jót tettek a karácsonyi szeretetcsomagokkal. 

Budapesten a Szent Gellért Szövetség tagjai közé november 5-én 
vette fel dr. Strommer Viktorin apátúr Saly Dezsőt. 

Gyulán dr, Apor Vilmos apátúr fogadta az oblatiót Némedy 
Mária Gertrud testvér kezéből. 

Pannonhalmán vették fel Szent Benedek oblátusainak Skapulá-
réját Kern Teodor művész és vitéz bábái Bay Miklós. 

Ujabb jelentkezőket vitéz Sínka Lászlót pilisvörösvári bányafő-
pénztárost és feleségét a központi igazgató Budapesten vette fel az 
oblátusok illetve obláták közé. 

Szarvason Fetzer József pápai kamarás úr fogadta özv, Papp 
Istvánné Hedvig oblatióját és tagokul felvette a következő jelentke-
zőket: vitéz Orbán Lászlóné Skolasztika, Füzék Ilona Margit, Kas-
nyik Mária Ágnes. (N. T.) 

Sárkány-nyomda r. t, Budapest, VI„ Horn Ede-utca 9. Tel.: 221—90. 
Igazgatók: Dr. Wessely Antal és Wessely József. 



Balatonfüred Gyógyfürdő 
és Éghajlati Gyógyintézet 

Egész évben nyitva ! 
Teimészetes szénsavas fürdői a gyenge, beteg szívnek legkiválóbb gyógytényezői. 

Az Erzsébetszanatóriumban nemcsak gyógykezelésre szorulók, hanem üdülő, 
pihenő vendégek is nyerhetnek elhelyezést, akik csak a rendes szállodai 
árat fizetik. Központi fűtés, hideg-meleg folyóvíz, lift a fürdőbe is. — 
Szobák 5 pengőtől. 

A Grand-Hotelben, Ipoly udvarban hideg-meleg folyóvíz. Szobák 3 pengőtől. 
A Stefánia udvarban szobák 2.50 pengőtől. 
A főszezonon kívül 20% engedmény, két hétnél hosszabb tartózkodásnál 30°/o. 
Étkezési napi penzióárak : a szanatóriumban 4.40-tői, a vendéglőkben 3.30-tól. 
Szénsavas fürdők a főszezonban 3 P, az elő- és utószezonban 2.50 P, a fürdő-

igazgatósági szállodák vendégei részére 50 fillér kedvezmény, október 
1-től április 15-ig 2 P. 

Balatonfüred fürdőigazgatósága készséggel szolgál mindenkor felvilágosítással. 



SVÁJCI ÓRÁS • ÓRA KÜLÖN-
LEGESSÉGEK ÁLLANDÓ RAK-. 
TÁRA. NAGY JAVÍTÓMŰHELY 

BUDAPEST» IV. KER. 
A P P O N Y I TÉR 5. 
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J R e n d e k , zárdák , i n t é z m é n y e k szál l í tója . | 
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Üj LEGREGIBB TOLTOTOLL SZAKÜZLET 
:. i 

— i 
9 ! 

fflSZÉNÁSY B É L A 
LEVÉLPAPIRÁRUHÁZA ÉS NYOMDAI MÜINTÉZETE 
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1 BUDAPEST, IV., FERENCIEK-TERE 9. 
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I 
A SZENASY-FELE TAKARE Kl RON OK, 
E L I S M E R T E N A LEGJOBBAK 

S ; ^  
' Il 

II 
I 

Selierziiige r-nei 
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I X . . I t á < I n v - i i . 1 1 - 1 3 
Telefon: 87 -3 -97 
A l a p í t v a : 1896 

m i n d e n t egy l ielyeii 
legjobban és legolcsóbban 
vásárolhat . Xa^v választék: 

Uri-, női divat, harisnyák, kesztyűk, selymek, 
vásznak, szabó-kellékek. Bélés-, rövidáruk, 
szövetek, intézeti cikkek. Divatgomb, csatt, 
csipkék, hímzések. Kész női-, f é r f i f e h é r n e m ű . 



MAJOR J Á N O S 
V A S K E R E S K E D É S E 

BUDAPEST, VIII., RÁKÓCZI-ÚT 59. 
Nagy raktár e lsőrendű háztar tás i c ikkekben [j] 
K Á L Y H Á K , T Ű Z H E L Y E K , E D É N Y E K J 
A L P A C C A E V Ő E S Z K Ö Z Ö K B E N rn 

«CVETEMITEMPLOMNÁL 

S Z É N Á S Y G Y U L A 
Női é s férfi d i v a t k e l m e ú j d o n s á g o k , 

s e l y m e k , b á r s o n y o k = = = = = 

Budapest, IV., Kristóf-tér 4 (a Szervita-tér sarkán) 

I n t é z e t e k szá l l í t ó j a 



Vásároljunk mindent egy helyen ; 

az ország legnagyobb keresz-

tény üzletében! 

Nagykovácsy Milenkó 
textil-, ruházati-, szőnyeg- és cipőüzlete 

IV., Petőfi Sándor-utca 3. sz. 

IV., Városház - utca t -3-5 sz. 

Fiókok: VIII., József-körút 53 

XI., Horthy Miklós-út 39. sz. 

N é v - a l á í r á s d í j t a l a n b e v é s é s e 
PARKER, MONTBLANC, WATERMAN, ASTORIA, OSMJA, MATADOR, 

MELBI. LUXOR, STEFÁNIA STB. MÁRKÁS TOLTOTOLLAK 
ARANYTOLLAK 3.50-től 

Mellék utca Szolid á r a k ! 

Budapest , VIII., Vas-u. 12 ECKER KÁLMÁN 
Kath. „Összetartás" cég 

íróasztal i márvány töl tőtol l -ál lványok 
P 3.50-től kezdve 



H E R M A N N O T T Ó 
BUDAPEST , IV., VÁCI-UTCA 46. 
T E L : 8 3 - 3 - 5 9 Angolkisasszonyok Intézetével szemben T E L . : 8 3 - 3 - 5 9 

CÄOCÄO 
CHIFFON, VÁSZON, INTÉZETI SZÖVETEK. FEHÉRNEMŰ 

RÖVIDÁRŰ, TEMPLOMI LEN-VÁSZNAK 

rmmmm/mmmmm/mm/M 

1 P A L K A J Ó Z S E F \ 
S; Magyarorszag ezusíkoszorús mesterének ^ 

I U V E G F E S T É S Z E T I M Ű T E R M E | 
I B U D A P E S T , VIII., B A R O S S - U T C A 5 9 . | 
I TELEFON: 30-£-20. ALAPÍTVA 1ÖQ4. | 
^ lQl£-ben „Pro ecclesia eí Poníiflce" pápai arany érdem- | | 

kereszttel kitüntetve. H 
1 1 
1 

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

S 
I K ö l t s é g v e t é s d í j t a l a n . ^ 
I Ablakok javítását ís vállalja. | 
I I > / / / / / / / / / / / s ' A / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / S / W 

Ciánozás bizalmi munka, 
Eredményes féregir tásaimat több nagy 
katholikus intézet is garantál ja . 

Ciánoztasson N e m e s J ó z s e f céggel 
Vidékre is Budapes t , V., L i p ó t - k o r ú t 9. sz. 
olcsó árak. Telefon : 27-8-85. Alapítva 1904. 



R I E G E R OTTO 
O R G O N A G Y Á R 

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

aao 

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

mérsékelt árban. 

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 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 díjment sen 

megküldöm. 



BSr* Ügyeljen a keresztnévre ! ! ! TBfi 

„PRO ECCLESIÁ ET PONTIFICE" pápai érdemkereszt tulajdonosa 

MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE 

S Z L E Z Á K L Á S Z L Ó 

BUDAPESTI BAZILIKA! RÉSZÉRE KÉSZÍTETT 
7945 KGRsOS „SZENT IMRE HERCEG HŐSÖK HARANGJA" 

HARANG- ÉS ÉRCÖNTÖDE, HARANGFELSZERELÉSGYÁRA 

BUDAPEST, Vl.f PETNEHÀZY-UTCA 78. SZ. 
Frangepán-utca 

mellett 
T e l e f o n 

91353 Kitüntetve 

Párizsi 
világ 

kiállításon 
dísz 

oklevéllel, 
8 nagy 
arany 

és 1 nagy 
ezüst 

éremmel, 
több 

állami 
dísz 

oklevéllel. 

Számtalan 
egyházi 
elismerő 

levél. 
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[ BLAZOVICH JÁKÓ ] 

A CSEND MÉLYSÉGÉIBŐL || 
című könyvében az örök Igazság szavát 

hal la t ja , mely j 

tisztít, emel, boldogít l 

I CALDERONI és TAKSA | 
B u d a p e s t , V . , V ö r ö s m a r t y - t é r 1 . Ö 

* i m ' „„:„ |" " * Tel.: 81-1-18 (Haas-palota) Alapít. 1810 y 
Ajánlunk legjobb minőségű pápaszemeket, orrcsíp- p 
tetőket és lorgnetteket Zeiss-punktál Ultrasin üve- y 
gekkel- Különleges pápaszemek orvosi előírás sze- jn 
rint pontosan készítve. Hő- és lázmérők, aneroid jí 
barométerek. Bor-, pálinka- és te mérők. Fényké- y 
pészeti készülékek és cikkek nagy választékban n 

a s o c o s o n a a i n c r i a i ^ ^ 
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1A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ I 

I RÓMA MÉRLEGÉN | 

j Dr. V A N Y Ó TIHAMÉR | 

I P Ü S P Ö K I JELENTÉSEK | 

j À BÉCSI NUNCIUSOK JELENTÉSEI | 
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VINCZE JÁNOS 
K A L A P O S M E S T E R SZAKÜZLETE 

GYŐR, 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 s tb. férfi-
kalapokban. 

Női kalapokban, eredeti modellek-
ből á l landóan nagy választék. 
Festés, vasalás, alakítás! 

SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK. 
Haíniss—Majsaí—Solymoss: Reggeli virágszedés. Bp., 1935. 
Lambrecht Kálmán: Az ősvílági élet. F rank l in Társu la t . 
Mauriac: A tűzfolyam. Frankl in Társu la t , 
Tozzi: Három kereszt , A birtok, F rank l in Társulat . 
Julien Green: Az á lmodó. F rank l in Társu la t . 
Pirandello: Mat t ia Pasca l két élete. F rank l in Társu la t . 
Jankovícs Marcell: Hangok a távolból. F rank l in Társu la t , 
Norden: Ez Abesszinia, F rank l in Társu la t , 
Baring: Krisztus köntöse. F rank l in Társu la t . 
Kornis Gyula: A ku l tú ra válsága, F rank l in Társulat , 
— — Pázmány személyisége. F rank l in Társulat . 
— — Apponyi világnézete, F r ank l in Társ'ulat. 
József főherceg tábornagy: Egyház és nemzet a gyermekér t . Bp., 1935. 
Achermann—Bartha: A lá tha ta t l an élet. Cluj—Kolozsvár , 1934. 
Dr. Marcell: A bontakozó élet. VII , Bp. ; 1935. Élet. 
Tomka Ágoston S. J.: Hi telemzések az elemi iskolák III., IV., V. osztálya 

részére. Korda , Bp., 1936. 
Dr, Közí-Horváth József: P ro le tá rok megváltása. Actio Catholica. Bp. 
Cojazzi: Új i f júság. Szalézi Művek, Rákospalo ta , Ára 2,80 P. 
Buchberger: Lexikon für Theologie und Kirche, VII. B, Herder . Fre iburg im Br. 
Valentiny Antal: Az erdé ly i magyar i roda lom bibl iográf iá ja , 1934, Cluj , 1935, 
Dr. Bíró József: Magyar művészet és erdélyi művészet. Cluj , 1935, 
Dr. György Lajos: Anyanye lvünk védelme. Cluj, 1935. 
Székely Béla: Az ant iszemit izmus pszichoanalízise. Ember ismeret kiad. Bp., 1936-
Birkás Géza: A magyarság f rancia ba rá ta i régen és most, Pécs, 1936. 
Szíkszay Edit: Louis Augus te Rogeard. Pécs, 1936. 



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

doktorátusi értekezései 1926-tól 

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

Pannonhalma, 1928, — — — — — — — — — 2 P 
3. Herczegh Frigyes: Sopron vármegye a Hunyadiak korában. 

Pannonhalma, 1928. — — — — — — — — — 3 P 
4. Vanyó Tihamér: A katolikus restauráció Nyugatmagyar or-
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TANULMÁNYOK. 

Pannonhalmi Szent Mór. 
Dr. M ihá ly i Ernő. 

Az európai ember lelkében mély szakadékok tátonganak. Vala-
hogy eltűnt belőle a kereszténység. A kárhozat fiává lett újra, hogy 
a Szent István-legenda szavával éljek. Rohan a pusztulás felé. Még a 
külső látszat megvan, a hüvely még tartja magát, de belül már egé-
szen más erők, idegen erők működnek. Még a mozdulatok, a hang a 
régiek, vagy talán hangosabbak, erőltetettek is, de az igazi krisztusi 
szellem hiányzik belőlük. Kétségtelen, hogy Európa abban a végső 
veszélyben van, hogy valami látszólagos kereszténységnek esik áldo-
zatul. Keresztény berendezéssel lépten-nyomon találkozik az ember 
az európai kultúrában, de az is nyilvánvaló, hogy a kereszténység 
szelleme egész országokban, egész népeknél kiveszőfélben van. Mi 
azonban nem akarunk csak panaszkodni, hanem dolgozni, küzdeni 
akarunk egy új lelkibb kor felépítésén, mi azon vagyunk, hogy a 
krisztusi szellem ezt a világot újból átjárja, a tátongó szakadékokat 
ú j élet töltse ki, hittel, erővel, renddel, szeretettel teli élet, valódi 
keresztény szellem, amely nem tűr festett koporsókat, mely új életet 
visz a megmerevedett, szélütött tagokba s újra merít az anyaszentegy-
ház kifogyhatatlan forrásvizeiből, a szentek életéből, A világ az ész-
szerűsített társadalom felé halad, állapítják meg a szociológusok. Én 
azt mondom, szívszerűsítsük a világot. Állítsuk újra a világ szeme 
elé a legnemesebb szívű embereket, az egyház szentjeit. Korunk 
egyik legnagyobb feladatának látom szentjeink visszahódítását, mert 
egyik legnagyobb baja a szenteknek hiánya. Minden nagy kornak 
megvoltak a maguk nagy, szent egyéniségei, Szent Ágoston, Szent Be-
nedek, Szent Bernát, Szent Ferenc, Szent Tamás, Szent Ignác, Sza-
lézi Szent Ferenc stb. Olyan sötétek azok a korok, amelyekbe nem 
világít be egy-egy nagy szent alakja. Szent Don Bosco, Lisieux-i kis 
Szent Teréz alakja már világítanak, de korunkban olyan mély a sö-
tétség, olyan elképesztők a társadalmi bajok fönn és lenn egyaránt, 
hogy sok ilyen világítótoronyra, sok természetfeletti emelő erőre volna 
szükségünk, hogy bajaink enyhüljenek. 

Azt mondhatná valaki, hogy az egyházban a szentek emléke min-
dig élénken él, sőt az irodalomban is új feltámadásukat ünneplik. 
Igen, az egyház őrzi szentjeit, mint hitünk egész kincsesbányáját, szí-
vének szeretete most is olyan tárulóan fordul feléjük, mint minden 
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előző korban, csak az egyes korok és nemzedékek figyelme és meg-
értése más és más. Ma is tiszteljük szentjeinket, de ha a tisztelet 
fokmérőjét vesszük, természetfeletti lényük, áldozatos lelkük nagy-
ságának átértését, példájuknak követését, földhöz, anyaghoz, vérhöz, 
gőghöz tapadó énünkkel való lemérését vesszük, itt bizony nagy hibák 
vannak, itt bizony nincs mivel dicsekednünk. Régi korok szentjeinek 
legendás önmegtagadása olyan érthetetlen előttünk, mint a hieroglif, 
vagy a rovás írások voltak megfejtésük előtt. Szentjeink élettörté-
nete mintha puszta nyelvemlékké lett volna. Nem hat sem fönn, sem 
lenn egyaránt. Milyen máskép volt a középkorban. Pl. egy Szent 
Geraldusnak clunyi Szt. Odótól megírt életrajza hány és hány elő-
kelő világi ember életére volt hatóerő. Géza fejedelem önként és örö-
mest hallgatván papjai, bencései beszédére gyönyörködik vala, hogy 
a keble kertjébe elvetett igaz hit magva csírába ereszkedett. (Szent 
István legendája. II. fejezet,) 

Ezért állítja a P, Sz. olvasói lelke elé Szent Mór pécsi püspök-
ségének 900 éves fordulója alkalmából, ezt az első tudós, író, szent 
magyar bencést, akinek lelkületéből Isten szelleme, Szent Benedek 
szelleme árad felénk a próféták szavának erejével, akik holtakat tá-
masztottak, akik a sivatagokban vizet fakasztottak, akik a kövekből 
életet, kenyeret varázsoltak elő. Legyen az ő tisztaságos, fegyelme-
zett, alázatos, tudós lelke új akarásokat, új teljesedéseket felverő 
szent vihar, melyben újból az Űr szava szólal meg s teremt új 
életeket. 

Szent Mór alakja történelmi és legendes egyformán. Fennmaradt 
írása, az első magyar irodalmi termék, fennmaradt kézjegye a ti-
hanyi alapítólevélen, fennmaradtak életkörülményei a Pozsonyi Kró-
nikában, a Szent Imre-legendában (III, fejezet), amely végtelenül 
megható bepillantást enged tisztaságos, engedelmes, alázatos, imád-
ságos lelkületébe. Az első ismert magyar bencés, aki egyesíti lelké-
ben a magyarságot a római gondolattal! 1000 körül született Nyitra 
környékén, 

,,Abban az időben, mikor a jámbor király parancsára Pannóniá-
ban még alig hogy kezdett sarjadzaní az istenség neve és tisztelete, 
a szent társalgásnak új öröme fakad. A jámbor király, Szent Mór 
szava, szívesen társalkodott Szent Márton monostorának szerzetesei-
vel, ahol Szent Mór is tanult, nevelődött, mint puer scolasticus, mint 
iskolás gyermek, Pannónia szent hegye, Szent Márton születési helye, 
a messzelátó s messziről látható ősmonostor, a Bakonynak messze-
kéklő hegyeivel, széltől kivájt völgyeivel, sűrűn megrakott helységei-
vel — a világ zaja fölé emelkedve a békesség szelíd igézetével hatja 
át szívét. Egy alkalommal, 1029-ben Veszprém felől közeledett a ki-
rály, midőn a testvérek eléje vonultak, hogy üdvözöljék. István király 
fiát küldte eléjükbe, hogy fogadja az üdvözlést. Imre sorban meg-
csókolta a szerzeteseket, de egyenlőtlenül, mert egyiknek egy, másik-
nak három, öt, hét csókot adott erényeik szerint. A szűziesen tiszta 
Szent Mór hét csókot kapott. Szent Isvánt meglepte ez a titokzatos 
lelki közösség. Pár nappal eltávozta után két szolgájával titkon visz-



szatért, hogy megfigyelje a testvérek zsolozsmáját és életét. Az éjjeli 
vigilia-imádság (2 és 4 óra közt) s a virradatkor elmondott matutinum 
(a mai laudes) végeztével a szerzetesek a szentély kórusáról távoz-
tak, a legtöbben még lefeküdtek, de néhányan, a buzgóbbak, a Szt. 
Irmétől kitüntetettek ott maradtak a templomban s félrehúzódva zsol-
tárokat énekelgettek. A szent király odament az egyikhez, megmutatta 
arcát s a szokásos módon, benedicite, üdvözölte. A szerzetes felis-
merte a királyt, üdvözlését viszonozta. így tett a második, harmadik 
is. Csak Mór nem nyitotta fel ajkát, hogy az éjjeli hallgatást meg ne 
szegje. Nem vehette rá őt erre a szent királynak sem nyájassága, sem 
tettetett haragja, fenyegetése se. 

Reggel 6 órakor a príma után a káptalani tanácskozáson és bí-
ráskodásnál teszi próbára a király a szent alázatosságát. A testvérek 
gyülekezetében fegyelmetlenségeket vet szemére. Szent Mór semmi-
féle ellenvetést nem tesz, alázatosan ül, Istenhez, az emberi lélek vizs • 
gálójához menekül, őbenne reménykedik. A király meghatódva győ-
ződik meg fia emberismeretéről, Maurust megdicséri s püspöki mél-
tósággal a pécsi egyházmegye élére helyezi. A Pray-kódex kis kró-
nikája szerint 1036-ban lett püspökké. 

Előzőleg apát volt Pannonhalmán (1030—36). Apátságának ké-
pét úgy rajzolhatjuk meg, hogy virágzott benne az opus Dei, az isten-
tisztelet, az ünnepíes istendícséret. Alapító levelünk szerint a pannon-
halmi monostor istentiszteletre szánt hely (divino cultui mancipatum), 
melyet lelke üdvösségéért s az ország állandóságáért épített a szent 
király (ob animae nostrae remedium, pro stabilitate regni nos tri) s 
nagy kiváltságokkal, montecassinói jogközösségekkel ruházott fel épen 
a hely szentsége s tisztelete miatt (propter reverentiam et sanctita-
tem ipsius loci). Liturgikus könyvek bőven állottak rendelkezésükre, 
mint a legendák s a Szent László-kori összeírás cím és számszerűit 
is felsorolják. 

Az apát fegyelmezett lelke őrzi Szent Benedek regulájának szel-
lemét, azt a rendet, amelyet az alapító a világhatalomra szert tett 
római birodalomból mentett át regulájával a középkorba, A rend 
gondolata a régi, keleti szerzetességből hiányzott. A puszták rendje 
más volt, mint a római birodalom rendje. Szent Benedek viszi ezt 
be a monasztikus szerzetes hadseregbe, miliciába. Szívesen veszi át 
a kifejezéseket a római katonai fegyelemből a szerzetesi fegyelembe. 
Regulájában nincs helye a rendetlenségnek. Ha isteni szolgálatot 
végzünk, az méltó legyen az Istenhez. Ehhez tartozik az Isten ügyei 
iránt való önzetlen, odaadó készség, pontosság, amelyet a közös élet-
ben annyira hangsúlyoz, A pontatlanság az istenfélelem hiánya s 
tiszteletlenség a közösséggel szemben. 

Milyen fegyelmet tarthat az az apát, aki olyan gyönyörű példá-
ját adta a fegyelmezettségnek, az ístenfélelemnek, az éjjeli csendtar-
tásnak! A regula nagyszerű etikai gondolatát milyen szépen meg-
valósíthatja coenobiumában az az apát, aki lelkében a kevély ön-
akaratnak sebét alázatos odaadással már rég meggyógyította: ,,ut ad 



eum per oboedientiae laborem redeas, a quo per inoboedientiae de-
sidiam recesseras." Reg. prol. Biztosan a nyilvános elégtétel és ve-
zeklés szelleme uralkodott annak az apátnak a monostorában, akt 
szerzetes korában a királyi feddést szemlélődő életének érett gyümöl-
cseként annyira az Isten kezéből tudta venni, annyira a hit világánál 
tudta nézni. Milyen istentkereső szép természetfeletti közösség, a 
bennünk tovább élő misztikus Krisztusnak micsoda nemes létformája, 
nagy szimbolikus kegyelmi valósága lehetett az a coenobium, ahol az 
apát a lelki integritásnak, a lelki tisztaságnak szentjánosi ajándéká-
val rendelkezett! 

Bencés monostor nincs iskola, nincs könyvtár, nincs író, nincs 
tudós nélkül. Épen Szent Mór személye az első ismert tanítványa a 
pannonhalmi iskolának, ő az első névleg ismert magyar író, aki — 
hogy a modern szociológia szavaival éljek — az írástalan, vagy ro-
vásírásos társadalomból átlendít bennünket az írásos társadalomba, 
mégpedig a nyugati, tudós latin literatúrás társadalomba. Milyen 
gyorsan ment a magasabbfokú nyugati kultúra befogadása. Egy csa-
pásra felemelkedünk a bencés apátságok iskolái révén a latin kul-
túra szféráiba. Szent Mór apátságának kezdetén történt, hogy István 
király Ajtony legyőzése és Marosvár elfoglalása után Szent Gellértet 
előhívta a bakonybéli remeteségéből és átadta neki 1030-ban a maros-
vári vagy csanádi püspökséget, A király rendeletére szerzetesek 
gyűltek ide az ország monostoraiból: Váradról kettő, Zalavárról kettő,. 
Bélből szintén, Pannónia szent hegyéről pedig négy, Fülöp, Henrik, 
Lénárd és Contius. Mind a tíz felszentelt pap volt és tanult ember, 
kik közül hét, a pannonhalmiak közül a két első, magyarul nemcsak 
tolmácsolni, hanem prédikálni is tudott. Belőlük lettek a csanádi 
egyházmegye első főesperesei, mint Szent Gellért legendájában ol-
vassuk. 

Az akkori földesurasági társadalmi berendezkedés családias jel-
lege mellett, az úrnak és népnek szokásos együttélése mellett a ter-
mészetes tekintély elve alapján is, de főleg a monostor missziós mun-
kája alapján ez az egész korra jellemző clunyi szellem kihat a né-
pekre is. Az udvarnokok, a szolganépek feljártak a monostorba, ma-
gukba szívták lelkét, kultúráját, irányítását, példáját. A monostor 
tagjai kijártak közéjük lelkipásztori munkára s így indult meg az az 
immár ezeréves kapcsolat, mely a f©monostort egyházmegyéje né-
peível összefűzi. 

Szent Mór 35 éves pécsi püspökségéről (1036—70) adatszerű em-
lékünk kevés van. Egyike volt azon három főpapnak, akik szerencsé-
sen átélték a Vatha-féle lázadást s 1047-ben megkoronázták I, And-
rást, Nevével a tihanyi apátság 1055. évi alapítólevelében is találko-
zunk (f Signum Mauri episcopi), Radó nádor 1057-ben lelkiatyjává 
fogadja. Valószínűleg Mór temette el a pécsi katakombába Péter ki-
rályt, Együtt ülte meg a húsvéti ünnepet 1064-ben Salamonnal és 
Géza herceggel s ez utóbbit valószínűleg ezen alkalommal megajándé-
kozta Zoerard remete ciliciumának, vezeklő övének egy nagy kegye-
lettel őrzött darabjával. Püspöksége idején írta meg Szent András. 



és Benedek remeték életrajzát. (A pannonhalmi főapátság története. 
I. 103—112—114, 411—417, 527, 531. 1.) 

Szent Mór pécsi püspökségéről tehát adatszerű emlékünk kevés 
van. Annál jobban kibővíthetjük azonban ismereteinket Galla, Hóman, 
Deér, Balogh kutatásai alapján. Szent Mór személye a pannonhalmi 
apátság s a pécsi püspökség élén clunyi beállítottságú. Bencés ere-
detű főpaptársaival együtt úgy alakítja a következő papi nemzedék 
lelkületét, hogy a clunyi szellem az egész XI. század folyamán érvé-
nyesülhessen a külső hatásoktól függetlenül is. Ez az oka annak, hogy 
a magyar papság IX. Leó, VII. Gergely, II. Orbán reformpápák 
irányelveinek olyan készséggel hódol s eszméiket zsinati törvényho-
zásban is érvényesíteni törekszik. 

Beleviszik a clunyi államszemléletet a XI. századi magyar király-
ság belső fejlődésébe s a vallási értékrendszert érvényre juttatják a 
legegyszerűbb gyakorlati intézkedéseknél is. Az ő hatásuk folytán 
lesz a szentístvání monarchia eszmei tartalmában az egyházi hata-
lom felsőbbségét valló clunyi felfogásnak tiszta visszatükröződése. 
Pontifices, carissime fili, — mondja az Intelmek 3. fejezete — sint 
iibi seníores (Závodszky 135.). A királlyal szemben a püspök tehát 
senior, azaz idősebb, tekintélyesebb. Ennek a magyar felfogásnak a 
szellemi háttere a bencés főpapoktól képviselt clunyi irány, mely 
kezdettől fogva az egyház felsőbbségét vallotta. A koronázási litur-
giában s általában a királyavatás egész intézményében s az Intelmek 
egyéb helyeiben is teljesen nyilvánvaló a bencésektől képviselt clunyi 
irányzat hatása. Pl, sine illis (episcopís) enim nec constítuuntur re-
ges, nec principantur. 

De nem csupán a belső politikai fejlődés áll a bencés főpapjaink-
tól képviselt clunyí eszmék hatása alatt, hanem az invesztitúra harc 
közvetítésével ezek az eszmék teremtik meg közvetve a magyar ki-
rályság hatalmi állását is. VII. Gergely a hozzá feltétlenül hű ma-
gyar főpapságon keresztül gyakorolt befolyást a magyar királyra, 
hogy IV. Henrik német ellenfeleivel szövetségre lépjen s a kelet-
európai német hegemónia tervszerű aláásásával lehetővé tette Kálmán 
terjeszkedő politikáját, sőt közvetve a magyar királyság későközép-
kori hatalmi állását ís. 

Ezek a clunyi eszmekörben élő bencés főpapok közvetítik a szent -
istváni és a későbbi törvények társadalmi terminológiáját is a miles, 
liber, hospes, senior stb. kifejezésekkel, amelyek aztán nálunk ís meg-
tar t ják karolingkori eredetüknek sajátos értéktartalmát. így lesznek 
e bencés főpapok a magyar keresztény társadalomtan megalapítóivá 
s a középkori magyar ember nevelőivé. Századok. 1933. 437—445. 1. 

Szent Mór személyében tehát a clunyi reform egyik magyaror-
szági főközvetítőjét kell látnunk, aki szent életében a reformot meg-
testesítette, apátságában pontosan megvalósította, a királyi családdal, 
a nádorral, az előkelőségekkel s a néppel való meghitt kapcsolatai 
révén püspöki méltóságában országos jelentőségre emelte. Szentség 
hírében fejezte be életét s a bencések martyrologiuma dec, 4-én em-
líti halála évfordulóját. Scitovszky pécsi püspök 1848-ban kieszkö-



zölte a szentszéknél kultuszát s azt az engedélyt, hogy tiszteletére 
egyházmegyéjében ünnepet ülhessenek. Ezen engedélyt XIII. Leó 
pápa 1892-ben a pannonhalmi egyházterületre is kiterjesztette. 900 
éves jubileuma alkalmából a két egyházmegye most együtt ünnepli a 
szent főpapot. 

Pannonhalma Szent Mór jubileumát az Oros apát korabeli gyi-
lokfolyosó kápolnává való átalakításával örökíti meg. Ez a gyilok-
folyosó az északi oldalhajó fölött húzódik 24 méter hosszúságban 
s a XIII. századi vártemplomnak védőműve volt. 

Ezen alkotásban két nagy apátunk lelke ölelkezik. A gótikus 
lövőrésektől áttört erős falak Orosnak harcias, csodálatosan aktív 
lelkületét tükrözik, a ráboruló nehézkes román ívek s a kolostorbol-
tozatok Szent Mór lelkét szimbolizálják. Szent Mór lelke olyan, mint 
egy román templom. Teljesen befelé irányított, középpontjában Krisz-
tus, a külvilággal csak azok a méteres falakba ágyazott rések kötik 
össze. A világban él, de szeretettel, részvéttel, vidámsággal, minden 
bajon segítő készséggel párosított kemény, lemondó, imádságos életet. 
Térérzéke a befelé való koncentrációra van irányítva, a kívülvalókat 
nem veti meg, csak óvakodik a sártól, a szennytől, nem akar élvezni 
a földön, ahol Istene, Krisztus annyit szenvedett, vérzett érette. Vele 
szemben Oros apátunkat gótikusnak kell mondanunk. A gótika áttöri 
a falakat, óriási ablakai szín- és fényözönt árasztanak be, ívei felfelé 
törnek, pompás kapui kifelé tárulnak, külseje kődíszben ragyog. Oros 
egyéniségében, óriási cselekvőerejében sok van a gótika dinamikájá-
ból. Harcias, Jár a szentföldön, hétszer megfordul Rómában, Hada-
kozik jogaiért, birtokaiért. Gazdasági tekintetben a birtokviszonyok 
írásbeli rendezésével, a birtokok, népek s kötelességeik összeírásával, 
az úrbéri szabadabb egyességekkel s a szabadabb jó gazdálkodást 
gátló közös birtokok elkülönítésével valósággal megelőzte korát. Gaz-
dasági erejét, lelki lendületét, nagy előrelátását hirdeti az általa 
épített gótikába hajló gyönyörű székesegyházunk, erődtemplomunk, 
mely a tatároknak ís ellen tudott állani, 

E két nagy ember lelke áradjon ki az új emlékműből. 

Pannonhalmi Szent Mór irodalmi munkássága.* 
Szent Mórnak pécsi püspök korában 1065—70 közt írt műve, 

az első magyar irodalmi mű, Szent Zoerard vagy szerzetesi nevén 
András hitvalló és Szent Benedek vértanú remeték rövid kis életira-
tát tartalmazza. E legenda két kéziratát említik a bollandisták. Mind-
kettő Belgiumban van, egyik a Brüsszel melletti úgynevezett vörös-
völgyi Szent Ágoston-rendi kolostor könyvtárában, a másik a Maas-
tricht melletti corsendonki kolostorban van. Mindkettő teljesen egye-
zik egymással. Létezik azonban még egy harmadik hártyakézirat a 
müncheni királyi udvari könyvtárban, egy XV. századból való 16.024. 
számú kódexben, ennek 30, fólióján. Nyomtatásban legelőször Velen-

* A pannonhalmi főapátság története. I, 411, köv, 1. 



cében 1498-ban, másodszor Krakkóban 1511-ben jelent meg. Több-
szöri kiadás mellett lengyel és magyar kiadásban is megjelent. Ma-
gyarra Szabó Károly fordította. (Emlékiratok, 1865. 105—109. 1.) 

Szent Mór művét, mint maga említi, hallomás után írta meg, noha 
legendájának mindkét hősét személyesen ís ismerte. Amit Zoerard, 
vagy szerzetesi nevén András hitvallóról írt, azt részint ez utóbbinak 
tanítványától, Benedektől hallotta, még Pannonhalmán, szerzetes ko-
rában, részint pedig a zobori monostor apátjától, Fülöptől, amikor 
már maga is apát volt Pannonhalmán. Jól értesültsége s művének hi-
telessége felől tehát semmi kétség sem lehet. Szent András és Be-
nedek remetékről a Szent Istvánról s Szent Lászlóról szóló legen-
dák is megemlékeznek. E két lengyel származású remete lengyelor-
szági tiszteletéről szintén bőséges adatok vannak. Mindjárt Szent 
István uralkodása elején jöttek az országba. 

Szent Mórnak a műve egyházi és művelődéstörténeti szempont-
ból nagy érték számunkra. Sajnos, ma nehéz felfogni a hitnek azt a 
nagy erejét, a szentségnek azt a fokát, melyet még Szent Mór is a 
maga kedves közvetlen előadásában a hitvallás hallatlan szemének 
nevez, hogy Szent András a Szent Ipoly tiszteletére emelt nyitra-
megyei zobori apátságból Trencsénen túl, a Vág jobb partján, a mai 
Szkalka mellett egy barlangba vonul, ott a remeteség szigorú, bőjtös, 
testímunkás, látomásos magányában ég el, hetenkínt három napon 
semmit sem evett, a nagyböjtöt 40 dión élte át. A szeretet rejtett 
életét éli, de szentségének már a hírére is jobbra fordul az emberek 
szíve. Istentől adott jel volt ő, jel volt tanítványa Benedek is, jel 
volt a legenda írója is abban a korban, amelyben „alig hogy kez-
dett még sarjadzaní az istenség neve és tisztelete Pannóniában". Je-
lek voltak ők Isten parancsainak megtartására. Hősies, önfeláldozó 
példájuk másokat is ragadott a jámborság, a parancsolatok teljesíté-
sének útjára. 

De szólaltassuk meg magát a legendát, mely minden modern ér-
telmezésnél ékesszólóbban beszél. Egy szent írja a tisztaság, az Isten-
hez való közelség, az izzó szeretet áhítatával szentekről, akik ke-
mény, áldozatos életet éltek Istenért. Engedjük, hogy az Istentől 
adott eme jelek a mai kor embereire is hassanak, minket is belekap-
csoljanak Krisztus titokzatos testébe s a mi belső jámborságunk s 
külső tevékenységünk tüzét is izzásba hozzák. 

Szent Zoerard András hitvalló és 
Szent Benedek vértanú remeték élete. 

Szent Mór pécsi püspöktől. 
Fordította Fehér Bálint, 

I, Abban az időben, mikor a jámbor István király parancsára 
Pannóniában még alig hogy kezdett sarjadzani az istenség neve és 
tisztelete, a derék uralkodó hírének hallatára más országokból sok 



pap és szerzetes jött hozzá, mint atyjához, nem kényszerűségből, ha-
nem azért, hogy a szent társalgásnak új öröme fakadjon az ő gyüle-
kezetükből. Ezek közt egy Zoerard nevezetű, földmíves szülőktől — 
mint rózsa a tövisek közül — származó férfiú a Szentlélek sugalla-
tára Lengyelországból hazánkba jött és Fülöp apát kezéből, aki Szent 
Ipoly tiszteletére Zobor nevezetű kolostort épített Nyitra földjén, föl-
vette a szerzetesi öltönyt, András nevet kapott és remete-életre adta 
magát. Vele együtt élő tanítványának, boldog Benedeknek előadása 
alapján elhatároztam, hogy néhány szóval föl jegyzem, amit hallot-
tam, hogy mily töredelmes szívvel és mekkora testi kínzásokkal sa-
nyargatta magát. Én, Mór, aki Isten irgalmából most pécsi püspök 
vagyok, gyermekkoromban láttam ugyan a jó embert, de hogy milyen 
volt az ő életmódja, azt nem látásból, hanem hallomásból tudtam 
meg. Az említett Benedek szerzetes, aki többször megfordult a Szent 
Márton püspök tiszteletére emelt kolostorunkban, maga beszélte el 
nekem az ő tiszteletreméltó életéről a következőket. 

II. Miután tiszteletreméltó András a remeteség magányába vo-
nult, állandóan böjtölt, ami nagy testi fáradsággal, de a lelki élet 
megerősödésével járt. Három napig tartózkodott mindennemű étel-
től, annak szeretetéért, aki emberré lett az emberekért és negyven 
napig böjtölt. Midőn pedig elérkezett a nagyböjt ideje, Zozimus apát 
szerzetesi életének példájára, aki testvéreivel együtt 45 szem dato-
lyával húzta ki a nagyböjtöt, Fülöp apáttól, akinek kezéből vette a 
szerzetesi öltönyt, 40 diót kapott és avval megelégedve örömmel várta 
a szent föltámadás napját. Ugyanakkor pedig és egyéb napokon, ha-
bár az étkezés nemcsak a test fölüdítésére nem volt elég, hanem még 
lelkét is elgyöngítette, mindazonáltal — az imádság idejét kivéve — 
Sohasem hagyta abba a munkát, hanem fejszét ragadva az erdőnek 
egy magányos helyére ment dolgozni. Midőn egy napon a megerőltető 
munkától és a szigorú böjttől elbágyadt testtel-lélekkel szinte félhol-
tan feküdt ott, egy gyönyörű tekintetű és angyali arcú ifjú ment 
hozzá és kocsira téve cellájába vitte őt. Midőn az elragadtatás el-
multával magához térve megtudta, hogy mit művelt vele Isten irgal-
massága, elmondta ezt föntemlített tanítványának, Benedeknek, aki-
nek elbeszéléséből tudom ezeket, de megeskette őt, hogy halála előtt 
senkinek se szóljon erről a dologról. 

III. A napi munka után pedig olyan éjjeli pihenést nyújtott a 
testének, mely inkább kínnak és gyötrelemnek, mint nyugalomnak 
volt nevezhető. T. i. sövénnyel font körül egy laposra faragott cserfa-
törzset és köröskörül hegyes náddal tűzdelte át a sövényt. Maga pe-
dig a fatörzsön ülve, ilyen ülőhelyet használt tagjainak pihentetésére, 
úgyhogy akármerre dőlt álmosságtól elbágyadt teste, a hegyes nádak-
tól erősen megsebezve fölébredt. Ezenkívül fából készült koronát ís 
tett a fejére és négy követ akasztott rá négyfelől: így elszenderedve 
akármerre hajtotta fejét, a kő megütötte. Ó boldog András jutalma, 
boldog és örök élet, százszoros ékességű korona, mely az égben ki-
pótolja azt, amit oly nehezen vásárolt meg itt a földön! Hallatlan 
neme a hitvallásnak, mely még drágábbá teszi az ígéret országát! Az 



étel, a pihenés nem rabolhatta el hiú édességével az örök életet, s a 
gonosz lélek nem találhatott módot az ő megejtésére. (Boll. IV.) Ami-
ket eddig írtam, tanítványának, Benedeknek elbeszéléséből tudtam 
meg, aki atyja halála után elhatározta, hogy ugyanazon a helyen 
lakik. Midőn mestere példájára három évig szigorú életet folytatott, 
rablók vetődtek arra s mivel sok pénzt gyanítottak nála, a Vág folyó 
partjára hurcolva megölték és a vízbe dobták. Sokáig keresték a 
holttestét, de nem találták meg. Egy egész évig láttak a Vág folyó 
partján ülni egy sast, mely mintha lesett volna valamire. Általa bi-
zonyosakká lévén a test hollétéről, a víz alá merítettek egy embert 
és így találták meg olyan épen, mintha nemrég halt volna meg. Bene-
deket Szent Emmerám egyházában temették el ugyanabba a sírba, 
melyben szent atyjának, boldog Andrásnak csontjait őrizték. A követ-
kezőket már Fülöp apát beszélte el nekem, amikor már apát voltam. 

IV. (Boll. V.) Midőn közeledett teste föloszlásának ideje, tud-
tukra adta ezt a jelenlévőknek és megtiltotta, hogy egyetlen ruha-
darabját se vegyék le róla, míg meg nem érkezik Fülöp apát, akit 
odahívatott. Midőn az atya megérkezett, és a tiszteletreméltó holt-
test ott feküdt, hogy megmossák, egy rézláncot találtak rajta, mely 
már a belső részekig hatolt. Csodálatos és hallatlan dolog! Kívül bőr 
vonta be a láncot, mely belül már rothasztani kezdte a húst. Ámde 
a vértanúságnak ez a neme titokban maradt volna, ha a köldöknél 
ki nem látszott volna a lánc kötési csomója. Amint a láncot meg-
oldva kifelé húzták, erősen hallatszott az eltört bordák zörgése. 
Ugyanettől az apáttól megkaptam a lánc felét és máig megőriztem, 
de mikor a jámbor Géza herceg elkérte tőlem, nem tudtam megta-
gadni a kívánságát. 

V. A boldog férfiú testének eltemetése után is feljegyeztem 
mindazt, amit Fülöp apát elbeszéléséből megtudtam és ami emléke-
zetre méltónak látszott. (Boll. VI.) Egyszer a rablók, akiknek bandái 
nagyrészt a vadonban tanyáznak, hajbakaptak egymás közt és amint 
összecsaptak, egyikük súlyosan megsebesült, A küzdelem végén a 
bajtársak nem akarván az erdőben hagyni ezt a sebesültet, tanácsot 
tartva elhatározták, hogy elviszik a föntemlített boldog András re-
metelakába, akinek akkor már mindenfelé elterjedt a híre. Ütközben 
azonban, amikor még elég messze volt az a hely, meghalt a rabló. 
Mégis elvitték és a kunyhóban letették az ő testét. Midőn éjféltájban 
éppen el akarták temetni, a halottnak hirtelen visszatért az eszmé-
lete és kezdett fölemelkedni. A jelenlevők nagyon megrémülve ijed-
tükben futásnak eredtek, a föltámadt azonban visszahívta őket, mond-
ván: „Ne féljetek, cimborák és ne szaladjatok el, mert Szent Zoerard 
támasztott föl engem a halálból az életre." Azok pedig sírtak örö-
mükben és kérték, hogy menjen velük; ő azonban kijelentette, hogy 
sohasem távozik el a remetelakból, hanem mindig ott szolgál Isten-
nek és Szent Zoerardnak, Ügy is lett, amint ígérte és ott maradt 
halálálíg. 

VI. (Boll. VII.) Nem akarok elhallgatni egy másik csodát sem, 
melyet ugyancsak Fülöp apát elbeszéléséből tudtam meg. Nyitra vá-



rosában fölakasztottak egy elítélt bűnöst. Isten irgalmából hamaro-
san megszabadulva Fülöp apáthoz ment és elbeszélte neki, hogyan 
szabadult meg boldog András érdemei által. Elmondta ugyanis, hogy 
elítélése után folyton az ő nevét hívta segítségül, és amikor föl-
húzták a bitófára, boldog András azonnal saját kezeivel tartotta fenn 
öt. Miután pedig — abban a hitben, hogy meghalt, — valamennyien 
hazatértek, ő maga saját kezével oldotta le és bocsátotta el. Ó mily 
nagy Isten előtt e férfiú érdeme, aki látható alakban megjelenve föl-
oldozza az embereket, míg láthatatlanul az angyalok karai közt foglal 
helyet! 



Á középkort ember.1 

Blazovich 3ákó. 

A középkori ember évszázadok hosszú során át ült a vádlottak 
padján. A reneszánsz barbárnak nézte, a fölvilágosultság szellemi 
szervilizmussal vádolta. A sok vád alapján szinte állandó jelzőül 
kapta a ,,sötét" melléknevet, A célzatos történetszemlélet, a keresz-
ténységgel szemben táplált ellenszenv, gyűlölet úgy belegyökereztette 
Nyugat köztudatába a különböző vádakat, hogy a vádlott védői csak 
nagy nehézségekkel küzdve, lépésről-lépésre haladva tudnak utat 
törni a történelmi igazságnak. 

Az első melegszívű védő a romantika volt. A fölvilágosultság bom-
ladozó, sivár világából a múltba menekülő romantikusok eszmélnek 
rá először a középkor nagy életgazdagságára. Még Hegelnek is van 
eáy_ eáy meleg, elismerő szava a középkori ember számára, Görres 
állandóan emelkedő tisztelettel, amely aztán meleg szeretetbe olvad 
át, áll vele szemben. Tieck bámulattal adózik művészetének, amely a 
német várromokból sugárzik feléje, Hölderlin meghatódott tisztelettel 
beszél arról a „hatalmas szellemről, amely templomokat emelt, szer-
zetes rendeket alapított", s mindezt csodálatos egységben — „wie aus 
einem Gusse" — az egész akkori világgal szemben hódító erővel, fö-
lénnyel. „Szép, ragyogó idők voltak" — írja nagy lelkesedéssel Nova-
lis — „amikor Európa keresztény volt, amikor egyféle kereszténység 
lakta ezt az emberi természetnek megfelelően berendezett világrészt." 

A romanticizmust követő évtizedek, a XIX, század második fele 
újra tele van vádakkal a középkori emberrel szemben. Szellemileg 
fejletlennek, korlátoltnak tartja, Nyugat veszteségeként könyveli el 
azokat a századokat, amelyeket ez a szerinte torz embertípus a világ-
történelemből a maga számára lefoglal. Csak a legutolsó idők hoztak 
a nagy pörben kedvező fordulatot. Napjaink történetszemlélete föl-
szabadulva a XIX, század lapos, kicsinyes világnézetének nyomása 
alól, egyre élesebben látja, mit köszön a Nyugat az egyetemes kultúr-
élet legkülönbözőbb ágainak szempontjából a középkornak, elsősor-
ban a középkor virágkorának, a XII—XIII, századnak —- annak a 
két századnak, amely Berdiaeff szerint „az európai történelem legna-
gyobb korszakának delelője volt". Egyre sűrűbben jelennek meg mun-
kák, amelyek a legmodernebb vértezetben szállnak síkra a középkori 
emberért. A védők karában nem egy európai csengésű névvel találko-

1 Részlet a szerzőnek a közel jövőben a Szent I s tván-Társu la tná l megje lenő 
munká jábó l . 



zunk. Higgadt, tárgyilagos, elmélyedő munkáik nyomán lassan-lassan 
kibontakozik előttünk a középkor virágkorának embertípusa. Kiderül, 
hogy a romantika, amikor a középkori embert festette, többször nyúlt 
eszményesítő színekhez, de értékelésében, a kor lelkivilágának isme-
retében sokkal közelebb járt a történelmi igazsághoz, mint a vádlók. 
E munkák alapján kíséreljük meg, legalább lényegesebb vonásaiban 
fölvázolni a XIÏ—XIII. század embertípusát. A vázlat nemcsak azért 
jogosult, mert — F. Mauriac szavaival élve — az igazság szentsége 
követeli, hanem azért is, mert e vázlatnak embertani problémákkal 
élet-halálharcot vívó korunk számára mondanivalója van. 

Mielőtt magának az embertípusnak vázolásához fognánk, vessünk 
egy tekintetet arra a világra, amelyben kikristályosodott. A vázlat 
csak e háttérrel kapja meg a helyes távlatot. 

Nyugat középkorának egyik legjellegzetesebb tulajdonsága a 
minden irányban érvényesülő egység. Még a középkor árnyoldalait 
erősen kisarkító J . Bühler ís kénytelen megállapítani, hogy a kor 
,,grandiózus egységességű világképet mutat". A kor egységes a maga 
társadalmi struktúrájában, állameszméjében, világnézetében, keresz-
ténységében egyaránt. Mindenütt ugyanazzal a társadalmi tagozódás-
sal, ugyanazon társadalmi rendekkel találkozunk: nemesség — pap-
ság — lovagság — városi polgárság — jobbágyság. Államelméletileg 
ez egység hatalmas hirdetője az európai Respublíca Christiana esz-
méje, ,,Das Mittelalter weiß sich als ein universales Imperium mit 
zwei Spitzen: Papsttum und Kaisertum" (a középkor egy egyetemes 
birodalomnak tudja magát, amelynek két legfőbb tényezője a pápa-
ság s a császárság) — állapítja meg értékes munkájában Steinbüchel. 
Amikor Dante Monarchíá-jában egy egyetemes világcsászárságról ír, 
amelynek körén belül helyezkednek el Nyugat összes királyai, a kor 
gondolkozásának a tolmácsa. A túlzó nacionalizmus még nem vont 
kínai falakat az egyes államok közé — a román és germán népek 
„vérrokonságot" tartanak. Hogy ez az államéletí egység nemcsak 
eszmény, hanem bizonyos fokig történelmi valóság is volt, azt vilá-
gosan igazolták a keresztes-háborúk. A kor ment a világnézeti sza-
kadékoktól is: az élesszemű német kultúr-szociológus, A. von Martin 
szerint egész Nyugat világnézete ,,transcendentaler Monísmus"-t mu-
tat, azaz a Lét forrását és célját az egy személyes Istenben találja 
meg. Töretlen a kor kereszténysége is: csak egy Egyházat ismer, egy 
a hittana, erkölcstana, értékhíerarchiája, amint egy volt irodalmának 
nyelve is. Ennek a hatalmas, élő egységnek fényes szimbóluma a IV. 
lateráni zsinat (1215), amelyet joggal neveztek el a „keresztény Eu-
rópa országgyűlésének". A zsinaton megjelentek a keresztény világ 
úgyszólván összes fejedelmeinek képviselői, 412 püspök, 800 apát. 
Mekkora központosító erőnek kellett kisugároznia Nyugat egységéből, 
hogy az akkori közlekedési viszonyok mellett ilyen világtáborozás 
lehetséges volt. 

A kor másik legszembeszökőbb vonása diadalmas, mindent átjáró 
kereszténysége. A keresztény gondolatvilágban gyökerezik a kornak 
nemcsak vallási, hanem gazdasági, társadalmi és kultúrális élete is. 



E keresztény gondolatvilág tartalma, gazdagsága az Evengélium, ten-
gelye, lelke Krisztus, az emberré lett Isten. Ez a Krisztus hatalmas 
alkotásában, az Egyházban történelmi folytonossággá lesz. Éppen 
ezért a kor életében iránymutató és döntő tényező az Egyház. Ez 
Egyház legelső föladata természetesen a lelkek gondozása, előkészí-
tése az örök életre, de tevékenysége messze átcsap e célkitűzésen. Ez 
utóbbi szempontból a középkori Egyház egyedülálló történelmi hiva-
tást tölt be. Az ókori Egyház érett, hamarosan bomlásnak induló kul-
túrával találta magát szemben. Bár e kultúrának voltak olyan értékei, 
amelyek beilleszthetők a keresztény gondolatvilágba, lelke szerint 
mégis pogány volt. Nem meglepő tehát, ha az Egyház, amely e szá-
zadok alatt vívta meg a római pogánysággal a maga heroikus harcát, 
e kultúrától távol tartja magát. Az újkori Egyház a legkülönbözőbb 
irányokban hatalmas kultúrmunkát végez, de az újkori kultúra egyre 
messzebb sodródik a keresztény gondolatvilágtól, egyre ellenségesebb 
álláspontot foglal el az Egyházzal szemben. Ez a laicizált, elvilágia-
sodott kultúra természetesen mindent elkövet, hogy az Egyház ha-
tása alól teljesen kivonja magát. Ezzel szemben a középkori Egyház 
nemcsak megteremtője, hanem kizárólagos hordozója és fölvirágozta-
tója a kor egész kultúréletének. ,,A középkor tulajdonképeni mun-
kája" — írja a mélyrelátó Fedor Schneider — nhogy az összeomlás-
ból kimentette s olyan egyetemes kultúrává forrasztotta az antik kul-
túrtörmelékeket, amely a nemzeti államok és kultúrák önállósulása-
kor sem vált kérdésessé". Ezt a hatalmas munkát, amely nélkül Nyu-
gat újkori kultúrája el sem képzelhető, egyedül az Egyház végezte. 
Ez a munka természetesen nem egyszerűen az antik kultúra rekon-
struálása, hanem egyenesen új kultúra teremtése. 

Az új kultúra minden ízében keresztény volt — a középkor ki-
váló protestáns ismerője, Troeltsch szerint ,,hieratisch-theokratische 
Einheitskultur, die zutiefst auf der Macht des religiösen, priesterlich-
sakramental-asketischen Gedankens beruht". Mint ilyen ment minden 
öncélúságtól, nem az ember legfőbb java, végső célja — a közép-
kori ember számára a „summum bonum" (legfőbb jó), s a „finis ulti-
mus" (végső cél) legalább ideológiailag mindenkor az Isten marad. 
Ez a kultúra theocentrikus-állócsíllaga a transzcendencia, az örökké-
valóság gondolata, nem hisz ugyan a maga, de annál inkább a lélek 
személyes halhatatlanságában. Az a két hihetetlenül gazdag század, 
amelynek embertípusát vázlatozní akarjuk, mutatja legszebben, hogy 
az öncélúság tagadásában jelentkező „alárendeltség", a transzcendens 
megalapozás ugyancsak nem akadálya a kultúra termékenységének, 
vitalitásának. 

A középkori kultúra kereszténységének egyik legértékesebb vo-
nása a katolicitás. Ez a katolicitás abban nyilvánult, hogy keresztény-
ségének megőrzése mellett nem zárkózott el azon kultúrák értékei-
nek elismerésétől és magába-olvasztásától, amelyekkel a történelmi 
sors érintkezésbe hozta. Az Egyház látta az antik kultúra összeom-
lását, végigszenvedte maga is a népvándorlás pusztításait. Örök ér« 
deme marad, hogy nemcsak kegyelettel őrködött a romok fölött, ha-



nem az eltemetett értékeket napfényre hozta s a maga értékállomá-
nyába iktatva az utókor számára megmentette. Steinbüchel szerint „a 
középkor az az időszak, amikor az ókori humanizmus s a keresztény-
ség szintézise a germán-román népek körében a delelőn állt". Ez a 
nemes liberalizmus érvényesült akkor is, amikor a kereszténység fő-
leg a keresztes-háborúk nyomán Kelet kultúrájával jutott érintke-
zésbe. Az Egyház a keleti kultúrával szemben sem helyezkedett a 
merő tagadás, a szellemi „non expedit" álláspontjára, hanem annak 
értékes termését is beolvasztotta a maga kultúrállományába. Aquinói 
Szt. Tamás vélekedése, hogy a katolikum minden igazság birtoklója, 
szintézise, s mint ilyen, magába fogad mindent, amit bárhol és bár-
mikor ,,az emberi tudatvilág igaznak és jónak megismert", a közép-
kori keresztény kultúra egyetemes hite. 

E kultúrtörténeti háttérrel kezdjünk már most hozzá magának 
az embertípusnak vázlatozásához. 

A középkori ember mindenekelőtt ,,homo relígiosus", azaz kö-
tött ember. Ezt a „megkötöttséget" elsősorban az Istenre vonatkoz-
tatja. Nemcsak létében, hanem célkitűzésében, életének értelmezésé-
ben és kiteljesedésében is az Isten függvényének tudja magát. Az Is-
tentől szakadt ki, hogy a földi élet fázisán keresztül személyiségének 
fölbomlása nélkül újra az Istenhez találjon. A „homo viator", a földi 
vándor a középkor embertanának kedvenc szimbóluma. Az Istenhez 
vezető út kiépítésében nem hagyatkozik a saját értelmi és akarati 
erőire, hanem alázattal meghajolva a Kinyilatkoztatás történelmi ténye 
előtt, ráhagyatkozík az Egyházra, Ez az Egyház az ő gondolatvilá-
gában nem vallási szubjektívizmus vetülete, nem élettelen jogi ille-
tőleg valláskultuszi alakulat, hanem élő, objektív valóság, amelyet 
Isten állított be a történelembe mint az emberiséget meleg, szerves 
egészbe fogó közösséget, az embereszme kiteljesedésében, a természet-
fölötti cél szolgálatában nélkülözhetetlen erőtényezőt. 

A szekularizált újkori embereszmével szemben tehát a középkori 
ember theocentrikus. egyéni és tömegi életének tengelye az öröklét 
gondolata. Mindenestül ,,Jenseits-Mensch", transzcendenciából élő 
ember, aki létének forrását nem immanens földi erőkben, hanem az 
Istenben keresi, életének kiteljesedését nem ezen a földön, hanem 
fegy másvilági létszférában várja. E transzcendencía-igénylésben a 
középkori embereszme olyan mélységei nyílnak, amelyeket nemcsak 
az antik, hanem az újkori ember is tragikusan nélkülöz, E rendület-
len transzcendencia-tudat körül kristályosodik ki a középkori ember 
egész lélektana, amelyen a legkülönbözőbb jelenségekben tüdröződik 
az Örökélet, a Túlnan világa. Erről beszélnek a gótikus dómok, a 
primitívek képei, a középkori misztika, a különböző Summák egy-
aránt. 

Tévedne, aki a középkori ember lélektanának erős transzcenden-
cia-tudatából ,,Diesseitsflucht"-ot, a földi élet teljes megvetését ol-
vasná ki. Az élet súlypontjának egy más létszférába való kihelyezése 
egyesekben kiválthatott bizonyos elborult eschatologizmust, a földi 
élettel szemben megnyilvánuló pesszimizmust, de a középkor virág-



korának embere a maga ideáltípusában világ-igenlő volt, a földi életé-
ben, annak sokszínűségében az Isten gondolatainak érvényesülését 
látta. Nem MDiesseitsflucht"-tal, hanem — mint Steinbüchel helyesen 
jegyzi meg — ,,Diesseitsgestaltung aus der Kraft des Transzenden-
ten und in der Verantwortung vor diesem"-mel (a földi élet formá-
lása a transzcendens erejéből s az ezzel szemben érzett felelősség) 
állunk is szemben. A középkori ember előtt ismeretlen a nietzschei 
„örök újjászületés", vallja a földi lét végességét, az „eschaton"t, de 
e mellett egész lelkével tud örülni a Földön elömlő szépségnek. Csak 
meg kell hallgatni a középkori embereszmény egyik legfelségesebb 
megtestesítőjét, Assziszi Szt. Ferencet, amikor a földi lét szépségei-
től megittasulva dalban, himnuszban ömlik ki a lelke. Ferenc is tud 
arról a hideg, sötét árnyékról, amelyet a bűn vet a Földre, s amely-
től a középkori ember annyit szenvedett, de e mellett csodálatos ele-
venséggel, melegséggel érzi meg a természetből kisugárzó sok-sok 
szépséget. Melegebb, dalosabb életigenlésről alig tud a szellemtörté-
net, mint aminőt Assziszi nagy fiáiban csodálunk. 

A rendületlen transzcendencía-tudat sajátos biztosságot, nyugal-
mat kölcsönöz a középkori embernek. Helyesen nevezték el sztatikus 
típusnak. Martin e sajátságot úgy fejezi ki, hogy a középkori ember 
„ist auf Sein gehend, statt auf Leistimg". Ebben az emberben az élet 
nem oldódik föl merően eseményekké, történéssé, hullámzássá. Egy 
román bazilika nyugalmával áll a maga theocentrikus világnézetének 
sziklaszilárd alapzatán, mint aki tudja, hogy az Isten oltalma alatt 
álló halhatatlan, abszolút érték hordozója, hogy az élet nem merő di-
namika, hanem az Isten felé fordult boldog passzivitás, kitárulás is. 
Nem a lázas, nyugtalan „Werden", hanem a szép, Istenben elpihenő 
,,Sein" az élet végső értéke. Maga a Lét, amelyet a bölcselet hajla-
mos értékelméletíleg semlegesnek nyilvánítani, a középkori ember 
számára érték. „Lenni nagyobb érték, mint nem lenni" (G. v. Le 
Fort). „Omne ens est bonum" — minden Istentől kapott létföltételeí-
hez hűséges létező jó. Ez értékítéletében nem zavarja annak világos 
tudata sem, hogy a Létből megrázó diszharmóniák is sikongatnak. Ha 
a saját erejéből e diszharmóniák robbantotta szakadékokat nem is 
tudja áthidalni, a kinyilatkoztató Istenbe vetett rendületlen hite eze-
ken is átsegíti. Napjaink bölcseleti vívódásaiból, amelyek éppen a Lét 
értékelése körül leghevesebbek, sóvárogva nézzük a középkori ember-
nek, ennek a „boldog birtoklónak" nagy nyugalmát, harmóniáját. 

Nem kell hangsúlyoznunk, hogy a középkori ember lélektanának 
sztatikus volta távolról sem jelenti az élet, a lélek megmerevedését. 
Aki valamikor lélekkel végigimádkozott egy középkori himnuszt, akit 
elkapott egy gótikus dóm csodálatos ritmusának sodra, aki fogékony 
lelkülettel járt Assziszi Szt. Ferenc, Aquínói Szt. Tamás, Dante gon-
dolatvilágában, az tudja, hogy a középkori ember lélektanának szta-
tikus volta mellett is mekora életgazdagság hordozója. Ez a szta-
tika nem megrövidülést, hanem szilárd, tehát biztos alapzatot jelent 
azzal a talajveszteséggel szemben, amelytől a mai ember annyit 
szenved. 



A középkori ember létszemléletének legjellegzetesebb vonása a 
rendületlen idealizmus. Amiként az Istenben nem személytelen esz-
mét, hanem három-személyű, egy-lényegű Valóságot lát, úgy a világ, 
a természet sem ,,Zusammenhang der Erscheinungen ihrem Dasein 
nach" (Kant), azaz nem merően jelenségek, történések szövedéke, 
hanem ugyancsak valóság, amely a maga keletkezésében és életében 
egyaránt az Isten függvénye. Ennek a világnak minden létrehozója — 
a vadrózsabokortól a Naprendszerig, az egysejtű lénytől az emberig 
— nem egy bizonytalan ,,élan vitai", élethullám egy-egy fázispontja, 
hanem az Isten egy-egy gondolatát megérzékítő sztatikus valóság, s 
mint ilyen sajátos értéket jelent, ontológiai mélységeket takar. 

Ezt a valós világot a középkori ember nem a tér és idő kategóriái 
közt gomolygó Chaosnak, hanem rendezett Kosmosnak látja, A lét-
alanyok egyedi létezésükben és egymáshoz való viszonyukban egy-
aránt rendet tükröztetnek. A rendet biztosítják a létezőkben megvaló-
suló célgondolatok. Minden létező egy-egy konkrét célgondolat hor-
dozója — kiteljesülését e célgondolat elérésében találja meg. A lét-
alanyok különböző tökéletességi fokot mutatnak. Szociológiájuk alap-
tétele, hogy a kevésbbé tökéletes szolgálja a tökéletesebbet. A létezők 
együttesen egy hatalmas Egészet alkotnak — mindenegyes létező-
nek ezt a harmonikus Egészet is kell szolgálnia. A középkori ember 
univerzalisztikus gondolkodásában az egyes, a rész mindig az egész, 
az összesség kedvéért van. A Lét ez immanens célossága, teleológíája 
fölött egy hatalmas transzcendens célgondolat ívelődik. A Lét a maga 
ezer és ezer rendfokozatával az Isten műve. Ez az Isten azonban nem 
elégedett meg a Világegyetem megalkotásával, hanem azt, mint sze-
rető Gondviselés fönntartja s maga felé vonzza. A Lét forrása és célja 
tehát egy: maga az Isten — élete az Isten felé való szakadatlan tör-
tetés, amelynek koronája az emberre nézve az Isten örök bírása. Ez 
a felséges agón, küzdelem nem az Isten közönye mellett folyik. Az 
Isten a nagy küzdelemben az egész Lét szövetségese marad, aki a 
mező liliomairól, az ég madarairól sem feledkezik meg. Ez a szövet-
ségi hűség és szeretet megrendítően messze tud elmenni: egész a 
Megtestesülésig, az Istenembernek a kereszten való föláldozásáig. 

Elmerülve a középkori létszemlélet e felséges, grandiózus képé^ 
ben, amelyet Aquinói Szt. Tamás csodálatos mélységgel s Dante 
örök szépséggel vetített Nyugat szellemi égboltjára, nem lepődünk 
meg azon, hogy a középkori ember lelkét eltöltötte a Lét iránti meg^ 
hatódott tisztelet — Peter Wust szavával élve — pietas. Már az 
ókori ember is tisztelettel állt a Lét, e nagy Sphinx titokzatossága, 
felsége előtt. Ez a tisztelet csak fokozódott a középkori emberben, 
aki előtt a Kinvilatkoztatás a Lét ezer és ezer új szépségére, titkára 
vetített fényt. Ez az ember, bár az újkor analitikus szenvedélyével 
szemben inkább szintetikus volt és időnk tudományos módszereit s 
főleg felszereltségét is nélkülözte, szintén járta a Lét labirintusait, de 
tudta azt is. hogy a nagy Sphinx olyan igazságokat is rejteget magá-
ban, amelyeket az emberi értelem a maga immanens erőivel sohasem 
tud birtokába venni. Bízott az emberi értelemben, de azt is tudta, hogy 



teljesítő-képességeinek határai vannak, s e meggyőződése mentesítette 
őt az újkori racianolízmus vakmerő álmaitól, amelyek éppen sze-
meink előtt omlanak össze. Mindezek a körülmények ébren tartották 
lelkivilágában az Isten hatalmas gondolatának, a titokzatos, felmér-
hetetlen mélységeket és magasságokat magában rejtegető Létnek ki-
járó tiszteletet. Ma, amikor e tisztelet hiányának szomorú következ-
ményei lépten-nyomon ránk döbbentenek, világosan látjuk, milyen 
erkölcsi erőforrást jelentett a középkori ember számára ez a pietas. 

Ezzel fölvázoltuk a középkori embertípus alapvonásait. A váz-
lat kiegészítő vonásait a középkori kultúra különböző szféráiban kell 
keresnünk. Lássuk mindenek előtt a kor szociológiájának jellegze-
tességeit. 

A középkor szociológiájában élénken tükröződik a kor uníver-
zalisztikus gondolkozása, amely az egyedit mindig mint egy egész 
részét, alkotó elemét nézi. Ennek megfelelően a kor embereszméjé-
ben nekünk szokatlanul erős kíhangsúlyozást nyert az ember társas 
volta, az emberi közösség és szolidaritás nagy gondolata. Az ember 
nem molekuláris valóság, hanem egy hatalmas szervezetnek, az em-
beri közösségnek sejtje, amelyből kiszakadnia a szervezet s a sejt 
kára nélkül nem lehet. Az emberi közösséghez való tartozás jogot és 
kötelességet, tehát felelősséget jelent. Az embereszme kiteljesedése 
csak az egésszel való együttélésben lehet. ,,Ens sociale", azaz tár-
sas voltunk és kötelező szolidaritásunk nem egyszerűen történelmi 
fejlődés eredménye, hanem lényegi velejárónk. „A társas lét az em-
ber lényegi tulajdonsága, hozzátartozik emberi exísztenciájához. Nem 
fogyatkozás, nem is bűn vagy a bűntől sarjadó tökéletlenség követ-
kezménye," Hasonlóképpen ,,a szolidaritás magában a létben gyöke-
rező követelmény, amely minden társadalmi atomizmust eleve kizár" 
(Steinbüchel). 

A középkor az emberi közösséget nem egyszerű mechanisztikus 
összegeződésből előálló valóságnak, hanem élő szervezetnek látja, A 
közösség organikus voltát nagyszerűen kielemezte Troeltsch. Szerinte 
ez a közösség hatalmas organizmus. „Dieser Organismus bedeutet 
die Einheit in der Anerkennung der Kirche, als der Seele des Gan-
zen, wobei sich die Freiheit und die ungehinderte Herrscherstellung 
der Kirche von selbst versteht. Er bedeutet zugleich die Notwendig-
keit gegenseitiger Rücksicht aller Gruppen, Stände und Mächte auf-
einander, die vollendete soziale Harmonie und damit die Forderung, 
diese Harmonie herzustellen, wo sie in Wirklichkeit gebrochen wird. 
Es bedeutet schließlich und vor allem einen eigenen Selbstzweck und 
eine eigene Würde jedes Gliedes im System und damit die Forde-
rung, jedem Gliede zu dieser Stellung zu verhelfen, wo es sie noch 
nicht oder nicht mehr innehat." Troeltsch szerint tehát a középkori 
emberi közösség organikus volta három fenoménben, jelenségben fe-
jeződik ki. Az első, hogy a középkor töretlen egységben az emberi 
közösség lelkét az Egyházban látja. Az Egyháztól kapja mindazokat 
az elveket, törvényeket, amelyek szerint életét berendezi. A máso-
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dik jelenség a szolidaritás tudata. Az egyes csoportok, rendek, ame-
lyekre a közösség fölbomlik, nem állnak elszigetelten, hanem a leg-
szervesebb vonatkozásban egymással. Ez a vonatkozás sohasem fa-
julhat újkori osztályharccá, hanem a legteljesebb harmóniát követeli. 
A középkori társadalmi rendek közt is voltak erös súrlódások, har-
cok, de az osztályharc mint a társadalmi élettan egyik alaptörvénye 
a középkori ember szociológiájában ismeretlen, a szervezet életképes-
ségének biztosítékát az egyes szervek összhangzó működésében látta. 
Végül a harmadik jelenség az egyedinek a méltánylása. Ez a mél-
tánylás az egyedinek — legyen az csoport, rend vagy egyéniség — 
a közösségen belül bizonyos öncélúságot s ebből folyó méltóságot biz-
tosít, Erre a harmadik jelenségre még külön ki kell térnünk. 

A középkori közösségi gondolatban nem szabad az egyéniség 
megölőjét látnunk, A középkor jól tudta, hogy „virágzó, termékeny 
közösség csak erős, egészséges egyediségek mellett lehetséges" (H. 
Hoffmann). Az a középkor, amelynek lelke a kereszténység volt, nem 
lehetett egyéniség-ellenes. Hisz a kereszténység egyetlen halhatat-
lan lélekben, tehát egyetlen egyéniségben nagyobb értéket lát, mint 
az egész teremtett világban, A középkor individualizmusa annyira tu-
datos, hogy a rendiség magas értékelése mellett is az egyéniség végső 
értékét sohasem a társadalmi rendekben való elhelyezkedése sze-
rint mérte, A középkori embertan értékhierarchiájának csúcsán a 
szent áll — e csúcs elérése sohasem volt a társadalmi rendhez kötve, 
hanem mindenkor az egyéniség föladata és értéke volt. Azonban a 
középkor individualizmusa teljes tudatában van annak, hogy az egyé-
niség autarchiája és autonómiája, tehát teljes kötetlensége, függet-
lensége, amint azt az újkor proklamálta, forradalmi elv s mint ilyen 
veszélyezteti nemcsak a közösség, hanem az egyéniség teljes kifejlő-
dését is. 

A középkori társadalom szerkezeti különlegessége a rendiség. 
Az egyén mindig egy határozott rendbe (nemesség — papság — lo-
vagok — városi polgárság — jobbágyság — szolgák stb,) illeszkedik 
bele. Ezt a társadalmi tagozódást, amelynek alapja a születés, birtok, 
hatalom, az Egyház mint történelmi adottságot találta s mint keretet 
magáévá tette, azonban ideológiailag és etikailag egyaránt a maga 
szellemével töltötte meg. Nevezetesen metafizikailag alapozta meg. 
Ezt a metafizikai megalapozást a XII, század egy kiváló nőalakja, 
Hildegard von Bingen átlátszó egyszerűséggel fogalmazta meg, „Az 
Isten a maga népét a Földön különböző rendekbe osztotta, amiként 
az angyalok is az Égben különböző csoportokba oszlanak . . . S Isten 
valamennyit szereti," A kor legmélyebb szociológusa, Aquinói Szt. 
Tamás hasonlóan gondolkozik. Szerinte is a társadalmi tagozódás 
eszméje magából az Istenből sugárzik ki. Az emberi társadalom nem 
lehet más, mint a világrend tükörképe. Amiként a világegyetem lét-
alanyai szigorúan a Teremtőtől meghatározott rendben helyezkednek 
el, hasonlóképpen az emberek is a nagy közösségen belül bizonyos 
társadalmi szerves csoportokban oszlanak meg. Miként kora, Szt. Ta-
más sem ismer kötetlen, izolált egyediséget, hanem minden ember 



állampolgársága mellett egy határozott társadalmi rendnek is tagja. 
A társadalomnak különböző rendekre való tagozódása s az embernek 
egy bizonyos rendhez való tartozása az emberi természet lényegi 
velejárója, s mint ilyen Istenben gyökerező. Az eredeti bűnnek ilyen 
vonatkozásban csak annyi a szociális kihatása, hogy a szolgák (alieni 
iuris) rendje is keletkezett. A kereszténység nagy bölcselője a szol-
gák rendjének elfogadásával természetesen csak társadalmi különb-
séget ismer el — a természetes és természetfölötti élet szempont-
jából a szolga épúgy teljes, egész ember, mint a szabad, a nemes. 
Mint már említettük, a személy végső értékét sohasem a rendi hová-
tartozandóság dönti el, hanem az egyén és az Isten közt kiépített vi-
szony. E viszony mélyebb, gazdagabb lehet a szolga s az Isten, mint 
a nemes s az Isten között. Az alacsonyabb rendhez való tartozás el-
vághatja a különböző földi méltóságokhoz vezető utat, de sohasem 
akadályozhatja meg a legnagyobb életérték, az életszentség birtokba-
vételét. Az újkori túlzó, mindenestől világi humanizmus szocioló-
giája botránkozhatik e társadalomszemléleten — a középkori ember, 
aki mindent „in specie aeternitatis", azaz metafizikai magaslatról 
nézett, természetesnek találta. Gaston Paris sok irodalmi emlék át-
tanulmányozásából állapítja meg: „A középkorban az emberek egy-
másközti viszonyának szabályozói az állandó társadalmi törvények, 
amelyek kötelező voltában senki sem kételkedik. Senki sem gondol 
arra, hogy tiltakozzék ama társadalom ellen, amelynek tagja, senki 
sem álmodozik egy jobban fölépítendő társadalomról, hanem minden-
kinek az az óhaja, hogy a meglévő minél tökéletesebben legyen azzá, 
amivé lennie kell." 

A középkori társadalom a vázolt hierarchikus vonások mellett 
erősen konzervatív, sztatikus jelleget mutat. Huizinga szerint „das 
mittelalterliche Bild der Gesellschaft ist statisch, nicht dynamisch". 
Ez a sajátosság az előbb elmondottak után nem lephet meg bennün-
ket. A társadalmi konzervativizmus abban nyilvánul, hogy az egy 
rendbe való tartozás állandó, „Senki sem szakadhat ki a maga rend-
jéből, ha nem akar mássá lenni, mint ami" (Steinbüchel). Szt. Tamás 
a rendiség latin terminológiájából vezeti le ezt a jelleget. „Status a 
stando dicitur . . . Ad statum requiritur immobilítas ín eo, quod per-
tinet ad conditionem personae." Azaz: a rend latin neve, status a 
stare — állni igéből származik. A rendiség tartozéka a mozdulatlan-
ság, változatlanság abban, ami az egyén helyzetére vonatkozik. 

Etikai szempontból a rendiség alaptörvénye a felebaráti szeretet 
krisztusi parancsa. Ez a törvény nemcsak az egyes rendeken belül, 
hanem a rendek közt is kötelező. Az egyes rendhez való tartozandó-
ság nemcsak jogokat, hanem kötelességeket is jelent. Hogy aztán a 
valóság sokszor messze elmaradt az eszménytől, hogy pl. a nemesség 
gőgje, önzése a jobbágysággal szemben igen sokszor nem volt össze-
egyeztethető az Evangélium szellemével, azon a komoly emberismerő 
sajnálkozik, de meg nem lepődik. Emberi tragikumunkhoz tartozik, 
hogy az eszmény és a valóság úgyszólván sohasem találkoznak. De 
amikor joggal törünk pálcát a középkori ember -— sajnos gyakori — 



brutalitása fölött, nem szabad megfeledkeznünk arról az eleven szo-
ciális érzékről sem, amelynek ugyancsak sokszor tanújelét adta. 

Amikor tekintetünk végígsíklik főleg a XIII. század karitatív 
intézményeinek szinte beláthatatlan során, amikor számbavesszük, 
hogy mit tett e kor a szegényekért (akiket egyenesen ,,Isten bará-
tainak" nevezett), az árvákért, a betegekért, a bukott nőkért stb., 
akkor meg kell vallanunk, hogy a középkori embernek a krisztusi 
felebaráti szeretet valóban nem merő eszmény volt. Ez az ember a 
magántulajdon erős hangsúlyozása mellett az újkori embernél sokkal 
élénkebben érzi, hogy a vagyon karitatív kötelezettséget is jelent. Ez 
az embertípus nem semmisítette volna meg a termelt javak sokszor 
szédítő tömegét, hogy a világpiacon az árnívót tartsa, még akkor is, 
ha évenkínt 2—3 millió embernek kell éhen halnia, hanem a fölösle-
ges javakat szétosztotta volna, A vagyoneloszlás a középkorban nem 
volt eszményi, ennek a kornak is voltak fájó, nagy társadalmi prob-
lámái, de adni, beteget, szegényt istápolni bőkezűbben s főleg mele-
gebben tudott, mint mi. Nem véletlen, hogy a keresztény karitász 
legszebb megtestesítőjét, Szt. Erzsébetünket, ez a kor ajándékozta a 
világnak. 

Alig van pont, amely felől nézve a középkori ember oly nagy 
mértékben ütne el az újkoritól, mint a gazdasági szféra, Az első, 
ami ilyen vonatkozásban már az első tekintetre szembeszökik, hogy a 
gazdasági kérdés az újkorban centrálisán, a középkorban periferiku-
san helyezkedik el. A középkori ember az anyagi javakban nem célt, 
hanem a létfönntartáshoz szükséges eszközöket lát, amelyekhez min-
denkinek „secundum suam conditíonem", az emberi közösségben el-
foglalt helye szerint joga van. Nem mintha a vagyont nem szerette 
volna. De a vagyon halmozása, amely a kapitalisztikus embert oly 
siváron jellemzi, számára nem életcél. Gazdasági életében, amely el-
sősorban a szükségletek fedezésére s nem a vagyon fokozása céljá-
ból termel, még érvényesül a keresztény etika. Ez az ember még 
tud „iustum pretium"-ról, igazságos árról, amely a kereslettől, a 
piac hullámzásától független s tud „turpe lucrum"-ról, csúnya nyere-
ségről, amelyek tilalmát még tiszteletben tartja. Az újkor hatalmasa, 
a tőke még nem vonult be a gazdasági életbe, hogy azt forradalma-
sítsa, A nagy vagyon kizárólagos képviselője még a földbírtok — a 
hozzá vezető út nem a sikeres gazdálkodás, hanem elsősorban a ha-
talom. „Die Mächtige ist reich, weil er mächtig ist" — jegyzi meg 
Martín. Ezzel szemben az újkor jellemzője: „Der Reiche ist mäch-
tig, weil er reich ist". Ismételjük: a középkori ember is szerette a 
vagyont, megszerzéséért bűnözni is tudott, de nem látott benne ön-
célt, hanem eszközt arra, hogy seigneuri hajlamait kielégítse. „Min-
dig többet adott ki, mint amennyit bevett, azért ment tönkre" — 
jegyzi meg róla Werner Sombart. A középkor hatalmas várai, dóm-
jai ennek a gondolkozásmódnak évszázados hirdetői. 

A középkori embert a legerősebb vád a tudomány elhanyagolása 
címén éri. Nem kétséges, hogy a tudomány igazi virágkora a rene-
szánsszal kezdődik. De a történelmi igazság teljes megkerülése az az 



állítás, hogy a középkori ember a tudomány szempontjából barbár. 
Éppen annak a kornak szellemi, tudományos élete, amelynek ember-
típusát vázoljuk, meglepő élénkséget, mozgalmasságot mutat. Az is-
meretek, a művelődés utáni vágy egyre szélesebb körökben, egyre na-
gyobb fokban jelentkezik. Ennek megfelelően az iskolaügy is hatal-
mas fejlődésnek indul. Jellemző, hogy 1400 előtt 44 egyetem létesül 
-— többnyire pápai alapításban. A XII. század végén a bolognai, pá-
rizsi, oxfordi egyetemen hatalmas munka folyik. A különböző fordí-
tások révén nemcsak a görög-római kultúrvilág, hanem Kelet szel-
lemi termékei is benyomulnak Nyugat szellemi életébe. Egymásután 
jelennek meg a különböző Summák, amelyek nagy szintézisben ad-
ják a szellemiek terén elért eredményeket. A tudományok élén a 
teológia áll, de más tudományágakban is megindul a munka. Nyugat, 
mely eddig bölcseletileg szinte kizárólag Szt. Ágostonból élt, most 
Aristotelesben megismerkedik egy hatalmas, teljesen kiépített bölcse-
leti rendszerrel. A XI. század vége óta elsősorban Spanyolországon 
keresztül jelentkezik az arab tudomány. Orvosi tudomány, asztro-
nómia, matematika, általában természettudományok a szellemi ér-
deklődés előterébe nyomulnak. Meglepő, milyen határozott alakban 
jelentkezik egy Roger Baconban már az újkori technika problemati-
kája is. Még a tudományos munka metodikája szempontjából is egé-
szen új hangok hallatszanak. Albertus Magnus, — hogy egy konkrét 
példát is említsünk — már azt vallja, hogy ,,egy tétel, amely a kí-
sérleti megfigyeléssel nem egyezik, nem lehet a valóságban alaptétel, 
hanem tévedés". 

A középkori tudományos élet egy sajátosságát külön ki kell 
sarkítanunk. Bergson az újkori tudományt azzal vádolja — s fűzzük 
hozzá: joggal — hogy elanyagiasodott, érdeklődését, munkáját első-
sorban az anyaginak szentelte. A vádat Carrel, a neves amerikai or-
vos legújabb munkájában az újkori embertannal kapcsolatban ma-
gáévá teszi. A modern tudomány Max Scheler terminológiájával élve 
túnyomóan ,,Herrschafts- und Leistungswissen". Elsősorban ural-
kodni akar az anyag s annak erői fölött — a mögöttük szükségkép-
pen jelentkező ontológiai, metafizikai kérdések elől kitér. Bálványa 
a természettörvény, mintha a jelenségek közt mutatkozó oksági vi-
szony megismerő tevékenységünk szélső határa volna. E mellett szen-
vedélyesen és egyoldalúan analitikus, a szintézisre alig gondol, Ez az 
út nem vezethet a létezők teljes megismeréséhez. A középkori tudo-
mány sokban elmarad az újkori mögött, de célkitűzésében, problema-
tikájában az utóbbinál sokszor mélyebbre ereszkedik le. Nem rabja 
sem az anyagnak, sem az újkori tudományi pragmatizmusnak, leg-
főbb vágya a „Wesenserkennen", a létezők lényegének a megisme-
rése. Sok tévedése mellett olyan ,,Tiefenperspektive"-t, mélységi táv-
latot mutat, amelyet az újkori tudomány legtöbbször nélkülöz vagy 
szkepticizmussal függönyöz el. 

A görög-római, arab kultúra benyomulása a keresztény Nyugat 
szellemi életébe természetszerűen erős forrongást idézett elő a tudo-
mányok munkásainál. A kereszténység s az antik és keleti gondolat-



világ közt erős ellentétek mutatkoznak. Ebben a veszedelmes szellemi 
krízisben jelentkezik a kereszténység egyik legnagyobb lángelméje, 
Aquinói Szt. Tamás, A középkor végének ez a nagy szintetikusa volt 
hivatva arra, hogy korát a krízisből kiemelje, a kereszténység fölé-
nyét minden egyéb kultúrával szemben igazolja. A nagy Aquinóinak 
Nyugat — úgyis mint kereszténység, úgyis mint a világtörténelem 
leghatalmasabb kultúrköre — sokkal adós. Súlyos századok vihar-
zottak el Szt. Tamás Summá-i fölött, de alkotásai ma sem muzeális 
értékek, hanem kultúréletünk eleven, termékenyítő tényezői. Szt. Ta-
mással ugyancsak mostohán bánt el az újkori kultúrtörténet. A ra-
cionalista bölcselet évszázadokon át mindent elkövetett, hogy a sko-
lasztikát hítelvesztetté tegye, eltemesse. Nem sikerült. Szt. Tamás 
azon kevesek közé tartozik, akik a mi szerencsétlen időnkben is adni 
tudnak. Nagyszerű gondolatai ma újra vonzanak. A „doctor angeli-
cus"-t lelkes, minden igényt kielégítő tudományos felszereltséggel 
rendelkező tanítványok serege állja körül. Neve és szellemi vezérlete 
alatt a keresztény bölcseletben olyan munka folyik, amelyet a nem-
keresztény bölcselet nem tud hallatlanba venni, E munka gazdag 
termése nem utolsó fokban táplálja, lendíti napjaink kétségtelen 
katolikus reneszánszát. 

Szt. Tamás nem elégedett meg a kereszténység kivédésével az 
antik világgal s a Kelettel szemben, hanem kiváló alkotó munkát is 
végzett. Nevezetesen megteremtette — Wolfram von den Steinen 
szavaival élve — ,,az autarch katolikus szellemet". Ez a szellem biza-
lommal van az emberi értelemmel szemben, de ismeri annak határait 
is. Minden félelem nélkül fordul az emberiség szellemi alkotásai felé, 
hogy mindent kiemeljen a múltból, ami abban igazság. Vallja a he-
lyes filozófia s a teológia teljes harmóniáját. A mult három óriásának, 
Aristotelesnek, Platónak és Szt. Ágostonnak felséges szintézisével 
fölépíti az első zárt, finoman tagolt keresztény bölcseleti rendszert, 
amely új fényt vetít a Kinyilatkoztatás világára, 

Szt, Tamás hatalmas alkotása a teljes biztosság érzetét adta a 
kornak. Ez valóban már nem a viaskodó, hanem a diadalmas keresz-
ténység, ,,Sein Werk schuf die Stille, in der Dantes neuer Sang ver-
nehmlich ward" (W. von den Steinen). Mielőtt a középkor rásiklanék 
a hanyatlás lejtőjére, még egy hatalmas tűzoszlop tör ki belőle, hogy 
örök időkre hirdesse e századok hallatlan gazdagságát. Amit a gót 
dómok a kövek, Aquinói Szt. Tamás a bölcselet nyelvén hirdetett, 
azt Dante a költészet erejével varázsolta az emberiség elé. A közép-
kori kultúra csúcsán állva, Dante a középkori eszmények utolsó nagy 
hirdetője, prófétája. Divina Comoedia-ja egy grandiózus képben fog-
lalja össze e középkori Isten-, világ- és emberszemléletét. A ,,karitász 
legnagyobb költőjének" világraszóló alkotása annak a szeretetnek 
halhatatlan himnusza, amely mindent létre hívott. „A világ csak vissz-
fénye annak a világeszmének, amelyet az Isten szeretete szült," A 
Lét Dante szerint annyira az isteni szeretet tükröződése, hogy még 
a Pokolnak is ez a fölírása: 

„Fecemi la divina potestate, 



La somma sapienza et il primo amore", — engem az isteni 
hatalom, a legmagasabb bölcseség s a legelső szeretet teremtett. A 
Divina Comoedia örök hirdetője marad a középkori embertípus szép-
ségének, nagyságának. Mindenestől magunkévá kell tennünk egy ki-
váló Dante-ismerő, Bullough sóhaját: ,,Was hätte werden können, 
wenn wir statt mit Homer und Vergil klassisch, mit Dante katholisch 
und klassisch erzogen worden wären!" —• mi lehetett volna Nyugat 
kultúrájából, embertípusából, ha nevelési rendszerünk a katolicizmus 
legnagyobb költőjével, Danteval nem bánt volna olyan mostohán, 

A középkori embertípus vázlata ugyancsak hiányos volna, ha a 
kor művészetének tükröződésében is nem nézzük, A kor lelkéhez leg-
közelebb talán e termékeny idők művészetén keresztül jutunk. Külö-
nösen beszédes a festészete és építészete. Aki végigjárta Európa nagy 
képtárait s elmerült az olasz, német, flamand primitívek alkotásai-
ban, annak találkoznia kellett a középkor embertípusával is. Ezek a 
sokszor csodálatos szépségű vásznak a művészet felséges tükrével 
vetítik ki a kor lélektanát. Ez a művészet túlnyomóan theocentrikus, 
elsősorban az Isten s nem az alkotó művész dicsőségét akarja hir-
detni, Diadalmas, biztos hit, bensőség, báj, csend, öröm, bűnbánat, 
ima él ez alkotásokban, ,,Un peu dame sur les lèvres, un peu d'in-
fini dans les yeux" — lelkiség az ajkakon, a végtelenség tükröződése 
a szemekben, A brugesí Memlinc-múzeumban, a világ legkisebb, de 
egyik legértékesebb képtárában többet lát meg az érzékeny szem a 
középkor emberéből, mint fóliánsok, könyvek egész során keresztül. 

E kor talán legszebb, legbeszédesebb öröksége a gótika, E nagy-
szerű dómokban ma is itt él közöttünk a középkor imádságos, nagy-
hitű, metafizikus lelke. Először szépségükkel kapnak meg ezek az év-
századok által kőből vert csipkehalmok. Magasba lendülő, karcsú, 
szinte hullámzó toronyerdejükben ma is ott hallik századok hitval-
lása, imája, zúgása. Misztikus megvilágításuk, színes ablakaik csodá-
latos fényszórása, íveik merész ritmusa az örök szép erejével nyűgöz 
le bennünket. Megihletett, ünneplő lélekkel járjuk őket. Ezek a fel-
séges alkotások evangélizálnak. Századok viharain keresztül hallik a 
nagy vallomás: Kőben élő metafizika vagyunk — hiába kötnek a 
Földhöz mély alapok. Rendületlen Credo — töretlen Sursum corda! 
vagyunk. Akik megálmodtak, megépítettek bennünket, keresztényül 
hittek, keresztényül éltek, E nagy hivallók beszélnek egy korról, 
amely nem távcsővel, színképelemzéssel, rakétákkal vergődött, buk-
dácsolt a világűrben, hanem lelke egyetlen szárnycsapásával, rendü-
letlen hitével tudott átrepülni a Lét egyik partjáról a másikra. Ez 
a lélek él, imádkozik, viharzik ma is a gótikus dómokban — sok-
szor egyedül, árván, testvértelenül. Aki évszázadok múlva melléjük 
tolakodott: a gyárkémény legtöbbször nem imát, hanem kormozó füs-
töt lélekzik az ég felé. 

A középkor utolsó századainak embertípusát e százados tanúk 
nélkül megismerni nem lehet. A kor a maga lelkét építette bele a gó-
tikába. A nagy francia szimbolikus, Paul Claudel ,,L'Annonce"-ában 
ezt a lelket mélységes művészettel szólaltatja meg, A dráma egyik 



hősében Pierre de Craon-ban előttünk áll a gótika álmodozója, hit-
vallója, akinek a templomépítés nem egyszerűen művészi alkotás, 
hanem imádság. „Köszönöm neked, Isten — imádkozik Pièrre de 
Craon —, hogy a templomok atyjává teremtettél." Hogy a kor mit 
adott magából a gótikus dómokba, azt találóan foglalja össze az 
egyik legkiválóbb művészettörténész, a közelmúltban elhúnyt Dvorák. 
„A nagy katedrálisok az Egyház, mint világ-intézmény megérzékítői 
— éppen úgy a kor szimbólumai, mint a máé a városóriások. Az em-
berek keskeny-utcájú, fülledt városokban, sötét lakásokban, testileg-
szellemileg összezsúfolva laktak. Ugyanezek az emberek ily épülete-
ket emeltek, amelyek minden földi megkötöttség kereteit szétfeszítve 
könyedén szédítő magasságokba lendülnek. Fölépítésükben közelből 
és távolból jövő művészek vettek részt. Ezek a dómok nemzedékek, 
népek, az egyén, az egész kereszténység közös alkotásai, szimbólumai 
az Isten országának itt a Földön, kifejezői azon eszméknek, amelyek 
a földi élet átvilágításával az emberiség elé egy magasabb létformát 
vetítenek". Nemcsak a műértő, hanem a történész is ezt hallja ki a 
dómokból. Schnürer így tolmácsolja a gótikát: ,,Az égbevesző tor-
nyok hirdessék az egész világnak, hogy a Nyugat nagy városai a ke-
resztény élet és tudás központjai, amelyek az egész világ tudását 
akarják magukba szívni s a maguk hitében az egész világot részesí-
teni." Hogy nemcsak a mi, hanem az akkori ember lelke is fölmelege-
dett ez alkotások szemléletétől, erre kortanú Konrád strassburgí 
püspök, aki ezt írja: „Mint gazdag pompájukkal a májusi virágok, 
úgy emelkedik ég felé a strassburgí dóm s húzza egyre nagyobb ma-
gasságokba a szemlélő tekintetét." 

Még egy kultúrszféra tükröződésében kell a középkori embert 
néznünk s ez a szorosan vett vallási élet. 

A kor vallási életére jellemző az eleven „sentire cum Ecclesia" 
— az egyházzal való szoros együttérzés, együttélés. Az újkori indiví-
dualisztikus lelkiélettel szemben a középkori ember szorosabban si-
mul az Egyház liturgikus életéhez. Még munkájában, szórakozásai-
ban, időbeosztásában is a liturgiához alkalmazkodik. A nagy norvég 
írónő, Sigrid Undset, megkapóan ábrázolja, mennyire az Egyház li-
turgiája határozta meg a középkori élet ritmusát. 

Ez a korszak sokszor megrendítően mélyen élte a kereszténysé-
get. E kor lelkéből búgnak fel a „Dies irae", a „Stabat mater", az 
„Adoro Te" gyönyörű strófái, jelezve, milyen mélységekbe ereszke-
dett le a vallásos lelkíélet. Ez a kor szülte Szt. Bernátot, Szt. Nor-
bertet, Assziszi Szt, Ferencet, Szt, Domonkost, árpádházi Szt. Erzsé-
betet — ezeket az óriásokat, akiknek lelke ma is itt lüktet és termé-
kenyít az Egyház életében. A társadalom minden rétegéből a férfiak 
és nők tízezrei vonulnak vissza a kolostorokba, hogy kizárólag lel-
kűknek éljenek. „Csodálatos idők — írja Prohászkánk — midőn a 
költők a szent szegénységre himnuszokat szereztek; midőn Giotto Szt. 
Ferenc eljegyeztetését a szent szegénységgel megfestette s ez édes 
szellemet a nagyok palotáiba bevitte; midőn Assisi völgyeiben ötezer 
önkéntese a szegénységnek táborozott, földön aludt, s kenyeret 



eve t t . . . Liliomos lelkek, szűzi lelkek hulltak Szt. Domonkos fehér 
gyapjúruhájára, királyleányok zárkóztak el Szt. Ferenc zárdáiba." 
Avagy hallgassuk meg a középkor egyik legalaposabb ismerőjének, 
Schnürernek jellemzését. ,,A keresztény hit" — írja a középkorról 
eddig szokatlan tárgyilagossággal és alapossággal megírt nagy mun-
kájában — „legszebb liturgikus győzelmét ünnepelte, amikor az Ol-
táriszentség eddig oly féltve a templomokban őrzött misztériumát ki-
vitték az utcára, az úrnapí körmeneteken körülhordozták s mindenki 
diadalmas örömmel kapta el a kor legnagyobb tudósának, Szt. Ta-
másnak himnuszát: 

Quantum potes, tantum aude, 
Quia maior omni laude, 
Nec laudare sufficis, 

A lelkesedőnek úgy tűnhetett föl, mintha az Isten országa valósult 
volna meg a Földön." Nem csoda, hogy e kor fölött lobog a keresztes 
zászló, amely alatt ezren és ezren áldozzák föl életüket a Krisztus 
vérével áztatott föld megszerzéséért. 

Amikor a középkori embernek ezt a rövid vázlatát elnézzük, 
szükségszerűen jelentkezik a kérdés: nem volt ennek a típusnak ár-
nyéka? Természetes, hogy volt. Az árnyék különösen a XIII. század 
vége felé s a XIV. század folyamán ugyancsak megnagyobbodott. Ba-
bona, durvaság, fegyelmezetlenség, kegyetlenség, anyagiasság, érzé-
kiség stb. torzította el a kor lelkivilágát. Tudatosan tekintettünk el 
a sokszor vastag árnyékfoltok megrajzolásától. Eltekintettünk azért, 
mert a középkori embertípus bűneinek fölsorakoztatása nem adna 
semmi tipikusan középkorit. Legföllebb a bűnözés módjában találunk 
tipikus vonásokat. A középkori ember sokszor durvább volt a bűnö-
zésben, mint az újkori ember. Nem szabad elfelejtenünk, hogy sok-
kal közelebb állt még a pogánysághoz, mint újkori testvére, nem 
csoda tehát, hogy ösztönössége durván ki-kitör. Igaza van Steinbü-
chelnek, hogy ,,az újkori raffinált erkölcstelenség" nagyobb dekaden-
ciát árul el, mint a középkor sokszor brutális bűnei. Még egyet kell 
hangsúlyoznunk. A középkori ember sokat vétkezett, de mindig tudta, 
hogy bűnözik. Sokszor volt immorális, de sohasem amorális, a bűn, 
ez a komor negatívum sohasem vált kérdésessé előtte, sohasem zu-
hant le a „Jenseits vom Guten und Bösen" sötét szakadékába, A sok-
szor erősen kitörő bűntudat megőrizte őt az újkor tragikus optimiz-
musától, amely az emberi természet romlottságáról hallani sem akar, 
az embertípus fejlődését kizárólag saját immanens erőitől várja. 

A középkori ember egyre mélyebbre nyomul napjaink érdeklődé-
sének körébe. Bizonyos, hogy ennek a szellemtörténeti változásnak 
legfőbb rúgó ja nem a vértelen romantika. Mintha sokfelé csalódott 
korunk ösztönösen érezné, hogy a középkori embertan sok olyan ér-
téket őriz, amelyeket a vajúdó „új ember" nem nélkülözhet. Az 
előttünk fekvő fogyatékos vázlat is igazolja, hogy a középkorból van 
mit örökölnünk. Ez örökség pontos, tárgyilagos megismerése nem egy-
szerűen szellemtörténeti gazdagodás, hanem az új ember kialakítá-
sában nélkülözhetetlen erőtényező. Vázlatunk is ez utóbbi célt sze-
detné szolgálni. 



Á liturgia bemutató alanya. 
Dr. Szuriyogh Xavér. 

A szentmiséről való alapfelfogás különbözősége látszik a liturgia 
bemutató alanyáról való kérdésben is. Mást emelnek ki azok, akik 
a szentmisében a iustitiá-t, a megbántott isteni fölség kiengesztelését 
keresik, mint azok, akik a ,,caritas"-t, az Isten és ember egymásra 
irányuló szeretetének megnyilatkozását látják benne. 

a) Ha a szentmisét, mint érdemszerző cselekedetet nézzük, mely-
lyel a megbántott igazságot kiengesztelhetjük és a bűntől megrontott 
függőséget visszaállíthatjuk, akkor ennek az áldozatnak a bemutatása 
az áldozatra képesek és jogosak ordóját tételezi fel. így jut el Thal-
hofer a liturgia következő meghatározásához: ,,A liturgia az Egyház 
közvetítő fejét képviselő látható helyettesnek istentiszteleti cseleke^ 
dete misztikus testének tagjai számára és velük való egyesülésben szi-
lárdan meghatározott szabályok szerint."1 

Az áldozat bemutatásának alanya tehát Jézus Krisztus. Amint 
az utolsó vacsora alkalmával a keresztáldozatot ,,anticipando", mint-
egy előlegezve ő rendelte el az újszövetség áldozatát, amelyet azután 
a keresztfán befejezett, úgy működik most ís Egyházában a földön, 
amikor magát feláldozza a felszentelt papok által. A felszentelt pap 
ugyanis az, ami Krisztus lenne az emberek számára, ha ma is a föl-
dön volna.2 ők tehát Krisztus látható orgánumai. 

Ezért egyedül ők mutathatják be az áldozatot. Illetve tulajdon-
képen nem is ők mutatják be, hanem általuk Krisztus maga. A li-
turgiát végző papok tehát nem elsősorban a kultusz vezetői, nem a 
közösség megbízottjai, hanem közvetítő személyek, kik „nomine 
Christi", Krisztus nevében cselekszenek. Liturgia csak ott van, ahol 
megvannak a közvetítő személyek, akiknek Krisztus a szentelésben 
külön közvetítő jelleget adott. Ha bárhol jönnek össze a hívők, hogy 
imádkozzanak, de felszentelt személy nincs közöttük, nem tudnak 
soha liturgiát tartani.3 

Ha ehhez még nyomatékosan figyelembe vesszük, hogy a misé-
ben érdemszerző cselekedetet láttak, akkor még jobban megértjük a 
felszentelt papság szerepének és jelentőségének ezt a rendkívüli erős 
hangsúlyozását. Ők a szentmise lényeges célját Istennek a kiengesz-

1 Handbuch f ü r Liturgie, 1, 1. 
2 U. o. 9. ß köv. 1. 
3 Hasonló é r te lemben m o n d j a Cochem Máxton is: Nem a p a p o k m u t a t j á k 

be az á ldozatot , h a n e m Krisztus. Ezé r t nemcsak, hogy mocsoktalan, hanem szen-
tebb, mintha egy angya l vagy egy szen t muta tná be. (I. m, 26, 1.) 



telésében és a kegyelem kincseinek gyarapításában látták, ehhez pe-
dig a hívőkre nincs szükség, mint együttműködőkre, mert ők csak a 
haszon élvezői. 

Mindenesetre, mint másodrendű alanyokat megnevezik a hívő-
ket is, mert látják, hogy a szentmise a közösségnek nyilvános áldo-
zati ünnepe, és így a hívők is beletartoznak. De a nyilvánosságot a 
görög leitourgia szónak eredeti értelmében használják, azaz, hogy az 
a nép érdekében, a hívők javára történő cselekedet. 

Tehát a hívők jelenléte kívánatos ugyan, — sőt erre bizonyos 
módon ,,sub gravi" kötelezettek, — mégis az ünneplés nyilvános jel-
lege számára nem lényegesek, A pap ugyanis nemcsak „nomine 
Christi", Krisztus nevében végzi a liturgiát, hanem egyúttal, mint a 
közösség, nevezetesen, mint az Egyház képviselője. Amennyiben 
tehát benne a közösség is állandóan képviselve van, annyiban min-
den liturgikus cselekedet a közösség ünnepe is, még akkor is, ha a 
pap azt teljesen egyedül végzi, mondjuk egymaga a szobában zso-
lozsmát imádkozik. 

így érthető, hogy ezen alapfogalmak mellett a szakadék az oltár 
és a hajó között, a papság és a hívők közössége között egyre élesebb 
lett. Az 1st en-tiszt el et egysége megbomlott, megszűnt. A szentmise 
bemutató alanya a gyakorlatban és végső elemzésben már csak a pap 
az oltárnál, A hívők nem kapcsolódnak össze többé a szentmise me-
netével, szavaival és cselekedeteivel, mert azt tanítja a régi iskola, 
hogy elég, ha valahogyan általánosságban áhítatukban csatlakoznak 
a szentáldozathoz. 

Világosan kitűnik ez abból a megokolásból, mellyel a latin nyelv 
használatát akarják megmagyarázni. Jobb a latin nyelv a kultuszban 
— mondja Thalhofer — először is azért, mert megkíméli az Isten-
tiszteletben a hívők egyéniségét. Nem kényszerít rájuk imádságokat, 
úgy, hogy ezek most szívük szükséglete szerint csatlakozhatnak a 
liturgus tevékenységéhez,4 Nem zavarják meg ebben újra és újra, — 
mint például a protestáns istentiszteletnél —, az előimádkozónak 
honi nyelven elmondott hosszú imádságai,5 „Minden liturgiának kö-
zéppontja és legfőbb ténye az eucharisztikus áldozat, mint Krisztus-
nak igazi engesztelő és dicsőítő áldozata, és nem a közösségnek a 
szentség élvezésével egybekötött szubjektív vallásos cselekedete,"6 

Ezek a szavak világosan kifejezik, hogy mily kevés súlyt vetettek 
ekkor a hívők belső részvételére a tulajdonképeni szentmise szertar-
tásában, A szentmise tehát e korszakban szinte tisztán papi cseleke-
det volt; a hívők részvétele szinte csak a „jelenlétre" korlátozódott, 
és a főbb mozzanatba való belekapcsolódásra, de a lelki követésről, 
a belső részvételről szó sincs még, 

b) Egészen más gondolatkörben mozognak az új misemagyará-
zók, Az úttörő ebben az irányban X, Pius pápa dekrétuma az egy-

4 I. m, 247, 1, 
5 I, m. 275. 1. 
8 I. m. 274. 1, 



házi zenéről. Egy szállóigévé váló kifejezés a szent emlékű pápa aj-
kára adja a következő szavakat: „Ne imádkozzatok a misében, hanem 
imádkozzátok a misét,"7 Ennek megfelelően mondja a kölni egyház-
megyei zsinat 1922-ben: „A lelki pásztornak teljes megértéssel kell 
a hívőket napjaink liturgikus mozgalmába bevezetnie, hogy a legszo-
rosabban csatlakozhassanak a papnak az oltárnál elmondott imádsá-
gaihoz."8 

A régiekkel ellentétben tehát a liturgikus apostolság munkásai 
vezető gondolatul mindnyájan azt mondják: a hívőknek nemcsak 
fizikailag kell jelen lenniök a szentmisén, hanem az Egyházzal együtt 
kell imádkozniok, és Krisztussal, az Egyházzal együtt kell áldozatot 
bemutatniok,9 

Ez a gondolat, mint mondottuk, a liturgikus apostolság minden 
munkásánál közös. Herwegen szerint „a megdicsőülés, amely a litur-
giában látható lesz, az Egyház gyermekei számára élmény",10 már 
pedig azzá csak a személyes akciójuk által lesz, — Hammenstede rá-
mutat arra, hogy a misén résztvevőknek a jelenlétét a belső részvétel 
által kell élménnyé tenniök.11 A mise alatt végzett más magán ájta-
tosságot elvetette azzal, hogy ezáltal lehetetlenné tesszük Istennek, 
hogy bennünk működhessék, 

A hívőknek ezt a belső belekapcsolódását és így valóságos rész-
vételét a szentmisében, gyakran mint „együttjátszást" ábrázolják.1" 
„Fölséges dráma az, mit Krisztus és a hívők az Eucharisztia meg-
ülésében elénk t á rnak . . . Az eucharisztikus áldozatnak minden 
résztvevője a protagonistának, azaz az Űr Jézusnak játszótársa, bi-
zonyos fokig magának ennek a személynek a helyettese."13 „A hívők 
Krisztussal együtt egy szent és kegyelmethozó drámát adnak elő. De 
természetesen ez egyáltalában nem naturalisztikusan színen mozgó 
színdarab."14 

Ezzel azonban egészen más lesz a viszony a papság és a hívők 
között. „Ámbár csak a pappal együtt és a pap által, de azért való-
ban mégis a résztvevő hívők is bemutatják a szentmise áldozatot. . . 
Azért oly fontos, természetes és gyümölcsöző a hívők csatlakozása 
a pap szándékához és imádságához,"15 

Â hívők „az általános királyi papság" birtokosai; ezzel fejezzük 
7 Megjegyezzük azonban, hogy így sehol sem talál tuk meg ezeket a sza-

vakat, De a motu proprio alapgondolata valóban ez: Ne énekelgessetek minden-
félét a misében, hanem énekeljétek a misét, 

8 Idézi Kempis: Eucharisztia, 111, 1. 
8 Schott—Bihlmeyer, Oremus. Freiburg, Herder, 6, 1, 
10 Kunstprinzip 47, 1, 
11 Eccl, Or, III. 
12 Különösen átveszi ezt a gondolatot Parsch Piusz; Das J a h r des Heiles 

I—III. Klosterneuburg 1932. Volksliturgisches Apostolat , 
1S Casel: Eccl. Or. IX. 65, 
14 U, O'. 64. 1. Különben Guardini is nevezi a liturgiát játéknak, de ő ezt 

nem misztériumos, dramat ikus értelemben veszi, hanem az esztétikus mozzanatot 
emeli kí. Nála ez a játék „nicht zweckhafte Sich-ausströmen vor Gott" , célt nem 
kereső önki tárás Isten színe előtt, A játék tehát nála „ludus" és nem „actio". 

15 Schott—Bihlmeyer: Oremus. 6. 1. 



ki az ő részvételüket a szent áldozatban. De tanítják, hogy e mel-
lett az általános papság mellett kell még a felszentelt papság, mert 
Istennek szentsége miatt kellenek a közvetítők is.16 Fent tart ják te-
hát a qualitativ különbséget a hívők és a papság között, de követelik 
mint Herwegen apát, hogy ,,a köztük levő lelki szakadékot feltétlenül 
át kell hidalni. Valamennyi jelenlévőnek közösen egy szívvel és egy 
ajakkal kell a pappal együtt megünnepelni a nagy titkot.17 

Ezzel a kérdéssel azonosan összefügg a „corpus Christi mysti-
cum" gondolatának új felragyogása és mélyebb megértése. Köztu-
dattá lett már: a liturgia az Egyház imádsága, az Egyház pedig a 
misztikus Krisztus. „Die Kirche ist in den Seelen erwacht" — mondja 
ezért Guardini; az Egyház a lelkekben felébredt. „Nem az egyes 
személy a liturgikus imádságnak és cselekedetnek a hordozója". 
„A hívők egy valóságos közös életalap által egymással egybe vannak 
kapcsolva. Ez a valóságos Krisztus; . . . m i az ő teste vagyunk." „A 
hívőnek, — ha egyáltalában a liturgiát élő módon akarja megülni — 
tudatában kell lennie annak, hogy ő mint az Egyház tagja, és benne 
az Egyház imádkozik és cselekszik; tudnia kell, hogy egy a többi 
hívővel valamennyivel egy magasabb egységben és velük egynek kell 
akarnia is magát."18 

A „corpus Christi mysticum" gondolata minden liturgikusnál 
igen gyakran előfordul. És e szerint a liturgia alanya az a misztikus 
Krisztus: a fej és a hívők együtt. A legvilágosabban kifejezik ezt 
Casel szavai: „Az Űr mutatja be mindig újra a maga áldozatát. A 
hívők azonban lelkileg a legbelsőségesebben egyesülnek Uruk és Üd-
vözítőjük cselekedetével; feláldozzák magukat vele együtt és általa; 
magukévá teszik a Krisztustól objektíve végbevitt megváltást; . . . 
szenvednek vele együtt, feltámadnak vele, vele együtt megdicsőülnek 
és belépnek az ő mennyei létébe."19 

A „corpus Christi mystícum"-ban a hívők a test minden tagjá-
val való alanyi egységnek tudatában vannak. A magánosan imád-
kozó Én-bői lesz a liturgikus Mi, "ez a térnek korlátjain áttör, és 
magába foglalja a föld minden hívőjét."20 „A szentmise a maga át-
tekinthetetlen mezejében egyesíti a papjaink lelkéből kiáradó Isten-
szerelmes életáradatot és az emberiség élethajnaláról (Káinról és 
Ábelről) való megemlékezést."21 így tehát a tér korlátain kívül ledül 
az idő korlátja ís, amennyiben „a földön imádkozó közösség egynek 
tudja magát a pályájukat bevégzettekkel, akik már az örökkévaló-
ságban vannak." Ezért mondta Schreiber püspök, mikor Lipcsében 
templomot szentelt, hogy valahányszor abban a templomban a szent-
misét bemutatják, a tisztítótűzben szenvedő lelkek is érezni fogják 

10 Die betende Kirche. 20. 1. 
17 Die bet. Kirche. 141. 1. Ezért k ívánja Kramp, hogy a misét végző pap 

legyen tekintettel a Misszálét használó hívekre. (Euch. 119, 1.) 
18 Von Sinn der Lit. 26, s köv. 1. 
19 Eccl. Or. IV. 64. 1. 
20 Guardini: Eccl. Or. I. 24. 
21 Schott—Bihlmeyer 3. 1. < 



kínjaiknak enyhülését, míg a tökéletesek a mennyben a szent öröm 
mámorát fogják tapasztalni.22 

A hívőnek, mint a liturgia egyik bemutató alanyának elméletben 
való elismerése azután a gyakorlatban három dologban nyilatkozik 
meg: az ú. n. ,,missa recitata" gyakorlatában, a régi felajánlási kör-
menet különböző formájú felújításában és az egyházközségi élet erős 
hangsúlyozásában.23 

a) A kórusban mondott mise úgy keletkezett, hogy kerestek a 
régi liturgia szellemét megőrző énekes nagymise és a liturgia ezen 
szellemétől elszakadt csendes mise között valami közvetítő megol-
dást. Ezt úgy akarták elérni, hogy „a paptól halkan és magában ol-
vasott csendes misét a közösség Isten-tiszteletévé akarták tenni, és 
így közelebb vitték az énekes nagymiséhez. De nem azért, hogy azt 
helyettesítse vagy háttérbe szorítsa, hanem hogy hozzá elvezessen,"24 

így tehát a jelenlevő közösség átveszi a kórus és a minisztráns 
szerepét. Mindazt, amit a kórus énekel vagy a minisztránsok felel-
nek, azt most karban és egyszerre ők mondják, „Mindennek mintegy 
egy szájból kell jönnie, és a szertartásokat a közösségnek egy idő-
ben, egyszerre kell végbevinnie. Mivel ezért mindig ügyelni kell a 
pap hangos szavaira és a szomszédéra is, azért ezt csak bizonyos 
begyakorlás után szabad bevezetni."25 

Mivel a magyar liturgikus mozgalom épen a szentmisén való 

22 Érdekes megjegyzést ad Herwegen apát a „corpus Christi mysticum" gon-
dolatának a l i turgiára és a művészetekre való vonatkozására. Ő ezt „Christocent-
r ikus"-nak nevezi. Ez a kifejezés először a katolikus művészet ú j i rányairól szóló 
fejtegetésében tűnik elő. (Jahrb. der kath, Akademiker , 1923. 17. 1.) Herwegen 
ezt a gondolatot veti fel: „A modern művészetnek el kell vetnie az egocentrikus-
ságot és Christocentrikussá kell lennie." (Ezután van Achen egész tanulmányt 
közölt a Christocentrikus egyházi művészetről.) Et től kezdve ez a kifejezés sze-
repet játszik a zenéről és képzőművészetről szóló értekezésekben. Herwegen egy 
jegyzetben magyarázza meg ezt (Lumen Christi, 143. s köv, 1.), Szerinte a 
Christocentrikus szemben áll az egocentrikussal, illetőleg az antropocentrikussal. 
A liturgia azonban elsősorban nem és nem legfőképen az embert fejezi ki sa já t 
szenvedésében és küzdelmében, kívánságaiban és érzéseiben, hanem az egyházi 
közösségnek, mint a misztikus Krisztusnak életét és élményét ju t ta t ja kifejezésre. 
Ebben az értelemben Christocentrikus a liturgia. 

Még világosabban mutat ja Herwegen ennek a formulának a tar ta lmát ma-
gukra a művészekre vonatkozóan. Azt mondja: „A Christocentrikus művészet 
megköveteli, hogy szabad legyen az epideiktikus művészet szellemének mellé-
kes nézeteitől, továbbá szabadnak kell lennie a személves és individualisztikus 
művészet szellemének szándékaitól. Nem szabad a ,,csak-személyest" kifejezésre 
jut ta tni akarnia, hanem kell, hogy a közösségből, az Egyházból, mint misztikus 
Krisztusból kiindulva alkosson." ,,Ha a művész lelkében él az Egyház, mint a 
misztikus Krisztus, és ez a lélek-Egyház-élet jut szóláshoz, akkor szabad az ő 
a lkotását Christocentrikusnak nevezni." Más helyen azt mondja, hogy ,,akkor 
szívéből egyházias". Christocentrikus tehát annyit jelent, hogy a misztikus Krisz-
tussal élet-összeköttetésben állva egvházias valaki. 

33 Sőt ehhez ta lán hozzákapcsolhatnánk az „actio catholica" világmozgalmát 
is, mely legmélyebb gyökerében l i turgikus valami, mert a hívők királyi papi tu-
da tának a gyakorlatba való átvitele. 

M Die deutsche Chormesse. (Liturgisches Volksbüchlein, VIII . Herder, 1924, 
Freiburg. 4, 1. 

25 U. o. 10. 1. 



részvételnek liturgikusabbá való tételével kezdődött, hamarosan az 
elméleti viták után26 megkezdődött a gyakorlat. A legelső teljesen 
így bemutatott szentmisék egyike volt az 53. Jurisich-cserkészcsapat 
miséje az ősi bencés apátságban, Jákon, Ezután kezdték meg több 
helyen az országban és mindenütt a hívők nagy épülésére.27 

Természetes, hogy az egyik oldalról a „fervor primus"-sal dol-
gozók túlzásokra ragadtatták magukat, másrészről a merevek még 
jobban ragaszkodtak a megszokotthoz. Ennek következménye lett a 
Rítus-kongregációnak 1922. augusztus 4-én kiadott két döntvénye. Mi-
vel ez a döntés és az ügy mai állásának nem tudása gátlóan hat a 
liturgikus elméletnek életté való tevésében, azért közöljük a dönt-
vény tartalmát is. 

Az első kérdés volt: szabad-e a szentmisén résztvevőknek a mi-
nistráció szavait és az énekes misékben a kartól énekelt részeket kö-
zösen mondaniok? 

Felelet: Iuxta mentem, azaz a belátás és a dolog természetes 
értelme szerint. Ez pedig a következő: ami magában szabad, nem 
mindig hasznos. Részben, mert könnyen oda nem illő dolgok is ke-
letkezhetnek, mint a jelen esetben, részben és elsősorban azon zavar 
miatt, amit a celebráló papokban és a hívőkben okozhat és ami a 
szent cselekménynek és a rubrikáknak hátrányára lehet. Azért az lát-
szik hasznosnak, ha megtartják az általános szokást, amint hasonló 
kérdésre többször is ez volt a válasz. 

A második kérdés: szabad-e a hívőknek a pappal egy időben a 
kánont fordításban, hangosan imádkozniok. 

Felelet: Negative. Azaz nem szabad. Nem szabad megengedni a 
résztvevő hívőknek azt, amit a rubrikák megtiltanak a bemutató pa-
poknak. Pedig a papoknak a kánont csendben kell végezniök, hogy 
a szent misztérium iránt nagyobb legyen a tisztelet és maga a misz-
térium által a hívek tisztelete, meghódolása és áhítata gyarapodjék. 
Azért ahol elterjedt a szokás, ott mindenképen szüntessék meg, mert 
mint helytelent el kell vetni. (Act. ap, sedis XIV. p. 50. s.) 

Világos, hogy akik még a kánont is hangosan mondották, azok 
elárulták, hogy a liturgia szellemével nincsenek tisztában. (Mi pél-
dául külön is megemlítettük, hogy mely imádságok vannak fenntartva 
a pap számára, amelyeket soha sem szabad a hívőknek is monda-
niok.) Az első döntvény azonban a közös minisztrálásra vonatkozik, 
ámde ez nem tiltja el a szentmisén való részvételnek azt a módját, 
amelyet mi ajánlunk. Mert mi csak akkor tartjuk a közös felelést 
megengedhetőnek, hacsak egy pap misézik a templomban, a jelenle-
vők mind abban az egy áldozatban vesznek részt és összefüggő egé-
szet (egy gimnáziumot vagy egyesületet stb.) alkotnak. 

Hogy pedig a közös mínisztrálás nem oly kárhoztatandó valami, 

26 L. ezeket összefoglalva Szunyogh: Az igazi kath. élet forrásánál. Pannon-
halma. 1926. 136—170. 1. 

27 Magyar kézi könyve: A közös szentmiseáldozat. (90—100.000 példány!) 
Pannonhalma. 1934. 



mint a liturgikus mozgalom megnem-értői tartják, arra nézve legyen 
példa XI. Pius pápa tette az 1922-iki római eucharisztikus kongresz-
szuson. Az egyik jelenlevő így írja le a pápa miséjét.28 ,,Az éjjeli 
szentségimádás alkalmával, miután a régi liturgia vigilíáihoz hason-
lóan több órát töltöttek el a hívők imádásban és Isten dicséretében, 
a Szentatya elkezdte a misét hangosan és az összes jelenlevők, a leg-
főbb papnak, a pápának egyenes felszólítására hangosan feleltek és 
így párbeszédben váltakozva folyt le a szentáldozat elejétől végig. 
Nehéz leírni a keresztény hívőknek azt az önkénytelenül fakadó lel-
kesedését, melyet a szentmisében ily módon való igazi részvétel kel-
tett a lelkükben. A nép rátalált az Isten imádásának legigazibb mód-
jára: lelkipásztora köré gyűlve, vele együtt mutatják be a szent-
áldozatot és az ő kezéből veszik lelkük táplálékát. . A párbeszédes 
misének a szertartása másnap megismétlődött Szent Kelemen bazili-
kájában." 

Ezek után több mondanivalóra nem is lenne szükség. Meggyőző-
désünk az, hogy helyes úton járunk, ha Szentséges Atyánk, XI. Pius 
pápa is ezen az úton jár előttünk vezetőként. 

És ha a pápa példája nem lenne elég meggyőző, akkor van még 
egy másik argumentum, van még egy jogi tény is, amely mutatja, 
hogy az 1922-iki kongregációi határozat óta Róma megadta már a 
beleegyezést. A malinesi 4. egyházmegyei zsinat 279. ponjában ezt 
mondja: 

,,Hogy lassan, szinte észrevétlenül az az igazi közös és valóban 
keresztény lelkület a hívők lelkébe beleszivárogj ék és az az aktív 
részvétel, amelyet a pápai iratok kívánnak, előkészíttessék, nagyon 
dicséretreméltó az a gyakorlat, amely főként az ifjúsági egyesületek-
ben és szerzetesházakban van, hogy a misén jelenlévők a felelő mi-
nistránshoz egy ajakkal csatlakozzanak." A zsinatnak ezt a határo-
zatát Rómában 1922. november 16-án kelt decretum jóváhagyta. Eb-
ből Callewaert azt a jogos következtetést vonta le, hogy a hívők-
nek a misében való részvétele a megfelelő hatóság beleegyezésével 
és kívánságára történik.29 

Sőt utolsó bizonyítékként közöljük még P. Zámár S. J. misszio-
náriusnak Firenzéből küldött cikkét a liturgikus misehallgatásról.30 

A napokban járt itt egy francia páter, alakított egy érdekes ,,ca-
detintézményt", kb. olyant, mint a cserkészet. Minden évben gyalog 
bejárnak egy országot. Szent Imre jubileumi évben Magyarországon 
jártak, Lengyelországból gyalog jöttek keresztül a Tátrán Budapes-
tig. Most itt voltak Reímsből. 

A következő módon mondják a szentmisét: 
1. Az összes szöveget, amit a ministráns mond, együtt mondják 

latinul. Azonkívül még a következő n é g y (illetve öt állandó) részt is: 
Gloria, Credo, Sanctus, (Benedíctus), Agnus Dei. 

28 Revue liturgique, 1922. Nr, 7. 248. 1. 
28 La vie diocesaine. Malines, 1924. Juli . 
30 Megjelent: Egyházi Lapok. 1934. dec. 358, 1. 



2. A pap minden szöveget, a transsubstantiatío szavait kivéve és 
a „secreta"t félig kivéve (ezt félhangosan mondja), mindent úgy 
mond, hogy a kb. 30—40 főnyi hallgatóság mindent megért. 

3. Evangélium után kezében a liturgikus latin imakönyvvel kifor-
dul, szabadon, rögtönözve, a jelen hallgatóság mentalitása szerinti 
szavakat használva lefordítja nekik az evangéliumot, 3—4 perces ma-
gyarázatot, exhortatiót fűzve hozzá. Soha többet, mindig ilyen rö-
viden. 

4. Offertorium előtt kezébe veszi a paténát, a legalsó lépcsőre 
áll, a minisztráns pedig a földszinten áll, kezében tartja egy doboz-
ban a kísostyákat. Az egész közönség, a 30—40 diák szép menetben 
felvonul, térdet hajt, kivesz egy kis ostyát a minisztráns kezéből és 
ráteszi a paténára a pap kezébe. Közben énekelnek. Utána térdhaj-
tás, visszamennek helyükre. 

5. A mise után elmondják a liturgikus hálaadást latínul, egyes 
részeket gyors tempóban énekelve. 

Megjegyzem, hogy egy újabb latin-francia misszálé 800.000 pél-
dányban kelt el rövid idő alatt. A templomokban mindenütt bő di-
rektórium van kifüggesztve a templomajtó mellé, francia nyelvű. 

Ezt a misehallgatást a püspöki kar jóváhagyta, sőt a vezető pá-
ter személyesen megbeszélte a pápával. XI. Pius, aki nagyon örült 
neki, maga is ajánlott egy-két apróságot, hogyan lehet ezt meg ezt 
megoldani. Sőt egy püspök, a marseillei, bizonyos fokban elő is írta 
egyes helyeken. 

A megoldások a kommunitás nagysága szerint változnak. Ez a 
megoldás, különösen az offertorium feltételezi, hogy csak kisszámú és 
egyöntetű hallgatóságról van szó. Pl. itten kongregációk, cserkész-
csapatok és hasonló ifjúsági egyesületek majdnem mindenütt beve-
zették. Szép megkülönböztetésül is használják a nagy kollégiumi 
misehallgatástól, 

b) Közös mise bevezetésével sok helyen különböző formában 
megkísérelték a régi felajánlási-körmenet bevezetését, hogy ezzel is 
elősegítsék az áldozatos lelkület kialakulását. Két tényt ugyanis meg 
lehet állapítani. 

Először a legnagyobb változáson a szentmisének ez a része ment 
át. Régente tiszta actio volt, még pedig a jelenlevő hívők cseleke-
dete, Ma szinte tiszta ora/ío-vá, imádsággá lett, és ez ís a pap imája. 
A hívő sereg a teljes passzivitásra kényszerült; vagy a kóruson szó-
lózó művész hallgatására. 

Másodszor ezzel kiveszett az a tudat: hogy a hívőknek adomány-
nyal kell a szentmise áldozatban résztvenniök, A Szentírás azt 
mondja: ,,Ne merj üres kézzel megjelenni színem előtt!" A liturgiku-
sok pedig azt mondják: ,,Az adomány pedig az adományhozót helyet-
tesítő jelkép. A mi áldozatunk tulaj donképen a mi magunk átadása, 
Pannonhalmi Szemle 13 



de belefoglalva Krisztus önátadásába. De csak a szentmisében és a 
szentmise által kap a mi átadásunk Isten előtt értéket."31 

A különböző kísérletek közül a legérdekesebbet a Quickborn 
ifjak miséjén láttam a müncheni Szent Bonifác bazilikában 1922 nya-
rán. A felajánlási körmenetnek ez a formája oly módon történt, hogy 
a minisztráns az offertórium után az áldozópadhoz lépett kis ostyá-
val teli kosárral s ebből a hívők egyet-egyet vettek és egy másik mi-
nisztránsnak a kezében lévő edénybe helyezték. A szentmisét bemu-
tató pap ezután ezt átveszi a minisztánstól és belőle az ostyát a pa-
ténára helyezi. Az imádságnál a pap csak a saját paténáját emeli 
fel a nagymisére szánt nagyostyával, de szándékát kiterjeszti a hí-
vőktől hozott valamennyi ostyára. 

A legkönnyebben megvalósítható formája pedig az, ami Pannon-
halmán a kispapok közt hosszú időn át szokásban volt. Az oltár 
mellett egy kis asztalkán állott az áldoztató kehely, mellette kis os-
tyákat tartalmazó szelence. Mindenki, aki az nap áldozni is akart, 
a mise megkezdése előtt betett egy kis ostyát a kehelybe. Ezt azután 
a mise elején (de lehet és megfelelőbb, ha felajánláskor) a miniszt-
ráns az oltárra helyezte. Ha ennek az oltárra helyezésnek egy kis 
formát adunk ,akkor megvan oldva mindenkit kielégítő módon a hí-
vők bekapcsolódása a felajánlásba, és ezzel tevékenyebben vehetnek 
részt az áldozatban. 

(Itt említjük meg, hogy néha a szükség kényszerít a régi szo-
káshoz voló visszatérésre. Hitler Németországban megtiltott minden-
féle néven nevezendő gyűjtést. Kivéve, ami a templomban, az isten-
tisztelethez tartozik. Erre a katolikusok offertorium-ra tették át a 
gyűjtést, amely sok helyen szinte olyan, mint az őskeresztények szo-
kása volt, mert cipőt, ruhát, élelmet, stb. is ekkor ajánlanak fel a 
szegények számára.) 

c) A „corpus Christi mysticum" tanításának feléledésével kézt a 
kézbe téve együtt halad a plébániai közösség jelentőségének új hang-
súlyozása, mint az Eucharisztia bemutatásának középpontja. Ham-
menstede ír ja: ,,Az Isten birodalma mint lép kézzelfoghatóan az 
egyes hívők elé? Ha Egyházával közvetlen érzekni kapcsolatba akar 
lépni, akkor plébániájához és egyházmegyéjéhez kell fordulnia. Ez a 
kettő együtt a közvetlen szeretetünk tárgya; ezek számunkra, mind-
egyik a maga módja szerint Krisztus misztikus teste. Soha ne feled-
kezzünk meg erről az egységről, amit ebben adott: gondolunk arra 
az egységre, mely fent áll a szent áldozat kőzött, melyet a plébá-
niai templom oltárán bemutatnak, a plébánia papja között, aki be-
mutatja és a plébánia hívőközössége között, mely abban részt vesz. 
Egy és ugyanaz, aki mind a háromban cselekszik, Jézus Krisztus, 
a feláldozott, aki egyúttal papjában az áldozatot bemutató és a kö-
zösséggel s a közösségben az imádkozó és hálátadó. A plébánoshoz 
legközelebb áll a püspök, akinek a nevében cselekszik. És ezért a li-
turgia tisztelettel teli szeretetet kelt bennünk a püspök iránt. Benne 

31 Lit. Volksbüchlein IX, 6. 1, 



elsősorban nem az egyházmegye kormányzásának legfőbb tényező-
jét, hanem a főpásztort ,a nagy misztagogust, a sacerdos magnus-t 
láthatja meg, aki mint Krisztus helyettese vezet minket az örök 
életre."32 

Hasonlóképen hangsúlyozza Stoch is, hogy a plébánia az eucha-
risztikus közösség középpontja és az egyetemes Egyház képviselője." 
És Guardini is többször rámutat arra, hogy az Egyház gondolatának 
minden univerzalitása mellett sem szabad individuálisnak lennie, 
hanem ez az Egyház élőként adott a püspökségben és az egyházköz-
ségben. Ezeket kell nekünk igenelnünk »szeretnünk és benne csele-
kednünk . . . Ez számunkra ,,az Egyház". Természetesen nem kiszakí-
tottan, nem valamilyen autonom szervezetként, hanem a mi közösség 
magatartásunk és létünk a püspökségben organikusan kiterjed és 
bekapcsolódik az egyetemes Egyházba.34 

És ha más haszna nem volna a liturgikus apostolságnak, már 
ezzel is korunk egyik legjelentősebb vallásos megnyilatkozása lenne. 

32 Eccl. Or. III . 90. 1. 
33 Die betende Kirche. 24. 1. 
34 Lit. Bildung. 59. 50. 1. 



Az osztályfőnöki óra. 
Dr. Kemones Illés. 

Az 1934—35. iskolai évvel új fogalom vonult be a magyar kö-
zépiskolák életébe ,az osztályfőnöki óra" néven. Csak a középisko-
lákban volt új e fogalom, mert a polgári leányiskolákban már évek-
kel ezelőtt elrendelte néhai gróf Klebelsberg Kunó miniszter az osz-
tályfőnöki órák megtartását, azonban az általános célkitűzésen kívül 
a rendelet nem tartalmazott semminemű utasítást. A részletek tehát, 
a tanárra voltak bízva. Egy fővárosi polgári iskolai tanárnő az álta-
lános rendelet szellemében vázlatosan összeállított mind a négy pol-
gári leányiskolái osztály számára egy tervezetet, amely óráról-órára, 
de vázlatosan közölte az anyagot, természetesen a leányiélek kívá-
nalmaihoz alkalmazkodva s egyúttal figyelembe véve azt ís, hogy mit 
bír el szellemi felkészültségénél fogva egy polgári iskolába járó leány. 

Amikor mostani kultuszminiszterünk vette át a magyar közokta-
tásügy vezetését s lelkében kialakultak azok a tervek, melyekkel 
jobbá akarja tenni a középiskolát — elsősorban a sokat panaszolt 
túlterhelésen akarván könnyíteni —, de több gondot kívánván for-
dítani a középiskola nevelő munkásságára is — bevonta tanácskozá-
saiba e sorok íróját, aki az egyik tanácskozás alkalmával felvetette 
a nevelő munka biztosítása érdekében az osztályfőnöki óra gondola-
tát. A magyar sorsot kiválóan ismerő történettudós, de a magyar 
gyermeket rajongóan szerető miniszter azonnal megértette a maga 
teljességében e gondolat nagy jelentőségét s azóta minden tervezge-
tések, minden óraterv-kombinációk közt állandóan kitartott a gon-
dolat mellett s ezen kitartásának lett gyümölcse az az elhatározása, 
mellyel már az 1934—35. iskolai évre elrendelte a fiúközépiskolák 
I. osztályai számára az osztályfőnöki óra rendszeresítését. Az első> 
tervezetet, amely minden órára kitűzte a tárgyalás alé veendő anya-
got s amely megrajzolta azt, hogy hogyan kell az osztályfőnöki órát 
tartani, csak házilag sokszorosítva jelent meg s csak az iskolák kap-
ták meg azzal az utasítással, hogy mind a két félév végén tegyenek 
jelentést az osztályfőnöki óra eredményéről, de egyúttal szóljanak 
hozzá az iskolák a tárgyalásra kitűzött anyaghoz, hogy a tantervnek 
végleges formába való öntése előtt rendelkezésre álljon legalább egy 
évnek tapasztalata. Nagy bölcseségre valló eljárása mostani minisz-
terünknek, hogy az iskola életébe vágó újításokat általában nem ren-
deli el azonnal, hanem időt enged azoknak kipróbálására, mielőtt 
végleges formában jelennek meg. 

E soroknak írója kapta meg feladatul, hogy az I. osztály osztály-



főnöki óra anyagát minden órára kidolgozza. Nagy aggodalommal és 
izgalmakkal várta a tanmenet összeállítója a jelentéseket, de az első 
néhány befutott jelentésből már megállapítható volt, hogy a csatát 
megnyerte. Az összes középiskolákból beérkezett jelentésekből, me-
lyek külön számoltak be az első és külön a második félév tapasz-
talatairól, elsősorban az volt megállapítható, hogy a tanítási mene-
ten jóformán semmit sem kell változtatni. De igen sok tanulságul 
szolgáltak a jelentések több, más szempontból is. 

Mielőtt e jelentések taglalásába fognánk (csak az 1934—35. is-
kolai év jelentéseit vesszük figyelembe), meg kell állapítanunk, hogy 
a szerzetesek vezetése alatt álló iskolák nem fogadták az osztályfő-
nöki órát olyan lelkesedéssel, mint a világiak vezetése alatt álló is-
kolák. Az egyik szerzetes iskola vezetője nyíltan kimondotta, hogy 
az osztályfőnöki külön óra teljesen felesleges, mert amikor tanítunk, 
akkor nevelünk is. Ez az egy jelentés még a jelentéseket összefoglaló 
főigazgatónak is feltűnt s maga rámutatott annak tarthatatlanságára, 
de maga az igazgató is évvégi nyomtatott értesítőjében sokat enge-
dett merev megállapításából. 

A szerzetes iskolák ezen megnyilatkozása nem lehet reánk nézve 
meglepő, mert ezek majdnem kivétel nélkül már régóta megvalósí-
tották azt, amit az osztályfőnöki óra megkíván, tehát számukra nem 
volt sok újság annak tanmenetében. Különösen az ifjabb szerzetes 
nemzedék igen sokat foglalkozik az ifjúsággal az iskolán kívül is, 
amiben erős lökést adott neki a Mária-kongregáció, később pedig a 
cserkészet. Mindkét intézménynek eredményes és lélekkel való veze-
tése megkívánja azt, hogy a tanulóban necsak számot lásson a tanár, 
hanem igyekezzék vele külön is foglalkozni: igyekezzék bizalmát 
megnyerni, igyekezzék megismerni, problémáit meglátni s azokat 
megoldani, A gyakori szentáldozás fellendülése sok olyan mozzana-
tot juttatott az ifjú lelkéből a gyóntató gondozásába, amellyel az-
előtt nem törődtek. E három tényező hatása alatt teljesen új viszony 
fejlődött ki a tanár, a szerzetes tanár és tanítványa közt, még pedig 
az a viszony, melyet az osztályfőnöki óra is megkíván. 

A katedra a tanárt igen nagy magasságba helyezi: a tanuló félel-
mes hatalmú urat látott tanárában és iskolai rendelkezéseink valóban 
nagy hatalmat adtak a tanár kezébe, hiszen életsorsok irányítása lett 
hatalmának eredménye. E nagy távolság a tanulót visszatartotta at-
tól, hogy lelkét kitárja tanára előtt, akiben csak a tanárt látta és lát-
hatta, de nem a nevelőt, nem az édesatyát pótló másik atyát. Csak 
a szigorú tekintetű bírót látta, aki a feleleteire adott jegyek alapján 
mondott ítéletet felette, de arra már nem volt gondja, hogy utánajár-
jon, vájjon egy-egy sikertelen feleletnek minő okozói lehettek. Tudsz 
vagy nem tudsz. Sorsod ettől függ. Mily elismeréssel és hálával gon-
dolunk a régi tanárok közül azokra, akik minden gúnyolódást félre-
téve át tudták magukat törni e beteg felfogáson s igyekeztek „moder-
nek" lenni. Néhai Acsay Ferenc, győri igazgatónk hamvaival már a 
futó szél játszik, de nevének kiejtésekor minden tanítványán meg-



hatottság vesz erőt. Acsay Ferenc mert leszállani a tanulóhoz, volt 
bátorsága a nevelői tisztet is hangsúlyozni s megvalósítani,1 

A Mária-kongregáció, a gyakori szentáldozás, a cserkészet s még 
hozzá merem venni a hitoktatásnak igen szép fellendülését, melynek 
egyik hathatós eszköze a Katolikus Nevelés c, folyóirat, áthidalta azt 
az áthidalhatatlannak látszó tévolságot, amely tanárt és tanítványt 
oly messze juttatott egymástól. Már nem úr és szolga, nem munkát-
adó és dolgozó, nem bíró és vádlott, nem számonkérő és számotadó 
a viszony, hanem nevelő-tanár és tanítvány áthatva azzal a krisztusi 
gondolattal: Engedjétek hozzám a kisdedeket. Mindezekből megért-
hető, hogy a szerzetesek vezetése alatt álló iskolák számára nem je-
lentett sok újdonságot az osztályfőnöki óra s hogy ezért nem is fo-
gadták annyi lelkesedéssel, mínt a nem szerzetesek vezetése alatt 
álló iskolák. 

Az osztályfőnöki óra anyagának összeállításában sok gondot és 
nehézséget okozott az a körülmény, hogy nem ugyanazon vallású ta-
nulók igényeit kellett számon tartani s figyelembe kellett venni a 
vallási érzékenységet is. Ezt természetesen nem szabad bántani. En-
nek folyománya, hogy a homogén vallású osztályok, nevezetesen a 
tisztán katolikus osztályok számára a katolikumból nem tud annyit 
nyújtani a hivatalos tanmenet, mint amennyit kellene nyújtani és 
amennyit szeretnének nyújtani az osztályfőnökök. Ennek ellensúlyo-
zására szolgál az osztályfőnöknek egyénisége, aki épen úgy szőj je át 
a katolíkummal a maga osztályának osztályfőnöki óráját abban az 
osztályban, ahol csak katolikus tanulók vannak, mint ahogyan a re-
formátus egyetemes konvent megkívánja az osztályfőnöki óráknak 
lelkiismeretes megtartását s annak kálvinista világnézettel való át-
szövését. 

Az osztályfőnöki óra bevezetése sajátos helyzetet teremtett a 
híttanár számára. Erkölcsi nevelés vallási alapvetés nélkül a homokra 
épített házat jelenti: nem tud ellentállani a viharoknak, mert funda-
mentuma futó homok. Ámde a vallási ismereteket a vallástan tanára 
nyújt ja s elsősorban mégis az ő gondja, hogy az ismeretek valósággá 
is legyenek, élet fakadjon belőlük. Az osztályfőnöki órák kimondot-

1 Távol áll tőlünk, mintha e megállapításokkal a mi volt tanára inkra s el-
j á rásukra követ akarnánk dobni. Akkor ez volt a divat és szokás. Azóta igen 
nagyot lendült az idők kereke, felfogásokban nagy átalakulások történtek, de a 
nevelés tudománya i s nagyot fej lődött . A gyermeklélektan eredményei sok fel-
fogásunkat á ta lakí to t ták s a pedagógiában is helyet kér tek ezek a megállapítá-
sok. De a gyermek idegrendszere is más, mint volt a mi korunkban. Akkor nem 
szomorították annyit a tanárok a szülői házat, hanem csintalanságunk, törvény-
szegésünk, hanyagságunk büntetését a magunk bőrén éreztük. Ma már ezt nem 
lehet megtenni, nem szabad megtenni. Soha. el nem múló hálával godolok első 
osztályfőnökömre, a jó Schurmann Szörényre, aki egy évben csak 3—4-szer neve-
te t t az iskolában, de aki megtanított bennünket a lat in grammatikára. Luncz 
A la jo s világos magyarázatai után lehetetlen volt nem megérteni a matematikát , 
fizikát, de jaj volt annak, aki nem figyelt ó rá ja a la t t . S így folytathatnám még 
a hosszú sort. Legyen áldott emlékük még haló porukban is! A maguk korában 
hivatásuk magaslatán állottak, ma már erősen kihívná el járásuk a kri t ikát . De 
ők még nem ismerték a rádiót! 



tan nevelő céljából ilyenformán a vallástan tanára nem veheti ki 
részét, mert nem lehet osztályfőnök, A szerzetes iskolákban az osz-
tályfőnöki tiszt összeeshetik a vallástan tanításával s ennek következ-
táben az osztályfőnöki órákon tárgyalandó anyagnak mindig vethet 
vallási alapot, amit pedig mint osztályfőnök tapasztalt, bőségesen ka-
matoztathatja az osztályfőnöki órákon. Ahol azonban az osztályfőnök-
i g és vallástan tanítása nem esik egy kézbe — s itt elsősorban az 
állami középiskolákra gondolunk — a vallástan tanára nem kapcsol-
ható ki az osztályfőnöki órákból, hanem az osztályfőnöknek állandó 
érintkezésben kell lennie a vallástan tanárával vagy tanáraival s igen 
sok eset fog adódni arra, hogy tanácsát, útmutatásait ki kell kérnie, 
megfigyeléseit érvényesíteni. Gondoljunk p, o. arra, hogy a tanulók-
nak a templomban való viselkedését kell az osztályfőnöknek tárgyal-
nia. El fogja mondani, hogyan kell és illik viselkedni az Isten házá-
ban, de hogy valóban úgy viselkednek-e tanítványai, ahogyan őket 
erre oktatta, elsősorban a vallástan tanára fogja megfigyelni, hiszen 
sokszor az osztályfőnök nincsen Ís jelen az istentiszteleten vagy pedig 
nem tud jelen lenni az egyik vallású diákjának istentiszteletén, mert 
a másikon kell jelen lennie,2 

Ha az osztályfőnöki órát helyesen értelmezzük és bonyolítjuk le, 
nem lehet ellentét a vallástan tanárának és az osztályfőnöknek mun-
kája közt s a vallástan tanára egyáltalában nem jutott másodrangú 
szerephez az osztályfőnöki órának meghonosításával. Sőt ellenkezőleg. 
Munkája nyert fontosságában, mert nem marad magára, nem marad 
elszigetelt a munkássága, mert amit ő elméletben előad, azt egy másik 
tanár igyekezik a gyakorlatba átvinni, illetőleg neki az átvitelben se-
gítségére lenni. Szava, tanítása nyer súlyban, mert a tanuló azt látja, 
hogy nemcsak a vallástan órán beszélnek neki jellemről, nemesség-
ről, Isten törvényeinek tartozó engedelmességről, tehát nemcsak az 
a tanár beszél neki e dolgokról, akinek „kenyere", hanem a másik 
tanár is, aki a declinatíókat nyaggatja, vagy a matematika elemeire 
oktatja. Eszményien szép lesz az osztályfőnöknek munkája, ha az osz-
tályfőnöki órát a vallástan tanárával vagy tanáraival teljes közös-
ségben végezi s velük megtárgyalja az anyagot, sőt nem egy esetben 
segítséget is fog kapni épen a vallástan tanárától. Egészséges kon-
centráció fog ily eljárással kifejlődni, aminek csak a tanuló és az 
ügy látja hasznos és érett gyümölcsét. 

Már fent említést tettünk egy szerzetes iskolának igazgatójáról, 
aki az osztályfőnöki órát teljesen feleslegesnek mondotta, s aki an-
nak óráját szeretné visszaadni a latin nyelvnek, A másik nem tud 
eredményről beszámolni, mert — úgymond — a tanulóktól kellene az 
eredményt megtudni, a mai gyermek pedig nem mond igazat. Ismét 

2 Az 1924. évi XI, t,-c. is a vallási a lapon erkölcsös polgárrá való nevelést 
tűzte a középiskola feladatául , de ezt a célkitűzést nem vitte végig az egész vo-
nalon. Épen ebben van az 1934. évi XI. t,-c. nagy jelentősége, hogy minden vonat-
kozásban biztosí t ja ezt a célkitűzést. így p, o. az ú j törvény a lap ján készülő Rend-
ta r tás megkívánja az összes tanárok jelenlétét az istentiszteleten, mert ez a nevelő 
munkának egyik kiegészítő része. 



másik azért nem vállalkozik az eredményről való beszámolásra, mert 
nem lehet tudni, hogy mi lett volna ez az eredmény az osztályfőnöki 
óra nélkül. Az ilyen fanyar ízű jelentések az osztályfőnöki óra célki-
tűzését félreértették, az azokon követendő eljárást pedig azzal pó-
tolták, hogy maguk beszéltek az egész óra tartama alatt, erkölcsi 
prédikációkat tartottak, amire a tanulók gyorsan ráuntak és elszóra-
koztak az óra alatt. Az ilyen tanár nem ereszti közel magához a ta-
nulót s minden megnyilatkozásán meglátszik, hogy se testének, se 
lelkének nem kell az új intézkedés. Az ilyen osztályfőnök nem fogja 
a jó és okos apát helyettesíteni, ahogyan azt a rendelet megkívánja. 

Vannak olyan nyilatkozatok is, melyek az általános elítélésen 
kívül még megkockáztatnak elveket s elvi álláspontra igyekeznek he-
lyezkedni az osztályfőnöki órákkal szemben, mint p. O'. az igazi neve-
lés más, mint udvariassági és egészségügyi szabályok megtárgyalása 
(mintha csak ezek szerepelnének az Utasításban!); másik kijelentés: 
a karácsony ünnepét nem az ajándékozás gondolatával kell megünne-
pelni, hanem a megváltás tényével! Az órarend szerinti nevelés el-
gépiesedésre vezet. A nevelés útját kicövekelni nem lehet. Több ilyen 
természetű szólammal foglalnak állást az osztályfőnöki óra ellen. 
Minden kritikából lehet tanulni, de ebből igazán nem lehet. 

E néhány, igazán néhány lekicsinylő megnyilatkozással szemben 
áll az elismerő nyilatkozatoknak olyan tömege, az elismerésnek oly 
logikus megokolása, hogy a fenti megjegyzések csak egy kis homá-
lyos folt a píros almán. A 183 jelentésből mintegy 99% örömmel és 
helyesléssel fogadta az osztályfőnöki órák meghonosítását s az újabb 
kornak sok reformja közül ezt tartja legértékesebbnek, mert leghaté-
konyabb eszköze az ifjúság nevelésének. Több jelentés azt a meg-
lepő megállapítást tartalmazza, hogy az I, o. tanulóknak viselkedése 
feltűnően jobb volt abban az évben, mint az előző években. S ha 
egymástól távol eső, több iskola állapítja ezt meg, akkor jogosan 
tulajdonítható ez az osztályfőnöki óra eredményének, épen úgy, mint 
az az általános megállapítás, hogy a tanulók fegyelmezettsége s ta-
nulmányi előmenetele is támaszt nyert az osztályfőnöki órákban. Egy 
másik jelentés hézagpótlónak nyilvánítja ezt az órát, amelyet egy 
másik iskola a leghasznosabb befektetésnek mond, mert az osztály-
főnöki órákon közlöttekre a tanulóknak egész életükön szükségük 
van. Egy szerzetes iskola jelentése szerint az osztályfőnöki óra ,,az 
élet tantárgya". Ezek az elismerő nyilatkozatok nem minősíthetők a 
felsőbbség akarata előtt való meghunyászkodásnak, nem tömjénere-
getés akarnak lenni, ami legjobban abból tűnik ki, hogy az iskolák 
nagy többsége azt kívánja, hogy az osztályfőnöki óra mind a nyolc 
osztályra terjesztessék ki, még más tárgyaktól elveendő órák árán 
is, s sok olyan ismeretnek közlését szeretnék ennek az órának kere-
tében látni, amelyeknek szükségszerű közlése más tárgyakkal nincsen 
szoros összefüggésben, úgy hogy más tárgynál időlopásnak látszik 
az ilyen ismeretek közlése. Tagadhatatlan, hogy ebben a kívánalom-
ban sok jogosság van, mert p. o. az annyira óhajtott állampolgári ne-
velést teljesen az osztályfőnöki óra keretébe lehetne utalni. Az 



egészségtan tanítására szánt időt jobban fel lehetne használni más 
tárgyakra, s az egészségtan tanítása eredményesebb is volna, mint aho-
gyan most folyik annak tanítása. Az egészségtannak tanításával még 
nem tesszük jobbá a nemzedékeket, hanem azzal, hogy hozzászoktat-
juk őket az egészség helyes és gyakorlati védelmére, ami éppen az osz-
tályfőnöki óra keretében történhetnék meg legjobban. Teljesen feles-
leges az emberi test anatómiáját az egészségtanban tanítani, mert ezt 
egyébként is tanulják a tanulók a természetrajzban. A helyes fűtés 
és világítás problémáját sokkal bizonyíthatóbban adhatja elő a fizika 
tanára stb. Az egyes jelentések különösen fontosnak tartják az osz-
tályfőnöki óra bevezetését a III, és IV, osztályban, mikor a tanulók 
életüknek egyik legkritikusabb korát élik s amikor legjobban rászo-
rulnak a megértő kéz segítő támogatására. 

Az osztályfőnöki óra általános hatásáról szólva már megemlítet-
tük, hogy viselkedés és szorgalom dolgában határozottan észlelhető 
volt áldásos hatása. De ennél tovább menőleg is beszámolnak a jelen-
tések olyan tünetekről, melyeket jóleső érzéssel könyvelhetünk el a 
siker jegyében. A tanulókon olyan változások voltak észlelhetők, 
amelyek a törvény célkitűzésének megvalósítását mutatták. Talán 
nevelés szempontjából legörvendetesebb az a megállapítás, hogy a 
tanulók nyíltabbak, őszintébbek és bizalmasabbak lettek, más szóval 
bőségesebb módot nyújtottak arra, hogy a nevelő tanár lelkükbe te-
kinthessen. Kitárták lelküket, melyben a nevelő olvashatott és meg-
állapíhatta, hogy kinél miben kell segíteni, hol kell fattyúhajt ásó-
kat nyesegetni, hol kell akadályokat elhengeríteni a nevelő ráhatások 
elől, hol van szükség bátorításra, a jóban való kitartás elősegítésére 
stb. Más szóval: tanár és tanítvány közelebb jutottak egymáshoz, S 
kinek van kára ebből? Talán a tanári tekintély rovására szolgál? Hi-
szen arról is szólnak a jelentések, hogy a tekintély-tisztelet csak 
nyert az osztályfőnöki óráknak hatása folytán. Talán a tanuló veszí-
tett azzal, hogy közelebb jutott tanárához? A fővárosi tanuló sokkal 
nyiltabb, bátrabb és bizalmasabb a vidéki tanulónál, s ennek követ-
keztében a fővárosi tanuló lelkéhez könnyebb hozzáférni, mint a vi-
dékiéhez, de több szükség ís van ehhez a közelférkőzéshez, mert a 
testi és lelki veszedelmek száma aránytalanul nagyobb, mint a vi-
déken, S ehhez járul még az a tény is, hogy a fővárosi tanuló az 
iskolán kívül a milliós világvárosban alig ellenőrizhető, tehát a jó-
ban való megmaradásra sokkal több ható eszközzel kell dolgozni, S 
ebben épen a tanulók bizalmassága, könnyebb közlékenysége a nagy 
segítő kéz a nevelő számára. 

Nekünk, bencéseknek különösen kellemesen hangzik az a meg-
állapítása a jelentéseknek, hogy nyert erősségben a családias érzés. 
A mi nevelésünknek, épen úgy, mint rendi életünknek e családiasság 
egyik erős karakterisztikuma, amely szent Regulánkból sugárzik fe-
lénk, tehát csak örömmel könyvelhetjük el azt a megállapítást, hogy 
ez a szellem épen korunkban, mikor a családiasságot oly sok kór 
kezdi ki, az osztályfőnöki óra szolgálja a családiasságot. A tanulók 
gyorsabban melegedtek össze, a különböző társadalmi rétegekből jött 



tanulókat ezen órák melegsége szinte testvérekké alakította, mert az 
óráktól megkívánt közvetlenség és társalgási hangnem megnyilatko-
zásra késztette a félénkebb tanulókat is. Mindenki tud tanári múlt-
jából olyan tanulókról, akiket alig vettünk észre az iskolában: jól 
viselkedtek, becsületesen tanultak, soha kellemetlenséget nem okoz-
tak s halk egyéniségük miatt talán azt sem vettük volna észre, hogy 
az osztályban vannak. De mily sok keserű panasz, könny volt az 
ilyen tanuló csendes élete azért, hogy öt nem veszik észre! S ki 
tudja, hogy mi raktározódott el évek során abban az észre nem vett 
gyermek-lélekben, aki pedig vágyott arra, hogy tudjanak róla, de 
nem adatott meg neki, hogy tolakodjék, másokat megelőzzön a tanár 
személyéhez való jutásban. Az osztályfőnöki óra utasítása külön fel-
hívja a figyelmet az ilyen meghúzódó, csendes tanulókra, akiknek 
szavát elnyomja a törtetők lármája. 

Nem kis jelentőségű az osztályfőnöki óra hatása szociális szem-
pontból, A régi jó világban oly sok volt az alapítvány, ösztöndíj s a 
jólét korában a jó szívek könnyebben tudtak segíteni a diákon. Akkor 
ismeretlen volt az éhező diák. Ma meg kell ismerkednünk ezzel az 
új típussal is, aki reggeli nélkül jön iskolába s ha éhesen otthonába 
ér, nem jut neki egy falat kenyér (megtörtént eset!). Az iskolák lá-
togatása során mily sok sovány, vézna, sápadt arcú tanulót látunk, 
s mivel ruhája is erősen viseltes, tudjuk, hogy sokat éhezik , . . Oda-
vetett könyöradományokkal nem tudjuk a szociális nyomort meg-
szüntetni. Ezt csak a szívek átalakulása tudja meghozni, S a szíveket 
akarjuk átgyúrni, hogy részvét legyen abban éhező és fázó ember-
társa iránt, az akaratot pedig arra indítani, hogy segítsen. Segítsen 
anyagiakban, jó szóval, jó példával, finom lélekkel, S a szíveknek 
gyúrását már fiatal korban kell megkezdeni, mikor a közömbösség és 
cinizmus kérge még nem oly vastag azon a szíven, hogy a nemesebb 
érzések ne tudjanak oda utat találni. Volt iskola, ahol az I. o, tanu-
lók segítő szövetkezetet alkottak, másutt adománygyűjtő ládákat ál-
lítottak fel, hogy senkit meg ne alázzanak a segítségnyújtással. Mily 
finom gondolkodás! így csak gyermek tud érezni! 

A jelentések még sok és kedves mozzanatról számolnak be, mint 
p, o. kevesebb lett a lopások száma, pedig ezek az utóbbi években 
már félelmes arányokat kezdettek ölteni; kevesebb volt a hazudozás, 
árulkodás stb. A fentiek után ezek a közlések nem is lepnek meg 
bennünket. Nagyobb örömmel közöljük azokat az észrevételeket, me-
lyekkel a szülői ház kísérte az osztályfőnöki óra eredményeit. 

Sok szülőnek nincsen ideje gyermekével foglalkozni, bármeny-
nyire szeretné azt megtenni. Hálálkodva emlegetik, hogy az osztály-
főnöki óra mily sok gondot vesz le e tekintetben vállukról s boldogan 
állapítják meg a jó eredményt, melyet annak az órának tulajdoní-
tanak, melyet gyermekük a legkedvesebb órának nyilvánít. Elismerés-
sel szólnak gyermekeik otthoni viselkedéséről, beszédmodoráról s 
boldogan olvasgatják a tanulók feljegyzéseit, melyeket sokszor titok-
ban szereznek meg, hogy ne zavarják gyermeküket őszinteségében. 



Az órákon folyó etikett-oktatások s bemutatások sok esetben 
pótolják azt, amit a gyermek a szülői házban nem kaphatott meg, sőt 
ő válik a szülők nevelőjévé olyan kérdésekben, amelyekhez a szülő a 
maga társadalmi helyzete miatt nem tudott hozzájutni. 

A tanuló bizalmas megnyilvánulásai, megnyilatkozásai kinyitot-
ták az osztályfőnök számára azt az ablakot, melyen át bepillantást 
nyerhetett a tanuló otthoni életébe, a családi életbe. E bepillantási 
lehetőséggel sok kérdésre megkapta a tanár a feleletet. A kedvetlen 
tanuló csendessége, elszórakozása, figyelmetlensége, néha titokban 
elsírt könnye, máskor pedig nem fékezhető zabolátlansága, semmivel 
sem való törődése, tanulásbeli közömbössége, holott esze vígan bírná 
a munkát, e bepillantásokban megtalálja a kulcsot. Csak igen óvatos-
nak kell lennie az osztályfőnöknek, hogy e bepillantási lehetőséggel 
ne romboljon. S ennek egyetlen megóvó szere a hallgatás. Tudjon 
hallgatni, mélyen hallgatni. Nem szabad a tanuló jelenlétében a nyil-
vánosság előtt tárgyalni, még a név elhallgatásával sem, mert a ta-
nuló azonnal abban a hitben él, hogy róla beszélnek, az ő szomorú 
titkát teregetik ki a nyilvánosság előtt. Hallgatni és vigasztalni. Ez 
a panaceája a züllött családi élet romboló hatásának a tanuló lelkére. 
Ezzel nem fosztja meg magát a tanár attól, hogy diákja tovább is 
bizalommal nyilatkozzék meg előtte. 

Az osztályfőnöki órának van még egy más irányú hatása s ez 
magára az osztályfőnökre vonatkozik. Ugyan ki gondolt volna erre 
is? S megvan a hatása. A tanárt ráeszmélteti nevelő tisztjére. Az 
ismereteknek állandó közlésében, a tanításban valamiképen elsikkad 
a tanárnak nevelő tisztje s jóformán csak egyéniségére redukálódik, 
amely azonban lehet épen nem nevelő értékű is, mert a tudományok-
kal való állandó foglalkozás közben olyan sajátságok alakulhatnak ki 
benne, amelyek nem alkalmasak arra, hogy a tanuló utánozza őket. 
Közismert a filozopterek szórakozottsága, a világtól való elkülönülés 
olyan értelemben, hogy külső megjelenésüket elhanyagolják, az ön-
vizsgálat híján olyan állandó kifejezések, szokások, magatartás ala-
kulnak ki a tanárban, amelyek alkalmasak arra, hogy a tekintélyt 
lerontsák. A nevelés feladatának kihangsúlyozása, ami az osztályfő-
nöki órát életre hívta, arra készteti a tanárt, hogy önmagára is több 
gondot vessen, hogy önmagát állandóan vizsgálja s eltávolítsa egyé-
niségéből azokat a mozzanatokat, amelyek őt nevelő munkájában 
akadályozzák. Az osztályfőnöki óra anyagában a tanár állandóan 
tükörbe néz s a látottakhoz alkalmazkodik. 

A tanárra gyakorolt hatásnak másik megnyilvánulása az, hogy a 
tanár kénytelen olyan kérdésekkel is foglalkozni, olvasmányait arra 
is ki kell terjeszteni, amit az osztályfőnöki óra magában foglal. Ha 
kötelességének híven meg akar felelni, nem merülhet el pusztán 
szaktárgyainak tanulmányozásában, módszeres eljárásának tökélete-
sítésében, hanem gondot kell vetnie arra is, hogy amit egykoron a 
pedagógiában tanult, tökéletesítse, fejlessze. Rákényszerül arra, hogy 
akár folyóiratokból, akár pedig összefoglaló munkából figyelemmel 



kísérje a pedagógia terén megnyilvánult újításokat. Ráeszmél arra, 
hogy a gyermeklélektannak újabban való erős fellendülése nevelő 
munkája számára sok, bőségesen kamatoztatható megállapítást tett 
közkinccsé, amelyek mellett eddig úgy ment el, hogy gondot sem ve-
tett rájuk. A magyar középiskolai tanárság a nevelés kérdéseivel, kü-
lönösen pedig a gyermeklélektannal épen nem foglalkozik számará-
nyának megfelelően, holott az elemi népiskolai tanítók, a polgári is-
kolai tanároknak hivatalos kiadványai szinte telítve vannak ilyen ter-
mészetű tanulmányokkal. így p. o. a munkáltató tanításról a közép-
iskolai tanárok hivatalos közlönyében csak elvétve olvashatunk egy-
egy rövidre szabott cikket, megfigyelést, de legtöbbször olyan megál-
lapításokat, melyek arra engednek következtetni, hogy nem jó szem-
mel nézik ennek a tanítási iránynak térfoglalását. 

Az osztályfőnöki óra szinte elengedhetetlen feltételként kí-
vánja meg, hogy a tanár ne csak név szerint ismerje meg tanítvá-
nyait, hanem egyéniségük szerint is meg kell őket ismernie: meg kell 
állapítania, kinek mire van szüksége, hogy fejlődése összhangzatos 
legyen, s hogy minél jobban megközelítse az eszményt. Arra bírja 
tehát a tanárt az osztályfőnöki óra, hogy a reábízott gyermeklelket 
alaposan megismerje. Meg kell figyelnie munkájában, szórakozásá-
sában, az udvaron, az utcán, az iskolában, egyedülvalóan, társaival 
együttesen, E kívánalomnak teljesítése több életet fog adni munká-
jába, több gyönyörűséget fog nyújtani s megóvja a pusztán szaktár-
gyí egyoldalúságtól s talán nem fog előfordulni az, hogy évekig ta-
nítja tanulóit s mégis csak a noteszből ismeri őket. 

Az osztályfőnöki óra fényesen kiállta a tűzpróbát egy éves 
múltjában, A második évről érkezett jelentések nem rombolják le 
azokat a megállapításokat, melyek az első évben elhangzottak, ha-
nem szinte követelően kívánják, hogy mind a nyolc osztályba nyerjen 
bevezetést épen azon tapasztalatok alapján, melyeket az első év nyúj-
tott. Megvan a remény arra, hogy sikerülni fog olyan óratervet ösz-
szeállítani, amelybe be lehet szorítani ezt az órát mind a nyolc osz-
tály számára. A tanuló szellemi fejlődése folytán a nevelési anyagot 
minden évben másképpen kell megalapozni s egyre mélyebb elvekre 
kell felépíteni, mert folytonosan új anyagot adni nem lehet. Az ú j 
szempontok alkalmazásával el lehet kerülni azt, hogy az óra megszo-
kottá s ennek következtében unalmassá váljék, másrészt pedig az 
egyes tanítási tárgyakat meg lehet szabadítani olyan tehertételektől, 
melyek nem vágnak szorosan az illető tárgyba. Az osztályfőnöki órá-
nak mind a nyolc osztályba való bevezetésével el lehetne érni azt, 
hogy az iskolából kilépő tanuló azonnal bele tudjon illeszkedni a 
mindennapi életbe és birtokába juthat azon kérdések ismeretének, 
amelyek korának társadalmát foglalkoztatják, S ezzel el lehetne ke-
rülni azt a vádat, hogy a középiskola nem az élet számára nevel. 

Befejezőül meg kell említenünk azt, hogy mozgalom indult meg 
arra nézve, hogy a fiú polgári iskolákba ís bevezettessék az osztály-
főnöki óra, amit elvben az illetékes tényezők már el is fogadtak. Az 



órának ebbe a típusú iskolába való bevezetése még nagyobb jelen-
tőséggel bír, mint a középiskolába való bevezetése, mert a tanulók-
nak nagy százaléka olyan környezetből jön, amely nem tudja neki 
megadni azt, amire a jól neveltség szempontjából szüksége van a 
tanulónak, másrészt pedig igen nagy százaléka ezen iskola tanulói-
nak a polgári iskola négy osztályának elvégzése után befejezi isko-
lai tanulmányait. Ehhez a törekvéshez már elhangzott elég hangosan 
az a kívánalom is, hogy a tanítóképző-intézetekbe is vezessék be az 
osztályfőnöki órát. 

A elmondottak után nem mondható vakmerőnek az az állítás, 
hogy az osztályfőnöki óra az utolsó éveknek az iskolák életére vonat-
kozó rendelkezései közül a legszerencsésebb és legéletrevalóbb. 



FIGYELŐ. 

Soproni gimnáziumunk 300 éves jubileuma. 
Kuczogi Marcell. 

300 éves kultúrmunkát ünnepiünk. A Pázmány Péter nyomában 
meginduló katolikus megújhodásnak egyik jelentős állomása volt, mi-
kor a soproni gimnázium alapját Draskovich György győri püspök 
megvetette. 1636. május 2-án a jezsuiták generálisával közli szándé-
kát, mely szerint ,,Isten nagyobb dicsőségére, a lelkek üdvére, és hogy 
a rend iránt különös háláját kimutassa, Sopronban kollégiumot és 
gimnáziumot alapít." A katolikusoknak szomorú helyzetén akart se-
gíteni a püspök. Segítségére siet, hogy a jezsuiták betelepítésével a 
szunnyadó katolikus erőket fölébressze, tettre, új életre keltse, a 
latin iskola alapítása által a katolikusok nevelésére új hajlékot 
állítson. 

Draskovich jól tudta, hogy tervének megvalósításában óriási 
akadályok és nehézségek állják útját. Ügyének támogatására meg-
nyeri Esterházy Miklós nádort, aki kieszközli a király, II. Ferdinánd 
jóváhagyását és jóakaró támogatását. 

Megindult a nagy kultúrharc Draskovich és a protestáns városi 
tanács között, A városi tanács hosszú ellenállás után engedett állás-
foglalásából. A katolikus iskola felállításába beleegyezett, de a je-
zsuiták betelepítéséről hallani sem akart, 

II. Ferdinánd és Esterházy nádor segítségével Draskovich győ-
zött, Sopron külvárosában, a Fövényverem-téren levő Collegiumban 
indult meg az áldásos működés, melynek újabb állomása a nemesi 
konviktus felállítása 1661-ben, majd a jezsuiták beköltözése 1674-ben 
Sopron belvárosába, a Szent György-templom mellé, ahol ma is áll 
a jubiláló gimnázium. 

Midőn Mária Terézia 1773-ban végrehajtotta XIV, Kelemen pá-
pának a jezsuitákat feloszlató bulláját, a majdnem másfélszázados 
nagy és eredményes nevelő-oktató munka egészséges ütőerét szakí-
totta meg. A jezsuiták nevelő és tanító rendszere századokon át ki-
próbált és kiválónak bizonyult módszer volt. Sohasem voltak neve-
lők, akik világosabban látták volna annak a tételnek igazságát: Akié 
az ifjúság, azé a jövő. Egyik jezsuita író mondotta: „puerilis insti-
tutio est renovatío mundi", a gyermeknevelés a világ megújítása. In-
nen van a rendnek szinte utolérhetetlen hatása a múltban épúgy, 
mint a jelenben. Klasszikus ismeretekre építik fel tanításukat, de a 
legfontosabb a valláserkölcsi nevelés. Sohasem tévesztették szem elől 
azt, amiért alapították őket: az egyháztól elszakadt lelkek vissza-
hódítását. 



Ezután negyedszázadon át a Ratio Educationis szellemében fo-
lyik az iskolai munka. Célkitűzése: valláserkölcsös, klasszikus mű-
veltségű, jó polgárokat nevelni, — megfelelő volt. De a sok kísérle-
tezés következtében tanulmányi és fegyelmi tekintetben visszaesés 
állt be. 

A jezsuita-rend eltörlése után a városi plébános vezetése alatt 
volt-jezsuiták és világi papok tanítottak, majd 1776-tól Szent Do-
monkos rendje vette át az intézetet. Áldásos működésük szép ered-
ményt mutatott fel minden téren. Csak egyet akarunk kiemelni: 
hazai nyelvünk a domonkosok alatt talált otthont" az iskolában. 

1802-ben a Szen Benedek-rend telepedett le Sopron városában 
és azóta osztozott a város sorsában, fáradhatatlanul munkálkodott, 
hirdette Isten igéjét, dolgozott a kultúra emelésén, híven teljesítette 
jelmondatát: Ora et labora! 

A Nova Ratió val és Entwurf fal nyolc osztályúvá fejlesztett in-
tézetben csak kitartó munkával lehetett megtartani a jezsuiták egy-
kori színvonalát. A korszellem megváltozott; más célok, más ideálok 
szabtak irányt a nevelésnek. A soproni gimnázium az elnyomatás 
korában német nyelvű volt, tekintettel arra a körülményre, hogy 
Sopronban és környékén oly aránytalan többségben voltak a német 
nyelvűek, hogy szót sem lehetett emelni a német oktatási nyelv el-
len. De a templomban, ha már magyarul nem lehetett, inkább latinul 
énekeltek, csakhogy német énekeskönyvet ne kelljen használniok. 
Legnehezebb volt a helyzetük a kor túlzott és hatásában ma is érez-
hető liberális irányzatával szemben, és nem rajtuk múlott, hogy a 
Kruesz főapáttól eléjük tűzött célt nem sikerült megvalósítaniok. 

A szabadságharc rövid tanulmányi zavarai és az Entwurf néme-
tesítő tanrendszere után az 1883-as törvény új célokat tűzött ki a 
tanítás és nevelés terén. De ez sem vezetett mindenütt eredményre. 
Miután az állam részben elvetette a liberális eszmék boldogító hatá-
sában való hitet és belátta, hogy mily nagy egyéni és nemzetfenn-
tartó értéke van a valláserkölcsi nevelésnek, jobban segítségünkre 
sietett ideális munkánk végzésében. Az 1924. évi XI. t.-c. megalko-
tásában ez a gondolat vezette a kormányfér fiakat. Célkitűzése a 
következő: ,,A tanulót vallásos alapon erkölcsös polgárrá nevelni, 
hazafias szellemben magasabb általános műveltséghez juttatni s a 
felsőbb tanulmányokhoz szükséges szellemi munkára képessé tenni." 
Ez a helyes célkitűzés biztosíthatja csak a magyar jövőt. A háborús 
viszonyok zavarát intézetünk is megérezte. Ezen életre-halálra menő 
világháborúban az ifjúság élénk tudatára jutott annak, hogy azért a 
földért, amelyért őseink ezer éven át véreztek, nemcsak vagyonukat, 
hanem, ha kell, vérüket és életüket is érdemes feláldozni. Nagyobb 
veszély fenyegette a tanári kar tanító és nevelő munkásságát a kom-
munizmus alatt, amikor a jó szellemét, a valláserkölcsöt támadták 
meg. Sopron város és vármegye népbiztosának első teendője az volt, 
hogy a hittanórák kötelező tanítását megszüntette, az osztálytermek-
ben levétette a szentképeket és a feszületeket, megtiltotta, hogy a 
tanulóifjúság a templomba testületileg menjen istentiszteletre. A 



szerzetes tanároktól hittagadást követelt. A bencés tanárok a vég-
zetes erkölcsi és szellemi támadást bátor hitvallásukkal legyőzték; 
tanítványaik közül is csak kevesen feledkeztek meg azokról az elvek-
ről, amelyeket tanáraik véstek szívükbe. A forradalmi idők lezajlása 
után zavartalanul folyik tovább a magyar jövő munkásaínak kitartó 
nevelése. 

Meghatódott szívvel állunk a 300 éves szentély kapuja előtt. 
Hány ezer és ezer if jú előtt nyíltak meg ezek a kapuk, hányszor zá-
rultak be a ballagó véndiákok mögött. Szent falak, nagy feladat vár 
rátok, amióta szétdarabolt hazánk határmesgyéjén őrt álló katoná-
jává váltatok a magyar nemzetnek és kultúrának, örömmel dobban 
össze a 300 éves jubileum alkalmával a szélrózsa minden irányá-
ból sok ezer tanítvány, szülő hálatelt szíve. 



Á i űj "Egyetemes történet" ókora.1 

Dr. Csóka Lajos. 

A már nagyon érzett hiány pótlására vállalkozott a Magyar 
Szemle Társaság, mikor elhatározta az új Egyetemes történet ki-
adását. Az utolsó enemű összefoglalás ugyanis — a kilenckötetes 
Nagy Képes Világtörténet — egy emberöltővel ezelőtt, a századfor-
dulón jelent meg s azóta már elavult, Ennek az elavulásnak az oka 
természetesen nemcsak az, hogy azóta annyi új anyag jutott a kuta-
tók kezébe, hogy nem egy kérdésben a régi felfogás lényegesen mó-
dosult. A második, nem kevésbbé fontos ok az, hogy azóta a mi fel-
fogásunk, világnézetünk is sokban módosult. Prohászka Ottokár már 
akkortájt észrevette, hogy „fordul a szél". Márpedig ha minden kor-
nak megvan a monumentum állításának a vágya — hogy Kerényi 
Károly kifejezését használjuk —, akkor minden kor a saját értékeit 
kívánja megörökíteni ezen a histórai monumentumon. Azt igyekszik 
továbbadni a jövőnek, amit értékesnek, lényegesnek talált a jelen-
ben, de ennek megnyilatkozását keresi különös érdeklődéssel a múlt-
ban is. A harmadik ok pedig, mely szintén sürgette ezen szintézis 
megjelentetését, az, hogy korunk monumentumának egyik oldala már 
készen áll, A magyar közönség már második kiadásban, alig remélt 
érdeklődéssel olvassa Hóman és Szekfü Magyar történetét. 

Mielőtt tulajdonképení tárgyunkra térnénk, még egy megjegy-
zést szeretnénk előrebocsájtaní, A szerkesztés kérdését. Az I, kötet 
nyolc ókori specialista tudós munkája, a következő 3 kötetet viszont 
egy-egy szakember írja. Az I. kötet hangsúlyozza az előszóban, hogy 
a sok szerző munkája eredményeképen a mű sokoldalú lesz és ál-
lítja, hogy az ókor történetének ez a többféle oldalról való megvilá-
gítása egyenesen követelmény. Ámde itt tulaj donképen nem egy-egy 
korszakot világítanak meg a szerzők különféle szempontból, hanem 
ki-ki a maga korszakát rajzolja meg egyéni színekkel, így aztán a 
kép valóban sokszínű lesz, de nem harmonikus. Mikor — mint a 
jelen esetben — a nagyközönség számára készül az összefoglalás, 
akkor nekünk célszerűbbnek látszik a következő (Közép-, Űj- és 
Legújabb kor) kötetekben alkalmazott eljárásmód. Ez esetben a kép 
nem lesz ugyan annyira színes, annyira egyéni, de több lesz benne 

1 Egyetemes történet négy köte tben, A Magyar Szemle Társaság megbízá-
sából szerkeszte t ték: Hóman Bálint , Szekíű Gyula, Kerényi Károly — I. Az 
Ókor története. Szerkesz te t te Kerényi Károly . XVI—704, 
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az egység és arány. Ezek pedig a „művészi" monumentumnak is nél-
külözhetetlen elemei. 

A következőkben az „Ókor történeté"-nek nem tartalmi vázát 
fogjuk adni — hisz ez úgyis eléggé ismert előttünk —, hanem inkább 
a szerzők egyéni vonásait, eljárásmódjuk sajátságait fogjuk figye-
lemmel kísérni. 

„Egyetemes" vagy „világ"-történetünk első kötete igazában csak 
a mediterrán, vagyis a Földközi tenger-melléki kultúrák ókori fejlő-
dését tartalmazza. Az ehhez szükséges őskortudományi bevezetést 
ifj. Gallus Sándor tömör összefoglalásában olvassuk. A két folyami 
— nílusmenti és a mezopotámiai — kultúrát Egyiptom és Elő-Ázsia 
címen orientalistánk, Dávid Antal ismerteti. Helyesnek találjuk, hogy 
a szerző e két kultúrterület háromévezredes történetét nem egymás 
után — mint korábban tették —, hanem egymás mellett tárgyalja. 
Munkájában csakhamar kitűnik, hogy melyik területen mozog ottho-
nosabban. Míg Egyiptom történetében túlnyomó részben az egymást 
felváltó fáraó-dinasztiák politikai tevékenységét vázolja, addig a ba-
biloni és az asszír történetnek nem egy része megkapó ábrázolást 
nyer. Elég csak pl. Hammurápi korának (Kr. e. 1955—1913) jogi, 
társadalmi, gazdasági és vallási viszonyainak rajzára utalnunk. A 
zsidók története is megkapja a megfelelő keretet. Helyesen hangsú-
lyozza Dávid, hogy e nép vallási téren fejtette ki történeti hivatását. 

Az ókor történetéből a görög és a római korszak érdekel ben-
nünket a leginkább és nem is érdektelenül. Tudjuk, hogy a görög 
szellem műveltsége meggyarapodva a római joggal és államszerve-
zettel: a mai európai kultúrának egyik legértékesebb alkotója. Mert 
a görög inkább az ideális világban, a szellemi birodalomban alkotott 
páratlant, a római viszont a gyakorlati életben, az anyagi, a földi 
birodalomban ért el rendkívüli sikereket: ezért a két nép történeté-
nek szemlélésénél e két irányt állandóan figyelemben kell tartanunk. 

Hornyánszky Gyula a szociológus szemével kutatta a görögség 
történetét. Nem annyira a polis, a városállam, érdekli őt, mint in-
kább a társadalom. Előadásában nem annyira a dinamikus, mint in-
kább a statikus elemek domborulnak ki, A történések, az események 
helyett inkább az általuk létrejött állapotokat, intézményeket vizs-
gálja. így pl, a Spárta jövője szempontjából oly igen jelentős mes-
seniai háborúkat ép hogy csak említi, de részletesen tárgyalja az 
ezek következtében létrejött politikai, illetőleg társadalmi változáso-
kat, Az anyagi, a gazdasági tényezők bizonyosfokú elhanyagolása ál-
lapítható meg pl. a peloponnézoszi háború okainak magyarázatánál. 
Perikies korában Athén és Spárta között nemcsak politikai, hanem 
igen éles gazdasági ellentétek ís voltak. Athén az ő tengeri hatalmá-
val elsősorban gazdasági téren akarta megtörni Spárta és a dórok 
hatalmát. 

Ezt a tanulságos és egyéni színezetű munkáját azonban nem fe-
jezhette be Hornyánszky. A kezéből kihullott tollat Kerényi Károly 
vette fel és Athén földi birodalmának bukását és szellemi birodal-



mának kibontakozását már ő rajzolta meg. Kerényi a mellett, hogy 
szintén kitűnő filológus, a klasszikus vallástörténet specialistája. Ez 
a körülmény már előre is utal arra, hogy ő szellemtörténész, még-
pedig nemcsak módszere, de tárgya tekintetében is. így mikor azt 
írja, hogy ,,az Akropolís építészeti és szobrászati alkotásai, Sophokles 
tragédiája és az aristophanesi költészet: ezek a mi számunkra az 
athéni lét művészi formát öltött teljessége" — akkor ő nem adja 
Mnesikles Propylaion-jának, Pheídías Pallas Athene-jének vagy 
tragédiák és komődiák elemző leírását, hanem kutatja azt az athéni 
szellemet, mely ezeket az alkotásokat létrehozta, mely alkotások an-
nak a szellemnek megjelenési formái. De Kerényi előadásának nem-
csak a tartalma, hanem a formája is gyakran újszerű s követése ezért 
komoly figyelmet kíván. Máskor viszont a költői lendület — törté-
netírásunkban eleddig szintén szokatlan hang — ad új színezetet 
tárgyalásmódjának. így pl. Attikáról, „mely tisztára görög föld — 
a leggörögebb talán —", a következő leírást olvassuk. ,,A délelőtti 
nap ragyogásában alámerül, szinte eltűnik s az előrehaladó dél-
utánnal merül fel újra, teljes, hamvas szépségében akkor, amikor a 
napnyugta ibolyaszín visszfényében fürdik. Ibolyaszín a hó vissz-
fénye is, amely télen olykor, futólag, a sík területeket is elborítja s 
ez az uralkodó színe a virágoknak, amelyek az elpárolgó hó nyomá-
ban, gyakran mellette már, birtokukba veszik," E sorok egyébként a 
bevezetésben emlegetett többféle megvilágításra is jó például szol-
gálnak, ha megtekintjük még azt a képet is, melyet Hornyánszky raj-
zolt Attikáról. „Hellas és a szegénység — Herodotos megállapítása 
szerint — mindenkor együtt nevelkedtek." Ám „a viszonylag nagy 
területű Attika nem tartozott a legterméketlenebb részek közé: ha 
búzát kevésbbé, árpát helyenként tisztességgel hozott," 

A 4. század történetét „A makedón birodalom" címen Kührstedt 
Ulrik foglalta össze, aki Kerényinek a magas régiókban mozgó elő-
adása után az eseménytörténet egyszerű hangját szólaltatja meg. 
Végigvezet bennünket a görög hegemóniáért folytatott harcok soro-
zatán; előttünk látjuk, miként valósul meg ez a görög egység a ma-
kedóniai Fülöp vezetése alatt s elkísérjük hódító útján Nagy Sán-
dort egészen a Hydaspesig, És mégis mennyi hiánya tűnik fel e tör-
ténetnek! Az előző fejezetekben megmutatta Kerényi, hogy a görög-
ség, különösen az athéni, mennyire az ideális világ, a szellemi biro-
dalom számára dolgozott. Ennek egyik legkiválóbb szemléltető je le-
hetne az a Demosthenes, aki erejét és életét áldozta azért, hogy a 
görög kultúrát megmentse a barbár makedónoktól. Kahrstedt szerint 
Demosthenes csupán egy megvesztegetett fantaszta volt, tágabb látó-
körű ellenfelei pedig reálpolitikusok. De Nagy Sándor páratlan egyé-
nisége és hatalmas alkotása sem talált méltánylóra szerzőnkben, A 
világtörténet ezen kimagasló triászának mégis a harmadik tagja járt 
a legrosszabbul: Aristoteles, Nemcsak a mű névmutatójából hiányzik 
Aristoteles, de még „A 4, század szellemi élete" című fejezetből is 
kifelejtették! 



A jelen kötet harmadik részét Róma története képezi. Első fe-
lét Altheim Ferenc írta meg, ki nagy tudással és kitűnő érzékkel vá-
zolta a római állam és birodalom kialakulását. Szinte szemünk lát-
tára tör elő a Möns Palatinus-on a Földanya méhéből az a forrás, 
mely kemény ellenállások legyőzése után folyammá izmosodott, de 
aztán partjaival együtt sodrát is vesztve, egyes helyeken kezd már 
posványosodni. A fejlődés határát a pydnai csatában (Kr. e. 168.) 
látja a szerző. Az utolsó ellenség legyőzésével felszabadult erők ez-
után már önmaga ellen fordulnak. Megkezdődnek a polgár-, majd 
pedig a védőháborúk. A vallási és általában a szellemi élet ismerte-
tésében a görög hatás rendkívüli fontosságát hangsúlyozza. A mate-
riális erők méltatása azonban — még a Grachusok korának tárgya-
lásában is — több figyelmet érdemelt volna. 

A hetedik munkatárs, az amerikai Scott Kenneth csak néhány 
oldal megírásával vett részt a mű megteremtésében. Az actiumi csa-
tával (Kr. e, 31.) végződő polgárháborúk 50 esztendejének esemé-
nyeit foglalta össze. 

A császárkor történetét Kornemann Ernő írta meg, illetőleg az 
erről írt könyvének magyar fordítását találjuk kötetünkben. Mert 
műve nem a nagyközönség számára készült, nem is hisszük, hogy 
annak igazán megfelel. 6 évszázadot felölelő története lényegében 
Róma politikai, főleg külpolitikai eseményeit kíséri figyelemmel. Tár-
sadalmi és gazdasági vonatkozásban vajmi kevéssel gyarapszik isko-
lás ismeretünk. A kötet ezen részét mégis a vallási téren kell a leg-
súlyosabban kifogásolnunk. 

Jézus Krisztus történetalakító szerepét még a hitetlen historikus 
sem tagadhatja. Nincs tehát mentő körülmény, mely a Róla való 
hallgatást az ,,Ókor történeté"-ben megmagyarázhatná. Ha a keresz-
tény magyar közönség ismeri is Jézus Krisztus életét az evangéliu-
mokból, joggal keresi azt a megfelelő világtörténeti keretben is. Az 
ő élete és alkotása fölött nem lehet elsíklani azzal az egyetlen ellen-
tétes mellékmondattal, hogy Seneca filozofálásával „egyidőben azon-
ban (a názáreti) Jézus tanítása is megtalálta az utat a tömegek 
lelkébe". 

De az Egyház sem talál nagyobb méltánylást Kornemann kato-
líkusellenes előadásában. Felfogása szerint ,,az uralkodó volt az egy-
ház feje is, bár nem de iure, csak de facto". Az ő jóvoltából most 
már a magyar köztudatban is megindulhat hódító útjára az új német 
pogányságban közismert felfogás, hogy az Istenember vallása — a 
,,Kelet" vallása, mely megrontotta, elfajulttá tette az ősi (görög, 
germán, turáni stb,) vallást, Julianus Apostata idejében ugyan még 
a „Kelet vallása győzött Hellas fölött", de később már csak „a csata 
közben kitört bóra és egy ellenséges alvezér árulása" mentette meg 
a pusztulástól. Mommsenre támaszkodva aztán azt is elmondja a 
tőlünk oly idegen világnézetű tudós, „hogy a kereszténység Afriká-
ban lett világvallássá. De Ambrosius (t, i. Szt, Ambrus) milanói pá-
pasága jelzi a kezdődő ellentétet is . . ." Végül még azt is megtud-
juk az új magyar világtörténetből, hogy „Karthago püspöke egyedül 



volt a római pápa komoly ellenzéke, bár a Péter apostol örökéről 
szóló tanítás az afrikai iskolában (Cyprianus) keletkezett." 

Mert a mû nagyobbik része németből készült fordítás, azért nem 
fejezhetjük be ismertetésünket a nélkül, hogy néhány szóban meg 
ne emlékezzünk a fordítók munkájáról is. Nekünk úgy tetszett, hogy 
Altheim műveinek a fordítása jobban sikerült, mint Kornemanné. Az 
első könnyed, magyaros; igaz, nem ritkán a hűség rovására. A máso-
dik többször nehézkes és idegenszerű, Hogy e téren is lesz a műben 
javítani való, azt néhány példán fogjuk igazolni. 

Értelemzavaró sajtóhiba a samnis helyett (459) „semmis" hadi-
rend (V. ö. Altheim: Die Epochen der römischen Geschichte, 202: 
samnitische Heeresordnung.). Szokatlan elírás (678) az „isteni állam" 
a Szt. Ágoston-féle Civitas Dei, Gottesstaat értelmében. (V. ö. J. 
Vogt und E. Kornemann: Römische Geschichte, 130.), Mily némete-
sen bonyolult aztán ez a mondatszerkezet (641): „Azonban mikor 
uralomra lépett, csak Marcust, 145 óta Faustinának, a császár leá-
nyának férjét emelte, Hadrianus példáját követve, mint Caesart 
maga mellé." Német eredetije így hangzik (Kornemann, i. m. 85.) : 
„der aber, zur Regierung gelangt, nur den Marcus, der im Jahre 
145 mit der Kaisertochter Faustina vermählt wurde, als Caesar ne-
ben sich nach dem Vorbilde Hadrians kreierte." A szabad és téves 
fordításnak jellemző esete a következő (595) : „Epikuros filozófiáját, 
aki szerint az istenek egy boldog átmeneti világban élnek, . . . a leg-
kiválóbbak vallották épen a korszak elején." Altheim ezt eredetileg 
(Röm. Religionsgesch. III. 68.) így fogalmazta: „Epikurs Philoso-
phie, die sie (sc. Götter) in ein seliges Zwischenreich. . . verwies, 
konnte gerade zu Beginn der Epoche die Besten zu ihren Anhängern 
zählen." A szerző nem minden gúny nélkül mondotta, hogy Epikuros 
filozófiája az isteneket a világok közti boldog űrbe utalta. A Zwi-
schen-reich, latínul (pl. Cicerónál) inter-mundia, nem átmeneti vilá-
got, hanem az epikureista felfogás szerint a világok közt lévő ürt 
jelenti. 

Ismertetésünket befejezve megjegyezzük, hogy ezen részletes 
kritikánkat az tette indokolttá, hogy az „Egyetemes történet" ezen 
kötetének mostani formáját sem Hóman Bálint, sem Kerényi Károly 
az előszavukban nem tekintették befejezettnek. Ha tehát a munka 
folytatódik, akkor tán e néhány szerény megjegyzésünk is hozzájá-
rulhat ahhoz, hogy „keletkezhessék művészi magyar monumentuma 
az ókornak". Mert a mostani bizony még nem az. 



Harmadik Birodalom 
Dr. Vanyó Tihamér. 

Harmadik Egyház, 

A svájci Vita Nova kiadóvállalat az egyetemes keresztény szel-
lemnek és társadalmi felfogásnak megfelelő nagyszerű kiadványsoro-
zatban foglalkozik korunk új társadalmi és politikai jelenségeivel. Az 
eddigi írók közt méltó feltűnést keltett a bolsevizmusról és a hitleriz-
mus egyházpolitikájáról írt tanulmányaival Gurian Valdemár, aki 
már a francia katolicizmusnak multszázadbeli politikai és társadalmi 
eszméiről korábban írt nagy művével is bebizonyította ily természetű 
kérdésekben való igazi avatottságát. A német egyházi viszonyokról 
(Der Kampf um die Kirche im Dritten Reich2, Luzern, 1936, 124 1.) 
írt munkája elején jól megalapozott szemléletet ad a katolicizmusnak 
és protestantizmusnak a német nemzethez való viszonyáról az újkor 
századaiban, egészen Hitler uralomra jutásáig. Majd rátér könyvé-
nek igazi tárgyára, mindazon kísérleteknek és rendelkezéseknek is-
mertetésére, amelyeknek célja a Harmadik Birodalom kiegészítése és 
logikus folyományaképen létesítendő Harmadik Egyház, amely a hit-
lerista állam engedelmes és alkalmazkodó szolgájaként egyesítené 
egyetlen lelki közösségbe a németséget. A szerző részletesen foglal-
kozik Hitlernek a Mein Kampf-ban és egyebütt megnyilatkozó val-
lási felfogásával, s arra a végső eredményre jut, hogy Hitler szá-
mára a kereszténység a zsidó természetnek megfelelő erőszak által 
az északi népekre rákényszerített másvilági vallás, amely ugyan ad-
dig, amíg hisznek benne, hozzásegíti az embert a lét küzdelmeiben 
való megerősödéshez; de semmiképen sem szabad az evilági dolgok 
irányításába, főleg a germánoknál, beleszólnia. Kerrl, a Hitler által 
kinevezett vallásügyi miniszter ezt úgy fejezte ki, hogy ,,az egyház-
nak az élet gyakorlati dolgaihoz semmi köze". Gurian végzetes téve-
désnek mondja azok vélekedését, akik azt hiszik, hogy a keresztény-
ség igazi ellenségei az új német pogányság különböző képviselői és 
irányai, s hogy ezeknek vezéri szóra bekövetkező csítítása vallási té-
ren aratott győzelemként könyvelhető el. Szerinte a kereszténység-
nek voltaképeni ellensége maga Hitler, aki a némethitmozgalomtól 
független kultúrpolitikájával céltudatosan, bár jelenleg még álcázva, 
tör az összes németeket magában foglaló, nemzetiszocialista eszmék-
től átitatott Harmadik Egyház megalapítására. Erre még most nem 
látja érettnek a népet, s ezért — miként olykor a súlyos betegnek 
sem mondják meg hozzátartozói az igazságot (e hasonlat nemzetiszo-
cialista ajakról hangzott el!), akként ő ís egyelőre a pozitív keresz-
ténység hangoztatását használja palástolt üzelmeínek színfalaiul. 



Gurian részletesen ismerteti ennek a nagyarányú tervnek eddig 
megvalósított részeit, A protestáns egyház kebelében a nemzetiszo-
cialista érzelmű ú. n. Mnémetkeresztények" szolgáltak rohamcsapa-
tul s a támadás három hullámban, 1933-, 1934- és 1935-ben zajlott 
le. Az elsőnek eredményeként Müller Lajos németkeresztény evan-
gélikus lelkész, Hitlernek protestáns egyházi kérdésekben bizalmasa, 
természetesen felsőbb, fenyegető nyomásra, birodalmi püspökké vá-
lasztatott, s ezzel megindult a 28 evangélikus egyház egységesítése. 
A második támadás célja az országos egyházaknak közvetlenül a bi-
rodalmi püspök igazgatása alá rendelése lett volna, de Müllernek e 
téren tett erőszakos intézkedései a hitvalló nép ellenállásán részben 
megtörtek. A harmadik támadást Kerrlnek birodalmi egyházminisz-
terré történt kinevezése s a vitás evangélikus egyházjogi kérdések-
nek tekintélyi úton való elintézését elrendelő birodalmi törvény je-
lenti. Ezzel az evangélikus egyházak minden jogi alapját szétrombol-
ták. Ezekkel a veszélyekkel szemben az evangélikus egyházban meg-
indult az önvédelmi szervezkedés, amely előbb a Lelkészi Szükség-
szövetségben, majd az ú. n. Hitvallásos Egyházban (Bekennende 
Kirche) jegecesedett ki, amelynek lelke a kiváló református teológus, 
Barth Károly volt, aki utóbb azonban kénytelen volt a számára Né-
metországban tarthatatlan helyzet következtében Svájcba távozni. 

A katolikus Egyházzal szemben eleve nem lehetett az evangé-
likushoz hasonlóan eljárni, mert szervezete és Rómával való kapcso-
lata ezt nem engedte. A katolikusok körében is alakult ugyan egy 
a Német Keresztényekhez hasonló hivatású, de sokkal kisebb méretű 
csoport, a Katolikus Németek Munkaközössége, von Papén vezetése 
alatt. Ennek tagjai a „konzervatív katolicizmust" vallották a magu-
kénak s azon voltak, hogy a hitlerizmusnak a katolikusok közt na-
gyobb népszerűséget biztosítsanak. Több katolikus nagygyűlésen ís 
szóhoz jutottak. De működésük nem járt különösebb sikerrel s 1934 
őszén feloszlatták őket. 

A nemzetiszocialisták a katolicizmus ellen indított támadásaik 
alkalmával mindig éles különbséget tesznek az ú. n. politikai és val-
lásos katolicizmus között, s míg az előbbit gyökerestül kiirtandónak 
vallják, az utóbbinak biztosítják pártfogásukat. De amikor a politikai 
katolicizmus a Centrum-párt feloszlatásával megsemmisült, a nem-
zetiszocialisták ezzel még korántsem voltak megelégedve s mindig 
újabb és újabb alakban vélték megjelenését megállapíthatni. A kor-
mánynak a katolicizmus elleni harcát általában az jellemzi, hogy 
óvatosan ügyel arra, nehogy a vallás ellen való fellépésnek lássék. 
A leplezett célt álcázott fegyverekkel akarja elérni. 

A nemzetiszocialisták uralomra jutása után az Egyház részben 
az 1918-ihoz hasonló helyzetben találta magát, azzal a különbség-
gel, hogy az érdekeiért síkraszálló pártot csakhamar elvesztette, s 
most már nem egy párton keresztül, hanem közvetlenül állt szem-
közt az állammal, illetve az államot megtestesítő mindenható párt-
tal. A kezdet eléggé vígasztalónak volt mondható. A konkordátum 
látszólag még a réginél ís jobb helyzetet ígért az Egyháznak s a fe-
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lelős vezetők részéről a jóindulatnak bizonyos jelei sem hiányoztak. 
Igaz, hogy maradtak még olyan nyitott ajtók, így elsősorban a ka-
tolikus szervezetek, egyesületek kérdésében, amelyeket a kormány 
utóbb a konkordátum szellemével ellentétben, minden római és 
püspöki tiltakozás ellenére, a maga céljaira alaposan kihasznált, 

A katolicizmus elleni fellépésnek két korszakát különböztethet-
jük meg. Az elsőben a nemzetiszocializmus arra törekedett, hogy a 
német katolikus egyházat iránta való állásfoglalásának módosítására 
bírja. Ez annyiban sikerült ís, hogy a német püspöki kar a vallás-
erkölcsi tévedések elítélésének fenntartásával a mozgalom ellen ko-
rábban kiadott általános tiltó intézkedéseinek és figyelmeztetéseinek 
érvényét megszüntette. Évről-évre kiadott határozott hangú pásztor-
leveleiben nem szűnt meg azonban a mindig újra felmerülő aggályos 
tünetekkel szemben a katolikus álláspontot apostoli bátorsággal hir-
detni. A második korszakban a közéletre gyakorolt katolikus befo-
lyásnak fokozatos háttérbeszorításával találkozunk. De igazi nyílt 
szakításra sehol sem kerül sor, s a kormány állandóan ügyel arra, 
hogy a sok-sok tűszúrás, sőt a sokkal súlyosabb határsértések is fe-
lelőtlen tényezők által életrehívott mellékeseményeknek tűnjenek fel. 
A Saar-vidékí népszavazás megtörténtével az ellentétek még job-
ban kiélesedtek, Most már nem volt szükség a katolikusok rokon-
szenvére, Megkezdődtek a világi papság és a szerzetesek ellen indí-
tott hírhedt devízapörök, a „romlott" kolostori és egyházi erkölcsök 
elleni hadjárat, megint azzal a szépen hangzó jelszóval, hogy csak 
az egyház kebelében fellépő „romlással" szállnak szembe, míg az 
igazság és erkölcs útjain járó hívőknek hajuk szála sem fog meg-
görbülni . . , Azóta újra erősebb lett a politikai katolicizmus szerin-
tük még fennálló maradványai ellen viselt harc, amelynek célja min-
den katolikus jellegű külön szervezkedésnek végső megfőjtása. To-
vábbhalad a közélet „elfelekezetlenítésének" irama, s a múlthoz mér-
ten egyre inkább elkülönül a két szembenálló arcvonal és egyre pa-
lástolatlanabbá válik a küzdelem. 

Ha Gurían ellen némíképen fel is merülhet a külföldre menekült 
német centrumpárti író elfogultságának vádja, amilyen irányzatos-
ságot könyvének messze a napi politika felett álló hangjából ugyan 
nem lehet megállapítani, viszont éppen a német közelmúltnak köz-
vetlen ismerete és a részben még most is fennálló személyes kapcso-
latok rendkívül emelik tanulmányának értékét. S ha a nemzetiszocia-
lista Németországról külföldön megjelent műveket sokszor nem is le-
het az egyedülvaló igazságnak, hűvös tárgyilagosságnak és az ellen-
felet is megbecsülő nyugodt előkelőségnek mértékével mérni, minden-
esetre üdvös figyelmeztetéssel és szemhatártágítóul szolgálnak azok-
nak. akik személyi rajongástól és megvesztegetően csillámló rend-
szer-sallangoktól függetlenül az egyetemes keresztény jóakarat, 
megértés, igazság és erkölcs szemével nézik a történelmet. 



KÖNYVEK. 

Vallástörténet. 
Dr. Kühár Flóriss Egyetemes vallástörténet. I. (Szent Is'tván könyvek, 

123—24, sz.) Budapest, Szent István-Társulat . 1936. 343 1. Ara 4.80 P. 
Kühár egyetemes vallástörténetének első kötete három részre tagozódik. Az 

első a vallástörténet bevezető alapkérdéseit foglalja össze. Szól tehát a vallás-
történet fogalmáról, tárgyáról, feladatairól, problématikájáról , a vallástörténet fel-
dolgozásáról a múltban és jelenben, korunk vallástörténetének főirányairól és 
módszereiről, külön fejezetet szentelve az eddig legjobban alkalmazható kul tú-
ratörténeti módszernek. A második rész az ősnépek és őstörténelem vallását, 
isteneszméjét, vallási gyakorlatait s az ezekhez gyakran hozzája tapadó, de nem 
a vallás természetéből szükségszerűen kibontakozó, sőt a vallást sokszor a fel-
ismerhetetlenségig eltorzító alakulásokat (babona, varázslat, előjelek, jövendö-
lés, t í toklátás) , szellemhitét, halottkultuszát, a természetkultusz kezdeteit és 
okait, az ember és állat kapcsolódását (totemizmus és jelentősége), a vallás és 
társadalmi berendezés kölcsönös viszonyát, az őstörténet, mithosz és mese ki-
alakulását, valamint a vallással összefüggő anyagi kul túra fejlődését muta t j a be 
legtöbbször egy-egy leginkább kifejező imádság, himnusz, szertartás, mese, mi-
thosz közlésével, A harmadik rész a kihalt nagykultúrák (Bábel és Asszur, iráni 
vallások, Mani és tanrendszere, Sziria, Fönícia, Kánaán, Kisázsía, Egyptom) is-
tentanát, teremtéstörténetét, a törvényre, erkölcsre, bűnre, bűnbánatra, halá l ra , 
másvilágra vonatkozó nézeteit, istentiszteletét, temetési szokásait, vallást a lakí tó 
tényezőit, vallási elfajulásai t vázolja. 

A szerző nagy olvasottsággal rendelkezik. Józan mérséklete azonban ügye-
sen kiválogatja a legfontosabb elemeket s ezek köré csoportosít ja a történeti , de 
egyszersmind lélektani és bölcseleti szempontból is jelentős részleteket, hogy 
az összkép, az áttekintés a részletek túlzsúfoltságának ködében el ne mosódjék, 
hanem éles vonalakban kidomborodjék és egyúttal eleven is legyen. E módszer-
rel sikerül neki nemcsak az egyes korok lelkét feltárni, hanem szinte drámai 
erővel megjeleníteni. Bár nem sa já t kutatásainak eredményeit dolgozza fel, ha-
nem mások megállapításaira támaszkodik, krit ikai éleslátással mégis mindig 
ellenőrzi és felülbírál ja a sokirányú kuta tások megállapításainak és okfej tései-
nek megbízhatóságát s így összefoglaló munkájával olyan összetartó alapot te-
remt, amelyen a további részletek után érdeklődők nyugodtan elindulhatnak és 
újabb kuta tása ik gondosan megrostált! eredményeit szervesen egybeilleszthetik. 
Kr i t iká jának elfogulatlanságára jellemző, hogy bár e l fogadja a kul túratörténet i 
módszert, kisebb elsíklásaira, hiányaira és eddigi adatgyűjtésével még tel jesen 
biztosan ki nem mondható eredményeire is bá t ran felhívja olvasói figyelmét. 

Könnyebb megértés és áttekintés végett azonban a vallás problématikájáva! 
foglalkozó rész nagyobb tagozást érdemelt volna, nyomdatechnikai úton is jobban 
kiemelve a főbb szempontokat, A beosztás szervessége ennek a fejezetnek he-
lyét inkább közvetlenül a vallástörténet tárgyköre és feladatai után jelöli ki, 
mint a bevezető rész legvégére. A könyv függelékében adott irodalmi útmutatás-
ban szeret tük volna az egyes művek megbízhatóságának rövid kritikai jellemzé-
sét is látni, hisz Kühár könyve nem a szakemberek, hanem a művelt nagyközön-
ség számára készült. Bár már e kötetben is rá-rávilágít a megtárgyalt vallások 
egy-egy részletének kölcsönös összefüggésére, a II, kötet végén reméljük ezek-
nek az összefüggéseknek szerves rendszerbefoglalását, áttekintését, mert csak így 
lehet elkerülni a vallástörténet kaleidoszkópszerűségét. 

Dr. Hegyi Dámján 



Vallásbölcselef, 
Dr. W. Keilbach: Die Problematik der Religionen. Eine religionsphiloso-

phische Studie mit besonderer Berücksichtigung der neueren Religionspsychologie. 
Paderborn, Schöningh. 1936, 271, 1, 

Sok ember lelkét kínozza az a nehéz kérdés, honnan, miért az a sokféle 
vallás, mi okozza még az egy és ugyanazon tőnek is annyiféle ha j t á sá t ? Pedig 
ha csak egyféle val lás volna, annyi számtalan egyéni és világtörténeti válság 
nem szakadt volna az emberiségre és annyi társadalmi, politikai és gazdasági 
kérdés megoldása majdnem játszi könny edségűvé alakult volna. Er re a kér-
désre a tudományos szakirodalomban még eddig nem hangzott el a t isztán erre 
szánt felelet, ha mind já r t a különböző irányú szakirodalomban többé-kevésbbc 
részleges válaszokat i t t ís, ott is fellelhetünk, Keilbach könyve ezen a téren út-
törő munka, A sokfé le szempontból adható válaszokat -nem széttagoltságukban, 
hanem összefüggő gyökerükben iparkodik megfogni, egységes rendszerbe foglalni. 
A legszükségesebb bevezetésen és rövid befejezésen kívül két főrészben nyo-
mozza a vallási széttagoltság szerteágazó gyökérszálait . Az első részben a mo-
dern lélektan megállapításai a l ap ján a vallási alapélmény elemeit, m a j d pedig, 
a gyermek- és i f j úko r Isten-fogalmának sajátosságait , a környezetnek alakító 
behatásait és a felnőtté-serdülés korának ú jonnan felmerülő és kiszélesülő 
vallási problémáit és differenciáló befolyásait vizsgálja, A második rész a val-
lási különféleség metafizikai feszítő erőit az ember-lét végességében, korlátoltsá-
gában, nevezetesen pedig a gondolkodás és szabad akarás alanyiságában, továbbá 
a végső cél szintén sokféle felfogásában, a bűn mivoltának erősen egyéni szine-
ződésű megállapításában l á t j a érvényesülni, Mivel azonban a szerző nem egy he-
lyen kénytelen módszerének helyességét is védeni, igazolni, sokszor bővebb ki-
fe j tés helyett csak röviden mutathatot t rá a széttagozódás egyes nagyon is fon-
tos okaira s a feldolgozott tárgy a szűkre szabott kereteket szinte szétfeszíti. 
Bár tehát még szélesebb kiegészítésre szorul, így is a lapos és kiváló munkát kö-
szönthetünk benne. Ha nem is hitvédelmi célokat tűz ki, a katolikus hitvéde-
lem számára is n y ú j t hasznos kiinduló és támasztó pontokat. Közvetve pedig iga-
zolja a kinyilatkoztatásnak nemcsak megfelelőségét, hanem egyszersmind szük-
ségességét is abban a mértékben, amint azt a katol ikus Egyház körvonalazza. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Bölcselet. 

P. Cathala: Sancti Thomae Aquínatis ín Metaphysícam Aristotelis com-
mentaría. Editio tert ia, Marietti, Taurini (Italia), pag. 798, 

A mult század metafizikaellenes, sőt ál talában fílozófiaellenes áramlatai után 
manapság ú j ra kezdik elismerni a metafizika mint tudomány létjogosultságát már 
a modern fi lozófiában is, Ennek a nagylendületű metafizikai törekvésnek akar 
P. Cathala szolgálatot tenni azzal, hogy Aqu. Szent Tamás híres kommentár jai t 
Aristoteles főművéhez, a metafizikához kiadassa. Ezen Aristoteles-magyarázat 
a Szent Tamás kommentárok régebbi kiadásaiból a legjobb és legvilágosabb szö-
vegeket hozza, úgyhogy a kommentár inkább eklektikus, mint kri t ikai jellegű. 
A könyvet a végéhez csatolt index ré rum teszi még használhatóbbá a metafizikai 
tanulmányok elmélyítésében. 

Carbone: Circulus phílosophícus seu obiectionum cumulata collectío íuxta 
methodum scholastícam. Vol II. Ontología. Mariett i , Taurini, 1935, pag. 597. 

A bölcselő és hit tudományos mérkőzések számára a középkor, mintegy a 
lovagi mérkőzések ellenképeként, sa já tos vitatkozó módszert alakított ki, amely 
a skolasztikus iskolákban ma is használatos. Szerzőnk könyvében^ az ontología 
anyagát dolgozza a skol. vitatkozó módszer elvei és szabályai szerint. Az ellen-
vetéseknek és megoldásoknak csak egy részét veszi a skol, bölcseleti iskolák 
vezéralakjainak (Aqu, Szent Tamás, Duns Scotus, Suarez) műveiből, a munka 
nagyobbik részében az ellenvetéseket józan kiszemeléssel a metafizika mai ál lás-



pont jából meríti és maga a szerző ad j a meg ezekre a megszokott szillogisztikus 
formában a megoldásokat. 

Komis Gyula; Pázmány személyisége. Franklin T. 1935. 66 1. 
Az egyéniség az embernek veleszületett ösztönös lelki alkata, amely az én-

től még kimunkálásra vár. A személyiség ellenben az objektív, időfelettinek ér-
zett értékeket s ezekből következő célokat szabadon és felelősségtudattal megva-
lósító egyéniség. A személyiség magva tehát az értékek tudata és ezek megvalósí-
tására törő céltudatos akarat , E szerint, ha valakinek a személyiségét vizsgáljuk, 
akkor szellemének valamennyi kifejezését: beszédét, írásait, viselkedésmódjait , a l-
kotásait éppen az ér tékekre való vonatkozásaikban vesszük szemügyre. Ekkor 
alapvető kérdéseink: milyen értékhierarchia megvalósítását szolgálják a lelkité-
nyezők? milyen a személyiséget alkotó tényezők egységes összefüggése az érté-
kek szempontjából? milyen célkitűzések, magatartás-irányok, viselkedési módok, 
cselekvések, szellemi alkotások folytak ebből az ér téktudatból? 

Kiváló kultúrfilozófus és kultúrpolí t ikus szerzőnk éppen ezeknek a kérdé-
seknek szemszögéből teszi elmélyedő vizsgálódás tárgyává Pázmány Péter monu-
mentális személyiségét, a róla elnevezett egyetem alapításának és megnyitásának 
háromszázadik évfordulója alkalmából. 

Pázmány világfelfogásának középpont jában lelki a lkatánál fogva fiatal ko-
rától kezdve a vallásnak, még pedig a katolikus vallásnak metafizikai értéke 
foglal helyet. Előtte mindennek ez egyik legfőbb értékmérője. Ezt szolgálja lelki 
mivoltának valamennyi eleme: tudományos gondolkodása, heves érzelmi polari-
zációja, az örökös küzdelmekre és maradandó alkotásokra szegződő hatalmas 
akarata , 

P. személyiségének a katolikus ér téktudata mellett másik kút fe je : igaz ma-
gyarsága. Szellemi világában a magyar nemzet fölemelése és történeti hivatása 
a másik legfőbb érték, amelynek megvalósítására egész lelki mivoltával tör. 

Egész életében vallásának és nemzetének igazságát kereste. Neve joggal 
fejezetcíme történetünk egyik jelentős korszakának. Hatalmas személyiségéből, 
melynek e könyvben tudós és művészi kiteljesedését kapjuk, ma is termékeny 
történetformáló energiák sugároznak felénk. 

Kornis Gyula: Apponyí világnézete. Franklin T. 1935, 118 1, 
Az átlagos művelt embernek a valóságra vonatkozó alapigazodása, ismeretei 

és értékelései fokozatosan valamiféle egésszé, világnézetté illeszkednek össze, 
amelyet főkép annak a kul túrának hagyományszerű közössége határoz meg, 
amelybe az egyén beleszületik. Ez a világnézet azonban ri tkán válik tudatossá, 
nem-filozófiai jellegű: többnyire velejében intuitív, reproduktív és kri t ikátlan. 

Ezzel szemben a világnézet akkor emelkedik a filozófia magaslatára, ha 
tudatos, ha egyetemességre, egészben való, azaz elvi látásra törekvő és ha kri-
tikai. Apponyi világnézetére ráillenek a filozófiai világnézetnek ezek az ismer-
tetőjegyei: 

A. először is fiatal korától kezdve tudatosan és tervszerűen törekszik arra, 
hogy szelleme számára egységes világképet formáljon ki, amelyben elméleti is-
meret és értékelés, tudás és eszmény, tény és norma összhangban álljon. Ilven 
világnézet kialakítását, mintegy élete fe ladatának és magasabb értelmének tekinti. 

A filozófiai világnézetnek a tudatosság mellett a másik kri tériuma is föl-
fedezhető A-ban. 

Mindig felül tud emelkedni az egyes jelenségek szűk körén: a világ és az 
élet vészjelenségeit mindjár t totali tásban pi l lant ja meg, a szűkebb és múló ér-
dekek köréből kiemeli, egyetemes eszmekörbe áll í t ja, 

A filozófiai világnézet harmadik jegye: a kritikai törekvés: csak olyat il-
leszt bele az egységes világképbe, aminek érvényességi alapjai t előbb megvizs-
gálta. A szigorúan kritikai fő, aki világnézetének alapgondolatait a ratio erejé-
vel bíráló módon iparkodik igazolni. S ha szellemi fej lődése során más belátásra 
tér, akkor világképének egyes részleteit ha j landó módosítani. 

A szellemi világában e szerint egy filozófiai világnézet körvonalai bontakoz-
nak elénk. Ennek a világnézetnek középpont jában A, metafizikai-vallási felfogása 
áll. Mélyen vallásos hite veti aztán sugarait egyfelől társadalmi-etikai álláspont-



jára: hogyan viszonylik lelkében a nacionalizmus és humanizmus egymáshoz? 
mennyiben vonzódik a konzervativizmushoz és mennyiben a liberalizmushoz? mi-
lyen az értékelő ál láspontja korának két nagy gondolat-sodrával: a demokratiz-
mussal és a szocializmussal szemben? hogyan fogta fel a fejlődés elvét? 

De a világnézetnek másik értékelméletí s ík ján is vannak kérdések, ame-
lyeket A. lelki gazdagsága hangoztat felénk: milyen az á l láspont ja a művészetre, 
elsősorban a zenére nézve? És végül: micsoda történetfilozófiai elveket szűrt le 
hosszú életének tapasztalatai a lapján , ő, aki háromnegyed század változatos tör-
ténetét élte meg s maga is tör ténetet csinált? 

íme! csak azok az alapvető szempontok, amelyekből szerzőnk A, filozófiai 
világnézetének szerkezetét elénk tár ja . Amint A, életéről elmondható, hogy az 
nagyszerű műremek, éppúgy erről a róla megírt könyvről is elmondható, hogy 
nagyszerű műremek, amelyet csak Az államférfi két klasszikus kötetének szer-
zője tudott így megalkotni, K. G. 

Gonzague de Reynolds Die Tragik Europas, Vita Nova Verlag, Luzern, 1935. 
A Vita Nova átérzi, hogy micsoda halálos tusát kell vívnia a keresztény-

ségnek az egész vonalon a nacionalisztikus államokra töredezet t Európában s a 
bolsevizmustól fenyegetett részekben, kitűnőbbnél kitűnőbb könyvekben, egész 
könyvsorozatban keresi a kivezető utat ebből a tragikus helyzetből. A nemzeti ál-
lamokra töredezet t Európának újból a mindent egyesítő és üdvöthozó római ke-
reszténységet a j án l j a . Az Isten képére teremtett embernek pedig, mely a renais-
sance óta nagyon is földiessé vált, melynek arcára mély barázdákat vont a pénz, 
az élvezet, a gőg, a ján l ja a visszatérést a természetfeletti kútforrásokhoz. Ha 
nem akar az emberiség visszamenni a barlanglakók korába, a dzsungelek világába, 
ha nem akar lesüllyedni az állatokhoz, akkor vissza kell térnie a katolicizmushoz, 
mely minden valódi értékét csorbíttatlanul megőrizte, mely műveltségterjesztő fel-
adatát felelősségének tel jes tudatával végzi, a kinyilatkoztatást , a hit gránitszi-
lárd dogmáit, a jog és erkölcs alapelveit hűen őrzi, az emberiség egységének a 
gondolatát minden faj i különbség, minden egyéb ellentét mellett is a legszilár-
dabb alapelvének vallja. Gondolkodni, elmélyedni szerető embereknek, az emberi-
ség nagy problémáival törődő lelkeknek igen a j án l juk a Vita Nova könyveit. 

Mihályi Ernő. 

Dogmatika. 
Carl Feckes: Das Mysterium der heiligen Kirche, Ferd inand Schöningh, 

Paderborn, 1935. Második te l jesen átdolgozott kiadás. 238 old- Fűzve 3 MK. 30, 
kötve 4 MK. 80. 

Az egyház teológiájáról szóló, mély gondolatokban gazdag dogmatikus 
munka 1933-ban megjelent első kiadását a kri t ika igen kedvezően fogadta. A tel-
jesen átdolgozott új kiadás, anélkül , hogy tudományos alaposságából s megbíz-
hatóságából veszített volna, fejtegetéseit könnyebb, a művelt világiak számára 
érthetőbb formába öltöztette, úgy hogy a mű ebben a fo rmájában nemcsak theoló-
gusok, hanem világiaknak is a legmelegebben ajánlható. H. E. 

Jog. 
Dr. Nizsalovszky Endre: A család a magyar jogban. Vázlat a katolikus 

népművelési előadások anyagául, Budapest, Szent István-Társulat , 63. 1, 
Áttekinthető rendszerbe foglalt gazdagtartalmú művecske. Azokat a főbb, 

lényeges törvényeket ismerteti, amelyek a magyar jogban közvetlenül a családra 
vonatkoznak s annak jogi helyzetét szabályozzák, a közvetve érintő jogszabályo-
kat mellőzi. Aprólékos részletekbe seholsem merül. Ennek folytán a népművelési 
előadások keretében már pusztán a könnyebb érthetőség kedvéért is kiegészítésre, 
bővebb kife j tésre szorul. Ezér t nagyon célszerű volna újabb kiadásakor a megfe-
lelő kiegészítés lelőhelyeit, azaz a legszükségesebb irodalmat is hozzáfűzni. Kriti-



kai megjegyzései, melyekkel katolikus szempontból az állami törvények rendelke-
zéseinek hiányaira, hibáira és veszedelmeire élesen rámutat , a dolog lényegére 
tapintanak és szinte tapsra késztetők. Nyomatékosan hangsúlyozza az egyházi tö r -
vények fontosságát, értékét, elsőbbségét, de különösen az erkölcsi beszámítás nagy 
jelentőségét a család szoros összetartása és megmentése terén. Könnyen félre-
érthető azonban, amit az egyházi törvénykönyv 1115, kánonjának 2, §,-ával 
kapcsolatban a gyermek törvényességére vonatkozóan röviden megjegyez; az Egy-
ház is törvényesnek ismeri el a házasság megkötésétől számított hat hónapon 
belül született gyermeket is, hacsak az a r ra jogosult személy nem tiltakozik el-
lene, (L. Sipos István és Sohermann Egyed házasság jogi könyveit!) A rövid fü -
zet egyébként önmagáért beszél, jobb a ján lás t nem kíván, 

Dr. Hegyi Dámján. 

Egyháztörténelem. 
fBunyitay Vince—Málnási Ödönj A váradi püspökök a száműzetés s az 

újraalapítás korában (1566—1780), Előszóval ellátta és kiadta: Dr, Lindenberger 
János, a váradi egyházmegye magyarországi apostoli kormányzója, Debrecen, 
1935, 489, 1, 

Az egyetemes magyar történet írás lendületes megújulásának idejében szo-
morú látványt nyúj t az a félszázados, sőt némely esetben már évszázados elma-
radottság, amely püspökségeink történetének ósdi feldolgozásait jellemzi. Püs-
pökségtörténeteink legnagyobb része nemcsak mint feldolgozás, hanem mint nyers 
anyaggyűj tés is tökéletlen, hiányos, úgyhogy itt legtöbb esetben nem is a munka 
folytatásáról, hanem helyesen való újrakezdéséről lehet csak szó. Évtizedes elő-
munkálatok és megfelelő szakembereknek a nagy munkára való gavalléros fe l -
szabadítása és megnyerése nélkül egy lépést sem lehet előre tenni, S még ke-
vésbbé remélhetjük, hogy ily körülmények között a magyar katolicizmus múlt jához, 
történeti szerepéhez és méltóságához mért magyar egyháztörténetet adhasson mű-
velt híveinek kezébe. Két év múlva itt lesz az alapító szent király halálának ki-
lencszázados fordulója és püspökségeinknek nem lesz módjukban, hogy ennek a 
kilencszáz évnek szenvedéseit, örömeit és diadalait egy csokorba fűzve odarak-
ják a budavári Szent Jobb elé hódolatul, mert az ünnepségre való megfelelő 
szellemi előkészület e téren már is menthetetlenül e l k é s e t t . . . 

E nagy szempontok iránt való lankadó figyelem idejében kétszeresen jól-
esik azt látnunk, hogy a magyar főpapi karnak egyik legszerényebben javadal-
mazott tagja, egy csonka püspökségnek apostoli kormányzója a legnehezebb idő-
ben is felismerte az egyháztörténet művelésének nagy egyházi és nemzeti j e -
lentőségét, s ilyen szépen kiállított és jól megírt munkával a jándékozta meg a 
magyar történeti irodalmat. Néhai Bunyítay Vince tollából még 1883—84-ben 
megjelent a váradi püspökség története három kötetben, a negyedik kötet kéz-
irata is készen állott már 1888-ban, de a körülmények alakulása következtében 
egészen 1929-ig érintetlenül hevert. Ekkor vitéz Málnási Ödön történetíró r áakad t 
a váradi káptalan országos levéltárában s a káptalan megbízásából s a j tó a lá r en -
dezte és kiegészítette. 

A munka zömét az említett időszakba eső húsz váradi püspök életének és 
munkásságának legnagyobbrészt Bunyitaytól megírt tör ténete alkot ja , Bunyítay 
alaposan, lelkiismeretesen és tudományos módszerességgel dolgozott. Az é le t ra j -
zok keretében sok kortörténeti és á l lapotra jz i elemet is nyújt , s mindezt oly 
elevenen, érdekesen, egyházias és nemzeti érzelmektől át i tatva adja, hogy a nagy-
közönség érdeklődését is felkelti és kielégíti, Málnási Ödön, a lankadatlan mun-
kaere jű és nagyműveltségű történettudós igazán nemes és önzetlen szolgálatot 
tett a magyar egyháztörténetírásnak, amikor Bunyítay művét az elhunyt szerző-
höz való finom alkalmazkodással, gondos és sokoldalú jegyzetezéssel a tudo-
mánynak hozzáférhetővé tette. A d j a Isten, hogy a váradi egyházmegyének Bunyí-
tay elgondolása szerint még hátralevő két kötetét is tőle élvezhessük tel jesen 
modern vértezettséggel, önállósággal és módszerességgel megalkotva! 

Dr. Vanyó Tihamér 



Kállay Miklós: A p á p a és a Vatikán, Cserépfalvi kiadás, 160 1. 
Kállay színes, élvezetes, tar talmas r ipor tokban ismerteti a Vatikánt, intéz-

ményeit, XI, Pius életét és életmódját . Amit mond, abban alapos műtörténeti, tör-
ténelmi, egyházi tájékozottság nyilatkozik meg. Könyve jó kalauz azoknak, akik 
Rómát és Róma szívét, a Vat ikánt aka r j ák meglátogatni; de azoknak is, akik a 
mai mostoha viszonyok közt oda el nem juthatnak. A könyv kiáll í tása méltó t a r -
talmához; ízléses kötés, remek képanyag. A képek közt sok magyar vonatkozású 
van. Ezzel is közelebb hozza hozzánk az örök várost és a népek a tyjá t , a magyar-
ság nagylelkű pár t fogóját a pápai széken. Jutalomkönyvnek kiválóan alkalmas. 

Dr. Galla Ferenc: A Pázmáneum alapí tása és a Szentszék. Vác, 1935. 98 1. 
A Római Magyar Történeti Intézet munkás tagja volt Galla Ferenc, ki fő-

leg a Propaganda i ra t tá rában végzett a lapos kutatásokat . Pázmány idejében a 
magyar Katolicizmus helyzete hasonló volt a míssiós területekéhez, ezért foglalko-
zott a Propaganda Pázmány előterjesztéseivel. Galla eredeti okiratokkal vilá-
gítja meg a Pázmáneum alapítását . Mivel római szemszöggel nyúlt tárgyához, 
anyaga mind já r t kitágul; egy papnevelőintézet alapításának ügye belekapcsolódik 
az egyetemes Egyház és a magyar katolicizmus akkori sorsába. Ez a tény némi 
szerkezeti aránytalanságot teremt a munkán, melynek jegyzetei alkalmasak arra, 
hogy önálló tanulmányokká duzzadjanak (Róma és a királyi főkegyúri jog; a 
hódoltság lelkipásztorokdása). A kánonjog latin műszavait, jobb lett volna, hol 
van alkalmas magyar műszó, következetesen magyarul használni, első esetben a 
latint zárójelbe tenni; ma már nem írunk tr identi zsinatot, hanem trentóí, vagy 
trientit, Galla munkájá t eredetisége, alapossága dicséri, •— rf — 

Louis Capéran: L'Invasion laïque. De l 'Avènement de Combes au Sépara-
tion, In-8, 474 1, 18 fr, 

A francia egyház egyik legmozgalmasabb koráról, az Egyház és állam szét-
választását megelőző néhány évről kapunk eleven, bőséges anyagra támaszkodó, 
tanulságos képet a francia egyháztörténelem egyik elsőrangú művelőjétől. Louis 
Capéran a teológiai i rodalomnak is jónevű művelője, (L. pl. Le problème du 
Salut des Infidèles hatalmas két kötetét.) Ez irányú ismeretei segítették a vilá-
goslátásban, anyagának biztos kezelésében. Az izgalmas, valósággal drámai kor-
szak e lőadásában sehol se hagyja el a szerzőt nyugodtsága, elfogulatlansága, L-
Capéran klasszikus munkát alkotott, mit senki se mellőzhet el, aki komolyan akar 
a korral foglalkozni, akármelyik oldalon foglal is helyet az illető. 

Az érdekes, újszerű munka a tervezett két másik kötettel (Le Réveil de 
rAnticléricalísme és Foi l a ïque et Foi chrétienne) sok tanulságot nyúj t minden-
kinek, de főkép azoknak, kiket hivatásuk felelős állásba állított az Egyházban. 

y. s. 

Winkler Pál: A kalocsai és bácsi érseki főkáptalan tö r téne te alapí tásától 
1935-ig. Kalocsa, 1935. 

Eleven képekben pereg le előttünk a Szt, Istvántól alapított kalocsai, s a 
Szt, Lászlótól alapított bécsi káptalan élete egészen a törököktől jövő te l jes el-
pusztulásig, majd a főkápta lan újjászervezése, fokozatos fejlesztése 1733-tól s 
működése egyházi és állami téren napjainkig. Nincs a kápta lan életének olyan 
mozzanata, amely világos kifejtésben ne részesülne W, művében, 

Pokorny Emánuel dr.: A Szent Erzsébet-szerzet , tekintettel budapesti kolos-
torára, templomára és női kórházára. Bp, 1935, 

Ez a szép monográfia a szent Erzsébetről nevezett betegápoló nővérek 150 
éves működését méltat ja. Vallási, kultúrális és szociális téren szerzett érdemeik 
váltották ki ezt az ér tékes megemlékezést, A megtelepedés előzményei, ünne-
peik, nehéz napjaik, az 1831-i kolera, az 1859-i háború s a világháború, a kór-
ház modern fejlesztése, a szerzetesnők belső élete, templomuk gazdag barokk vi-
lága stb. mind-mind hűséges méltatásra ta lá l a 64 képpel is szemléltetett szép 
kiállítású műben. Mihályi Ernő. 



Facchinetti—Uzdóczy Zadravecz: X, Pius Pápa Lelke. Budapest, 1935. 
Nem a szokásos, tudományos életrajzot kapjuk ezen könyvben X. Piusról, 

hanem 12 fejezetben mozaikszerűen világít ja meg a szerző a nagy pápa Istenért, 
az Egyházért lángoló lelkének az élő hitből és a hősi erényekből folyó cseleke-
deteit. Bámulva látjuk, hogy az ignis ardens pápá j a 11 évi uralkodása alatt mi-
lyen sokat tet t az egyházi élet minden terén, hogy nem egyszer századokra irányt 
mutatott , hogy miképpen akar mindent megújítani Krisztusban. És az emberi fen-
ség trónusán is meg tudott maradni igazán szegénynek, alázatosnak, áldozatos 
hős léleknek, a gyermekek, szegények, szenvedők, a hívők a ty jának, akit életé-
ben és holta után csodák ékesítenek. Születésének századik évfordulójára és 
szentté avatásának előestéjére készült ez a szép könyv. A fordító püspök úr 
szándéka szerint lelki- és asztali olvasmánynak is kiválóan alkalmas. T. A. 

Dr. Lippay Lajos: A protestantizmus. Budapest, Szt. István Társulat ki-
adása. 1935. 251 lap. 

A könyv — mint írója is megjegyzi —• nem tart igényt eredetiségre és fő-
kép a katolikus Algermissen: , ,Konfessionskunde" és a protestáns Mulert ugyan-
ilyen c. művére támaszkodott . Ennek ellenére értékes összefoglaló munkát nyúj t , 
melyből megismerhetjük a szinte gombamódra szaporodó protestáns szekták kö-
zül a nevezetesebbeket. Megrendülve lát juk, hogy hova jut az emberi elme, ha 
elveti a tanító Egyház tekintélyét, és a Bibliát tekinti egyetlen hitforrásnak. A 
szekták alapítóiról keresztény szeretettel emlékezik meg a szerző és rámutat 
arra , hogy hányszor voltak jóindulatú tévedésnek, véletlen körülménynek, vagv 
éppen lelki betegségnek áldozatai, de szerephez jutott nem egyszer az emberi 
gyarlóság, gonoszság, vagy éppen a túlzásba vitt nacionalizmus is. A szerető 
tárgyalásmód a közeledés és megértés ú t j á t aka r j a egyengetni, a tévedés út ja in 
járó lelkek számára. Ezt a célját az is segíti, hogy a különböző tanítások köz-
lésénél nem cáfol a szerző és nem vitatkozik, egyszerűen azért, mert nincs szük-
sége erre. A rendszeres ismertetés által magától összeomlik itt minden és egyre 
jobban lát juk, hogy noha nem ez volt a könyv célja, az író burkoltan az Anya-
szentegyház nagyszerű apologetikáját írta meg, — ó — 

Lelkíélet. 
Tomka Ágoston S. J.: Hitelemzések, III. kötet. Az elemi iskolák III., IV., 

V. osztálya részére, A kegyelemeszközök és az először gyónók és áldozók elő-
készítése. Korda kiadása, Budapest, 1936, 147 lap. 

Az előző kötetekhez hasonlóan, itt is a kis , ,Theophil"-nak és ba rá t j ának 
Tamásnak a története vonul végig az oktatás menetén, mely pára t lan érdekessége 
mellett, világosan érthetővé teszi a katekizmusnak, gyermekek számára sokszor 
bizony nehezen érthető kérdéseit, A gyermeki lélek mélységes ismeretével megál-
dott szerző az érdeklődés felkeltése és az oktatás megkönnyítése mellett azt is 
eléri történeteivel, ho.gy a gyermekek a mindennapi élet eleven lüktetésében lát-
ják szerepelni a katekizmusnak legelvontabb kérdéseit is és közben észrevétlenül 
a szívükbe vésődik a tökéletes, katolikus fiú eszményképe. Különösen kezdő hit-
oktatók sok hiábavaló fáradságtól kímélik meg magukat és gyümölcsözőbben ta-
níthatnak, ha figyelembe veszik az itt közölt új í tásokat az anyag beosztására, a 
szavak használatára, a kérdések és feleletek eddigi nehézségeire és újabb meg-
fogalmazására vonatkozólag. Tele van a könyv éles szemmel és szerető szívvel szer; 
zett tapasztalatokkal és jótanácsokkal, melyek a katekizmus sokat hangoztatott 
megreformálásának egyetlen helyes ú t j á t egyengetik. — ó — 

Dominiques Nogues: Maríologíe de Saint Bernard. 244 1. 12 fr. Paris, 
Casterman. 

Ez a szép munka a filológust és a lelkiépülést keresőt egyaránt kielégíti. 
A bevezetést hat fejezet követi a következő címekkel: Szt. Bernát Máriatisztele-
tének fejlődése és forrása, Az Istenanya, Az Emberek anyja, A Máriának tartozó 
tisztelet, Szt, Bernát taní tásának hatása. Értékelésére ad juk a generális apát-
nak az íróhoz írt szavait: Ön mesteri kézzel nyúlt a legkiválóbb mariológus 



misztikus citerájához s olvasói hálásak lesznek, hogy szívükben rezgésbe hozta 
Szt, Bernát lelkes énekének édes visszhangjait. 

Ch. Lhoir: Vers les Hauteurs. 168 1. 7.50, Paris, Casterman. 
Néhány szó a női lélektanhoz, mint az alcím mondja . A kis könyv felelet 

Heysmans hollandi fi lozófus könyvére (Psychologie des femmes). A bevezető 
fejezet után, hol Heysmansal vitatkozik, öt fejezetben ad ja , beszél a nő képes-
ségeiről, általános tulajdonságairól , hivatásáról a családban, a társadalomban, a 
zárdában vagy a világban. Felemelő és hasznos olvasmány. 

Erik Peterson: Le Mystère des Juifs et des Gentils dans l'Eglise. XVIII— 
103 1, 10 fr . Paris, Desclée. de Brouwer. 

Ennek a szép kis könyvnek a szerzője Erik Peterson, aki a bonni protes-
táns teológiai karon volt 1920—1929 között a teológia tanára . A szentírás tanul-
mányozása, az igazság őszinte keresése hamarosan szembeállította őt Harnack 
felfogásával s egyre közelebb hozta a katol ikus egyházfogalomhoz, minek kö-
vetkezménye lett, hogy miután előbb lojálisán lemondott tanszékéről, 1929-ben 
a római Szt. Péterben katolikussá lett. Ez a munka két exegetikai tanulmányt 
foglal magában. Az elsőben a Rómaiakhoz írt XI, fejezetének a lapján a zsidók-
nak a választott nép rangjából való kiesését, a pogányok megtérését tárgyal ja , 
a másodikban az apostoli egyház szelleméről értekezik a Jelenések könyve 
a lapján . 

A könyvhöz Jacques Maritain írt előszót. „Erik Peterson mindent elhagyott: 
barátai t , társadalmi összeköttetéseit, tudományos pá lyá jának érdekét, hogy kö-
vethesse az igazságot. A közvetlen eredmény a nagy elszigeteltség lett. Mert nem 
kell hinni, hogy a katolikus világ tár t karokkal fogadta azokat, akik az egye-
düli Pásztor hívásának felelnek. De ugyebár igaz az is, hogy az ember megtalálva 
Istent, megtalál ja a magányt és a keresztet is. Ez a dolog rendje . Ezzel az iga-
zán vallásos lelkek számolnak", mondhat ta sok igazsággal s sa já t tapasztalatára 
támaszkodva Jacques Maritain. 

V. Lemaître: A l'Evangile tout d'abord. XXIV—300 I. Lethielleux, Paris 15 fr. 
Abbé Lemaître egyházmegyei misszionárius az evangélium olvasására buz-

dít érdekesen megírt könyve, hat nagy fejezetében, amelyeknek címe minden is-
mertetésnél többet mond: Az evangélium a világosság és az igazság. A jóság és 
erény, az odaadás és önfeláldozás forrása. Az evangélium a szépnek és az esz-
ményinek teremtője. Az evangélium a történelemben. Az evangélium felé. 

V, Lemaíre anyagát bőséges történelmi és az életből vett példákkal szem-
lélteti, könyvét pedig a szentírás jelenleg használatban lévő francianyelvű fordí-
tásainak a könyvészetével zá r j a be, y. s. 

Elmélkedések. 1. Beaudenon: Elmélkedések az evangéliumról. Fordí tot ta: 
Gerely Jolán. 330 1. Korda kiadás'a, — 2. Reggeli virágszedés. Átdolgozta P, Maj-
sai Mór. A függeléket írta: Solymoss Vendel bencés igazgató. 224 1, Kiad ja a 
Szentföld magyarországi Biztosi Hivatala. 

Nem azért vesszük e két könyvet együtt, mintha egyforma tárgyról szól-
nának, Bár való, hogy mindkettőért hálás lesz az elmélkedést egyre jobban meg-
kedvelő hívő, 1, Az első franciából fordítás. Értéke, amit a bevezetés említ: Az 
igazságok itt nem annyira mint megfontolásból leszűrt igazságok jelentkeznek, 
hanem inkább mint átélt igazságok. Azért mondom ezt nagy értéknek, mert na-
gyon megkönnyíti az elmélkedés végzését azoknak, akik különben nehezebben 
tudnák végezni. Hogy pedig tény, amit a bevezetés mond, elég bármelyik elmél-
kdeést megfigyelni: Nézem pl, az 5. elmélkedést. Milyen kedvesen vezeti le a 
lélek munkájá t és jut el az eredményre: Csodálom Máriát és ezt az érzést 
igyekszem ébren tar tani . Megmondja, miben és mi által, így van ez minden el-
mélkedésnél. Ezért nem tűnik fel, hogy lassan megy előre. Ez kissé kár olyan 
szempontból, hogy nehéz lesz minden kötetet megszerezni az ára miatt. 

2. A második is franciából való fordítás. Kisebbeknek van szánva. Azért 
az anyagadás is rövid. Inkább egy egy gondolat arra, hogyan lehet az embernek 
Istennél maradni. Az iskolai év szerint ad j a az anyagot. Kedves a szülői háztól 
elszakadt leányléleknek adott sok tanács, hogyan szeretheti meg a közösséget 



és az iskolát, hogyan tud bekapcsolódni az Egyház életébe az ő kis életével, 
Solymos Vendel értéket azzal adott ennek a jó és hasznos kis könyvnek, hogy 
gondol azokra, akik elhagyják az iskolát. Ezeknek is kellenek a tanácsok, mert 
másképen elvész, amit az iskola és az iskolai évben a nevelők ad tak a szülők 
munkája mellé. Rövid anyagadásában minden modern kérdésre gondol, de nem 
hagyja el a régi jól bevált eszközöket sem (ima, olvasmány, napirend stb.), 

Ioannis Ludovici Vives Colloquia, Taurini. Mariett i kiadása. Átdolgozta és 
bővítette Verghetti. VIII+"290 lap. 5 líra. 

A szerző az i f júkornak megfelelő módon szól a gyermekhez, hogy a latin 
nyelv sa já tságai t lelkébe véshesse. Ezt az anyagot kell azután az anyanyelvre 
lefordítani és ezen beszélgetések a lap ján gyakorolni a latin nyelvet, 25 fejezetben 
ezól mindarról, ami egy egy nap folyamán előfordulhat nevel t je életében. Az ú j 
kiadást bővítette és így még hasznosabbá tet te Verghetti, A függelékben a be-
szélgetésekben előforduló szavakat sorol el olasz megfelelő szavaival együtt, 

N. T. 

Dr. Szunyogh Xavér: Az áldott nyomában, Budapest. 
Az „Oltár és élet" l i turgikus hetilap, illetve a vele kapcsolatos Liturgikus 

Titkárság k iad ja Szent Benedek te l jes családjának, tehát a bencés, cisztercita stb. 
szenteknek martirologiumát. 

Az egész munka 12 kb. 5—5 íves füzetben jelenik meg. Egy füzetben egy 
hónap szentjei vannak. Ára füzetenkint 1 P, az egész 10 P, Szt Benedeknek és 
az ő szent gyermekeinek, Szt, Bernátnak, Szt, Ger t rúdnak stb. tisztelői bizonyára 
nagy örömmel fogadják a munkát. 

Schmídtmayr Mária; Gyermekek az Isten útjain. Fordí tot ta Kertész Kál-
mán. A Szent Is tván-Társulat kiadása. 151 lap. Ára kötve 3.40 P. 

Aki ismeri Schmídtmayr Mária másik könyvét, a „Gyermekek a szentség 
ú t j án" címűt, örömmel veszi kezébe ez ú j kötetet is. Az emberek szeme manap-
ság a gyermek felé fordul, ő k képviselik a jövőt, Schmidtmayr ez újabb köny-
vében is tizenegy különböző nemzetiségű gyermek, részben fiú, részben leány, rö -
vid é le t ra jzát kapjuk. E tizenegy gyermek mindegyike serkentő példa a jóra. Mind 
szerette az Ür Jézust , érte akart élni és ér te vagy vele meghalni. Lát juk e jám-
bor gyermekek önlegyőzését, apró önmegtagadásait, amelyeknek egyike-másika 
sokszor erős akaratot kíván; lá t juk emberszeretetüket, otthoni jóviseletüket, is-
kolai szorgalmukat, vidám kedélyüket. Mindezek között a jó Istenhez töreked-
nek, hozzá akarnak jutni. Megható e fiatalon meghalt gyermekek komolysága a 
halásos ágyon, az az öntudatos előkészület a halálra, a jó Isten előtt való meg-
jelenésre. Az a tudat, hogy rövidesen a jó Istennél lesznek, vidámmá teszi őket 
s már alig vá r j ák a percet, hogy ott lehessenek, E történetek nemcsak a gyer-
mekek számára nyúj tanak hasznos nevelő olvasmányt, hanem mi felnőttek is épü-
léssel tesszük le a kezünkből az Isten út ja in járó gyermekek kedves életrajzát . 

— sb — 

Irodalom. 
Külföldi regényírók, Maurice Baring: Krisztus köntöse. Ford. Szenczi Miklós1, 

2 kötet. 176 + 159 1. — Jul ien Green: Az álmodó. (Le visionnaire,) F, Husztiné 
Révhegyi Rózsi. 226 1. — Francois Mauriac: A tűzfolyam. A könyörületes csók. 
F. Husztiné Révhegyi Rózsi, 180 1. •— Luigi Pirandello: Mattia Pascal két élete. 
(II fu Mattia Pascal.) F. Déry Tibor. 2 k. 288 1. — Federigo Tozzi: Három kereszt. 
A birtok. (Il podere.) F. Kolozsvári G. Emil, 287 1, Valamennyi a Frankl in Tár-
sulat kiadása. 

Három nemzet szépirodalmának képviselői szerepelnek a Frankl in „Külföldi 
regényírók" című sorozatának legújabb kiadványai között. Baring angol, Green és 
Mauriac franciák, Pirandello és Tozzi olaszok. Mindegyik név az igényes irodal-
miság zálogát jelenti és lefordításuk csak javára válik a hazai irodalmi ízlésnek. 
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Műveikből markáns művészegyéniségek ra jzolódnak elénk, akik azonban nem-
zetiségűk jellemző vonásait is magukon hordozzák. 

Baring regénye az ú j j áé ledő katol ikus romantika terméke. Hőse, Chris-
topher, francia anyának és angol apának gyermeke, összetett véralkatából és gyer-
mekkori lelki rázkódtatásokból eredő nyugtalansággal j á r j a szövevényes é le tú t já t . 
Mint újságíró és diplomata Európa nagyvárosaiban átéli a háború előtti szel-
lemi élet minden vajúdását , világnézeti és szerelmi válságai során elsodródik a 
kételkedés és tagadás sötét szakadékai felé, de sorsának fordulópont ja in mindig 
találkozik az égi kegyelemnek jelével, amelyet a regényben Krisztus varrat lan kön-
töse szimbolizál. Életének értelme, égi i rányítot tsága akkor ragyog fel lelki sze-
me előtt t iszta és zavartalan fényben, amikor a belgiumi csatatéren halálos seb-
ből vérezve, u tol jára kerül e lé je Krisztus köntöse, hogy a hitben megbékélt hal-
doklót be takar ja . Christopher alakja , ahogy az író elénk ál l í t ja , nem mindig meg-
győzően valószerű, belső á ta lakulásának lélektani indokolása bizonytalan. A 
mese vontatott menetű, indítékai nem tanúskodnak túlságosan bő leleményről, a 
történés érdekességét inkább csak a színhely gyakori változása biztosítja. Sok 
benne az epizódszereplő és a céltalan beszélgetés, A regény a lkatának reál is és 
misztikus összetevőit a szerző csak látszólag tud ja harmóniába olvasztani, a való-
ságban ezek a különnemű elemek megtar t ják önállóságukat és e miatt Christopher 
sorsának végső megoldása nem feltétlenül elhihető erejű, 

Ju l ien Green a patologikus egyéniségek bonyolult lelkivilágának ábrázolója. 
Az álmodó bizarr meséje három különös ember együttéléséből szövődik. Egy 
életirígységgel, meghasonlásokkal terhelt , álszenteskedő özvegyasszony beteges 
vonzódása degenerált és tüdőbeteg unokaöccséhez, ennek a gátlásokkal küzdő 
fiatalembernek erotikus lázálmaí és egy bakfisnak, az özvegy leányának sorsa 
ebben a környezetben — a lkot ják a tar ta lmat , A téma kényes és veszélyes, a 
szerzőnek nem is sikerül mindig elkerülnie a merészebb erotikumot, de az két-
ségtelen, hogy birtokában van a psychoanalizis modern eszközeinek és furcsasá-
gaikban is valószerű a l ak ja i körül drámai feszültségű atmoszférát tud teremteni. 
Könyve azonban nem való az ifjúság kezébe. 

Mauriac, a modern f rancia irodalom büszkesége, két kisebb regénnyel szere-
pel a sorozatban. A Tűzfolyam hőse, Tras is Dániel, egy kéjvadász f iatalember 
megúnt szerelmese elől a Pyreneusok közé menekül. Az üdülőhely szál lójában 
megismerkedik egy fiatal leánnyal: Gisèle is menekül önmaga elől és bará tnőjé t 
várja , aki örökbe fogadta törvénytelen gyermekét és gondozásba vette az elbu-
kott f iatal leány lelkét. Mire a barátnő, Lucile, megérkezik, Gisèle a kalandvágyó 
fiatalember hatása alá kerül . Lucile észreveszi a fenyegető veszedelmet, mene-
külni akar pártfogolt jávai, de az elutazás előtti éj jel Gisèle megint elbukik. Vég-
zetes, pogány szerelem e lő já téka kezdődik, de a barátnő imádságai, őrködése, 
áldozatos szeretete végül is győz: Gisèle visszafordul a romlás út járól és Dáni-
elben is új , tisztább életfelfogás ébred, mikor t anú ja lesz annak a mély át-
alakulásnak, amelyet bűntársának lelkében Krisztus testének vétele megteremt. 
Izgalmas drámaíságú, fordula tos emse, fölényes biztonságú lélekelemzés, pompá-
san egyesített alakok, klasszikusan t iszta stí lus jellemzik Mauriac művészetét. A 
könyörületes csók hőse egy fiatal leány, Noémi, aki családjáér t hoz áldozatot, 
midőn feleségül megy egy nyomorékhoz, akitől egész valója irtózik. A regény 
problémája a nemi nyomorúságból eredő lelki válságnak természetfeletti indíté-
kok a lap ján való megoldása. 

Pirandello, az 1934. évi Nobel-díj nyertese, Mattia Pascal két élete című 
regényében azt az igazságot illusztrálja, hogy az ember nem szakadhat el vég-
legesen régi énjétől, még akkor sem, ha a világ halottnak hiszi és a körülmények 
módot adnának arra, hogy ú j r a kezdje életét . Mattia Pascal is addig őrlődik ú j 
életfeltételeinek bilincsei között, amíg végre fellázad ellenük és eldobja őket, 
hogy bűnbánóan visszatérjen a régi kötelékek közé. Pirandellónak tételes regényé-
nek meséje során bő alkalma nvílik arra , hogy szellemes malíciával cs ipkedje az 
emberi gvarlóságot és életünk kisebb-nagyobb fonákságait. 

Honfitársa, Federigo Tozzi, életszemléletében, nem ölel fel ilyen széles ho-
rizontot. A regionális epika keretei között érzi magát otthonosan, A három ke-
reszt című kis regénye Sienában, A birtok pedig Siena környékén élő emberek 
közül választ ja hőseit. Az előbbi három férfitestvér a lak jában az olasz kisváros-



nak jellegzetes figuráit muta t ja be realisztikus vonásokkal, a másik elbeszélés 
pedig egy olasz falu életébői ábrázol egy sötét színezetű történetet. Tozzi indí-
tékaiban jelentős helyet foglalnak el az erkölcsi tényezők, ábrázolásmódja verísta, 
kedvvel festegeti az emberi lélek szenvedélyeit és romboló erőit, nem eszményít, 
de nem is t apad az anyagi valósághoz. Egyszerűségében és természetességében 
van vonzóereje. 

A regények fordítói gondos és lelkiismeretes munkát végeztek. 

Sz, Csorba Tibor: Az utolsó lőcsei diák. Celldömölk, 1935. 8°. 157 lap. 
Nem regényes ez a könyv, hanem egy melegszívű ember vallomásait tartal-

mazza szülőföldje, a Szepesség iránt való ol thatat lan szeretetéről. Kis diák korá-
ban élte át a cseh megszállás f á jda lmas eseményeit, akkor kellett családjával 
együtt elhagynia azt a földet, amelyhez gyermekéveinek szép emlékei a csonka-
haza tá ja i ról is örök sóvárgással hívogatják. A könyv első részében a régi diák-
élmények elevenednek meg előttünk, különösen vonzó benne a szerző anyai nagy-
apjának szerető szívvel megrajzolt a l ak ja , és f á jó érzéseket kelt az olvasóban a 
lőcsei királyi katol ikus gimnáziumnak a megszállók ál tal történt birtokbavétele. 
A könyv második részében a szerző mint férfi j á r j a be — egy évtizeddel később 
—• régi hazá já t és sebzett lélekkel tükröztet i vissza azt a fájdalmat , amelyet az 
ú j uralom nyomában járó átalakulás lehangoló képei keltenek fel benne. A szerző 
linóleum-metszeteivel díszített könyv bensőséges megnyilatkozása egy érzékeny 
művészléleknek. 

Jankovics Marcell : Hangok a távolból. Frankl in Társ., Budapest. 8°. 246 1. 
A felvidéki magyarság egyik kiemelkedő szellemi és politikai vezető egyéni-

sége Jankovics Marcell, aki ebben a könyvében háború utáni út leírásainak leg-
javát gyűj töt te össze. Nem érdektelen, száraz adathalmazzal szolgál olvasóinak; 
t á j ak és emberek külső arcán túl mindig a lelket k u t a t j a és mint igazi esztéta-
lélek, a szépség szerelmese, Itália, Görögország és a spanyol föld t á j a i és műem-
lékei között érzi magát leginkább otthon. Eszmék és kul túrák romjai felet t véres 
könnyeket hullat és ezek a könnyek, nemes veretű st í lus foglalatában megörö-
kítve, meg tudnak igézni bennünket. A háború előtti világban gyökerező kultúr-
ember lelki válságát világítja meg ez a klasszikus mondása: „a Ma melankoliá-
j ának igazi oka: meghaltak eszméink és mi túléltük ő k e t . . . " 

A Hangok a távolból szerzője bölcs és szellemes ember; érdemes vele vilá-
got járni. Dr. Bánhegyi Jób. 

Nicolaus Is tvánlfy: Carmina. Ediderunt Josephus Holub et Ladislaus Juhász. 
MCMXXXV, Lipsiae, B. G. Teubner. Excudebat Leopoldus Bartos. Szeged (Hun-
garia) 64, 

Is tvánffy Miklósnak, a magyar Líviusnak 68 költeményét tar ta lmazza e 
könyv, ékes latin nyelven, mely semmiben sem marad mögötte klasszikus latin-
ságú prózai munkájának. Két rövid görög nyelvű költemény is van köztük. Dicső-
ítő versek kora kiváló férfiaihoz, epigrammák, epitaphiumok. Kilenc kivételével 
hexameterben vannak írva. 

Függelékül csatlakoznak hozzá apjának, Is tvánffy Pálnak és még néhány 
írónak költeményei, összesen 14. Nagy magyar eredménynek könyveljük el, hogy 
kiváló hazánkfiának írásai e világvállalatban megjelenhettek. F. B. 

Blaskó Mária : Mária és Márta . — Bibliai regény serdülő leányoknak. — 
Korda kiadása, 88 lap. Ára 1,50, kötve 2. P 

Kedves, élvezetes könyv. A serdülő leány magára ismer Támárban, aki 
nem tud megnyugodni, mikor a ty ja kérdéseire úgy felel neki, hogy látszik sza-
vaiból, hogy nem érti meg őt, gyermeknek ta r t j a . Támár keres. Mária és Márta 
ké t testvér közül Mária férkőzik szívéhez. Mária, aki vágyódik a szeretet után 
és helytelen útra tér, hogy ezt kereshesse. De ő is, Márta is, és a kis Támár 
is Jézusnál ta lá l ták meg a feleletet, mi helyes az életben. És mind boldogok 
voltak, mert a szeretet az, amit Jézus hirdet s amely az élet minden körülménye 
között és az élet minden szakában boldogságot szerez. 



A szép kiáll í tású, melegséget sugárzó kedves könyvet nagyon tud juk 
ajánlani . 

Krane Anna bárónő—Ijjass Antal A véres csillag. Korda kiadása. 184 lap. 
Ára 2.20 P, kötve 3.50 P. 

A hatalomhoz ragaszkodó és ezért minden gyilkosságra kész Heródes re-
génye a könyv. Nem t u d j a őt szeretni senki, csak földi je : Jo jada , aki még akkor 
is szánja , vagy inkább akkor szereti meg őt igazán, amikor tőle meggyötörtetve 
és nyomorékká téve dolgozik azért, hogy őt a Messiáshoz vezesse- Amennyire 
elfordul a lelkünk a kegyetlen és lezüllött lelkű uralkodótól, annyire szánjuk, 
majd osodáljuk és szere t jük meg a szolgát: Jo jadá t , ak i ura iránt érzett féltő és 
vad szeretettel megy Betlehembe, hogy meggyilkolja a Messiást, de aki mint 
hűséges szolga áll az Üdvözítő mellett és védi meg, menti meg őt a gyilkos 
poroszlók elől és kész mindent elszenvedni, de el nem árul ja őt. Csak akkor 
beszél róla, amikor hiszi, hogy Heródest is hozzá t u d j a vezetni. Az előadás 
nagyon alkalmas arra , hogy mindvégig élvezettel olvassuk a regényt. 

N. T. 

Lovagköltők. Dalok a Minnesang virágkorából, A középfelnémet eredetiből 
fordí tot ta , a Bevezetőt és az é le t ra jzokat írta Balogh Károly. Budapest 1935, 8a, 
230 lap és számos képmelléklet. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Ára 4 P. 

Régóta érzett hiányt pótol ez a kötet, amelyben Balogh Károly, Madách 
Imre unokaöccse, magyar nyelven szó la l t a t j a meg a Minnesang virágkorának leg-
jelentősebb lírikusait. 22 ismert és több ismeretlen köl tő szerepel több mint száz 
verssel a könyv lapjain . Balogh nagy tárgyismerettel megírt bevezetései és élet-
ra jza i egészen közel hozzák a mai ember szívéhez e régóta elporladt költőket 
s fe l támaszt ják számára a lovagkornak eszményi hősiességtől, epedő szerelmi 
vágytól és lángoló istenhittől á thatot t romantikus világát. Az egyes dalok fordí-
tásai annyira élethűek, hogy szinte kicsendül belőlük a legtöbb esetben nyom-
ta lanul elveszett eredeti dallamok zenéje s a belőlük áradó hangulat mindig 
megta lá l ja az u ta t szívünkhöz, mintha csak a mult században keletkeztek volna. 
Csak azt sa jná l juk , hogy Balogh nem használta fel a Minnesang legújabb iro-
da lmát és így az egyébként értékes Bevezetőből és az életrajzokból sok értékes 
ada t és szempont kimaradt . Munká ja azonban így is maradandó értéke lesz a 
magyar szellemi életnek, mert legalább sejteti , hogy milyen lehetett a maga való-
ságában a majdnem tel jesen elveszett magyar középkori líra. A heidelbergi nagy 
képes kézirat és a weingarteni képes kézirat miniatűrjeinek hasonmás-kiadásai 
u tán készült 13 képmelléklet s az ízléses kartonboríték teljessé teszik a kitűnő 
műfordí tások nyomán lelkünket ellepő középkori hangulatot. 

Dr. Karsai Géza 

Louis Chaigne: Maurice Baring. 80 1. Gigord, Paris'. 
A fínomtollú esztétikus Baring Móric angol humorista, regény- és újságíró-

nak a pályájá t r a j zo l j a meg ebben a kis füzetben. Az általános érdekűség mellett 
bennünket főkép annak a lelki fe j lődésnek a r a j z a érdekel, mellyel az angol 
főnemesi társadalom ezen kiváló t a g j a a katolicizmushoz elérkezett 1909-ben 
(született 1874-ben), miről maga Baring úgy emlékezik meg, hogy életének egyet-
len eseménye, melyről biztos, hogy soha meg nem bánta. 

Histoire de la Littérature Français publié sous la direction de J. Calvet. 
Gigord, Paris, 

Paul Morcay: La Renaissance. 550 1, 60 fr, 
Albert Cherei: De Télémaque à Candide. 526 1. 60 fr. 
H. Gaillard de Champris: Les Ecrivains Classique. 532 1. 60 fr. 

A Gigord katol ikus kiadótól k iadni kezdett, J . Calvet-tól szerkesztett ha-
talmas, 11 kötetes irodalomtörténet gyorsan közeledik befejezéséhez. Eddig már 
megjelent az itt említettekkel 6 kötet . Reméljük, hogy a hátralevő kötetek, ame-
lyek tárgyuknál fogva még jobban érdekelnek bennünket (Le Réalisme, La L i t é -
r a tu re contemporaine) hamarosan kezünkbe kerülnek. 



A vállalkozás úgynevezett katolikus irodalomtörténet, amire sokan, még a 
katolikusok között is, vállukat vonogatják épen akkor, mikor az irodalomtudo-
mány szellemtörténetté vált, mikor már nem elégedünk meg egyszerűen az iro-
dalom technikai részének ismertetésével, hanem vizsgáljuk az irodalmi műnek 
az élettel való sokoldalú kapcsolatait , az eszmék vonatkozásait. S ha erkölcsi 
felfogást nézünk, ta lán a katolicizmus szempontjai is vannak olyan jogosak, mint 
a kanti erkölcs vagy a buddhizmus és a ,,magamszerinti" erkölcs. Azután, ha 
nem is tételezzük fel az elfogultságot, mi megnyilvánulhat elmellőzésben, elfo-
gult, rosszakaratú magyarázatokban, hány eset van, mikor irodalmi művek meg-
értéséhez nem elégséges a kereszténység régiségtani ismerete. Valaminél több is 
kell ehhez, főkép pedig a francia irodalom megértéséhez. Az elfogulatlan bírálók 
megállapí that ják, hogy ennek a sorozatnak a „katolikus" jelző épen nem ártott. 
Az egész munka tele van eredeti, újszerű meglátásokkal. Nemcsak abban ú j a 
többi nagyobb szabású irodalomtörténeti munkához viszonyítva, hogy a legutolsó-
nál is legalább 10 évvel fiatalabb, hanem \az újabb kuta tások eredményeinek fel-
használásában is. 

Minden kötetben megtalál juk az illető kor nyelvtörténetét is. Akik alapos, 
részletes munkából aka r j ák megismerni a francia irodalom történetét , azoknak 
ennél a sorozatnál jobbat nem tudnánk ajánlani . 

Paul Dudon: St. Ignace de Loyola. Lettres spirituelles. 248 1. 12 fr. Spes, 
Paris. 

A 12 évvel ezelőtt alapított Spes kiadócég, mely azóta egyik legnagyobb 
katolikus kiadócéggé nőt te ki magát, a Lelkiélet mesterei címen kezdet t ú j soro-
zatot. A jelen kötet, a sorozat 7. kötete, Szent Ignác leveleit foglal ja magában. 
Azoknak, kik a lelkiélet elmélyítésére törekednek, nem kell sokat bizonyítgatni 
a kötet értékét és érdekességét. 

Eckhart Sándor: Magyar-Francia Szótár. Eggenberger. 
952 nyolcadoldalon háromhasábos, aprószedésű magyar-francia szótár t kapott 

végre a magyar közönség ebben a munkában, mely az első tudományos értékű 
magyar-francia szótár s valóban nagy szükségletet elégít ki. A szerző elismerés-
reméltó bátorsággal a nehezebb részhez, a magyar-francia részhez fogott hozzá 
s így már nem éri el annyi más szótárnak közös sorsa, a befejezetlenség. Bár-
mennyire kívánatos is ugyan, hogy a francia-magyar részt is mentől előbb kö-
vesse, a dolog nehezén a szerző már átesett és szótáríró érdeme már meg van 
örökítve. Az anyag gazdagsága, modernsége nagyközönséget, tudósvilágot egy-
aránt kielégít. 

Birkás Géza: A magyarság francia barátai régen és most. 46 1. Pécs, Pan-
nónia-könyvtár. 

Az érdekes és értékes tanulmány végigvezet bennünket azoknak a franciák-
nak a során, kik a legrégibb idő óta a magyarsággal rokonszenvvel foglalkoztak. 
A tanulmány első részét történelmi érdeke a jánl ja , a második része, hol az 
utolsó évekkel foglalkozik, de különösen az utolsó néhány lap megjegyzései az 
érdekességen kívül még sok tanulságot is nyúj tanak. 

y. s. 

Stanislas Fumet: Mission de Léon Bloy. 384 !. 20 fr. Desclée de Brouwer. 
Paris . 

A századvégi és a századeleji francia irodalomnak katolikus szempontból 
Bloy egyik legvitatottabb a lakja . Valóságos harc dúl személye és munkássága 
körül. Egy kisded csoportnak, melynek tagjai között azonban olyan nevek van-
nak, mint Maritain és Pierre Termier, sikerült a kétségtelenül nagy író nevét 
a köztudatba annyira belevinni, hogy versenyez Péguy-vel népszerűségben, no 
meg valószínűen abban is, hogy nem sokan olvassák. 

Rajongói valósággal türelmetlen szektát alkotnak Franciaországban, külföl-
dön egvaránt, s minden ellenkező hangot a szó szoros értelmében elnémítanak. 
Pedig Bloy nagy tehetsége mellett egyensúlyozatlan lélek volt, féktelen tempe-
ramentummal, akinek bámulhat juk nagy tehetségét, de akinek nyers naturaliz-



musától, nagyon gyakran erkölcsöt, dogmát, egyházi hierarchiát sértő durva nyel-
vétől visszariadunk. Ha munkáiból ki lehetne venni azt a néhányszáz oldalra te-
hető gyöngyszemet, bámulatraméltó írói érték állana előttünk. De te l jes egészé-
ben, íentnartás nélkül magasztalni egyenlő a közönség félrevezetésével. Kiszá-
míthatat lan lenne a felelősség, ha sokan olvasnák, így azonban csak igaztalan 
reputációt adnak neki. 

Nem vonjuk kétségbe, hogy vannak, akiket megtéríthet, mert bámulatosan 
mélyértelmű gondolatokat találunk benne. De ez csak azokra állhat, kik más-
kép Istenről, Egyházról nem hallanak, mert másokra nemcsak az ő sa já tos meg-
látásai, eretnekséget súroló vagy egészen eretnek felfogásai és malacságai között 
re j tező gyöngyszemek lesznek hatással . Elégedjünk meg csak azzal, hogy szép 
gondolatai idézetek formájában belejussanak a köztudatba. Reméljük, hogy Fu-
met-nek sok művészettel megírt érdekes és ér tékes könyve, mely Bloynak külön-
leges elhivatottságot, kiváltságos missziót tulajdonít , magának Bloynak nem sze-
rez sok olvasót. Áll í tásunkat bőven igazolja az a sok magyarázkodás, védekezés 
(pl. 38—43. 1.), mivel a könyvnek ma jdnem minden l ap ján találkozunk. Felfo-
gásunkat erősíti a francia irodalomnak olyan kiválóságai, mint Mauriac, Seil-
l ière (Ernest), Cazin (Paul) a párizsi katolikus egyetemen lefolyt vitán hangoz-
ta to t t véleményükkel. Fumet könyve igen szép és értékes munka, de azokat, 
kik olvasták Bloyt, nem tud ja meggyőzni Léon Bloy kiváltságos prófétai hiva-
tásáról , 

Louis Chaigne: Vie et oeuvres d'écrivains. 264 1. 16 fr. Lanore, Paris. 
A modern francia irodalom iránt érdeklődők jobb kalauzt nem ta lá lhatná-

nak, mint Louis Chaigne könyve, A bővített, javított kiadásban megjelent kötet-
ben tárgyalásra kerülnek Noailles-né, Paul Valéry, Paul Claudel, André Gide, 
Marcel Proust, André Maurois, Pierre Benoît, François Mauriac, A kötet méltán 
sorakozik a francia kri t ikai iodalom legjobb termékei közé, L, Chaigne kr i t ikája 
mélyreható és pár ta t lan. Igazán megvalósít ja Barrés-től kölcsönzött jelszavát: A 
megértés nagy alapelve, hogy mindig meg kell találni a műben, az emberben, 
ami szeretetreméltó. Ennek az alapelvnek következetes végrehajtása segíti őt 
abban, hogy pár ta t lanságát ott is megőrizze, ahol jogos kifogásai vannak. Ilyen 
helyeken egy-egy tapintatos megjegyzése nem egyszer súlyos problémát vet fel 
és old meg néhány szóban. Áll í tásunkra csak Gide pé ldá já t emlí t jük," őszin-
tének Gide őszinte valósággal az aggodalmaskodásig. De van nekünk szüksé-
günk erre a te l jes őszinteségre, mely meztelenre vetkőzteti a lélek legsúlyosabb 
eltévelyedéseit, a test és az érzékiség legszörnyűbb e lhaj lása i t? 

A kötet bevezetésében 10 oldalon nagyszerű át tekintést ad a francia szel-
lemi élet irányairól. Mindegyik tanulmány után bőséges könyvészet van, A kötet 
végén pedig 20 oldalon kapjuk a jelenkori nevesebb francia írók lexikonszerű 
életrajzát , műveik felsorolását és a róluk szóló könyvészetet. így a munka a 
tudományos kutatáshoz is nagyon jó segítséget nyújt . 

Meg kell még említenünk, hogy a munkának készül a folytatása is. Azon-
kívül előkészületben van egy kötet La Littérature catholique d'aujourd'hui címen. 
Számunkra az író iránti érdeklődést még növeli az a körülmény, hogy az ő gon-
doskodásából fog megismerkedni a francia közönség Prohászka Ottokárral , 

Dr. Szalay Jeromos. 

Művészet. 
A Magyar Művészet 3. számában Farkas Zoltán „Majovszky Pál emlé-

kezete" címen írt meleghangú cikket a Magyar Művészet 10 éven át volt kiváló 
szerkesztőjéről, a XIX, századi, főleg francia grafika, rajzok, aquarel lek lelkes 
gyűjtőjéről , aki Pannonhalma művészeti emlékeinek is egy szép számot szentelt. 
Oltványi-Ártinger Imre Berény Róbert nagyszabású művészetét muta t j a be; Hor-
váth Henrik egy 1842-ből való érdekes pest-budai lá tképet közöl elmélyedő fe j -
tegetések kapcsán; Krompecher László a középkori magyar kőfaragó iskola első 
nyomaira mutat ki tűnő tanulmányában; Höllrigl József pedig „A hónap műtár-
gyai a Nemzeti Múzeumban" címen történeti és esztétikai ismertetést nyú j t Má-
tyás király serlegéről és Zsigmond király halotti ékszereiről. 4—5. száma Ró-



z s a f f y Dezső az impresszionizmusról szóló tanulmányát közli, Hermann Lipót Bäsch 
Andor művészetét muta t ja be, László Gyula a szebényi ásatások eredményéről 
számol be, Höllrigl József a Nemzeti Múzeumban kiállított „hónap műtárgyá t" 
ismerteti, Jajczay János dr, bemutat ja a magyarországi Szent Erzsébet életét 
ábrázoló nápolyi freskókat, Kállai Ernő tömör cikkben számol be Barcsay J enő 
művészi fejlődéséről, Mihalik Sándor dr, egy 1810-ből való magyar szőnyeget 
ismertet, Mátyás Péter a KUT legutóbbi kiáll í tásáról ír, Puskás La jos dr. pedig 
a képzőművészeti szép fogalmát határozza meg. 

Történelem. 
Angyal Dávid: A gróf Klebelsberg Kunó Magyar Tör téne tku ta tó Intézet 

Évkönyve, V. évfolyam. A Magyar Tudományos Akadémia támogatásával, Buda-
pest 1935. 

Angyal Dávid szerkesztésében már ötödször jelenik meg a nagy tudomá-
nyos munkáról és eredményekről beszámoló évkönyv. Fischer András a jus Papi-
rianum keletkezéséről, Kring Miklós Tacitusnak az államról sub specie aeterni-
tat is megalkotott nézeteiről, Székely Ottokár az egyházi nemesség eredetéről, 
szervezetéről, történeti jelentőségéről, társadalmi hatásáról s 1855-ben való meg-
szűnéséről ír. Belitzky János a XIII—XIV. században szereplő magyar nemzet-
ségek között a törzsi kapcsolatok felismerése a lap ján nemzetségi csoportokat 
alakít s ezek birtokainak térképrevázolásával a magyar törzsek s a beléjük ol-
vadt rokon népek elhelyezkedésére, a magyarság népi összetételére értékes követ-
keztetéseket von le. Waldapfel Eszter Szt, István első törvénykönyvének forrá-
saira mutat rá. Ember Győző a jobbágyfelszabadítás történetében Borié Egyed 
államtanácsosban Széchenyi István korai e lődjét tiszteli. Csóka Lajos pannon-
halmi főiskolai tanár k imutat ja Kollár Ádám szerepét az államtanács magyar 
kamarai ügyeinek tárgyalásában s rámuta t ezen működés elvi a lapjaira , azok 
alkalmazási módjára s különböző szempontokból való megítélésére. Mérei Gyula 
a bécsi kormány magyar gyáriparpol i t ikájának 1790—1815 közt enyhülő i rány-
zatáról ír. Haraszti Emil zenetörténeti tanulmánya után Hermann Egyed az 1822-i 
erdélyi egyházmegyei zsinattal kapcsolatban Szepesy Ignác báró erdélyi, m a j d 
pécsi püspök erős egyéniségét ra jzo l ja meg, Backmannak Grillparzer-, Császár 
Editnek színházi tanulmánya, Meszlényi Antalnak Horváth Mihály meneküléséről, 
külföldi tar tózkodásáról , Fleischer Gyulának Széchenyiről s a budai Várhegy 
kiépítésének tervéről szóló tanulmánya zá r j a be a nagyértékű s változatos t a r -
talmú évkönyvet. 

Dr, Takáts Lajos: Csanád vezér. Csanádvármegyei könyvtár. 22. Makó, 1931. 
Mint egy szép magyar eposz, úgy bontakozik ki T, ügyes vonalvezetésé-

ben előttünk a legendák és krónikák kuszál t bonyodalmaiból Csanád vezér tör-
ténete, aki pogány magyarságából Gyula leverése után sem akar engedni s a 
másik nagy pártütő, a marosvári Aj tony udvarába vonul az erdélyi sereg marad-
ványaival, De mikor Aj tony önzésében már a görög fönhatóságtól sem riad vissza, 
á tpár tol Szt, Istvánhoz, aki két császár s a pápa barátságát élvezve ís őrzi a 
magyar függetlenséget s most már Szt. Is tván szolgálatában veri le Aj tonyt , 
hogy Szt, Gellérttel megszervezze a modern nyugati egyházi és világi közigaz-
gatást, A források és a modern irodalom te l jes ismeretével megírt mű olvas-
mánynak is igen érdekes. 

Dr, Fábián Gáspár: Nagy magyar építőművészek. Szerző kiadása. Bp, 1936. 
A művészettörténet hiányát aka r j a pótolni ez az értékes kezdeményező mű. 

Nincs valamirevaló é le t ra jzuk azoknak az európai nívójú építészeknek, akik Bu-
dapestet világvárossá fejlesztették monumentális épületeikkel. Ezért ír a Nem-
zeti Múzeum alkotójáról , Pollack Mihályról, Ybl Miklósról, Steindl Imréről, 
Schulek Frigyesről, Lechner Ödönről, Alpár Ignácról stb. Bárcsak folytatásra ta-
lálna a megpendített gondolat. 

Balázs (Píszker) Olivér: Barokk világ Győregyházmegyében Zichy Ferenc 
gróf püspöksége idején (1743—83), Pannonhalma, 1933. 



Jánosi Gyula: Barokk hitélet Magyarországon a XVIII, század közepén a 
jezsuiták működése nyomán. Pannonhalma, 1935. 

A pannonhalmi egyháztörténeti iskola a XVIII. sz. eddig elhanyagolt terü-
letén értékes ada toka t tár t már fel a Regnum Marianum lelki életének a meg-
világításával. Ez az újabb két munka is ezen a téren mozog. P. főleg a győri 
püspöki levéltár gazdag anyaga a lap ján ad színes ra jzo t gróf Zichy Ferenc negy-
venéves áldásos kormányzásáiól , mely alat t a jámbor püspök á ta lakí t ja papsága 
lelkét, elmélyíti a hívek vallásos buzgóságát, ismereteit, 12 templomot és plé-
bániát emel, megúj í t j a a püspöki palotát és székesegyházat stb. A legapróbb 
részletekbe menő módszerrel igazolja, mint éri el a hit- és erkölcsi élet a fe j -
lődés tetőfokát (gyónók, áldozók száma, kongregációk, testvérületek, búcsújárások, 
népmissiók, szegénygondozás, árvaházak stb.), melyet aztán gyászosan letarol a 
lelkiélet szépségeit értékelni nem tudó felvilágosodás uralma. Nagyon értékes fe-
jezet szól a szemináriumról s az akatolikusokról, mely tárgyilagosan kezeli a 
mindkét részről előforduló törvényellenességeket. 

J . munká ja is ezen a téren mozog, ő a pannonhalmi főkönyvtár k iadat lan 
Jesui t icá ja a l ap j án dolgozik. Nélkülözhetetlen lesz ez mindazok számára, akik az 
1750 körüli 19 jezsuita kollégium, 18 jezsuita székház és 10 missiós ház jogutódai-
ként intézményeik múltjával, a bennük működő 884 jezsuitának a hitélet terén, 
hitszónoklatokban, hitoktatásban, népmissiókban, lelkigyakorlatokban, az egyéni 
lelkipásztorkodásban s az egyesületi életben kifej tet t , elért munkaeredményeivel 
foglalkoznak, A mai elmélyített le lkipásztorkodás bátran visszanyúlhat ide pél-
dákért , lelkesedésért, módszerért . 

Dr. Bíró Vencel: Altorjai gróf Apor István és kora. Az Erdélyi Katolikus 
Akadémia kiadása . Cluj. 1935. 

B. művében egy nagy kat . erdélyi ál lamférfiú, kincstartó, fővezér áll előt-
tünk, aki az erdélyi katolicizmusnak a Habsburgok uralma alatt kialakuló hely-
zetére s egészen a jelenig érő intézményeinek kifejlesztésére döntő hatással volt, 
A püspökség visszaállítása, a románoknak a kat. egyházzal való egyesítése, sok 
templomépítés, plébánia- és iskolaalapítás, szerzetestelepítés fűződik nevéhez, mely 
az erdélyi katolicizmus megerősödésével elválaszthatatlanul összeforrott. 

Juhász Kálmán; A csanádi püspökség története (1552—1608). Makó, 1935. 
J . ú jabb értékkel gazdagította a magyar egyháztörténetet. Nemcsak hü kor -

ra jzo t ad, hanem a közállapotokból érdekesen emeli ki a különböző püspökegyé-
níségeket, Medgyesí Székely Ferencet, Bódy Györgyöt, Kaproncai Paulinus Pé-
tert , Kolosvári Jánost , a később elpártolt Dudich Andrást , Bornemisza Gergelyt, 
Persei Melegh Boldizsárt, Mathési Istvánt, Szegedy Pál t s Verancsics Faustust , 
akik föld nélkül, a török alat t nyögő egyházmegyéjüktől távol is igyekeznek a 
híveket megerősíteni s a püspöki jogokat fenntar tani . 

Dr. Meszlényi Antal: Szelepcsényi prímás és Északmagyarország rekatoli-
zálása, 1671—75. Budapest, 1935, 

M. szorgalmas kuta tásának eredményeképen megállapítja, hogy Sz. míg 
egyik kar já t t i l takozásra emeli a bécsi udvar elnyomó poli t ikája ellen, a másik-
ban a kat. tér í tő keresztet ta r tva támogatta Bécset s a kat . egyház sikeres t e r -
jesztésével együttesen kiérdemelték XI, Ince pápa diplomáciai és pénzbeli segít-? 
ségét a török végleges kiverésére. 

Dr, vitéz Házi Jenő: A németség szerepe Sopron 2000 éves történetében, 

Dr, vitéz Házi Jenő: Négy év múlva ünnepli Sopron alapításának 2000. 
évfordulóját. Sopron, 1936. 

H, Sopron múlt jára és jelenére vetít éles világosságot és azt mutat ja , hogv 
Sopron városa magyar telepítés és az itteni németség nem őslakója ennek a föld-
nek, hanem késői bevándorló, amely csak a háborúk és a pestis által kipusz-
tí tott őslakó magyarság megfogyatkozása u tán telepítet te be a várost, de az ú j 
lakosság is hű maradt az ú j hazához, Sopron tehát magyar-német lakossága el-
lenére magyar város. 



Rankl—Schmíd—Vértes: Gizella, Magyarország első királynéja, Szent István 
hitvese. Történelmi életkép 14 képpel. Székesfehérvár, 1936. 

Az első fecskéje az 1938-i Szt. István-jubileumnak, azér t olyan kedves ez 
a szeretettel megírt és szépkiáll í tású könyv. Édesanyai melegségében, királynői 
áldozatos jóságában muta t j a be az országépítő munkában fé r j é t támogató asz-
szonyt, aki élete végét kolostorban töl töt te csendes visszavonultságban. Amióta 
Schmid Farkas dr. és Birkner müncheni egyetemi tanár kinyit tat ták és megvizs-
gálták a passaui Niedernburg kolostorban levő sírboltot és megállapították, hogy 
a sírban csakugyan Gizellának, az első magyar királynénak hamvai nyugosznak, 
a magyar közvélemény ú j r a kezd e kérdéssel s a hamvak hazahozatalának kér-
désével foglalkozni. Bárcsak teljesülnének a fehérváriaknak a vágyai, hogy 1938-ra, 
a nagy nemzeti jubileumra már itthon legyenek a szent király szentéletű hitve-
sének földi maradványai, aki t a történelem a Vazul megvakít tatásában való bűn-
részesség vádjá tól már felmentett . 

Mihályi Ernő. 

Hóman—Szekfü: Magyar történet2. I. kötet. írta Hóman Bálint. 1935. 685 1. 
A Magyar történet második kiadása örvendetesen siet a teljesség felé. Ez 

ugyan az első kiadás 7 kötetét 5-be fogja össze, de annak mégis teljes, sőt némi-
leg bővített szövegét ad ja . Szekfű 2 kötete (16—18. sz.) u tán megjelent már 
Hóman (és a mű) első köte te is, mely az őstörténetet és az Árpádkort foglal ja 
magába, A kötet figyelmes átolvasása meggyőz bennünket arról, hogy szerzője, 
bár a ma történetének nagyon is munkás alakítója, fáradhata t lanul dolgozik a 
mult területén is, A műnek nem egy részén vesszük észre az alakítást, a töké-
letesítést s az időközben megjelent történeti irodalom szakszerű méltatását . 

Az Egyetemi Nyomda ezen második kiadás árát az elsőnek szinte a felére 
szállította le, hogy most már minden intelligens magyar ember ezen klasszikus 
mű a lap ján ismerhesse meg nemzete és hazá ja történetét. 

Ravasz Boriska: A magyar állam és a protestantizmus Mária Terézia ural-
kodásának második felében. 1935. 113 1. 

Mária Terézia uralkodásának protestáns kul túrharcát ismerteti értekezésé-
ben Ravasz Boriska. Tárgyalását két részre oszthatnánk. Az elsőben az állam-
hatalom egyes szerveinek a protestantizmussal szemben vallott elvi állásfoglalá-
sát ismerteti, a másodikban pedig — egyes esetek kapcsán — ennek gyakorlati 
megvalósítását szemlélteti. Mert elfogadjuk, hogy a katolizálással szemben vé-
dekező protestánsok oldalán az „élő hi t" dolgozott, amit azonban a Regnum Ma-
rianum harcos katolikusainál sem szabad kétségbe vonni: az ellentétes meggyő-
ződések — nem r i tkán meg nem engedett fegyverekkel is — kemény harcot vív-
tak egymással. 

Szerzőnk munkájának — tudományos szempontból — a legértékesebb fe je-
zete az, melyben az ál lamtanács egyes tagja i t jellemzi. Cél ja szerint ő termé-
szetszerűleg csak a protestantizmus szempontjából vizsgálja felfogásukat. Ha a 
jozefinizmust nemcsak külső formájában, hanem belső lényegében is aka r juk meg-
ismerni, akkor az államtanácsosok őszinte, leplezetlen megnyilatkozásait kell 
alapos vizsgálat tárgyává tennünk. Ravasz kutatásai ezen a téren mindig hasz-
nosíthatók lesznek. Áz oly jelentős szerepet játszó Haugwitz grófra vonatkozó-
lag azonban nem talált ada to t ; Meszlényi (A jozefinizmus kora Magyarországon. 
16. 1.) ugyan azt áll í t ja, hogy Kaunitz-cal együtt ő is a nyugati deisták vagy 
atheisták táborához tartozott — ezzel szemben mégis tény, hogy Haugwitz gon-
dolkodás- és e l já rásmódjában a katolikus tant képviselte. 

A feldolgozás technikájá t illetőleg nem talál juk helyesnek azt, hogy a 
szerző magyar mondatokat német szöveggel elegyít s azt sem, hogy egy-egy 
aktát ugyanazon összefüggésben is többször idéz. Ezzel szemben viszont dicsére-
tet érdemel az a törekvése, hogy a katolikus gondolkodást is igyekszik megérteni 
— természetesen nem mindig sikerrel. Széleskörű anyaggyűjtése, választékos és 
komoly előadása miatt Ravasz Boriska műve mégis messze meghaladja az ily 
természetű munkák átlagos felszínét. 

Csóka Lajos. 



Földrajz. 
Dr. Kalmár Gusztáv: Régi népek, új világok, Budapest, Szent István Tár-

sula t kiadása, 292 lap. 
A súlyos gazdasági helyzet, a sokszor csak jellemtelen eszközökkel való 

elhelyezkedési lehetőség, a bizonytalan jövő, végül, de nem utolsó sorban, a ne-
velés hiányai következtében i f júságunk nagy részénél akaratgyengeség mutatkozik. 
Nem tudnak bízni a jövőben és hinni az odaadó munka gyümölcseiben, nem tud-
nak céltudatos és törhetetlen akara t ta l dolgozni. Talán ez a f á jda lmas hiány 
lebegett a kitűnő ifjúsági író szeme előtt, amikor az akaraterő hőseiről, a felfe-
dezőkről írta meg legújabb munká já t . A figyelmet mindvégig lekötik a színes és 
eleven képek, amelyekben elénk t á r j a az emberiség nagyjainak küzdelmes meg-
próbáltatásait és győzelmeit. Művészi jel lemrajz a könyv minden fejezete, mely-
ben az ősmagyarokat kutató J u l i á n baráttól és Kolumbus Kristóftól Sven Hedi-
nig és a Mount Everest megmászásáért küzdő angolokig a legváltozatosabb jel-
lemek vonulnak el szemünk előtt a maguk valóságában, emberi gyengeségeikkel é9 
kiváló tulajdonságaikkal egyaránt. Finom lélekkel t ud ja az író kidomborítani a 
nagy jellemek követésreméltó vonásait, melyek közt mindvégig uralkodik a követ-
kezetesen ki tar tó akaraterő, mely diadalra vezet. Az ügyes és tanulságos ra jzok 
nagyban segítik az írót kitűzött cél ja elérésében. Szívesen olvastunk volna Stein 
Aurél kutató egyéniségéről is. —ó. 

Hermann Norden: Ez Abesszínia! Fordí tot ta Soproni Béla. 40 képpel és 
1 térképpel. 8°, 159 1, Budapest , Franklin Társulat . 

Több évvel az olasz-abesszin háború kitörése előtt, 1929-ben végezte az 
amerikai Norden azt az utat, amelynek érdekes élményeiről ebben a könvvben 
beszámol. Történelmi, földrajzi , politikai eszmefuttatásainál jobban lekötik a 
figyelmet azok a megfigyelések, amelyeket e különös országnak fa j i lag igen ve-
gyes összetételű lakói körében végzett. Vallási, erkölcsi képzeteik és szokásaik, 
sötét babonáik és barbár mulatságaik színes képekben tárulnak fel előttünk. Nép-
ra jz i szempontból bizonyára sok meglepő újságot mond a legtöbb olvasó szá-
mára a fekete zsidókról, a fa lasákról szóló fejezet . A kifogástalanul fordított 
könyv szövegét eredeti fényképfelvételek ta rk í t ják , b. /. 

Ligeti Lajos: Kína, Kincsestár 20. szám. 
A Magyar Szemle Társaság Kis Könyvtára sorozatban jelent meg. Szerző, 

aki három évet töltött Kínai Mongóliában s jelenleg behatóan foglalkozik Kö-
zép-Ázsia régi történetével és nyelvi problémáival, a szakavatott tudós bizton-
ságával és lényeglátásával ismerteti Kína múl t já t és jelen ál lapotát , A távol-
kelet eseményei különösen felkeltik az érdeklődést Kína iránt és időszerűvé te-
szik Ligeti é r tékes munkáját , G. G 

Néprajz. 

Dr. Rusznyák Gyula: Faluvédelem. Szent István könyvek. 120. szám. 
Önkéntelenül is az a kérdés vetődik fel előttünk, ha Rusznyák könyvét el-

olvastuk, ki felelős mindazért az elmaradottságért , mit a magyar falu cipel ma-
gával. Ennek eldöntését azonban bízzuk Istenre és a történelem ítélőszékére. A 
ma gyakorlati emberének fe lada ta megtenni mindent, ami emberileg és a mi 
viszonyaink között lehetséges; vétek lenne a jogos szociális törekvéseknek me-
reven ellenállni. Ez a szociális munka falun különösen nagy áldozatokkal, küz-
delmekkel jár, a nehézségeket növeli a problémáknak még mindig nem tel jes á t -
értése mind alsóbb, mind felsőbb körökben. Ennek a könyvnek nagy érdeme, 
hogy rámutat a jelenlegi b a j o k r a és kiutat is iparkodik keresni, A tiszta látás-
hoz, így a megértéshez visz közelebb bennünket, ezért elolvasása és átelmélke-
dése tanácsos mindenkinek, aki a magyar falunak és jövőnek sorsát szívén viseli. 

Dr. Hermann Ipoly. 



Dr. Cholnoky Jenő : Hazánk és népünk egy ezredéven át . 
A Kárpátoktól az Adriáig című nagy sikert aratott művének folytatását je-

lenti ez a munka, amelyben mesteri módon muta t ja be a szerző, milyen volt ha-
zánk a különböző történelmi korokban, hogyan változott és a lakul t ki mai ha-
zánk. Megismerteti velünk a különböző vidékek nagyságát, megmutat ja , mit kö-
szönhet a világ a magyarságnak. Itt azonban rá kell mutatnunk a szerző egy 
tévedésére. Szerzőnek erős képzelőtehetségén kívül azt hiszem, nincs más jog-
címe arra, hogy a tihanyi remetelakásokat megtegye görögkeleti perjelségnek, A 
tihanyi monostor 1211, évi összeírásában szerepel először Szent Miklós oroszkői 
egyháza, mely nem egyéb, mint a tihanyi alapítólevél „Pe t r a " nevű helyén, Ti-
hany félsziget északkeleti szélén kőbe vá j t remetelakások kápolnája . A? 1267. 
évi pápai bulla „cella monachorum"-nak mondja , amelyet közönségesen „Oroszkő"-
nek (Vruzku) neveznek. Per je le i egyszersmind a tihanyi konvert tagjai, akik a 
t ihanyi konvent leveleiben névleg szerepelnek. Ezek az adatok a Pannonhalmi 
Szent Benedek-rend Története 10. kötetéből valók. Az egykorú oklevelekben te-
hát nyoma sincs annak, hogy a tihanyi apátsághoz tartozó perjelség görögkeleti 
lett volna. Egyébként az olvasó rengeteget tanulhat ebből a könyvből. Mert együtt 
van itt földrajz , történelem, népra jz és kultúrtörténelem. Valóságos tárháza az 
ismereteknek s mégis élvezetes olvasmány. Cholnoky nagy mestere a tudomány 
népszerűsítésének, A 133 darabból álló képmelléklet még inkább emeli az elő-
adás szemléletességét, Gál Geláz. 

Madarassy László: Művészkedő magyar pásztorok. Horváth Jenő eredeti 
rajzaival . Könyvbarátok kis könyvei 10. sz. Kiadja a „Magyar Könyvbarátok" 
szövetség, Budapest 1935. Kísoktáv, 146 lap. Ára félvászonkötésben 3,80 P. 

Népi díszítőművészetünk egyik igen értékes, sajnos már halódó ágát, a fa -
ragó pásztorok remekléseit muta t ja be ebben a könyvben a szerző. Több hóna-
pos alapos helyszíni tanulmány eredménye az a tizenkét mintaszerű pásztor-
portré, melyet itt kapunk. A tudós szerző kérdéseire maguk a pásztorok számol-
nak be művészetük tárgyáról, anyagáról, módjáról , eszközeiről és egyben s a j á t 
egyéniségükről, tehetségükről és környezetükről is. Ez a rendkívül közvetlen, 
a népnyelv minden báját , a pásztori művészkedés minden műszavát felölelő és 
a kérdéses tárgyakat , ábrázolásokat elevenen megjelenítő tárgyalásmód igen nagy 
értéke Madarassy könyvének. A kötet végén közölt 14 lapnyi ál talános összefog-
lalás és az irodalommutató megkönnyíti a közölt anyag áttekintését és további 
kuta tásra indít. Kívánatos is volna, ha minél többen indulnának el a szerző 
által megjelölt úton és feldolgoznák egy-egy megyének pásztormüvészetét. Anyag 
még ma is bőven akad. Csak Győr és Veszprém megyében 4—5 művészekdő kon-
dás és juhász nevéről tudunk! Remekbefaragott botok, tükrösök, sótartók, kana-
lak és egyéb tárgyak százaival találkozik a vidéket járó ember. Madarassv köny-
vénél jobb mintát az ilyen irányú kutatásra és feldolgozásra még a külföldi iro-
dalomban is nehezen találunk. 

Bodor Antal dr.; A fa lukuta tás vezérfonala, Budapest 1935. Kiadja a Magyar 
Társaság Falukuta tó Intézete, 8°, 64 lap- Ára 1.50 P. 

A magyar falu részletes megismerését és minden szempontból való felku-
tatását célzó mozgalom az utóbbi években nagyon kiszélesedett. Egyre többen 
já r ják és tanulmányozzák a vidéket, de sok esetben kellő módszeres felkészült-
ség nélkül, A szétfolyó falumunka összhangba hozása, megfelelő megosztása és 
előkészítése céljából a Magyar Társaság Falukutató Intézetet létesített, mely 
szerves kiegészítése az 1920-ban megalakult Magyar Szociográfiai Intézetnek. A 
jelen munka, mely már ezen Intézet kiadványa, vezérfonalul akar szolgálni leg-
alább a jellegzetes községtípusok monográfiáinak megírásában. Az első két fe je-
zet röviden ismerteti a magyar falukutatás történetét és módszerét, A harmadik 
nagy fejezet kérdések formájában részletesen előadja a feldolgozásra váró szem-
pontokat és tárgyköröket (természeti viszonyok, történelem, népség, stb,). Ezen 
kérdések felhasználásával a falu vezetői aránylag könnyen elkészíthetik községük 
részletes ismertetését, hiszen a legtöbb adat és összefüggés a néppel való ál landó 
foglalkozás révén már úgyis birtokukban van. 



Rudolf Kríss: Volkskundliches aus altbayrischen Gnadestätten, Beiträge 
zu einer Geographie des Wallfahrts 'brauchtums. Augsburg, 1930. Dr. Benno Filser-
Verlag. 8°, 380 lap, 5 térkép, 112 kép. Ára vászonkötésben 15 M. — Nachträge. 
Baden bei Wien, 1933. Verlag R. M. Rohrer. 8°. 43 lap, 9 kép, Ára fűzve 4 S. — 
Die religiöse Volkskunde Altbayerns, Dargestellt an den Wallfahrtsbräuchen. 
Baden bei Wien, 1933. Rohrer. 8°. 190 lap. Ára vászonkötésben 20 S, Mindhárom 
munka a J . M, Ritz és A, Spamer által kiadott „Das Volkswerk" című gyűjte-
ményben jelent meg, 

A vallási népra jz alig tízéves múltú tudományában jelentős haladást , ú t törő 
lendületet jelent ez a három munka, Kriss az óba j or területen fekvő kegyhelyek 
fogadalmi emléktárgyainak rendszeres összegyűjtésével és tudományos feldolgo-
zásával egészen ú j területeket nyitott meg a néprajz i kuta tás számára. Fáradsá-
gos kuta tóút ja in 486 kegyhelyet látogatott meg s közülük első könyvében 442-t 
részletesen ismertetett is. 34 ú jabb kegyhelyet ismertet és 13-hoz közöl pótláso-
kat az 1933-ban kiadott „Nachträge" című füzetben. Az egyes kegyhelyek tá rgya-
lásánál elsősorban a fogadalmi a jándékok leírásával foglalkozik. Ezen egyre in-
kább fogyatkozó tárgyak közül csak a vasból, ezüstből és fából kézimunkával ké-
szített a jándékokat , valamint az agyag-fejurnákat regisztrálja, míg a viaszból ké-
szítetteknél csak az érdekesebb sablonok leírására szorítkozik. A fogadalmi a j á n -
dékok kapcsán részletesen ismerteti a hozzájuk fűződő népi szokásokat, az 
egyes kegyhelyek alapításával foglalkozó legendákat, a templomok és kápolnák 
védőszentjeinek kultuszát is. Az alapítási legendákat a legjellemzőbb motívumaik 
szerint osztályozza (Rastsage, Wandersage, Stromsage, Strauchsage, Ketzersage, 
Hostienwunder), A kultikus építmények és tárgyak (templom, kápolna, gyógy-
források, kegykép stb.) alapos leírása mellett legtöbb figyelmet a Bajorországra 
annyira jellemző vasból készült fogadalmi a jándékok (szobrok, testrészek, fel-
i ra tos táblák, patkók, láncok s főként állatok) ismertetésére fo rd í t j a a szerző. 
Egészen új , elsőrangúan fontos, de eddig majdnem teljesen mellőzött forrást nyit 
meg továbbá az ú. n, csoda-könyvek (Mirakelbücher: részben kéziratos, részben 
pedig nyomtatott feljegyzések az egyes kegyhelyeken történt csodálatos gyógyu-
lásokról, imameghallgatásokról, stb,) kiaknázásával. Huszonöt i lyen csoda-köny-
vet ismertet, melyek közül néhány egészen a XV, századig megy vissza és több-
ezer csoda leírását tar talmazza. Felesleges mondanunk, hogy ezeknek a doku-
mentumoknak vallási és művelődéstörténeti szempontból egyaránt igen nagy a 
jelentőségük. — Ami az egyes ismertetett kegyhelyeket illeti, a munka népra jz i 
jellegének megfelelően az ismert, sokszor világhírű helyek több esetben csak 
egész röviden szerepelnek, míg a náluk sokkal jelentéktelenebbek nagyon is 
részletes bemutatást nyernek, A vallási népra jz szempontjából szinte kimeríthe-
tetlen gazdaságú Alsó-Bajorország alig ismert kis kegyhelyei éppen ezért szinte 
középponti szerephez jutnak Kriss könyvében. A vaskos kötet és a külön meg-
jelent pótlás néprajzi anyagának bőségét rövid ismertetésünk keretében csak se j -
tetni lehet. Ez az anyag, amint Kriss azóta megjelent cikkei bizonyítják, á l lan-
dóan szaporodik és rendszeres feldolgozásra vár, 

Egy ilyen tudományos feldolgozás első kísérletét nyú j t j a Kriss harmadik 
könyve, Ó-Bajorország vallási néprajza. A hat nagy fejezet (Búcsújárás, fakul -
tusz, forráskultusz, eredetlegendák, áldozati szokások, a búcsújáró helyek kul-
t ikus élete) mindegyike igen széles alapú összehasonlító-néprajzi tanulmány. A 
szerző a legújabb tudományos kutatás minden eredményét felhasználva iparko-
dik lehatolni az egyes szokások gyökeréig és igyekszik megfelelni a r ra a kérdésre, 
hogy váj jon az illető ba jo r szokás primitív, ál talános emberi, antik; keresztény 
vagy germán néphit maradványa-e? A rendkívül nagy irodalomismeretre valló 
történeti párhuzamok ál ta lában kielégítők. A belőlük vont következtetések azon-
ban — különösen, ha azt nézzük, hogy a néphit szempontjából a korai középkor-
tól kezdve sok évszázad maidnem egészen dokumentálatlan, és hogy a néphitet 
alkotó és módosító tényezők meglehetősen szűk körben ismertek előttünk — 
nem mindenütt elégítik ki az olvasót. A hitéből élő katol ikus ember nem talál sok 
gyönyörűséget a nép legszentebb érzéseinek kíméletlen és az Egyház szellemé-
től távolálló boncolgatásában. Teljes t isztelettel elismerjük a szerző tudományos 
felkészültségét, de az a meggyőződésünk, hogy a népi vallásosság alapvető- és 



részletkérdéseinek mégcsak megközelítően síkeres megoldása is csak élő hittel 
rendelkező tudósnak sikerül. 

Karl Benyovszkyi Die Oberuferer Weihnachtsspiele. Bratislava-Pressburg, 
1934, 8°. 183 lap.— Die alten Pressburger Volksschauspiele. Bratislava-Pressburg, 
1934. 8°. 70 lap, Steiner Zsigmond kiadása. Áruk fűzve 30, ill. 18 Kc. 

A XVI. század második feléig visszanyúló főrévi (Pozsony megye) német 
népi színjátékokat K, J . Schröer óta már eléggé ismeri a tudományos világ. Az 
első két darabról azóta több ú j szövegkiadás és magyarázó tanulmány is készült. 
Különösen értékes Solymosv Sándor hatalmas tanulmánya (Ethnographia 1911, 
257. 11. és 321. 11.), mely minden további kutatás egyedüli biztos alapja, A jelen 
műnek az a célja, hogy az immár nehezen hozzáférhető szövegeekt az eddig még 
kiadat lan „Schuster- und Schneiderspiel"-lel és több dallal kiegészítve részletes 
leírás kíséretében újból közzétegye, hogy így minden eddig ismert szöveg, dal lam 
és magyarázó anyag együtt legyen. Benyovszkynak jelentős része van a főrévi já-
tékok háború utáni fe lúj í tásában és rendezésében is. Éppen ezért könyve 75 olda-
las nagy bevezető tanulmányának azok a legértékesebb fejezetei, melyek a já té-
kok és az előadás minden részletre ki ter jedő leírását tartalmazzák. Az eddig ki-
adat lan szövegek és dallamok közlésével is nagy szolgálatot te t t a szerző a tudo-
mánynak. A játékok eredetének bonyolult kérdéstömegét azonban azóta már más 
és eredményesebb módszerek segítségével boncolgatja a tudományos kutatás . Elő-
készületben lévő nagy krit ikai kiadásunk az összes nyugatmagyarországi német 
népi játékokról ta lán világosságot derít majd a heidebodeni, főrévi és pozsonyi 
játékok eredetére és összefüggéseire, 

A főrévi já tékokkal azonos forrásból származnak és sok részben azonos 
szövegűek a régi pozsonyi játékok, melyeknek szövegét Benyovszky Schröer mű-
vének segítségével a másik könyvben helyreállí tott formában közreadja- Kár, 
hogy csak az első két játékot sikerült helyreállítania, Schröer szórványos fel-
jegyzéseiből azonban annyi megállapítható, hogy a hiányzó harmadik pozsonyi 
darab (Schuster- und Schneiderspiel) szövege lényegében megegyezett a főrévivel. 
Azt, hogy az első darab (Christigeburtspiel) Pozsonyban keletkezett volna, az 
eddig ismert iskoladrámai párhuzamok kapcsán mi is valószínűnek ta r t juk . Sa j -
nos, oly kevés adatunk van a hazai német népi színjátszás múltjából, hogy lép-
ten-nyomon, sokszor a legfontosabb kérdések eldöntésénél is csak valószínű elmé-
letekre, feltevésekre támaszkodhatunk. Éppen ezért az olyan kiadványokat, me-
lyek — mint Benyovszky jelen művei is — szövegközlést, részletes leírásokat és 
magyarázatokat közölnek, mindig nagy rokonszenvvel fogadja a népjátékkutatók 
tábora. 

Dr. Karsai Géza. 

Nevelés. 
Polány István: Nyugatmagyarország közoktatásügyének tör ténete . Szombat-

hely, 1936. 168 1. (A szerző kiadása.) 
A szerző Nyugatmagyarország közoktatásügyének alakulását igyekszik ösz-

szefoglalni e müvében. A vonatkozó irodalom, a kiadott és levéltári forrásanyag 
széleskörű ismerete képessé is tehette volna őt erre, de az egységesítő összefo-
gásra s az intézmények fejlődésének világos feltüntetésére kevés a képessége, A 
nyomdatechnikai kiáll í tás (számmal és csillaggal felváltva folyó jegyzetelés, s a j tó -
hibák) szintén sok kívánnivalót hagy maga után. Dicséretes azonban Polánynak az 
a hazafias törekvése, mely a Végnyugat ku l túrá já t oly szeretettel kuta t ja , s amely 
a helytörténet művelői számára annyi adatot szolgáltat. Csóka Lajos. 

Rucsinszki Henr ie t ta : A vegytan és ásványtan tanítása. III. kötet. A Buda-
pest-Székesfővárosi IX. Mester-utcai Irányító Polgári Iskola kiadványa. 1935. 
87+LXXXIV lap. Leányok számára. 

A munkaiskola szellemében írt könyv szerzője a vallásos-erkölcsös, a haza-
fias és a gyakorlati irányú értelmi nevelés követeléseit tar tot ta szem előtt mun-
ká ja megírásánál. A 88 órára beosztott részletes tanmenet sok értékes ú j í tás t . 



szemléltető r a j zo t és gyakorlat i tanácsot tar talmaz, melyek nagy mértékben köny-
nyítik a t aná r munkáját . Nem hagyjuk figyelmen kívül a munka elején közölt 
terveket és a néhány lapon közölt tar ta lmas és ér tékes didaktikai tanácsokat sem. 

—f. 
Lexikon. 

Lexikon für Theologie und Kirche, Zweite, neubearbeitete Auflage des 
Kirchlichen Handlexikons. In Verbindung mit Fachgelehrten und mit Dr. Konrad 
Hofmann als Schriftleiter herausgegeben von dr. Michael Buchberger, Bischof von 
Regensburg. 10 Bände. — VII. Band: Mauretanien—Patrologie, — Verlag Herder, 
Freiburg i. Br„ 1935. — VIII oldal, 1040 hasáb szöveg, 17 térképvázlat, 120 szö-
vegközti kép. Ára kötve 30—34 RM. 

A „Lexikon für Theologie und Kirche" 7. kötete méltán vonja magára a 
világ figyelmét. Tudományosság szempontjából azon a magaslaton áll, mint 
elődjei; t a r t a lmára nézve pedig a gyakorlati élet és a tudományos kutatás leg-
szebb és legtökéletesebb harmóniá jának kell mondanunk. A nagyelgondolású mű 
kitartó, szolid, minden kr i t iká t kiálló és kicsiségnek látszó kérdéseket is figye-
lembe vevő munkával a „Patrologia" címszóig jutott el, úgyhogy az egész anyag-
nak már hét t izede teljesíti magasztos hivatását . Tudósnak, papnak s civil ember-
nek, val láskutatónak és lelkipásztornak, katol ikus vagy másvallású modern em-
bernek, egyaránt jóbarát ja ez a hatalmas mű, amely mindenkinek eléggé meg nem 
becsülhető szolgálatot tesz az egyházra, vallás- és vallástudományra, vallástörté-
net re vonatkozó kérdésekben. A legkiválóbb szerzők gondos munká já t hirdeti ez 
a kötet, miként ez az első ha t kötet is tette. Illusztrációi elsőrangúak; térképváz-
latai pedig nagy vonásokban történelmet is nyúj tanak. Ezt kell megállapítanunk 
Mexico, Norvégia, Ausztria és Palesztina térképeiről, valamint a püspökségeknél 
Meissen, Metz, Minden, Namur, Osnabrück, Paderborn, Pár izs és Passau térké-
peiről is, A szemléltető képek közül csak a legkiválóbbakból említünk meg néhá-
nyat (hisz ki tudná valamennyit felsorolni?!), mint amilyenek Szt, Mihály fő-
angyalról készült freskók, szobrok, domborművek stb. képei; a különféle monstran-
ciákat és annak fej lődését bemutató képek, valamint a mozaikat ismertető 
képek is. A sok címszó közül ismét csak a legkiválóbbakból válogathatunk és 
sorolhatunk fel egyet-kettőt. Ilyenek pl. az általánosabb és alapvető tárgyak kö-
zül a középkorról, modernizmusról, monizmusról, kinyilatkoztatásról, misztikáról, 
meztelenségről, újkantianízmusról , újskolasztíkáról , nominalizmusról, optimizmus-
ról, pantheizmusról, pápaságról szóló cikkek, A vallástörténet körébe vágnak a 
misztériumok, mithologia, áldozat, Orpheus, paradicsom stb, címszavak. Az elmé-
leti és gyakorlat i hi t tudományból különösen is kiválnak a mise, katonák lelki 
gondozása (tábori püspökök és lelkészek), vegyesházasság, missió, molinizmus, 
erkölcstan, novícíátus, szerzetesrendek, papszentelés, parusia stb, címszavak. Ezt 
a kötetet is nagy emberek életrajza gazdagít ja . Ezek közül is csak egyet-kettőt 
sorolunk fel: Mausbach, Mercier, Newmann, Olier, Origenes, Pastor, továbbá Mó-
zes, Montalambert, Nietzsche és mások. Korszerűsége, józan kri t ikai állásfogla-
lása és gyakorlat i szempontoknak is a lehető legmesszebbmenő érvényesítése miatt 
valóságos „vade mecum"-nak kell minősítenünk a most megjelent 7. kötetet, 

—rsm— 



RENDI HÍREK. 

Esztergomban már a Mattyasovszky-emlékmű felállításáról tár-
gyalnak. A 3X4 méteres hatalmas bronz dombormű a szülői ház bás-
tyafalában a honvédemlékmű mellett lesz elhelyezve. Ez az elgon-
dolás a dunapartí bástyát valóságos műemlékgalériává avatja. A ki-
vitelezésre Fekete Géza esztergomi szobrászművész kapott megbíza-
tást. 

Dr. Bognár Cecil c. nyilv. rendkívüli egyetemi tanárt a vallás-
és közoktatásügyi miniszter a közoktatásügyi tanács rendes tagjává 
nevezte ki. 

Ferretti Pál apátot, a pápai zenei főiskola kiváló tanárát, a 
subíacoi kongregáció generális prokurátorát az olasz közoktatásügyi 
miniszter a Szt. Cecília Királyi Akadémia rendes tagjává nevezte ki. 

Argentínában a buenos-ayresi bencések Rivista Liturgica Ar-
gentin címen liturgikus folyóiratot indítottak, mely nemcsak Argen-
tínában, de az egész latin Amerikában az első megnyilatkozása az 
induló liturgikus apostolkodásnak. 

Az osztrák bencés kolostorok nehéz anyagi helyzetét mutatja, 
hogy egymásután kell megválniok értékeiktől. Az admonti apátság 
nagyértékű műkincseit adta el. Vagyona jórészt erdőkből áll s a 
faválság következtében másképen nem tudott volna gondoskodni épü-
leteiről, 30 plébániájáról. A kremsmünsterí apátság egyik híres 
XIV. századi kódexétói vált meg, mely Papén bécsi német követ 
közvetítésével a müncheni bajor állami könyvtárba került. A kódex 
müncheni Henrik rímes krónikáját tartalmazza. 267 47X35 cm-es 
lapból áll. A gyönyörű és könnyen olvasható gótikus írást számtalan 
piros és kék initiale díszíti, sokszor arany alapon. A művészi disznó-
bőr kötést öt bronzcsat tartja össze. Legnagyobb értéke a kéziratnak 
a 156 tollrajz, melyek közül 21 festett. A képek különféle jelenete-
ket ábrázolnak a bibliai történetből, a trójai háborúból, Nagy Sán-
dor, a római császárok és Nagy Károly életéből. Tárgya a világ 
történelme német rímes versekbe szedve a világ teremtésétől egészen 
Nagy Károly haláláig. Szerzői emsi Rudolf és müncheni Henrik. A 
rímes krónika inkább történeti, mint költői szempontból értékes a 
régi rímes krónikák közt. 

Április 13—15-én József Ferenc főherceg és fenséges neje, 
Anna főhercegasszony tisztelték meg a főmonostort látogatásukkal, 
melyhez olyan régi, kedves családi kapcsok fűzik. 



Alkalmazottaink lelki gondozása. A rend a húsvéti szent idő-
ben alkalmazottjai lelkének megszentelésére az összes apátságok-
ban, székházakban lelkigyakorlatot tartott, május 8—10-én pedig 
összes gazdaságainkban, majorjainkban népmissiót. A népmissiókat 
23 bencés tanár látta el, hogy lelki áldásban részeltessük azokat, 
akik bennünket a mindennapi kenyér áldásában részesítenek. 

A budapesti bencés reálgimnázium és a Bencés Diákok Egyesü-
letének budapesti osztálya Szent Benedek ünnepével kapcsolatban 
márc. 20-án díszhangversenyt rendezett a Zeneművészeti Főiskola 
nagytermében Balatonakarattyán épülő diáküdülő-telepe javára. A 
díszhangversenyen közreműködtek Budanovits Mária és Osváth Jú-
lia, az Operaház művészei, Városi István költő, Stefániái Imre zon-
goraművész, Schmidthauer Lajos orgonaművész, Kóréh Endre és 
Laurisin Lajos, az Operaház művészei, Jancsén Ferenc hegedűmű-
vész, az Operaház tagja. Az énekszólamokat Laurisin Miklós zon-
goraművész kísérte. Az ünnepi vacsorán a Szent Benedek-serlegbe-
szédet Dr. Kemenes Illés budapestvidéki tanker, kir. főigazgató 
mondta. 

A párizsi magyar katolikus hívek számára a nagyböjti konfe-
renciákat ezidén Dr. Saly Arnulf bencés tanár tartotta a virágvasár-
nap előtti hét minden estéjén az Apostolat de la Prière kápolnában. 

P. Johner Domonkos, a kölni egyetem liturgia-tanára, a beuroni 
főapátság volt perjele, az európai liturgiás mozgalom apostola és 
szaktekintélye, folyóiratunk munkatársa, március 25., 26. és 27-én a 
Szociális Missziótársulat meghívására Budapesten a Virágvasárnap, 
Nagycsütörtök és Nagypéntek liturgiájáról beszélt. 

Dr. Szunyogh Xavért a Szent István Akadémia különösen nagy-
szabású liturgikus irodalmi működése alapján tagjává választotta. 

A Délamerikai Magyar Újság Naptárában jelent meg a brazíliai 
első magyar bencés misszionáriusnak, Szelecz Arnoldnak az álta-
lános brazil nyelvről szóló tanulmánya. A nyelvészeti szakmunkák 
alapján Szelecz világosan és mindvégig szabatosan összefoglalja az 
általános brazil nyelv történetét és főbb jellemző vonásait. Az „íze-
lítőnek" szánt értekezésből megtudjuk, hogy Brazília hivatalos nyelve 
a többszáz indián szóval gazdagodott portugál. Az általános brazil 
nyelvet a XVIII. század elejéig beszélték, Ez a nyelv eredetileg Bra-
zília keleti partvidékén élő indiánok nyelve: a tupi nyelv volt. A tu-
dósok úgy vélekednek, hogy az általános brazil nyelv kifejezés tekin-
tetében a régi görög nyelvvel vetekedik. 

A soproni bencés gimnázium 300 éves jubileuma alkalmából, 
melyről a napilapok is szép ismertetéseket hoztak, a kormányzó leg-
felső elismerésben részesítette s a signum laudisszal tüntette ki 
Sziklai Jenő igazgatót s Dr. Mérei Kálmán c. igazgatót, aki félszá-
zadot töltött el a tanári pályán. A jubileum alkalmából a Szentséges 
Atya áldását küldte a 300 éves gimnázium tanáraira, volt és jelen-
legi tanítványaira. 

aarkany Nyomda r.-t. Budapest, VI., Horn Ede-utca 9. Telefon: 221—90, 
Igazgatók: Dr, Wessely Antal és Wessely József, 



Balatonfüred Gyógyfürdő 
és Éghajlati Gyógyintézet 

Egész évben nyitva ! 
Természetes szénsavas fürdői a gyenge, beteg szívnek legkiválóbb gyógytényezői. 

Az Erzsébetszanatóriumban nemcsak gyógykezelésre szorulók, hanem üdülő, 
pihenő vendégek is nyerhetnek elhelyezést, akik csak a rendes szállodai 
árat fizetik. Központi fűtés, hideg-meleg folyóvíz, lift a fürdőbe is. — 
Szobák 5 pengőtől. 

A Grand-Hotelben, Ipoly udvarban hideg-meleg folyóvíz. Szobák 3 pengőtől. 
A Stefánia udvarban szobák 2.50 pengőtől. 
A főszezonon kívül 20°/o engedmény, két hétnél hosszabb tartózkodásnál 30°/o. 
Étkezési napi penzióárak : a szanatóriumban 4.40-től, a vendéglőkben 3.30-tól. 
Szénsavas fürdők a főszezonban 3 P, az elő- és utószezonban 2.50 P, a fürdő-

igazgatósági szállodák vendégei részére 50 fillér kedvezmény, október 
1-től április 15-ig 2 P. 

Balatonfüred fiirdőigazgatósága készséggel szolgál mindenkor felvilágosítással. 



SVÁJCI ÓRÁS • ÓRA KÜLÖN. 
LEGESSÉGEK ÁLLANDÓ RAKx 
TÁRA. NAGY JAVÍTÓMŰHELY 

BUDAPEST, IV. KER. 
A P P O N Y I TÉR 5« 
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S Z É N Á S Y B É L A 
LEVÉLPAPIRÁRUHÁZA ÉS N Y O M D A I MÜINTÉZETE 

BUDAPEST, IV., FERENCIEK-TERE 9. SZ. 

Á SZÉNÁSY-FÉLE T A K A R É K I R Ó N O K , 
! N E L I S M E R T E N A L E G J O B B A K 

S c l i e r z i iigre r-néi 
I X . , R á d a y - u . 1 1 - 1 3 

Telefon: 87-3-97 
Alapí tva: 1896 

• 1 1 i i l û ^ i i t e g y y I i e l y e n 

l e g j o b b a n é s l e g o l c s ó b b a n 
v á s á r o l h a t . \ a « T T á l a s z t é k : 

Uri-, női divat, harisnyák, kesztyűk, selymek, 
vásznak, szabó-kellékek. Bélés-, rövidárúk, 
szövetek, intézeti cikkek. Divatgomb, csatt, 
csipkék, hímzések. K é s z n c i - , f é r f i f e h é r n e m ű . 



r-—— ir~j/ïr-r- ír. 

M A J O R J Á N O S 
V A S K E R E S K E D É S E 

B U D A P E S T , VIII., RÁKÓCZ1-ÚT 5 9 . 
Nagy r a k t á r e l s ő r e n d ű ház ta r tás i c i k kekben 
K Á L Y H Á K , T Ű Z H E L Y E K , E D É N Y E K 
A L P A C C A E V Ő E S Z K Ö Z Ö K B E N 

még ma kér jen 
m i n t á k a t 
rv, PE0HÁ5ZKA OTTOKÂG-U.&. 
ÏCVETEMI TEMPLOMNÁL 

SZÉNÁSY GYULA 
Női és férfi divatkelme újdonságok, 
selymek, bársonyok 1 

Budapest, IV., Kristóf-tér 4 (a Szervita-tér sarkán) 
Intézetek szállítója 



Vásároljunk mindent egy helyen ; 

az ország legnagyobb keresz-

tény üzletében ! 

Nagytcovácsy Milenkó 
textil-, ruházati-, szőnyeg- és cipőüzlete 

IV. f Petőfi Sándor-utca 3. sz. 

IV. f Városház - utca 1-3-5 sz. 

Fiókok: VIII., 3ózsef-körút 53 | 

XL, Horthy Miklós-út 39. sz. 

Töltőtollak, Ecker - takarékironok 
íróasztali márvány töltőtoll-állványok 

P 3.50-től kezdve 

N é v - a l á í r á s d í j t a l a n b e v é s é s e 
PARKER, MONTBLANC, WATERMAN, ASTORIA, OSMIA, MATADOR, 

MELBI, LUXOR, STEFÁNIA STB. MÁRKÁS TÖLTŐTOLLAK 
ARANYTOLLAK 3.50-től 

Mellék utca Szolid árak ! 

Budapest, VIII., Vas-u. 12 ECKER KÁLMÁN 
Kath. „Összetartás" cég 



H E R M A N N O T T Ó 
B U D A P E S T , IV., V Á C I - U T C A 4 6 . 
T E L , : 8 3 - 3 - 5 9 Angolkisasszonyok intézetével szemben T E L . : 8 3 - 3 - 5 9 

C&OC0O 
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 - V E H É R N E M Ü 

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 

i 

I 
S 

i 
I 

PALKA JÓZSEF 
M a g y a r o r s z á g e z u s í k o s z o r ú s m e s t e r é n e k 

U V E G F E S T É S Z E T I M Ű T E R M E 

BUDAPEST, VIII., BAROSS-UTCA 59. 
TELEFON: 30-2-2Ô. ALAPÍTVA 1ÖQ4. 

1012-ben „Pro ecc l e s ia eí Poníífíce" p á p a i a r a n y é r d e m -
kereszttel kitüntetve. 

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

Költségvetés díjtalan. 
Ablakok javítását is vállalja. 

I 
I 
I 
I 
I I 

I 
I S 
I I I 

Ciánozás bizalmi munka, 
E r e d m é n y e s f é r e g i r t á s a i m a t t ö b b nagy 
katholikus intézet is garantál ja . 

Ciánoztasson N e m e s J ó z s e f céggel 
Vidékre is B u d a p e s t , V., L i p ó t - k o r ú t 9 . sz . 
olcsó árak . Telefon : 27-8-85. Alapítva 1904. 



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 és 
z á s z l ó k é s z í t ő 

v á l l a l a t a 

Miseruhák, pluvialék, 
z e n t s é g t a r t ó k , 
e l yhek , 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. 

R I E G E R OTTO 
O R G O N A G Y Á R 

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

C0O 

Elvállalunk ŰJ ORGONÁK, 
valamint homlokzatsípok szállí-
tását szakszerű, művészi kivitel-
ben, úgyszintén orgonajavításokat 

mérsékelt árban. 



Ügyeljen a keresztnévre ! ! ! 

BUDAPESTI BAZILIKA RÉSZÉRE KÉSZÍTETT 
7945 KGRsOS „SZENT IMRE HERCEG HÖSÖK HARANGJA" 

PRO ECCLESIA ET PONTIF1CE" pápai érdemkereszt tulajdonosa 

MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE 

S Z L E Z Á K L Á S Z L Ó 

Számtalan 
egyházi 
elismerő -

levél. 

HARANG- ÉS ÉRCÖNTŐDE, HARANGFELSZERELÉSGYÁRA 

BUDAPEST, VL, PETNEHÁZY-UTCA 78. SZ. 
Frangepán-utca Él T e l e f o n : 

mellett 9 1 3 5 3 Kitüntetve 

Párizsi 
világ 

kiállításon 
dísz 

oklevéllel, 
8 nagy 

arany 
és 1 nagy 

ezüst 
éremmel, 

több 
állami 
dísz 

oklevéllel. 



VINCZE JÁNOS 
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TANULMÁNYOK. 

Szent Mór, a pannonhalmi „puer scholasticus". 
Dr. Kühár Flóris. 

Kevés az, amit Szt. Mórról a történelem és legenda följegyzett; 
valamivel több, amit magáról elárul a Vita S. Zoerardi c. kis művé-
ben. Ezeket az adatokat azonban beleállíthatjuk Szt, István korának 
szellemtörténeti képébe. Ez a pár mozaikszem a kor szellemének arc-
vonásain át Szt. Mór tanult és szent egyéniségét sugározza. Sugarai-
ból bőséges fény esik a Szt. István-kori pannonhalmi iskolára, ma-
gyar keresztény művelődésünk első tűzhelyére. Mivel nagy Rendtör-
ténetünk idevágó részleteit szemléletmódunk sokban kiegészíti, né-
hány pontban kiigazítja, Szt. Mór iránt való kegyeletünk mellett a 
tudományos cél is késztet az első, név szerint ismert pannonhalmi 
iskolásfiú jellemzésére, 

Szt. Mór a Zoerardról és Benedekről írt legendájában azt mond-
ja, hogy mint iskolás fiú, puer scholasticus látta Zoerard (Szórád) 
remetét; látta az ő tanítványát, Benedeket is; tőle, meg a zobori 
monostor apátjától, Fülöptől hallotta, már mint pannonhalmi apát 
mindazt, amit róluk följegyzett, 

Szt, Mór tehát gyermekkorában került Szt. Márton hegyére, a 
nemrég épített monostornak iskolájába. Amikor a monostorba került, 
még nem volt abban a korban, hogy a noviciátust megkezdhette volna. 
A noviciátusba lépés átlagos kora a 16—20. életév volt (Berlière: 
L'ascèse bénédictine. 10, 1.}. A monostori és káptalani iskolában 
azonban fiatalabb gyermekek is tanulhattak. Nem tudjuk, nem szü-
lei ajánlották-e fel Mórt, mint puer oblatus-t a monostornak. Abból, 
hogy korán került iskolába, arra is lehetne következtetni, hogy jobb-
módú, előkelő családból származott, mely már keresztény volt, 

A pannonhalmi monostorban egy, a tudományokban jártas, érett 
erkölcsű iskolamesternek kezére került. Nevét nem jegyezte fel 
senki. 1030 táján (bizonyára már Mór apátsága idején), mikor Szt. 
Gellért megszervezi a marosvári püspökséget és káptalani iskolát, 
Pannonhalmáról négy, a tudományban és igehirdetésben jártas ben-
cés papot kap: Lórándot, Conciust, Fülöpöt, Henriket; a két utóbbi 
tanult és magyar nyelven ügyesen tolmácsoló férfiú volt. Lehet, hogy 
ezek egyike volt az 1000. év után gyermekként a monostorba került 
Mórnak iskolamestere. A mester és az iskolások között benső élet-
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közösség volt. A mester velük aludt, az ő felügyelete alatt álltak 
napközben. A gyermekek részt vettek a monostori istentiszteleten, 
csengő hangjukkal élénkebbé tették a zsoltározást és a korális éne-
ket. Míg a szerzetesek délelőtt és délután munkájuk után néztek, ők 
az iskolába vonultak. Külön étkeztek és korábban, mint a szerzete-
sek; korábban térhettek nyugovóra. Velük együtt keltek fel éjfél 
után két óra tájban az éjjeli Vigiliára; ez után a gyengébbek fölmen-
téssel megint lefekhettek, hogy Laudesig kipihenhessék magukat. 

A monostori életforma úgy nevelte őket, mint a talaj, levegő és 
napsugár a zsenge palántát. A nevelés irányítása a mester kezében 
volt, aki a Regula és a rendi hagyomány útmutatása szerint atyaként 
foglalkozott gyermekeivel. 

Az egykorú iskolák szelleméről érdekes képet fest Canaparius 
Szt. Adalbert életrajzában. (Mon. Germ. Scriptores. IV. 582.). Adal-
bert 16 éves korában került (972-ben) a magdeburgi iskolába a jó-
nevű, vitatkozásban is jártas Otrik mester keze alá nevelőjével, Rad-
lával, ki később Géza és Szt. István udvarába került, Otrik mester-
nek sok gondja volt a trivium és quadrivium iránt nem túlságosan 
fogékony ifjúsággal; a fiúk bizony megtették, hogy a mester édes 
gyümölcseit lopkodták, Adalbert pedig ezalatt lopva a Szűzanyához 
fohászkodott (furtivas orationes Dominae suae mittens) és az angya-
lok eledelét érdemelte kí magának. A fiúkban volt jó adag durvaság 
is; amikor az utcán mentek és látták, hogy egy leány elesett, Adal-
bertet rá ja lökték. Az érintetlen lelkű Adalbertet nagyon megkínozta 
ez a durva cselekedet. Nem csoda, hogy Otrik mester nemcsak szó-
val, hanem vesszővel is nevelte tanítványait, keze gyorsan járt, 
hamar elérte a latin szót még nem értő Adalbertet is az iskolaév 
elején, Adalbert már gyermekkorában betéve tudta a zsoltárokat; 
romlott társai közt ,,Dávid nektárának mézét ízleli" és ,,lelki örömök 
mosolya vigasztalja". Míg a mester az emberi bölcselet magasla-
taira viszi, addig ő az „isteni bölcseség hegyeire száll fel". 

Azok a bencések, kik Pannonhalmát megalapították, Adalbert-
nek voltak a római Szt. Bonifác és Elek monostorában (az Aventi-
nus hegyen) társai és prágai székhelyére, míssiós útjain kísérői. 
Anastasius, kit Mór gyermekkorában még mint pannonhalmi apátot 
láthatott, ki 1007. táján lett esztergomi érsek, bizonyára értékesí-
tette a pannonhalmi iskola megszervezésében szent vértanúvá ma-
gasztosuló eszményképének ifjúkori tapasztalatait. Anastasius az 
aventinusi monostorban társa volt Canapariusnak, a monostor ké-
sőbbi apátjának, Adalbert életírójának, aki 1004-ben halt meg Ró-
mában. Querfurti Szt. Brúnó, Adalbert másik életírója, 1004 szep-
temberében István király udvarában járt, hogy Adalbertről írt élet-
rajzát Radlával közölje és tőle újabb adatokat kérjen. A pannon-
halmi Mptier scholasticus" mesterének és apátjának szájából hall-
hatta Adalbert ifjúságának derűs és kedves vonásait; a Bold. Szűz-
nek tiszteletét, a tisztaság szeretetét, a zsoltárok édességét. A szűzi 
tisztaságnak, az érte vívott harcnak példáját látta Szt. Mór Szt. Be-
nedekben, kí subíacoi remeteségében úgy győzte le a test kísértését, 



hogy tövisbokorba feküdt és Regulájából megértette, hogy a sátán 
gondolatait csírájukban kell elfojtani, Krisztushoz, a sziklához kell 
őket hozzávágni. A tisztaság dicséretét hirdette a IX. századi név-
telen szerzőnek Exhortatio ad Sponsam Christi c, műve, melyet 
Anianei Szt. Benedek Concordia Regularum c. művéhez csatoltak 
Szt. Atanáz neve alatt. Ebből vesz hosszú idézetet (a forrás megje-
lölése nélkül) az 1100 körül készült Szt. Imre-legenda, mely Szt. 
Mórról való tudásunk egyik fontos közvetítője, (Madzsar Imre: Szt. 
Imre legendája. Századok. 1931.) 

A szűzi tisztaságra való nevelés egyébként ís benne volt a kor 
reformprogrammjában. A világi papságban az elmúlt két század fo-
lyamán elharapódzott az incontinentia bűne, melyet Szt. Gellért is 
ostoroz Delíberatióiban, A monostorban nevelt ifjúságtól várta 
a reform a tiszta papi, szerzetesi nemzedéket. Clunyben 994-től 
1040 -ig Szt. Odiló az apát, a világ bencéseinek szemefénye, a pá-
pák barátja, királyok, császárok tanácsadója, az egyházi reformok 
irányítója, ki Szt. István királlyal is vált levelet és küld neki erek-
lyét. Nagyságának egyik titka: alázatossága mellett sugárzó lelki és 
testi tisztasága. Ügy emlegetik világszerte öreg korában, mint virgo 
centenarius-t, százéves szüzet. 

Ez a szellemtörténeti környezet hatott Mórra, hogy gyermeki ár-
tatlanságát sértetlenül megőrizze és Szt. Imre csókját kiérdemelje. 

A pannonhalmi iskolában aligha kellett társai durvaságával 
szemben védenie lelke rejtett kincsét. Nem tévedünk, ha ennek az 
iskolának benső levegőjét Szt. Anzelmnek, a XI. század második 
fele nagy nevelőjének szavaival jellemezzük, (Kühár: Canterbury 
Szt. Anzelm nevelési elvei. Magyar Középiskola. 1927.) 

Anzelmnek a becí (Normandia) iskolamesternek és apátnak egy 
apát arról panaszkodott, hogy bár állandóan ütik-verik a gyereke-
ket iskolájában, semmire se mennek velük. ,,Hogyan", kiáltott fel 
Anzelm, „állandóan veritek őket? Milyenek lesznek, ha felnőnek?" 
Ostobák és állatiasak, volt a felelet. „Miért pazaroljátok hát rájuk 
tápláléktokat, ha emberből csak vadállatot tudtok nevelni?" Az 
apát mentegetőzik, mindent megtesznek, kényszerrel is hajt ják őket 
jobb előmenetelre. Anzelm remek hasonlattal felelt: „Ha fiatal fát 
ültetsz el kertedben és úgy körülzárod, hogy ágait ne tudja szét-
terjeszteni, milyen fa lesz belőle, ha pár év múlva kiszabadítod? 
Terméketlen korcs, kusza ágakkal . . . A szülők az oblatio által azért 
ültetik el gyermekeiket az Egyház kertjében, hogy növekedjenek és 
gyümölcsöt teremjenek . . . Az oktalan elnyomás miatt azonban ga-
balyodott gondolatok támadnak bennük, megkérgesedik szívük, el se 
hiszik, hogy jót akartok velük. Testük növekedésével csak a gyűlö-
let és a gyanakvás növekedik bennük. Mindig hajlandók a rosszra 
és készek a bűnre. Senki iránt sem nevelitek őket szeretetre, ezért 
mindenkire csak összeráncolt homlokkal és ferde szemmel tudnak 
nézni," Szt. Anzelm azt kérdi tovább az apáttól, miért haragszanak 
iskolájában a gyerekekre? A szeretetet hangsúlyozza irántuk. Hisz 
ők is ugyanannak a természetnek részesei, mint nevelőik. Kinek esnék 



jól, ha folyton vernék. Anzelm szerint a nevelés művészet. ,,Hát 
láttatok-e már valaha művészt, aki az arany- vagy ezüsttömbből 
csupán hatalmas kalapácsütésekkel szép szobrot alakított volna? 
Hogy a helyes forma kialakuljon az anyagból, majd erősen rászo-
rítja szerszámát és ráüt, majd gyengéden illeszti hozzá és úgy ala-
kítja, csiszolja. Éppen így kell nektek is, ha fiatalokból embert akar-
tok faragni, az ütlegek fájdalmát az atyai jóság és szelídség bal-
zsamával csillapítanotok," Az apátnak ellenvetésére, hogy a nevelés 
célja: komoly és érett erkölcsű jellem, tehát a módszernek is ilyen-
nek kell lennie, Anzelm azt válaszolja: ,,kenyér és más szilárd étel 
való annak, aki megbírja. De tápláld vele a csecsemőt és vond meg 
tőle a tejet, meglátod, belepusztul a helyett, hogy megerősödnék 
tőle . . , Amint a törékeny és az edzett test más, más eledelt kíván, 
éppúgy a gyönge és az erős lélek is más és más táplálékra szorul. 
Az erős szívesen vesz magához szilárd ételt, amilyen pl-: elviselni 
türelmesen a megpróbáltatást; idegen jószágot meg nem kívánni; 
annak, aki egyik orcáját megüti, a másikat is odanyújtani, a gyűlöl-
ködőket szeretni, az ellenségért imádkozni. De a törékeny és Isten 
szolgálatában még gyenge léleknek tejre van szüksége: mások sze-
lídségére, jóságára, jókedvű bíztatására, szerető támogatására." 

Amit Szt. Anzelm mond a kolostori nevelés szelleméről, az — 
néha szószerint, egészében pedig elvei szerint — megegyezik a Re-
gulával. A Regula így festi az apátnak, mint szerzetesei mesterének 
arcát; hangsúlyozza az egyéni alkathoz való simulást, kívánja, hogy 
a novíciusok mestere ,.alkalmas legyen a lelkek megnyerésére". 
(Reg. c. 58.) 

Hogy Mórt milyen szellemben nevelték, legyen elég a bibliai 
mondást idézni: gyümölcseiről ismeritek meg a fát. 

Szt. Mór tanulmányai. 

A XI. század iskoláinak tanulmányi menete a trivium és a 
quadrivium tagozatában történt. Tanulmányi anyagukat jórészt a le-
alkonyodott antik világ iskoláiból örökölték, a tantervet, az anyag 
beosztását pedig Nagy Károly iskolareformjának mintaiskolája, az 
udvari schola palatina módszere mutatta meg. Alkuin, az iskola ve-
zetője tankönyveiben a hét szabad művészet tananyagát a keresztény 
világszemlélet szolgálatába állította, szerinte ezek adják hét oszlo-
pát a hittudomány épületének. Tanítványai közül Fredegisíus és Hra-
banus Maurus fejlesztették a IX. század iskolaügyét. Nagy Károly 
birodalmának bomlása az iskolázást is megrendítette; de a X. szá-
zad közepe óta a műveltségnek ezen otthonai francia, itáliai és né-
met földön megint fellendültek. Káptalani és kolostori iskolák vették 
át a karoling iskolarendszer felvirágoztatását, Franciaországban 
Fleury, Orleans, Reims, Auxerre, Chartes; Németországban St, 
Gallen, Reichenau, Fulda iskolái virágzanak, Itáliában Padua és Bo-
logna fejlődnek. A XI. század derekán a normandiai Bee monosto-
rának iskolája tesz szert Lanfranc és Anzelm vezetése alatt világ-



hírnévre, Pannonhalma alapító szerzetesei, Szt. Adalbert társai, vi-
lágot járt emberek voltak; Rómában, Montecassínón szívták magukba 
a szerzetesi szellemet, akadt köztük bizonyára, aki 996-ban elkísérte 
Adalbertet Mainzba, III. Ottó udvarába, onnét Toursba, Fleurybe. 
A külföldi iskolákat tapasztalatból ismerhették. A pannonhalmi isko-
lát jó külföldi minták után szervezhették meg; ennek eredménye meg-
látszott azon, hogy 1030 körül már négy tanítómestert küldhettek 
Szt. Gellértnek Marosvárra. Hogy a magyar és a külföldi szerzete-
sek, iskolák, monostorok, apátok, püspökök közt aránylag sűrű érint-
kezés volt Szt. István korában, arról több adat megemlékszik. Elég 
legyen néhányra utalnunk, Bonipert, az első pécsi püspök, Szt, Mór 
elődje Fulberttől, a híres chartres-i mestertől kér, bár személyesen 
nem ismeri, egy Príscíanus-kódexet.1 Príscianus a grammatikai okta-
tásnak volt kézikönyve. Szt. Mór maga írja a Vita S, Zoerardi be-
vezetésében, hogy Szt, Istvánhoz, mint atyjukhoz sereglettek a kül-
földi kanonokok és szerzetesek. Pannonhalmán megfordulnak Zoe-
rard és Benedek remeték, Fülöp, zobori apát. Szt, Gellért Francia-
országban jár követségben, ott tanulmányozza Plato egyik könyvét, 
megismerkedik Richárddal, a verduni St. Vanne kolostor apátjá-
val (1004. óta), kinek elküldi ,,de divino patrimonio" c, művét,2 Ri-
chárd apát II. Henrik császárnak, Szt, István sógorának volt bizal-
masa, aki vagy 20 kolostort reformált. Reformja belekapcsolódik a 
cluny-i mozgalomba.3 Iotsaldus, Szt. Odilo életírója, dicsekedve em-
líti, hogy István, rex Ungarorum, bár nem látta Odilót, de követe-
ket és leveleket küldött hozzá ajándékokkal.4 

Amikor tehát a pannonhalmi iskolát beleállítjuk az európai mí-
lieu-be, egyáltalán nem légüres térben mozgunk, 

A szellemi érintkezésnek, kicserélődésnek a személyi kapcsola-
tokon, utazásokon, barátkozásokon kívül másik eszköze: a könyv. 
Ha a pannonhalmi iskolának XI, századi könyvtárát vizsgáljuk, még 
inkább a történelem talaján mozgunk,5 

Megvan ugyanis a pannonhalmi monostornak Szt. Lászlótól szár-
mazó (1090 körül) összeíró jegyzéke, mely cím szerint felsorolja a 
monostor könyveit is, számszerint 80-at. A tihanyi alapítólevél 
1055-ben két Missale-t, egy nocturnale-t, két Graduale-t említ. A 
hamis pécsváradi alapítólevél szerint Pécsváradon az alapításkor 35 
drága pergamenre írt könyv lett volna. A bakonybéli apátságnak 
egyik bizonytalan keltezésű (1086) összeírása szerint 84 könyve 
volt.6 

1 MPL. 141. 189. 
s Bat thyány: Deliberationes. 296, 1, 
3 Hílpísch; Gesch. d e s ben. Mönchtums. 175, 1. 
1 MPL. 142. 902. 1. 
6 Gottlieb: Mittelalterl. Bibliothekskataloge Österreichs, Wien, 1915. — 

P. Lehmann: Mittelalt, Kata loge Deutsehlands u. der Schweiz, München. 1918. 
Berlière: i. m. 108—114. 

6 PRT. I, 79. Részletesen foglalkozik a könyvtár állományának meghatá-
rozásával a Szt. László-katalógus sorrendjében: PRT. I, 350, sk. 



Bár a pannonhalmi összeírás a XI. század végéről való, mégis 
arra kell következtetnünk a könyvek jellegéből, hogy főleg a nem-
liturgikus, hanem iskolai és közös, meg magánolvasásra szánt köny-
vek jórésze már Szt. István korában megvolt a monostorban. A 
könyvjegyzék 80 könyve közül 41 könyv a monostori liturgiát szol-
gálja. Ezek: 6 evangeliarium, 6 missale, 4 Nocturnale (az éjjeli zso-
lozsmázáshoz) ; 4 Antifonale (a zsolozsma antífonái), 4 Graduale (a 
mise énekes részei), 2 Sequentíale (a mise sequentiáinak gyűjtemé-
nye), 4 baptisterium (keresztelési szertartáskönyv — a mai Rituale-
nak felel meg) ; 3 Collectarius (a zsolozsma áldásainak és Collectái-
nak gyűjteménye), 4 Hymnarius (a zsolozsma hymnuszai), 2 Lectío-
narius (zsolozsma-olvasmányok), 1 Breviarius (a zsolozsma rendjét 
mutató szertartáskönyv), 1 Ordo (miserend, a mise rubrikáit tartal-
mazta). Asztali olvasásnál, vagy az esti Completorium előtt szoká-
sos közös olvasmányul szolgált a teljes szentírás, melynek neve a 
felsorolásban Bibliotheca; 2 példány Regula, unus super Regulám, 
egy kommentár a Regulához (lehet Smaragdusé, Paulus Diaconusé, 
Hildemaré, auxerrei Remigiusé (9. század) vagy a X. századi echter-
nachi Rüdigeré) ; volt két Passionalisnak nevezett könyv, vértanú-
legendák voltak benne, 1 pl,-ban volt még Cassianusnak Collationes 
Patrum c. műve, a Szt, Benedek előtti szerzetes aszkézis fontos ter-
méke. Aszketikus olvasmány volt a Liber Prosper i de activa et con-
templativa vita, igazában nem Prospernek, hanem Pomeriusnak mun-
kája, N. Szt. Gergely Dialógusai (köztük Szt. Benedek élete), a Vita 
S. Martini vagy Sulpicius Severus, vagy Toursí Gergely Szt. Márton-
életrajza lehetett. A vita Patrum címen feljegyzett munka tán szin-
tén Toursí Gergely ily című műve lehetett. Közös és magánolvasmá-
nyul szolgálhattak a monostori lectio keretében még a szentírás kü-
lönálló részei: egy példány Actus Apostolorum, 1 Epistolae Pauli, 
továbbá a zsoltárkönyvnek Szt, Jeromos második fordítását (Psalte-
rium gallicanum), görög és héber (Ps. ebraicum, graecum) szövegeit 
tartalmazó kötetek. 

A 41 liturgikus könyv mellett tehát 16 olyan könyv volt a pan-
nonhalmi könyvtárban, mely a monostori aszkézist, lelki épülést szol-
gálta. A többi könyv a monostori iskolához tartozhatott. A trivium-
nak tárgyai voltak a latin nyelvtan (grammatica), a logika elemeit és 
a metafizika elemeit tárgyaló dialectica és az előadást, szónoklást, 
stíluskészséget tanító retorica. 

A pannonhalmi könyvtárban megtaláljuk két kötetben Donatus-t, 
bizonyára az Ars maíort és minort, a grammatica klasszikus tanköny-
vét. A latin nyelvtanhoz szükséges klasszikus olvasmányok közül 
megvolt: Lucanus (Pharsalia), három példányban Cato distychonjaí, 
melyeket betéve is megtanultak. Keresztény költeményeket bőven 
talált a pannonhalmi diák Szt. Mór korában a Hymnaríumokban, a 
Sequentialekban. A könyvtárban megvolt a könyvjegyzékben tévesen 
Seduliusnak tulajdonított verses Genesis, igazában az V. századi 
galliai Cyprianusnak műve. (PRT. I. 355.) 

Érdekes, hogy a dialectica tudományát egyetlen ily irányú ak-



kori szakkönyv sem képviseli; a könyvjegyzék nem említi Porphy-
riusnak Isagoge-ját, Boëthius könyveit. Pedig Szt. Gellért (nem 
ugyan Pannonhalmán) ismerte őket. Ennek magyarázatául szolgál-
hat részben az, hogy a könyvtárban megvolt Isidorus egy példány-
ban, minden bizonnyal az ő Origenes seu Etymologiae c. nagy en-
cyclopedícus műve, 20 könyvben, melynek első három könyve tár-
gyalta Cassiodorus, Boethius, Donatus nyomán a trivium és quadri-
vium (hét szabad művészet) egész anyagát. A dialecticus művek hiá-
nyának másik oka: a pannonhalmi iskola szellemében, a dialecticá-
val, bölcselettel szemben elfoglalt irányában keresendő. 

A retoríca céljait szolgálták a következő művek: Invectivae Ci-
ceronis, továbbá az egyházi szónoklás mintáit adó művek: 2 pl. Libri 
sermonum, 3 pl. Omeliae, tán Paulus Diaconus, Beda Venerabilis 
vagy Rhabanus Maurus homiiiariuma. A kora-középkor a szerzőkkel 
nem sokat törődik; lehet, hogy a három homiliarium három külön-
böző szerző gyűjteménye. Egy pl.-ban volt meg Szt. Ágoston vala-
melyik Sermoja, bizonyára első, címadó műve egy colligatumnak. 

A quadrivium (musica, arithmetica, geometria, astronomia) köny-
vei közül nem találunk a Szt. László-kori pannonhalmi könyvek közt 
egyet sem. Megelégedtek azzal, amit ezekre vonatkozólag Isidorus-
ban találtak. Ezen művek hiányát a következő mozzanatokra vezet-
jük vissza: a) a könyvtár tudományos állaga az alapító szerzetesek-
től, Szt. István korából való. Ebben a korban pedig a nagy nyugati 
iskolák majdnem kizárólag a trivium tárgyaival foglalkoznak be-
hatóan; egyedül reimsi Gerbert (a Szt, Istvánnak koronát küldő 
II. Szilveszter pápa) foglalkozik a quadrivium tárgyaival, A mate-
matikát a spanyolországi arab tudomány közvetítésével ő ismertette 
meg és fejlesztette a kezdő skolasztikában. Az ő művei Szt, István 
korában még nem jutottak el Magyarországba, b) A quadrivium tár-
gyai közül a számtaniaknak a csillagászattal együtt gyakorlati hasz-
nát főleg az évszámításban, a húsvét és a mozgó ünnepek időpont-
jának kiszámításában vették. A naptárt pedig — könnyen átvehet-
ték más, külföldi liturgikus könyvből. Az énekkel, zenével — a kó-
rus miatt kellett foglalkozniok, meg is tették; de elméletileg nem 
hatoltak bele mélyebben. 

A nyelvi, bölcseleti (díalectíca), számtani és természettudo-
mányi tárgyak csak arra szolgáltak, hogy előkészítsék a diákságot a 
hittudományokra. A világi papság a hittudomány mellett ez időben 
főleg a jog iránt érdeklődött, kialakulnak az itáliai jogi iskolák 
(Padua, Bologna), Worms-i Burchard (f 1022) kiadja 20 könyvből 
álló kánongyüjteményét. A monostori iskolák a hittudományi kép-
zést fejlesztették ki; ezt is gyakorlati irányban, (Mellesleg említjük, 
hogy a XI. században cassinoi bencések megalapítják a salermoí or-
vosi iskolát.) 

A pannonhalmi könyvtár-jegyzék rávilágít a XI. századi teoló-
giai oktatás anyagára és irányára. 

Ez az oktatás anyagát közvetlenül a Szentírásból és a szent-
atyákból vette. A könyvtár-jegyzék említ egy Liber Sententiarumot. 



Ezt Zoltvány Irén7 a Bölcseség könyvével vagy az Ecclesíasticus-
szal akarja azonosítani, de minden bizonnyal téved. Liber Senten-
tiartim — a XI. század végén, mikor a skolasztikus tudomány szen-
tenciás iránya már útban van, hogy a XII, században a summa-írás 
váltsa fel, alig lehet más a pannonhalmi könyvjegyzékben, mint Szt. 
Isídorus Libri 3 Sententíarum c. műve. Ebben Isidorus Szt. Ágoston 
és Szt, Gergely-szövegekből állítja össze a dogmatika és erkölcstan 
anyagát. Műve — mintája volt a skolasztikus szentencia-íróknak. 
(Petrus Lombardus stb.) 

Kevésbbé valószínű, hogy Aquitaniai Prosper V. századi vagy 
Sámuel Tajus (VII. századi) Sententiás könyveiről volna szó, mert 
ezek Isidorusnál kevésbbé voltak ismeretesek,8 

A dogmatikához tartozó tárgykörrel az Oltáriszentséggel foglal-
kozott bizonyára az a Paschasius (Radbertus f860), akit a könyv-
jegyzék művének címe nélkül említ. Főműve: De corpore et sanguine 
Domini (831) az eucharistia realisztikus magyarázatát védte nagy 
felkészültséggel. A kezdő skolasztika hitet az ésszel átható iránya 
nyilvánul meg benne, A liturgiából élő szerzeteslelkiség centrumá-
nak, az Eucharistiának tana sokat foglalkoztatta Paschasius óta az 
elméket. Szerzetestársa: Ratramnus (f868 után) szembeszáll Pas-
chasius realisztikus magyarázatával és ezzel szemben a szimboliz-
must hangoztatta. Beleszól a vitába Scottus Eríungena is, szintén a 
szimbolizmus védelmére. Amikor a XI. század derekán Toursi Be-
rengarius felújította Rhabanus irányát és tagadta a reális jelenlétet, 
a vercelli (1055) és a következő zsinatok többször elítélték — őt is, 
elődjeit is könyveikkel együtt. Az elítélt könyveket meg kellett sem-
misíteni, Paschasius művének megléte a pannonhalmi könyvtárban 
rávilágít a pannonhalmi iskola irányára — és Szt. Mór hitére az 
Eucharistía-tanban. Hiszen ő még megélte a Berengarius-féle har-
cokat. 

A hittannak katekizmus-szerű foglalata az a mű, mely a jegy-
zékben: Interrogatio Petri néven szerepel. Teljes címe: De fide ad 
Petrum, seu de regula verae fidei. Tévesen Szt. Ágostonnak tulaj-
donították, igazában Szt. Fulgentiusnak a műve. A kora középkor 
katechetikus vezérfonala, 

A könyvjegyzék Scintillariuma (Defensor VIII. századi bencés 
írt ily című művet) az erényekre és bűnökre vonatkozó szentatyai 
idézeteket gyűjtötte össze, (Berlière: L'ascèse bén. 69.) A pannon-
halmi iskolának, mint a legtöbb egykorú kolostori iskolának a hit-
tudomány gyakorlati részeiben: az erkölcstanban, pasztorálisban, 
aszkézisben, misztikában igazi mestere: Nagy Szt. Gergely volt. Jel-
lemző, hogy főművei: a Dialogusok, a M or alia in Job (misztikus 
kommentár Jób könyvéhez) és a Liber Regulae pastoralis a pannon-
halmi könyvtárban olvashatók voltak. Ezekből tanulta meg a szerze-
tes a szentírás allegorikus értelmezését, behatolhatott a kinyilatkoz-

7 PRT. I. 352. 
8 Baumgartner: Gesch. d, ma. Philosophie, Überweg. Grundriss. II. Berlin, 

1915. 195, 1. 



tatás titkaiba, útmutatást nyert a lélekvezetés művészetében. A Mo-
ralia in Job két példányban volt meg. Szt. Ágostont, a nyugati teo-
lógia legnagyobb]át — a pannonhalmiak nem olvasták. Egy beszéde 
volt a könyvtárban — azok mellett, melyek a liturgiába és a homi-
líariumokba kerültek. 

A liturgia volt a szerzetes életeleme, természetes, hogy eszét 
is érdekelték a szent és titokzatos szertartások. A kora-középkor 
tudósai: Isidorus és Alcuin a liturgiával is foglalkoztak. Ennek a 
tudománynak legkiválóbb művelője azonban Amalarius volt, Alcuin 
tanítványa (IX. század eleje), aki a szentmise magyarázatába túlzó 
szimbolizmust vitt bele. Abból az igaz tételből indult ki, hogy a szent-
mise a Megváltó üdvszerző tényeinek megújítása. Ezen az alapon 
azonosította a szentmise egyes részeit az Űr életének eseményeivel. 
Művei megvoltak Pannonhalmán; egy, valószínűleg gyűjteményes kö-
tetet úgy jeleznek: Amalarius. A későbbi tudósok Amalarius alak-
ját megkettőzték, egy trieri és egy metzi Amalariust különböztetnek 
meg. Valószínűbb, hogy a kettő — ugyanaz a személy. 

Összeadva a könyvtárnak iskolai célra szolgáló állományát; 
23 könyv. 

Volt tehát a pannohalmi könyvtárban 41 könyv istentiszteleti 
használatra, 16 a monostori közös és magán lelkiolvasmány céljaira, 
23 iskolai és tudományos célokra. 

Szt, Mór tanulmányait akartuk ezekkel jellemezni. Mi jogosít 
fel arra, hogy ezt az 1090 körüli könyvtár-állományt — a század 
első felében már meglevőnek gondoljuk? Egyszerű a válasz. Ha vé-
gig nézzük a szerzőjük szerint meghatározható műveket, azt látjuk, 
hogy köztük mai szóval a legmodernebbek: a IX, századi Pascha-
sius és Amalarius, A többi szerző még' korábbi. Eleve nem való-
színű, hogy a XI, század második felében csak ily régi műveket sze-
reztek volna be és ugyanakkor az egyházi reformmal fellendülő tu-
dományos és polemikus irodalmat teljesen mellőzték volna. Ha sze-
reztek új könyveket, akkor azokat a 41 szerkönyv közt kell keres-
nünk, Nem valószínű, hogy Szt, István korában már ennyi istentisz-
teleti könyvük lett volna. (Példa rá különben a tihanyi alapítólevél, 
mily kevés szerkönyvvel kezdte meg a XI. század derekán egy apát-
ság a maga életét.) 

A Szt. István utáni évtizedek belső és külső harcai megmagya-
rázzák, miért fejlődött a pannonhalmi könyvtár Szt, István ha-
lála után Szt. Lászlóig. A Vatha-lázadás, a németekkel vívott har-
cok, a király és hercegek viadalai a Szenthegyet is érintették. Vi-
szont László és Kálmán alatt megint élénk könyvgyűjtés folyt Pan-
nonhalmán, tanú rá Cerbanus, aki Dávid apát (1131—1150) számára 
készített Maximus-fordításának előszavában azt mondja a monostor-
ról, hogy bővelkedik mindenféle patrísztikus és szentírási könyvben.® 

Felmerült az a vád, hogy a magyar bencések szellemi élete — 
elavult, ósdi, pár századdal elmaradt forrásból táplálkozott a XI. 

9 Zalán M.: Árpádkori k é z i r a t o k . . . Ph. Szemle 1926 (I.) 48. 1. 



században. Ez a vád részben áll — a XI. század második felére, 
mikor már az európai tudományos élet oly nevekkel dicsekedhetett, 
mint Lanfranc, Damiani Szt, Péter, Szt. emmerami Otloh, Notker 
Labeo; de Szt. István korára ez a vád — alaptalan. Miért? A Pan-
nonhalmán meglevő könyvek — a maguk szakjában, mint láttuk, az 
akkori iskolázás és tudomány alapvető művei voltak. (Donatus, Isi-
dorus, Amalarius stb.) ; voltak köztük örökértékű művek, mint pl. 
N, Szt. Gergely művei. Ezeket egy mai theológus könyvtár se nél-
külözheti. A könyvtár értéke nem a művek modernségétől függ csu-
pán, hanem attól, hogy a szellemi képzést hogy szolgálja. Már pedig: 
a pannonhalmi könyvtár művei ama kor tudományos igényei szerint 
voltak összegyűjtve. Nem szabad felejteni, hogy a X. század a tudo-
mány és irodalom terén meglehetősen terméketlen volt; nem csoda, 
ha a pannonhalmi könyvtárban müvei nincsenek képviselve. 

Hozzá kell tennünk az eddig mondottakhoz, hogy Mór, a pan-
nonhalmi diák és szerzetes, nem volt pusztán monostora könyvtá-
rára utalva, A könyv akkor is vándor-jószág volt, Gellért egyik 
műve már életében Verdunbe került, a másik, a Deliberationes — 
fejezetenkínt jutott Isíngrimhez, akinek tartózkodási helye ismeret-
len ugyan, de biztos, hogy nem Marosvárott lakott. A könyvek is 
vándoroltak, a szerzetesek is. Micsoda utakat tett meg Szt. Adalbert, 
Querfurti Bruno gyalogszerrel; az utóbbi mezítláb Itáliából át az 
Alpokon! Ahol monostort, ott könyvet ís találtak és, mint Gellért 
esete mutatja Platóval, el is olvasták. Két századdal később Aquinoi 
Szt. Tamás is utazásai közben gyarapította hatalmas olvasottságát, 
irodalmi tájékozódását. 

Esz és hit. Klasszikusok és aszkéták. 

A XI. századi pannonhalmi könyvtár műveinek elemzése két 
olyan vonást tár fel, mely különösen jellemző a XI. század szellem-
történetére és mint a Szenthegy neveltjére: Szt. Mórra is. 

Megállapíthattuk azt, hogy a ,,pogány" filozófusok teljesen hiá-
nyoznak a könyvtárból (Plato, Aristoteles) ; nincsenek meg a nyugati 
iskolában már használatos fordításaik, magyarázataik, melyeket a 
dialektika keretében adtak elő. Első pillantásra azt lehetne gondolni, 
ez tiszta véletlen; a monostori könyvtár kezdetleges állapota a ma-
gyarázat rá. Csakhogy: ismerve a hazánkban működő Szt. Gellértnek 
a dialektikusokkal szemben elfoglalt irányát, összevetve a hazai is-
kolát a XI. század elején meginduló dialektikus és antidíalektíkus 
mozgalmakkal, könnyű bekapcsolni ezt a vonást az európai szellemi 
mozgalmakba. A kezdődő skolasztikának egyik alapvető kérdése 
volt a fides és a ratio, az ész és hít viszonya a szent tudományokban. 
Míg a szentatyák munkáin élők bizalmatlansággal néztek a pogány 
filozófusokra, úgyhogy Szt. Gellért a filozófiát a „kéjnő ajkáról cse-
pegő méz"-zel hasonlítja10 és a század derekán működő Damiani 

10 Kühár: Lélek szemével. 165. sk. 11. 



Szt- Péter fölénnyel hivatkozik a díalektikusok vértezett szillogiz-
musait, agyafúrt okoskodásait lerontó isteni bölcseségre,11 addig az 
ellentétes irány, a dialektikusoké — az észt a hitnek, a pogány filo-
zófusokat a Szentírásnak helyezi fölébe. Otloh, a regensburgi Szt. 
Emmeram-kolostor tanítómestere (1010—1070) írja érdekes, Szt. 
Ágoston Confessioira emlékeztető önéletrajzában (Liber de tentatio-
nibus suis et scriptis), hogy a dialektika miatt a szentírás igazsága, 
sőt az Isten létezése fölött is kételkedett.12 

A XI. század dialektikusai Scottus Eriugena nyomán hangsú-
lyozzák, hogy a hit és a tudomány összeütközése esetén az értelemé 
a döntő szó. Besatei Anzelm (a XI. sz. első felében) Boethiust többre 
értékelte a szentírásnál; voltak oly dialektíkusok Otloh szerint, kik 
fetzt mondták, a szentírás minden szavát a dialektikával kell meg-
szorítani.13 

Ennek aztán meg is volt a hatása a hittudományban. Toursi Be-
rengarius (f 1088) tagadta Krisztus testének valóságos jelenlétét az 
Oltáriszentségben; a XI, sz. második felében Roscelin a Szenthárom-
ságban a lényeg egységét tagadta, A dialektika — haeresiseknek lett 
a szülőanyja, 

A pannonhalmi iskola — a hagyományos úton jár; Szt. Mór a 
Szentírásból és a szentatyákból szerzi harmonikus lelkiéletének szi-
lárd alapját, a mélységes és alázatos hitet. Lelke ebből a szempont-
ból egyenes és töretlen fejlődésű. Ágoston ifjúkori tévelygése, a hit 
és ész összecsapásából származó benső viharok nem érintették — és 
ezért maradt érintetlen szívének égre, Istenre írányzódása. 

Az ifjúkor olvasmányai lehetnek léleképítők és rombolók, A XI. 
század első felében még ellentétes megítélés alá estek a latin klasz-
szikus költők. Biztos adataink vannak rá, hogy az aventinusi Szt. 
Bonifác- és Elek-monostorban olvasták és élvezték a pogány Róma 
nagy íróit és költőit. Canaparius, a monostor apátja (f 1004) épp 
Szt. Adalbertről szóló életírását hinti tele idézetvirágokkal Vergilius 
és Horatius dús kertjéből. Az elvonult, aszketikus hajlamú, az eré-
nyek ormain járó vértanúért lelkesedő szerzetesben megvan a római 
öntudat, Róma hivatástudata. Bele ís szövi Adalbert-életírásába a 
jellemző mondatot: Roma caput mundí et urbium domina — sola 
reges imperare facit.14 A volt aventinusi szerzetesek Pannoniának 
Szenthegyén nem tagadták meg ezt a hivatástudatot. Egyedül Róma 
adhatja a királyoknak a koronát, most már a keresztény imperiumot! 
Hogy Szt, István nem kérhetett máshonnan koronát, azt a Szenthegy 
szelleme is sugallhatta neki, Szt. Mór volt egyike azoknak a püspö-
köknek, akik a Lengyelországból hazatért Andrást királlyá koronáz-
ták — Szilveszter pápának koronájával. Bizonyára érezte: Roma 
reges imperare facit. Hisz Szt. István halála után ez volt a magyar 

11 MPL, 145. 612., 
12 MPL, 146. 32, 
13 MPL, 146. 60, 
14 Mon. Germ. H. IV. 588. sk. 



állam főkérdése: császári hübér-e a magyar királyság vagy pedig: 
Rómától, a kereszténység családjának atyjától nyeri-e imperiumát. 

A Rómához való hűség nem jelentette azonban a pannonhalmi 
bencéseknél a klasszikusok szeretetét. Van egy-két klasszikus írójuk; 
Cicero, Cato, Lucanus; ez utóbbinak Pharsaliájából megismerhették 
a köztársaság végének harcait. De közben — a cluny-irány, meg Szt. 
Romualdnak és társainak világot megvető aszkézise megéreztették 
az Istent bírni akarókkal, hogy a klasszikus költők olvasása édes 
méreg, nem való a szerzetesnek. Odo, cluny apát (927—42) Vergi-
liust akarta olvasni. Amikor azonban ezt forgatta elméjében, ékes 
vázát látott látomásában; a szép edényből — megdöbbenve veszi 
észre — kígyók sziszegnek feléje- Nem is nyúlt aztán Vergiliushoz. 
Hugó, a későbbi cluny-i apát (1049—1109) egyszer Vergiliust tette 
párnája alá. Lefeküdt, elaludt, ő is úgy érezte, kígyók tekergőznek 
vánkosa alatt. Szép legendát jegyeztek föl a cluny-ek arról az ifjú-
ról, aki Vergiliust olvasta. Hamar megbánhatta, mert jártában-kel-
tében vele jártak-keltek Vergilius hősei, de mind ördögökké váltak 
és kínozták.15 

Ezek a szimbolikus álmok, látomások, a legendák pedagógiájának 
remekei: azt akarják mondani: nem az edény a fontos, hanem az, 
hogy mi van benne, A művészet, a formaszépség nem minden, Mit 
használ az embernek . . . 

Nyomtatásban 4—5 lap mindaz, ami Szt. Mór írásai közül ránk 
maradt. Ez a rövid legenda meggyőz arról, hogy Szt, Mórt nem 
kísérgették ifjúkorában Vergiliusnak hősei ördögalakba rejtőzve, nem 
ízlelte a klasszikusok édes mérgét. Művében egy hivatkozás történik 
valamelyik Vitae Patrum Zozimus apátjára; nem tolakszik tolla alá 
olvasmányainak emlékezetbe ragadt virágaként egy-egy ékes idézet; 
csak a Regula egy-két szólama tér vissza nála (pl. diem sanctae re-
surectionis cum gaudio expectavit. V, ö. Reg. c, 49, et cum spiri-
tuális desiderii gaudio sanctum Pascha exspectet.), 

A Regulának ez a fejezete a nagyböjt megtartásának módjáról 
szól. Szt. Mór hangsúlyozza, hogy Szt, Zoerard egész élete nagyböjt 
volt. Érdekes, hogy a Regula 49. fejezete így kezdődik; Licet omni 
tempore vita monachi Quadragesimae debeat observationem habere . . . 
Szt, Mór életeszménye ez. Szillogizmus-faragás, észtorna helyett: 
mélységes hít; klasszikusok élvezése, költőkben való gyönyörködés 
helyett: a Bibliotheca-nak, azaz a Szentírásnak megvilágosító bol-
dogsága; szórakozások helyett egész életre szóló nagyböjt. Hogy a 
trivium tárgyaiban való jártasságát mivel mélyítette el, azt talán 
róla is megmondotta Szt. Gellért: ,,Az Isten az eget adta nekünk 
nyelvtanként, a földet retorikaként, a napot, holdat, csillagokat dia-
lektikaként,"17 

15 M. Manit ius: Geschichte der lat. Literatur des Mittelalters. I—III. II. kt. 
München. 1923. 14. sk. 11, 

16 Batthyány: Delib. 156. 



Á szentmise Ie5ke. 
Dr. Szuriyogh Xav. Ferenc. 

A) A szentmise szövegeinek értékelése és magyarázó elvei. 
A szentmise szövegeinek és az egyes szertartásoknak az érté-

kelése és magyarázó elvei szorosan összefüggnek azzal, hogy mit tart 
valaki a szentmise lelkének: a iustítiát-e vagy pedig a caritast. 

aj A régi felfogásban az oltárt és a hajót a gyakorlatban szét-
választották és az áldozat bemutatásának alanya majdnem kizáróan 
a pap lett. A népből az egy szál ministráns maradt meg. Ennek a 
helyzetnek természetszerű következménye az lett, hogy a mise szö-
vegeit a régebbi magyarázók nem is tartották fontosnak és jelentős-
nek a nép számára. Még azt is nyíltan kimondják, hogy a népnek a 
szöveg beható megértésére és tudására nincs is szüksége.1 

Igaz, hogy a pasztorális gyakorlat megkívánta ennek az elvnek 
a módosítását. Hiszen a tríenti és többi más zsinat kötelezte a pap-
ságot, hogy a szent beszédekben magyarázzák meg a szentmise 
egyes részeit és mutassák meg, hogy az éppen előforduló szöveg és 
az aznapi ünnep különösen mit szándékozik kiemelni. Továbbá kí-
vánták azt is, hogy az imádságos könyvnek áhítatgyakorlatai lehető-
leg szorosan csatlakozzanak a mise rendjéhez. Tehát kívánták a nép 
liturgikus nevelését. 

De ennek a liturgikus nevelésnek a célját a régiek csak nagy 
általánosságban határozták meg. Azt mondták, hogy teljesen ele-
gendő, ha a hívők a szóbanforgó liturgikus cselekedetnek a lénye-
gét ismerik, és a szertartásáról legalább annyi megértéssel bírnak, 
hogy általában tudják, mi történik. Akkor ugyanis tudják azt ís, ho-
gyan kell víselkeaníök, mily szubjektív cselekedetet keli megtenniök, 
mily hangulatban kell ímádkozniok és miért kell hálát mondaniok.2 

És a liturgikus nevelésnek ezt a szűkreszabott célját sem azáltal 
akarják elérni, hogy az egész misekönyv fordítását a hívők kezébe 
adják. Azt gondolták ugyanis, hogy a változó résznek megértése 
iránt nincs is a hívőkben elég helyes érzék.3 Megelégszenek tehát 
mindössze az ,,Ordínarium missae" lefordításával. Egyébként pedig 
a fő törekvésük az volt, hogy a mise szertartásának szimbolikus 
cselekedeteit közelebb vigyék a néphez. Abban azután kifogyhatat-
lanok voltak, hogy ott is szimbolumot találjanak, ahol egyszerű tör-

1 Tha lhofer : i. ra. 421. I. 
2 U. o. 419. 1. 
3 U. o. 422. 1. , 



ténetí tény mindent megmagyaráz. A honi nyelvre lefordított teljes 
miseszövegről pedig azt tartották, hogy ez árt a hívők vallásos átélé-
sének, mert ez szellemi kényszerrel a belső követésre készteti az ol-
vasókat, márpedig ez a legtöbb egyszerű hívő számára vagy igen ne-
héz, vagy pedig szétszórttá teszi őket és ez ismét az áhítat rovására 
van. A szimbolikus cselekedetek megértése ellenben megerősíti 
őket és az áhítatra összeszedetté teszi őket. Ezek a jelképek kísérik, 
magyarázzák és taglalják az egész liturgiát; ezek teszik a liturgiát 
népszerűvé, mert megelégszenek éppen csak azzal, hogy a liturgiát 
a nép érzékeihez közelebb viszik, és rávezetik, hogy a maguk részé-
ről mit kell tenniök, de egyébként a magánájtatosság számára vi-
szont elegendő szabad kezet engednek.4 Ezek az idézetek eléggé bi-
zonyítják, hogy mily kevésre becsülték a régebbi magyarázók a sza-
vak jelentőségét a hívők lelkíélete számára. 

A szavaknak ez a kevésre becsülése más formában Cochem 
Mártonnál és az ő hatása alatt másoknál is megtalálható. Azt mondja 
a jámbor páter, hogy a szentmise Jézus életének nagy megismétlő-
dése. És most a misék változó szövegével mit sem törődve, az intro-
itusban egyszerűen Jézus születését látja. A Kyrie a kis Jézus sí-
rását jelenti a betlehemi jászolban, (A Glóriában még a „Missa sol-
lemnís" rendezője betlehemes idillt lát, és a Szentháromság dicsé-
retére zengő nagy doxologiából pásztorjátékot csinál. Ennyire húzó-
dik Cochem páter hatása!) Az áldozás az Űr testének eltemetését és 
sírbatételét jelképezi. Láttam olyan misemagyarázatot, melynél a 
mellékelt kép ábrázolta, amint a pap megáldozik és az oltárkép mu-
tatta Jézus sírbatételét. Még az egyébként oly kitűnő Meyenberg 
is didaktikai okokból ilyenformán magyarázza a szentmisét.5 Sőt 
késő nyomait ennek a liturgia igazi megértésétől távol álló magyará-
zatnak magyar imádságos könyvben is megtaláljuk. 

És érdekes, hogy a régi magyarázók felfogásában a misekönyv 
szövege még a celebráló pap számára sem sokkal jelentősebb. A 
pap ugyan már köteles a szövegnek és a szertartásnak pontos isme-
retére és gondos elvégzésére: ebből a szempontból tehát már sok-
kal nagyobb jelentéssel bírnak. De hogy azután ezek a szavak és 
cselekedetek valamit jelentenének a bemutató pap belső élete szá-
mára is, arról semmit sem találunk náluk, ők a szavakat és szer-
tartásokat nem az isteni élet edényeinek tartották, amelyből merí-
teni kell, hanem az áldozat pontos és helyes elvégzésének anyagát: 
így tehát lényegében formálisan értékelik csak és nem tartalmilag, 

b) Ezzel szemben az új magyarázóknál a miseszövegek és szer-
tartások új életet nyernek. Többé nem holt anyagok az áldozat he-
lyes végzéséhez, hanem megvan a saját életük és nekünk ezt meg 
kell értenünk. 

Igaz, hogy a latin nyelvet ők is megtartják, de egészen más meg-
okolással. A latin nyelv szerintük egyrészt a misztériumot jobban 

4 U. o. 391. 1. 
6 Homiletische und Catechetische Studien, 



felemeli a hétköznap fölé, mint a mindennapos érintkezés nyelve, 
másrészt megadja a misztériumhoz szükséges szent fátyolt, mely 
a profán elemektől eltakarja. De azért vannak, akik már a nép-nyelv 
mellett is szót emelnek. Gyakorlati okokból Parsch Pius, aki a nép-
liturgikus ájtatosságokban a liturgia idegen szövegét adja a népnek 
megérthető alakban. Elméletileg Baumstark, akinek a történet tanul-
mányozása által megerősített tekintete nem ismeri félre, hogy a li-
turgia ünneplése egy holt és a hívők tömege számára érthetetlen 
nyelven döntő nehézség az erős liturgikus mozgalom végső céljának 
elérése számára. Ez a végső cél ugyanis nem lehet kevesebb, mint 
olyan állapot visszaállítása, amikor az egész közösség a liturgia 
szívedobbanását ismét olyan közvetlenül át tudja élni, mint a saját 
szíve dobbanását, amint ezt a keresztény ókor századaiban átélték. 
Akkor a liturgia nyelvileg az egész közösség számára közvetlenül 
érthető volt s ezért a legmélyebb bensőséges részvétel, az igazán 
cselekvő együttműködés lehetségesebb volt. A liturgikus szövegnek 
nyomtatott fordítása és annak csendes együttolvasása ezt a régi kö-
zös együttmondást és együttérzést soha kellőképen nem tudja he-
lyettesíteni. Kelet ezt a nehézséget a pap és a közösség között a dia-
kónus közvetítő hivatala által kísérelte áthidalni. Hogy pedig a dia-
kónus ilyen szerepének teljes hiányát a római liturgiában Baumstark 
nem tartja szerencsésnek, azt ez a rövid megjegyzése is sejteti.0 

Az újabb magyarázók közül Guardini a liturgiát elsősorban ,,ter-
mészetes" oldaláról értékeli; számára ez nevelő eszköz és éppen ezért 
a szövegeket nagyon fontosnak tartja. De összefüggő miseszöveg-
magyarázat helyett ő csupán néhány alapvető és egyetemes érvényű 
gondolatot akar adni. 

így nála először is teljesen új szómagyarázatot találunk. Le 
akar számolni a holt fogalmak világával, amint egy félszázad óta 
fentmaradtak7 és el akar vezetni a szavak értelméhez, amint IX, Pius 
pápa mondotta: ,,Adjátok vissza a szavaknak a maguk értelmét-"8 ,,A 
szavak ne legyenek számunkra elkopott pénzdarabok, holt anyagok. 
Azoknak számunkra újra vért és életet kell nyerniök. Nekünk min-
denütt előre kell jutnunk a valóságig, mely a szavakba képszerűen 
be van zárva. Minden szóban ezt a lényegest kell megtalálnunk és 
a beszédben ezt kell kifejezésre juttatnunk,9 

Ebben az értelemben kell a formákkal szemben is új viszonyra 

6 Eccl. Or, X, köt. 130. 1. Hasonlóan vélekedik erről a kérdésről Karrer 
is. (Über Geschichte und Ideal der kath, Liturgie, Schweiz. Rundschau, 1928, 
1011. 1.) A „holt" nyelvben ő is döntő nehézséget lát. De mi is azt hisszük, hogy 
az igazi nehézség nem a nyelvben, hanem a mai ember lelki a lkatában van. 
Ezt a szellemi magatar tást kellene átnevelnünk a liturgia teljes átélésére. Ne-
künk is a szimbólumokat és a szavakat is a misztérium szellemében kell fel-
fognunk. A magyarázók közül ki kell emelni a régebbi Guéranger Prosper 
O. S. B. 16 kötetes munkáját , Schuszter Ildefons O. S. B. újabb 9 kötetes 
művét, 

7 Vom Sinn der Liturgie. 95, 1. 
8 Von hl. Jeichen I. 12. 1. 
8 U. o. 6. 1. 



szert tennünk. ,,Minden a hasonlaton fordul meg: szabály, hogy az 
illető szent cselekedet tartalmát kell legbensőbb lényege szerint egé-
szen tisztán kiemelnünk és öntudatunkra hoznunk. Szabály továbbá, 
hogy a megfelelő mozdulatokat, a szertartást és cselekedeteket a 
maguk külön felépítésében, a maguk sztatikájában és dinamikájá-
ban és sajátságos testi tulajdonságaiban öntudatossá kell tennünk, 
egészen szépen, tisztán és kiéretten kell végbevinnünk és a kettőt 
egybe kell olvasztanunk."10 

A szavakat és formákat tehát új tudattal kell alkalmaznunk 
és tudatosan kell használnunk. ,,Finom, értelmes kimondás és alakí-
tás útján ki kell domborítanunk és átéléssé kell tennünk a lénye-
get."11 Mert van egy ,,lényegtörvény" a lelkünkben, a testünkben, 
minden szóban, minden mozdulatban és van ,,lényegkép minden do-
logban".12 

így használja a liturgia a szavakat, A szót lényege szerint ve-
szi és ezzel a benső képét is kinyilatkoztatásra hozza és megma-
radó lényegét kiemeli. Ezzel a liturgia cselekedete ,,szolgálat lesz 
a szavak és mozdulatok lényegével szemben". Komolyan kell töre-
kednünk, hogy ezt a szolgálatot, pontosabban „szolgáló engedelmes-
séget elérjük a szavak lényegképével, a mozdulatok benső értelmé-
vel kapcsolatban a térdelésben és állásban és járásban, a kéz és 
fejtartásban." Csak így fogjuk a liturgia benső értelmét a magunk 
számára belsővé tenni."13 

Hogy mily gyöngéden fogja fel Guardini Romano ezt az „átélést", 
azt bizonyítják következő szavai: ,,Minden bensőség kiteljesedése 
abban a pillanatban van, amikor a lényegszerű formában felléle-
gezve önmagát kitárja. De azonnal fájdalmas visszahúzódásában meg-
érződik, hogy valami kimondhatatlanul értékes van oda visszavonha-
tatlanul, Ez megy végbe minden nemes formaadásban, (Vagy talán 
ezzel nagyon sokat mondtunk?) 

Mint elpirulás egy szívesen kimondott szó felett, amelyet mély 
és titkos szemrehányásként gyakran megfoghatatlan és eddig még 
nem tudatos mélységből felszálló fájdalom követ; mint az ajkaknak 
hirtelen bezáródása, melyek a vallomást ismét visszahozhatnák. És 
az igazán megértő sejti csak, hogy milyen még ki nem kutatott mély-
ségek és mennyi tisztaságban visszatartott gazdagság van az alatt, 
ami önmagát adva most formát nyert. Éppen ez az adás és többet-
bírás, ez a felemelkedés és a világító mélységekbe való visszahúzó-
dás, ez a küzdés a kifejezésért, a győztes és ujjongó előtörés és 
fájdalmas-félénk önmagába záródás — ez a szépségnek leggyengébb 
varázsa,14 

10 Lit, Bildung. 33. 1. 
11 U. o. 47. 1. 
12 U, o. 82. 1. 
13 Vom Sinn de r Liturgie 81, 1. 
14 U. o. 79. 1. Amit ezekkel a szavakkal általánosságban mond el Guardini, 

azt részletesen kifej t i „Vom hl. Zeichen" c, füzetében, melynek szép magyar 
fordí tására új ra felhívjuk a figyelmet. 



Egészen másként tárgyalják a maria-laachi bencések a litur-
gikus szövegeket, melyeket ők is nagyon nagyra értékelnek. Az 
Ecclesia Orans első céljának azt tűzték ki, hogy ,,a hívőknek feltár-
ják a liturgia gazdag kincsestárát a lelki életükben való felhaszná-
lásra".15 S valóban munkásságuk egy részét a szövegek magyaráza-
tára fordították. De elsősorban az alapelveket akarták tisztázni. 

1. A legelső alapelv, amelyet Hammenstede így fejezett ki: ,,a 
szöveg értéke a hívők számára abban áll, hogy a szöveg helyes meg-
értése liturgikus élményt közvetít",16 A helyes megértéshez pedig a 
miseszövegek magyarázata készíti elő az utat, azért erre különös 
gondot kell fordítani. Nem szabad ugyanis egyszerűen magáról a 
szövegről módszeres értekezésnek lennie. E helyett inkább a szö-
veg „liturgikus helyét" kell figyelembe venni. 

Példának vegyük az introitust. Ha csak magát a szöveget nézem 
és ezt próbálom magyarázni, akkor aligha érek a lényeghez és az 
igazi értelemhez, E helyett a következő szempontok segítenek: ösz-
szefüggésbe hozom a következő részek nagy gondolataival, tehát a 
szentleckével és az evangéliummal; azonkívül megnézem a liturgikus 
év megfelelő szakaszába való belekapcsolódást. De ez még nem elég. 
Mindezek előtt, mint mise-szöveget, mint mise-részletet kell néznünk. 
Mint ilyen az introítus összefügg a papságnak és az ünneplő hívők-
nek bevonulásával. Ezalatt pedig ott húzódik az a tudat, hogy én 
az éppen megkezdődő misében Jézus Krisztusnak, a minden idő és 
tér emberét összefoglaló Isten-embernek igazi Isten-tiszteletét élem 
át. Ezekből a mozzanatokból összeállítva kapom meg, hogy lehet 
egyetlen liturgikus szövegrészletet is megmagyarázni. Mutatja, hogy 
az egyes szövegeket is mindig az egyetemes liturgia szempontjából 
kell megkísérelnünk értékelni,17 

Ennek a nézőpontnak felel meg az, amikor Herwegen apát mi-
semagyarázatában a hittanulók miséjét úgy fogja fel, mint ,,a soka-
ságból egységre való nevelést" és ennek a szempontnak megfelelően 
magyarázza a szövegeket,18 

2. Hammenstede és Herwegen megadták az összefoglaló, egye-
temes szempontot. Azóta ezt jobban szétszedték és kidolgozták.19 

így lett azután a második elv: önmagunknak önzetlen és szeretettel 
teljes belemerülése kell a szövegbe. A megérteni akarásnak belülről 
kell kifelé hatolnia, s a valódi tartalmat kihoznia, nem pedig kívül-
ről befelé törni és egy külső nézetet beleolvasni, vagy beleerősza-
kolni, A legtöbb esetben ezt látjuk a bencés iránnyal ellenkező ma-
gyarázóknál, 

A probléma és a nehézség azonban az, hogy a rendszeres ma-
gyarázatot ki kell egészíteni a történeti nézőponttal. A szövegma-
gyarázatnak először magát a szöveget kell tisztáznia, vagyis a tény-

15 Eccl, Or. I. XIII. 1. 
18 Eccl. Or. III. 61. I. 
17 Eccl. Or, III. köt. 61. 1. 
18 Die betende Kirche- 152. 1, 
19 Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. 1924- 135—152, 1, 
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leges szövegnek a fordítását kell adnia. így például az Itala-ból 
való részleteket annak felfogása szerint. A nem bibliai részleteknél 
a szavakat és azoknak az értelmét, a nyelvfejlődést tekintetbe véve, 
az illető korszak értelme szerint kell megértenünk. így például de-
votío régente az áldozatkészséget, az Eucharistía megülését is jelen-
tette és csak újabb szövegekben lesz áhítat a jelentése. Ez tehát bi-
zonyos liturgikus nyelvtörténeti munkát tesz szükségessé. Végül a 
történeti értelmet az összes rokon szövegeknek a megvilágítása ál-
tal kell bizonyosan megállapítani. 

3. ,,A szószerinti értelem és a történeti, értelem azonban a szö-
veget még nem adják mindig teljesen és nem teszik egész gazdag-
ságában elevenné előttünk. Már a szentírási szövegmagyarázat is 
ismer a katolikus Egyházban egy mélyebb megértést, mint a törté-
neti és szószerinti megértést. Szent Pál és a többi apostolok, különö-
sen pedig az egyházatyák között kialakult a Szentírás-magyarázat-
nak egy mély módszere: nevezetesen az allegorikus módszer. Ez a 
módszer a liturgikus imádság magyarázatánál is nagyon fontos. A 
biblikus és a liturgikus allegória ugyanarra az alapelvre mennek 
vissza és gyakran egybe esnek. A liturgia a kiválasztás, a beillesz-
tés és a szövegeknek az összeköttetése által ennek a felfogásnak új 
utat nyitott." — „A szavak gyakran olyanok, mint a takarók, amelye-
ken először át kell hatolni, mielőtt az ember a mély és teljes értelem-
hez jutna." — „Maguknak az atyáknak, akik még ma is a liturgiá-
ban a leghivatottabb magyarázók, mert az atyák idejének köszönhet-
jük a liturgikus formulárékat és el nem lehet gondolni, hogy a szö-
vegeknek megértéséhez csak tiszta históriai felfogást kívántak volna." 
— „Ha most a liturgikus cselekedetek Krisztus megváltási titkainak 
reális megjelenítései, Krisztusnak és az ő Egyházának folytonos új 
jelenlétté tételei, akkor a liturgikus szövegek éppen ezt az allego-
rikus magyarázatot kívánják." — „Ez az allegória áll mostan nem-
csak az Ószövetségre, ahogy Krisztus is, mint az ószövetségi képek-
nek valódi tartalma jelenik meg a liturgikus ünneplés alkalmával, 
hanem az Ür parabolái is a liturgiában többek, mint tanulságos ké-
pek és az ő csodái nemcsak isteni hatalmának bizonyítékai, hanem 
rámutatás az Űr kegyelmeinek a liturgiában most is teljesedő hatá-
sára az emberiségben.20 

4. Irányadó az allegorikus magyarázatra a szövegeknek a misz-
tériumra való vonatkozása is. A szövegek mind az Eucharisztiára 
irányulnak, mint középpontra. Ezeket nem szabad tehát tisztán csak 
etikusan felfogni, hanem ezek teszik előttünk világossá a misztérium 
tartalmát, A misztériumra való vonatkozásban van a sokszor oly 
különböző és egyenetlen szövegeknek az egysége is. E szerint kell 
tehát a magyarázatot megadni és nem a tartalmi nézőpontok sze-
rint. Sokszor egyes részlet megértésében az alany után való kérdés 
lesz az irányadó és döntő. Gyakran ugyanis nem a bibliai összefüg-
gés a meghatározó, mert a szöveget csak alkalmazott értelemben 

20 L. Winterssieg értekezését, Jahrbuch, 1924, 139, s köv. lap. 



használhatták. Például a szüzek miséjében a 44. zsoltárt, amely az 
eredetiben a királyokra vonatkozik, a zsolozsmában a szüzekre al-
kalmazzák.21 

5. Ugyancsak a liturgikus évnek megfelelő szakát és a liturgikus 
ünnep helyét (statios templomát), valamint a formulárék különös 
körülményeit is tekintetbe kell venni. Hiszen pl. maga a liturgikus 
év, nem más, mint „annus circa sacramentum".22 így lehet, hogy egy 
és ugyanaz aj szöveg a különböző egyházi évszakokban különböző 
dolgot akar mondani, 

6. Végül azt az alapelvet is ki lehet emelni, hogy a puszta peri-
kopa-predikációk századok óta tartó szokásának nem szabad min-
ket félrevezetniök és a perikopákat nem szabad az antifonális ré-
szekkel való összefüggés nélkül magyarázni. Az énekek gyakran ér-
tékes sugarat vetítenek az olvasmányra. Az evangéliumok közlik az 
első érintkezést a misztériummal, még akkor is, ha tanító tartalmúak. 
Maguk az erkölcsi intelmek is gyakran arra a célra szolgálnak, hogy 
világosabbá tegyék az isten-élet természetét, amelyet az Eucharisz-
tia közöl. Sőt sok esetben még a gregórián-ének is értékes utasítást 
nyújt a magyarázat számára. Példaként álljon itt a Pünkösd utáni 
23, vasárnap evangéliumának a magyarázata. „Az Űr minket is, ha 
majd meghalunk, új virágzó életre akar feltámasztani az örökkévaló-
ságban. A leány azonban több, mint a léleknek az előképe, mert egy-
úttal az Egyháznak is a tipusa. Az Egyház is itt él a földön, de élete 
mintegy álomba merült élet. Az idő végén azonban jön Krisztus, az 
örök dicsőség orvosa és így szól hozzá: Jegyesem, mondom neked, 
kelj fel! És akkor makulátlanul és szeplő nélkül, tele a legvirágzóbb 
élettel az Atyához vezeti." 23 

A szövegnek egy része tehát nevelő eszköz (főként a hittanulók 
miséjében), más része pedig liturgikus élményt közvetít. így tehát 
ennyiben nincs önálló értékük, hanem a misztérium gondolatának 
uralma alatt állnak. Hogy helyesen tudjuk tehát értékelni, ahhoz 
csak a gyakorlat és az egész fölött való áttekintés segít el, és nem a 
nagyon elvont, logikus, hanem a szimbolikus gondolkodás, vagyis az 
eszmékben és motívumokban való gondolkodás,24 

Ennek a gondolatnak, hogy a szövegek arra szolgálnak, hogy li-
turgikus élményt adjanak, Casel ad nyomatékos kifejezést. Azt 
mondja, hogy a pneuma, a Szentlélek tüze nem törvény nélkül terjed 

21 Erről bővebben szól Alfonz Schulz: Wirklichkeit und Dichtung in der 
Frömmigkeit. (Theol, u. Gl. 1927,), 404—418. íme még néhány példa, ahol a 
szövegnek más értelme van, mint a valóságban: az apostolok miséjének intro-
i tusában a 138, zs. 17,; — a Judi t ró l szóló szavak (13, 23) és az Apokal. 4, 7 
alkalmazása az Immaculátára; — a 95. zs. 10. verse: Regnavit a ligno Deus 
stb, A liturgia tehát a Szentírást szabadabb (költőibb) módon használ ja s eh-
hez joga is van. Csak i lyenkor nem szabad az ősi szöveget keresnünk benne, 
hanem a későbbi, alkalmazott értelmet, 

22 V, ö, Berlière: La liturgia nell 'asutica monartica. (Riv. lit. 1927) 149— 
157, 1. 

23 U. o. 150. 1. 
24 U. o. 152. 1. . , i 



szerte-szét, hanem „Krisztus misztériumainak liturgikus lefolyásához 
kapcsolódik".25 „Ha Krisztus minden egyházi életnek a legbensőbb 
magja, akkor a liturgia Krisztus misztikus fátyola, amelyen át hoz-
zánk szól; olyan mint tűzoszlop, melyben az Isten maga trónol, s 
számukra az! ígéret földjére, az Istennel valói egyesülésre vezető 
úton előre világít. Ha az Egyházon kívül nincs üdvösség, akkor a 
liturgián kívül sincsen. Benne folyik le objektíve lelkünk megmen-
tése és megváltása. Az üdvösség szubjektív elsajátításának nem szük-
séges ugyan mindig a liturgia megülésének pillanatában megtörtén-
nie, hanem az volna azért a természetes magában véve, hogy a litur-
gia megülése és a mi együttélésünk egybeessenek.26 

Ezzel a szövegfelfogásnak az oldaláról is a liturgia, mint az 
Egyház útja van elénk állítva. 

B) À l i turgia történeti szemmel. 

A két felfogás különbözőségére még csak egy szempontból sze-
retnénk rámutatni, nevezetesen a liturgia keletkezéséről és kialakulá-
sáról való két nézet teljes különböző voltára, 

a) Thalhoferék meggyőződése az volt, hogy a liturgia nem ala-
kult, nőtt, hanem a liturgiát elrendelték.2'' Sőt azt a nézetet, hogy a 
liturgia a közösség szelleméből nőtt ki, hogy az a közösség hitéleté-
nek terméke, mint protestáns tanítást elvetették. Szerintük a litur-
gia elsősorban a közvetítő személynek istentiszteleti cselekedete, ez-
ért nem vihető vissza a közösségre, hanem erre a közvetítőre, illetve 
az őt követő helyettesekre. Tehát mind a liturgia keletkezése, mind 
a további kialakulása Krisztusnak, az apostoloknak és az egyházi te-
kintélyeknek a műve.28 

A liturgia kezdetéről — mondja Thalhofer — nincs tiszta ké-
pünk. Azt a nézetet, hogy az Apostoli Konstitúciók 8. fejezetében le-
írt áldozati liturgia, az apostolok írása,29 nem tudhatjuk. Fel kell 
azonban tennünk, hogy a liturgia lényeges szavai és lényeges cseleke-
detei magának az isten-emberi liturgUsnak vagy a példájára, vagy a 
kifejezett rendelkezésére vezethetők vissza.30 

A kikristályosodás kiinduló pontjait azután azok a formák al-
kotják, melyek az első Pünkösd napján megalakult Egyházban, még 
az apostolok szétoszlása előtt használatosak voltak. Ez az Ősliturgia, 
melynek tartalma magától az Űrtól rendelt és az apostoloktól közö-
sen megállapított kultuszformák, Ezeket meg is találjuk az Újszövet-
ségben, Nevezetesen ide tartoznak: 
a Szentírás-olvasás, illetve az apostolok előadása (Ap. csel. 2, 42 -, 

20, 7; 1. Kor. 11, 23; Kol. 4, 16; 1. Tim. 4, 13). 
25 Eccl. Or. IX. 70. 1, 
26 U. o. 98. 1, 
27 I. m. 333, 1. 28 I. m. 337. I. 
29 L. Bickel: Liturgie der ersten drei Jahrhunder t . 
30 I, m. 332, 1. 



A kérő és hálaadó imádság (Ap. csel. 2, 42; I. Tim. 2, 1.) 
A zsoltár-ének (Ap, csel. 2, 46—47; Ef. 5, 19), békecsók, 
A kenyér és a bor átadása (offertorium) a konszekráció céljaira (I. 

Kor. 10, 16; 11, 23). 
Más önkéntes adományok átadása (I. Kor. 16, 2.) a közös (jíoivíovixii) 

szeretetlakomához és a szegények támogatására (Ap. csel. 
2, 46; 1. Kor. 11, 20 s köv.). 

A kenyéjr és a bor konszekrációja (xXaoïç to t j aptou) (Ap, csel. 2, 
4, 46; 20, 7.) hálaadás közben, áldás (1 Kor. 11, 23—25) 
és Jézus haláláról való megemlékezés közben, melyre a ke-
nyértörés emlékeztet (I. Kor. 11, 23—25.). 

A konszekrált kenyér magukhoz vétele (I. Kor. 11, 26.), hogy Krisz-
tussal, a fejjel és tagokkal való legbensőbb közösséget fent-

tartsa és megerősítse (1. Kor. 10, 16—17.). 
Azonkívül a Miatyánk mellett már az apostolok korában voltak „ál-

landó és már akkor írásba foglalt rövid formulák", bár eze-
ket nem lehet a II. század előtt kimutatni.31 

A szertartásokra vonatkozóan pedig megállapítja, hogy az apos-
tolok ezeket maguktól értetődően „parancsnak és kötelességnek" tar-
tották, hogy „az imádságnál való testtartásra vonatkozóan és száz 
más vonatkozásban úgy cselekedjenek, mint Uruk és Mesterük," 
„Ezek alapján el kell ismerni, hogy a keresztény kultusz alapfor-
máit . . . maga az Üdvözítő rendelte el.32 

b) A modern szellem-történeti kutatás módszereinek egészen 
más a módszere. Nem tételekből indulnak ki, hanem az összehason-
lító liturgiatörténetből. Ezt a módszert legerősebb képviselője Baum-
stark Antal így jellemzi.33 Nemcsak a forrás-tanúság és okmá-
nyok kiadásáról és magyarázatáról van szó. Sokkal inkább a litur-
gikus alakulás feltételeit és mozgató erőit kell érthetővé tenni, s ez-
ért oly eljárást kell alkalmaznia, mely számára inkább a természet-
tudományos kutatás a példa a pontos megfigyelés kérlelhetetlenségé-
ben. A mai földrétegekben megtaláljuk a hatalmas átalakulásoknak 
emlékeit, melyeknek eredményei ezek és a geológia tudománya ben-
nük „okmány-tárt" talál, mely számára helyettesíti az okleveles tör-
téneti kutatás levéltárait. Hasonlóképen mutatja meg a liturgia is a 
mai alakjában és a régebbi liturgikus emlékekben megőrzött alakjá-
ban, a maga kialakulásának folyamatát. Ezeket a nyomokat kell gon-
dosan követni és a külső forrásbizonyítékokkal összehasonlítva egy-
mással egybekapcsolni. 

Ebben a munkában Baumstark, a saját szavai szerint, minden 
melléktekintet nélkül „rückhaltlos historisch", teljesen történeti volt. 
Jól tudta ugyan, hogy ez a tisztán tudományos eljárás nem mindenki 
lelkiségének felel meg. Azért mindjárt a bevezetésben azt is meg-

31 U. o. 337. 1. 
32 U. o, 236. 1. 
33 Vom geschichtlichen Werden der Liturgie (Eccl, Or, X.) Freiburg, 1923. 

Herder. 



mondja, hogy aki azt érzi, hogy a liturgia ilyen feltétlen történelem-
tudományos tárgyalása vallásos értelmében sérti, azt szívből kéri, 
hogy könyvét elolvasás nélkül tegye le.34 

De azért nem marad száraz tudós. Ezt a minden kritikát kiálló 
alapos munkáját is a liturgikus lelkiség szolgálatába állította. Tudta 
ugyanis azt is, hogy lesznek viszont oly elfogulatlan és bátor lelkek, 
akikben a miselíturgía történeti fejlődésének vizsgálata ,,az ídőfeletti 
közösség gondolatának nemes átérzését" fokozza. Azonkívül ,,a mi 
tudásunk határai oly szűkek", hogy megtartanak mindig az alázatos-
ságban"35 és ily lelkülettel ,,a fejlődés folyamatainak ma már átfogó, 
egyetemes jelenségeinek megjelenítése a liturgikus élmény bizonyos 
történeti elmélyítése számára nem minden haszon nélkül való 
munka". ,,Az összehasonlító liturgia-történelem mint szolgáló esz-
köz a végső célnak marad alárendelve. Nem is akar mást, mint fel-
ébreszteni és fenttartaní a megértést annak a hatalmas fának a nö-
vekedése iránt, melynek árnyékában a latin liturgikus nyelvű kato-
likus közösség összegyűl, amikor liturgikus Isten-tiszteletének a ró-
jmai rítus szerinti megülésére egyesül.36 Aki tehát gazdag tudását 
így tudja alázatosan a magasabb lelkiség szolgálatába rendelni, an-
nak szavát nyugodtan meghallgathatjuk. 

Vele együtt a szentmise új magyarázói mind azt tartják, hogy a 
liturgia nem elrendeltetett, hanem nőtt. Az egyesek munkája nagyon 
háttérbe szorul. Nagyon sok az adott és meghatározott helyzetből 
származott. Időnként ,,egy különösen szerencsés, vagy egy nagyon 
tisztelt ősszerző szövege egy különösen nevezetes pillanatban történt 
szövegmegállapítás maradandó értéket nyert,37 De „a liturgikus szö-
vegeknek egy meghatározott személynek való tulajdonítását alapélv-
szerűen a legnagyobb elővigyázattal kell fogadni. így például az 
eucharisztikus imádságok visszavitele az apostolok vagy a nagy dog-
matikai viták korának meghatározott személyére legtöbbször nem je-
lent többet, mint hogy körülbelül meghatározza a keletkezés he-
lyét."38 

De azért nem szabad azt gondolnunk, hogy az individuális alko-
tásnak szervező belenyúlása a fejlődés menetébe nem volt meg már 
régebben. Példákat azonban az ötödik századon túl nem találunk, 
ezért fel kell adnunk azt a kísérletezést, hogy az egyházi felsőbbség-
től elrendelt liturgiát tudományosan kikutassuk. Elmondhatjuk, hogy 
,,a liturgia és a liturgikus formák szóban és cselekedetben nem tu-
datos akarattal alkottattak, hanem növekedtek,"39 

Sőt még tovább lehet menni és az ősliturgia gondolatát teljesen 
el kell vetnünk, mert a liturgikus fejlődés egészen más utat futott 
be, Probst Ferdinánd könyvének utolsó fejezete fölé címül ezt írta: 

31 I. m. VIII . 1. 
35 U. Ov 134. 1. 
36 U. o. 6. 1. 
37 U. o. 31. 1. 
38 U. a. 71. 1. 
3e U. a. 71. 1. 



Una sancta catholica et apostolíca liturgia. Egy, szent, katolikus és 
apostoli liturgia. Mily tetszetős ez a felfogás! Mégis csak úgy lehet 
igaz, ha ,,a lényeges magnak belső egységét és változatlanságát, va-
lamint mélységes fensőbbségét akarja jelölni, melynek az egyházban 
soha meg nem szakadt és egészen az apostoli korszakig felvezethető 
fejlődés adta a változható alakját. De alapjában hibás lenne ez a 
cím, ha azt akarná mondani, hogy ezen fejlődés által egy összefüggő 
rész már eredetileg is egységes és az apostoloktól megalkotott litur-
gikus formáktól különült volna el egyre nagyobb sokféleségbe. A 
történeti fejlődés nem az ősrégi egységből az egyre növekedő helyi 
különbözőségek felé haladt, hanem éppen ellenkezően ez utóbbiból 
indult kí az egyre nagyobb egységesítés felé" „Az egység tehát nem 
kiinduló pontja, hanem célja a liturgikus fejlődésnek."40 

Ha mégis megkíséreljük, mint Thalhoffer, összeállítani az első 
formális kincset, „amely az egyes közösségek legrégibb kultuszában 
kétségtelenül kivált a szövegbeli rögtönzésekből, a következők: 

a liturgikus köszöntés a felelettel, 
a dialógus az eucharisztikus főímádság 

elején (prefácíó) az elöljáró és a 
közösség között 

a főimádság (kánon) kezdete, 
a „háromszor Szent" alakja és bevezetése, 
az imádság befejezésének doxologíkus 

( = a Szentháromságot dicsőítő) befejezése. 
A tanúk azonban „ezen formális kincs" megszilárdulására nem men-
nek túl a II. és III. sz, fordulóján. 

Ebből indult ki a fejlődés, melynek irányító tényezői voltak az 
otthoni ájtatosság és a közösség ünnepe; — a zsinagógai örökség és a 
hellenisztikus betét; — a sokfelé oszlás és az egységre törekvés; — 
zárt területek és vezető centrumok; — átvételek és kiegyenlítődés; 
— a székesegyházak és kolostorok; — egyesek tevékenysége; — a 
nyelvek és népfajok; — a haladás, megállás, megmerevedés; — a 
kultusz-nyelv és a népnyelv; — a költészet borostyánja; — az egyéni 
ájtatosságra való igény; — a reform és egységesítés. 

Mindezen hatásokat így foglalja össze:41 „A fejlődés összefüggő 
lánca visszamegy egészen az üdvösség esztendejéig, melynek felvír-
radása egykor a názáreti zsinagógában hirdettetett kí s amelynek 
nyári magaslatán a palesztinai hegyek érett rozsföldjeí között az 
Üdvözítő ajka első bizalmasai körének a Miatyánkot tanította. Sőt a 
fejlődés az Ür földi életén túl belekapcsolódik zsidó népének imád-
ságos kultusz életébe és a messze hellenista környezetbe, mely a zsi-
dóság kicsiny különálló népét és díasporáját körülvette. 

A helyi sokféleségnek gazdag teljességéből tart a fejlődés a vi-
lágot összefoglaló egységig. Különféle erők határozzák ezt meg, Ki-

40 I. m, 30. és 35. 1. 
41 I. m. 134. 1, 



fejezésre jutnak benne a népfajok mély ellentétjei, A nyelvi ellenté-
tek döntik el a liturgikus szövegek színezetét, A régidő óta a múlt-
hoz tartozó kultúrköröknek nagy életközpontjai még ma is éreztetik 
hatásukat. Az egyesek erős tevékenysége, mely végső eredményben 
minden igazán emberhez méltót alkot, szintén hatott, habár gyakran 
szerényen elrejtőzködve, A szerzetesség csendes világa és az állam 
hatalomra törése s politikai számítása jelentékeny tényező. A veszé-
lyeket, mellyel az újabb elemek elterjedése a réginek hagyományos 
állapotát veszélyeztette, a tekintély reformja szerencsés kézzel el-
távolította, A fejlődés minden pillanatában a benne elért eredmény 
olyan, hogy éppen ennek a pillanatnak a szempontjából értékelve, a 
teremtésnapjának ítéletét igazolja: ,,És jó volt," 

A történelmi tárgyalással kapcsolatban ki kell még emelnünk 
Casel Odo O. S. B. munkásságát, mely kiegészíti Baumstark ered-
ményeit, Casel munkaterülete szűkebb: a miselíturgíának az antik 
misztériumokkal való összeköttetését akarják tisztázni. 

Amint alexandriai Kelemen a görög filozófiát „Krisztus beve-
zető iskolájának" nevezi, úgy Casel az antik misztériumokat tartja 
„a szentmise-áldozat bevezető iskolájának".42 (Eccl, Or, IX, 12 s 
köv, lap,} Ezek lettek a keresztény liturgia fordítandó elemei, úgy, 
hogy a katolikus liturgia „Jézus Krisztus isteni misztériumából és 
azokból a formulákból nőtt ki harmonikusan, amelyeket az antik val-
lásos kultúra adott. . , Ennek a nyelvét és formáit tette a liturgia 
használhatóvá Krisztus szolgálata számára; azonban tökéletlen tar-
talma helyébe állította az isteni Logost és a szent Pneumat."43 Ez 
a Pneuma az apostolokban és a prófétákban eszközöket szerzett ma-
gának a liturgia kiépítésére. 

C) Befejezés. 

Eljutottam tanulmányom végére. Főcélomat már azt hiszem, ez-
zel is elértem. 

Először is szerettem volna megéreztetni, hogy tulajdonképpen 
mily nagy jelentőségű a katolikus lelkiség történetében a liturgikus 
mozgalom. Éreznünk kellene belőle az ős-egyház szellemének fel-
támadását, mely sok tekintetben felfrissíti a mai katolikus gondol-
kozást. 

Azután másodszor egy témával kapcsolatban szerettem volna a 
liturgikus apostolság legfőbb eszméit csoportosítani és a magyar hí-
vőkkel ismertetni. Nem én akartam beszélni, hanem magukat a szer-
zőket beszéltetni,44 Ügy gondolom, hogy ezt a célt is sikerült meg-
közelítenem. 

Most befejezésül csak az van hátra, hogy feleljek a feltett kér-
42 Eccl. Or. IX. 12. s köv. lap. 
43 U, a, 101, 1, 
44 Ebben az összefoglalásban Birnbaum Walter már említett munkáján kí-

vül főként a Jahrbuch fü r Liturgiewi&senschaft 12 kötete tesz pótolhatat lan 
szolgálatot. 



désre: mi alkotja a szentmise lelkét? Az igazságosság-e vagy a sze-
retet? El kellene dönteni, kinek van igaza a felhozott szerzők közül. 
Mielőtt azonban erre a kérdésre válaszolnánk és a problémát eldön-
tenénk, rá kell mutatni a liturgikus apostolságnak még egy jellemző 
vonására és ez a benne rejlő „renaissance"-vonás.45 

a) Ezzel a szóval azonban nem a történelemből ismert renais-
sance-hoz való visszatérést akarják jelölni. A liturgikus megújhodás 
a trecentonál (1300) is messzebbre nyúl vissza és elmegy egészen a 
liturgia kezdő koráig, a coenaculum és a katakombák egyházáig. És 
eszményképében magában foglalja az első hat századot, egészen Nagy 
Szent Gergely pápa koráig. 

Közíge már, — mi is említettük, — hogy a liturgikus fejlődés 
vonala megtört. A renaissanceszal és a liberalizmussal kezdődik az 

individualizmus, szubjektivizmus, voluntarizmus korszaka. De ki is 
élte magát. Az emberek most a kollektivizmust, az objektívet és val-
lási téren a kegyelmet áhítozzák. Ebből a vágyból született meg a 
liturgikusok közt ís a mozgalom, vissza a fejlődés megszakadt vona-
lához. 

De nem a középkor világa „születik újra" ebben a liturgikus 
rinascimento-ban, hanem az ifjú Egyháznak a hősi korszaka. Ennek 
oka többek között az ís, hogy az Egyház mai helyzete a világi hata-
lommal szemben, jobban megfelel a régebbi viszonyoknak, mint kö-
zépkori helyzetének. Ebben ugyanis az Egyház és állam viszonya 
egybe volt kapcsolva, és a kettő együtt alkotta a „Corpus Ecclesiae 
et Imperii"-! A hitélet gyakorlását az államhatalom is előmozdította 
és erővel is megvédelmezte. Ma pedig, mint az ősidőkben, a legtöbb 
helyen nemcsak „szabad Egyház a szabad államban"-elv érvényesül, 
hanem az államhatalom egyenesen ellenségesen viselkedik. 

Az ősegyház ezenkívül egész lelki magaslatában is közelebb áll 
hozzánk. Különösen két mozzanat jelentős a számunkra: 

közelebb áll az alapítóhoz, 
másrészt tisztábban visszatükrözi az antik elemet. 

Az első gondolatnak Hammenstede adott kifejezést.46 A katoli-
cizmus nem különböző eredetű rendszereknek az epigenezise, hanem 
egy zárt és Istentől megfogalmazott tervnek a kifejlődése. Az Egy-
háznak tehát mindig szüksége van arra, hogy újra és újra visszatérjen 
ősi mintájához és alapeszméjéhez, mely az alapító Krisztus eszméje 
és gondolata az Egyházról. Ez az eszme a legtisztábban található meg 
azoknál a keresztényeknél és azokban a korokban, amelyek legköze-
lebb állnak az Üdvözítőhöz. Szent Jeromos szava is azt mondja, hogy 
a tradició elevenebb és frissebb volt abban a korban, amelyben a kö-
zösség még meleg volt Krisztus vérétől. Ebben az értelemben pedig 
éppen a kultusz tekintetében minden más időknél jelentőségteljesebb 
és Krisztushoz közelebb álló. 

45 így nevezi Hermelink Heinrich ,,Kath. und Prot, in der Gegenwart" 
című füzetében. 

46 I. m. 28. 1. 



A második gondolatot pedig Casel emeli ki. Ő az ifjú Egyház-
ban lelkesedve „a kereszténység paradicsomi idejét" látja. És idézi 
Platónt, ki az „öregeket" nagyobbaknak és jobbaknak nevezte, mert 
az istenekhez közelebb állnak. „Ami az antikban mithikus formában 
talált kifejezést, az a kereszténységben tiszta valóság. Mert az első 
keresztények közvetlen és nemcsak szellemi, hanem testi kapcsolat-
ban is éltek az Isten emberré lett Fiával. Az isteni ismeret és szere-
tet, amit Jézus hozott, még teljes gazdagságában és frisseségében 
hullámzott az ő lelkükben. így tehát joggal tekinthetjük őket törvé-
nyes ősatyáinknak s az ő szellemüknek és életüknek eszményként 
kell előttünk ragyogniok."47 

Máshol meg ezt találjuk: „Ha kérdezni óhajtjuk, hogy miért ép-
pen az antik világ lett irányadóvá a kultusz számára és nem a kö-
zépkor vagy az újabb idők, — ez azt jelenti, hogy kopogtatunk az 
idők teljének isteni titkán, amikor az Atya elküldötte Fiát a vi-
lágba." — Herwegen is hasonlóan mondja: „Az időknek telje nem 
véletlenül volt az an t i k . . . az objektivitás, a monumentalitás, a 
forma, a szimbólumra való képesség, a misztérium-eszme, a hellenista 
kultusz- és a római gondolatok soha el nem múló értékek gyanánt 
a kereszténységgel az antik korszak által közöltetett,48 

A kereszténységnek és antiknak ezt a szellemét két tényező 
őrizte meg napjainkig: a liturgia és a szerzetes rendek legöregebbje. 
Erről a bencés rendről mondja nagyon szépen Hammerstede: „Ez a 
rend egészen és teljesen a kereszténnyé lett római szellemnek a gyer-
meke: a maga tiszteletével az Atya tekintélye előtt, a lélek (szellem) 
komolyságával és az érzelem nyugalmával, veleszületett szeretettel 
az Egyház liturgiája iránt, a görögöktől örökségbe kapott érzékkel a 
harmonikus kiegyenlítődés iránt a szellem és a szív kiképzésében 
és a jó életmódmegbecsülésével: — ez az antik szerzetesség, — És 
éppen a szerzetes élet antik formája ébredt fel újra,49 

Egyébként Casel szerint ennek az egész „klasszikus periódus-
nak" kimagasló jelentése van; ,,ez mutatja mindörökre az emberiség 
fejlődésének magaslati pontját", mert ez a kor a forma-problémát 
felül nem múlható módon megoldotta, „Az objektív igazságnak és 
szépségnek isteni mértéke, amint ezt elsősorban Athénban ápolták, 
eszmény marad; minden utódnak e szerint kell iskoláztatnia magát."50 

De ezzel a klasszikus korszakkal szemben a hellenisztikus kor-
szaknak is megvan a maga jelentősége. Két kultúrát, a hellént és a 
rómait egyesítette; e mellett erős keleti hatások is érvényesültek, 
úgy, hogy előkészítette a talajt egy „ökumenikus", egy világ-kultúra 
számára, így éppen a hellenista kor volt a kereszténység előmunkása. 
Vallási gondolkozásban a kereszténység önálló volt, de „a vallás 
formáira és mindenek előtt az Isten-tisztelet formáira ösztönzést és 
előképet adni" ez a korszak volt alkalmas. Nem csekély mértékű, 

47 Eccl. Or. II. IX.. 1, 
48 Jahrb. 1924. 202. 1. 
49 Boszp. Korr. 34. 1. 
i 0 Eccl. Or. IX. 9. 1. 



éppen ebben van a hellenísta-római korszaknak abszolút értéke, „így 
a krisztusi liturgia, mint az igazi misztérium-ünnep Jézus Krisztus 

isteni misztériumából és azokból a formákból nőtt ki harmonikusan, 
amiket az antik kor vallásos kultúrája adott," 

A liturgikus apostolságnak ez a „renaissance-mozzanata" tehát 
nem az egyes eszmék átvételében nyilatkozik meg, hanem az ős-
Egyház szelleméhez való visszatérésben. Más szóval összefoglalván51  

(Apostolizität des gesamten Lebensstils", az egész életstílus aposto-
lic á-ja". 

Természetes, hogy itt ismét Szent Benedek-rendje juthat 
eszünkbe. Kerestem sokáig Szent Benedek szellemének legtalálóbb 
meghatározását és a rengeteg különböző, többé- kevésbbé találó meg-
határozások után magam foglaltam össze: a benedeki szellem az 
apostoli Egyház őskeresztény szelleme. Ügy érzem, hogy ez a leg-
találóbb meghatározás és ime, hogy megegyezik ez a liturgia szelle-
méről adott meghatározással, így világítják meg egymást kölcsönösen 
a liturgikus és a bencés világnézet, hogy azután a kettő együtt te-
remtse meg, amit „liturgikus és monasztikus triász"-nak nevezünk,53 

Hogy a liturgia és az őskereszténység közt mennyi kapcsolat van, 
az elmondottakból is világos. Elég, ha most csak rámutatunk az 
egyes elemekre. 

1. Az őskereszténységből való a misztérium-liturgia ismertetett 
formája. 

2. Őskeresztény a liturgiára való képesség: a modern, logikus em-
ber nehezen tud egybekapcsolódni a liturgiával. Ez közelebb áll a 
praelogikus, azaz az antik emberhez. 

3. Ilyen a felajánlási körmenet felújítása, 
4. A megdicsőülés eszméjét is az ősi Egyház szellemében és ko-

rában kell keresnünk. A „görög" ember szereti a nyugalomnak és a 
boldogságnak a formáit. Ezért a horizontális vonal az eszménye. A 
megnyugvást, a békét, a birtoklást, a boldogságot akarja; még pedig 
nem a kereső boldogságot, hanem az elérés boldogságát. Kedves 
csengés, megnyugvás és ragyogó napsugár, egy szóval „megdicsőü-
lés" — amennyiben ez a földön lehetséges — ez a görögök megol-
dása.53 

Míg ezzel szemben a „gót" ember, — ha hívő lélek — szívének 
aggodalmában Istenhez kiált segítségül, bűnei miatt panaszkodik, 
kér, könyörög és sír. És a kérést és a keresést magát értékesebbnek 
érzi, mint a birtoklást. 

A görög (és ezt most már egyenlőnek mondhatjuk a liturgikus 
és a benedeki lélekkel) világos sejtést hord magában mind arról, ami 
a mennyországot mennyországgá teszi . . . A csillagok fölött lakik . . . 

És ki tudja mindezt egyszerre átélni? , . , Csak az, aki egyszerre 
gót és görög is volt: Jézus Krisztus,54 

61 I. m, 34. 1, 
52 

55 És ez van bent a bencés szellemet összefoglaló jelszóban is: PAX! 
51 Hammenstede: 95, 1, 



De a „pünkösdi kegyelemben mi is megkapjuk az erőt az ural-
kodáshoz Krisztussal, a megnyugváshoz a küzdelem felett, a belső 
felemelkedettséghez és a jobb győzelméhez a maga sok szükségével 
és küzdelmével teli világ fe le t t . . . elsősorban a bölcseséget, hogy 
átlássuk: a birtoklás, a nyugalom, a megdicsőülés, ezek a magasab-
bak,55 „És ezt a megdicsőülést nekünk a szentmisében nem kell ki-
küzdenünk, nem, hanem csak engednünk kell, hogy a misztikus ese-
mény magával sodorjon minket is."56 

5. A gyermekek korai áldozása, a gyakori és mindennapi szent-
áldozás — X. Pius pápának nagy felújításai — mind őskeresztény 
gyakorlatok, 

6. A laikus elemek belevonása az Egyház életébe, — ez pedig 
XI. Piusz pápa actio catholícáj ának a vezető gondolata, mely sze-
rint az A. C. nem más, mint a hívők „királyi papságának" gyakor-
lása, az ő részvételük a hierarchikus papság munkájában. Vagyis 
a liturgiával szorosan egybenőtt eszme, 

7. ősi felfogás: „Nem szabad többé választófalnak állnia a 
templomban a presbitérium és a hajó között," „Klérus és a nép szo-
rosan egybetartoznak." És a liturgikus ének ben való részvétel ál-
tal kell a népet ismét bevezetni a liturgikus imádság gyakorlásába 
a legjobb egyházi hagyományok szellemében, így akarta X. Pius 
pápa az őskeresztény liturgikus lelkiséghez való visszatérést lehetővé 
tenni és előmozdítani.57 

8. Krisztus képe, mint Isten-császáré és uralkodóé, szintén ős-
régi. 

9. Végül ősi mozzanat a liturgiának allegorikus magyarázása, 
mely oly fontos a liturgikus szövegek helyes megértésében. 

Összefoglalóan kimondhatjuk: „A liturgikus mozgalom nagy 
együttérzéssel viseltetik az ősi kereszténység iránt. Nem oly érte-
lemben, mintha vissza akarna térni az ő idejükhöz és az életükhöz. 
Hanem törekszik a vallásos élet új felfogására s ez a törekvés 
szinte őserővel tör fel benne. Ezért érzi magát rokonságban az ere-
deti időkkel: ez az újraszül étés (renaissance). Ez a visszanyúlás 
csak eszköz és nem tulajdonképeni cél. Mi nem akarjuk megérteni 
a liturgiát az antik szellemben, hanem újra átélni. És az ősi keresz-
tényeknek kell megmutatniok, hogy mint tették meg ők, hogy azután 
bennünk is a katolikus lelki élet újra felvirágozzék. Ebben mutat-
koznak ők most is atyáinknak, hogy az életet nekünk újra megad-
ják. Az élet maga azonban örökkévaló és időnfelüli, mert Istentől 
,való."58 (Augsb. Postz, 16/4.) 

ß) És most már meg tudunk felelni a felvetett kérdésre. Az 
ősi Egyháznak van a felsoroltakon kívül még egy vonása: felfogá-
sában totális volt és nem részletmegoldásokat adott, hanem össze-
foglaló képet. Ha tehát ennek szellemében akarunk felelni, akkor 

55 Augsb. Postr . 48/3. 
56 U. o. 50/1. 
57 Johner: Der gregorianische Choral. 18. f. 
58 Augsb. Postr . 16/4. 



azt kell mondanunk, hogy nem a szétválasztás a helyes, hanem az 
egybefoglalás. Tehát a szentmise lelke nem a két nagy alapvető ér-
zelem: az igazságosság vagy szeretet egyike, hanem a kettő együtt 
igazság és a szeretet. 

Hasonlattal még jobban megvilágíthatjuk ezt. Mondhatjuk, 
hogy az a felfogás, amely a szentmisében a megbolygatott függés 
helyreállítását és a megsértett igazságosság kiengesztelését látta, 
ó-testámentomi felfogás. Uralkodik benne a Teremtő, a Törvény-
hozó, a Törvényt számonkérő Isten-képe. Tőle remeg, előtte hódol, 
neki mutatja be engesztelő áldozatát. 

Viszont mintha az Üj-szövetség öröm-hírét hallanánk kicsen-
dülni azokból a gondolatokból, hogy a szentmise az örök és kölcsö-
nös szeretet megnyilatkozása, örök az Isten szeretete, ki úgy sze-
rette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda érte; egykor a ke-
reszt vértől ázott oltárán, most a szentmise gyertyafényes, tömjén-
illatos oltárán. És Isten előbb szeretett minket, mint mi szerethet-
tük volna őt. Még meg sem kezdhettük a kiengesztelés áldozatát, 
már ő siet elénk. Az ember szeretete csak viszonzás, gyenge vissz-
hang lehet. De keresi az utat-módot, — néha tévesen, mint a pogány 
áldozatokban, néha az igazságot szinte megérintve, mint a görög 
misztériumokban —, mégsem találja meg, hogy szeretetével Istené-
hez emelkedhessek és vele nagy találkozásban örökre egyesülhes-
sen, Csak Jézus Krisztus személyében történhetik meg ez. Benne 
az Isten ereszkedett le az emberekhez és benne tud az ember Isten-
nel egyesülni. 

De helyes lenne-e most feltenni a kérdést, melyik az ígaz: az 
ószövetség-e, vagy az újszövetség? Nem a kettő együtt adja a tel-
jes kinyilatkoztatást? 

A szentmise lelkét is a kettő: az igazság és szeretet együtt 
adja. De amint a kinyilatkoztatásban is az ószövetség az alap, az 
új a teljes épület, az ó-szövetség a gyökér, az új a kivirágzás és 
gyümölcstermés, úgy a szentmisében is az igazságosság csak a fel-
tétel, a kiindulás, az alap, de a szeretet a valóság, a célbaérés, a 
Krisztuson át Istennel egyesült élet kivirágzása és az örökkévaló-
ság számára gyümölccsé érése. 



Áz olasz ifjúság fasiszta nevelése. 
Borbély Kamill. 

Egy kiváló pedagógusunk írja, hogy végigutazva a háború előtti 
Európát, Olaszországban látta a legszebb, de egyszersmind legel-
hagyatottabb gyermekeket. Az Itáliát járó turisták: nagyon jól is-
merték azokat az ágról-szakadt rongyos kis fiúkat, akik az idegenek 
nyakába varrták magukat, kéretlenül is naphosszat mutogatták a 
látnivalókat; ha más tárgy nem akadt, hát a holdra mutattak: „Ecco 
la luna!" — s utána szolgálatuk jutalmát kérve nyújtogatták ma-
szatos kis kezüket, 

A fasiszta Olaszországból ez a gyermektípus szinte máról-hol-
napra eltűnt, Nápoly sikátoraiban, ahol a legragyogóbb napsütés-
ben is homály terpeszkedik, találkoztam még ilyen cigánypurdékhoz 
hasonló fiúkkal, akik apró tányérkával a kezükben szaladtak utá-
nam pár centesimíért — de ez már csak egy letűnt kornak íttfelej-
tett szomorú emléke, mert az új fasiszta generációt alig tudom más-
ként elképzelni, mint hogy a balillák fekete feze alól villog ki ér-
telmes kis szeme, apró puskát szorongat a keze, lelkesedéstől ki-
pirult arccal néz a messzeségbe és keresi a célt: hová irányítsa pus-
kája csövét , . . 

Néhány évvel ezelőtt még jóformán senki sem törődött ezek-
kel az apró emberekkel, akiktől végeredményben mégis csak a jövő 
függ — ma a ,,Duce" milliókat lázbahozó szuggesztív erővel kiáltja 
a Colosseo falai között szorongó ifjú fasiszták felé: ,,Tí vagytok az 
élet szeretete, ti vagytok a haza reménysége, ti vagytok mindenek-
fölött a holnap hadserege!" 

A fasiszta forradalom, mely Itáliát kiragadta a teljes szétzül-
lés kaotikus hatalmainak karmai közül, a szinte már minden cse-
lekvésre képtelen és fegyelmet nem tűrő tömeget döbbenetes erő-
vel szólította új életre és állította tervszerű hatalmas munkába, az 
ifjúság számára is új programmot, erőteljes életideált adott. Sőt, 
mikor az Üj-Olaszország első korszaka eltelt, a fasizmus berendez-
kedése megtörtént, a kormány az ifjúság nevelését programmjának 
első vonalába állította és olyan intézményt alkotott, mely Mus-
solini művének kétségtelenül egyik legnagyobb alkotása marad. 

Az ifjúság nevelésének előtérbe állítása különben ma világje-
lenség; még pedig nem is esetleges, hanem az események kérlelhe-
tetlen logikájától parancsolt követelmény, 

A háború előtt a politikai és társadalmi berendezkedés adott-
ság volt, melyet a mult örökségeképen őrzött az új generáció és 



amely legfeljebb lassú fejlődést ígért a jövőben, A nevelő erre az 
állandónak, vagy legalább is folytonosnak hitt állami és szociális 
életre akarta növendékét előkészíteni, ebbe akarta bele nevelni. A 
fiatal ember régi, kitaposott utakon járt és mivel a jövő kevésbbé 
volt izgató, munkája mellett nyugodtan élhetett kedvteléseinek, ál-
modhatott a jövő ígéreteiről. A pedagógust sem izgatta más, mint az 
örök ember örök problémái. 

A háború után azonban egy új világ hajnala vöröslött bele a 
nemzetek életébe. Az addigi politikai és társadalmi rend szinte az 
egész világon megingott, az öröknek hitt berendezkedés máról-hol-
napra megváltozott. Ebben az új világban az ifjúság feladata is más 
lett, mert hisz ő most nem folytatója, hanem inkább alapítója az 
új rendnek, melybe az öregek már aligha tudnak beleszokni, mert 
azokat már nem igen lehet teljesen átalakítani. Éppen azért az új 
rendszernek apostolai a teljes berendezkedést mindenütt az új ge-
nerációtól várják, akiket nem nyűgöz a régiek emléke. 

Természetesen, ahol a régi rend nagyjából épen menekült a 
világégésből, ott az ifjúságra kevesebb szerep vár és így nevelése is 
hasonló lehet a régihez, de ahol szöges az ellentét, ott a nevelés is 
gyökerében megváltozott. így a ,,Vörös ifjúság" című orosz kom-
munista lap már 1919-ben nyíltan hirdeti: ,,A gyermekeket a pro-
letár forradalom szellemében kell felnevelni. Azt akarjuk, hogy az 
osztályharc szellemében nőj jenek fel; forradalmi vért akarunk az 
ereikbe ömlesztení." Hasonlóképen öntudatos politikai nevelés fo-
lyik az ellenkező póluson, a fasiszta Olaszországban is, amely szin-
tén az ifjúságtól várja rendszerének végső diadalát. ,,Itália, melyet 
ellep a gyermekek és ifjak vidám serege, azt akarja, hogy ezek mind 
az ő hatalmának és nagyságának legyenek az eszközei" — mondotta 
az egyik fasiszta sorozáson Bodrero államtitkár. 

Igaza volt Piffl kardinálisnak, mikor így jellemezte a mai kort: 
„Die Zeit des schwersten Ringens um die Kinderseele," 

• • 

Áttérve a fasiszta nevelés ismertetésére, mindenek előtt hang-
súlyoznunk kell, hogy ez a nevelés ugyanabból a gondolatkörből sar-
jadzik ki, amely a fasizmus egész rendszerét inspirálta- A mai olasz 
ifjúság arca érthetetlen szfinx volna önmagában, ha a fasiszta ál-
lamrendszer alapeszméjének ismerete nélkül próbálnánk elemezni. 

Ezt az alapeszmét, Mussolini vezérlő princípiumát így lehetne 
talán egyetlen mondatba összesűríteni: az antik Róma imperializ-
musának és állami mindenhatóságának elvei szerint felépített új Itá-
lia. Ezt akarja a Duce beleszuggerálni minden olasz lelkébe, mert 
szerinte a régi Róma állami és katonai szervezete és vasfegyelme 
a mai társadalmi betegségek egyetlen orvosszere és csak ennek vísz-
szaállításától várható Itália újjászületése, A fasizmus szemében az 
állam és a nemzet van mindenek felett, vagy mint ahogy a belga 
származású olasz Carlo Delcroix egy Brüsszeleben tartott előadásá-



ban merészen kifejezte: ,,A haza a fasizmus istene." Mussolini rend-
szere külsőségeiben és belső tartalmában egyaránt az Imperium Ro-
manumhoz megy vissza útmutatásért. A fasces-ek bárdjai, a sasok, 
a négyszögletű zászlók, a felemelt jobbkarral való köszöntés épúgy 
antik hagyomány, mint ahogy a tekintély, fegyelem, kötelességtel-
jesítés fasiszta hármas-szabálya a verhetetlen római légiók örök-
sége. 

Az antik Róma hatalmának, szervezetének és katonai erényei-
nek új életre támasztása a fasizmus politikai és társadalmi tö-
rekvéseinek végső célja s így szükségképen ennek szolgálatában áll 
az új olasz ifjúság nevelése is, és mi sem természetesebb, minthogy 
ebben a nevelésben a döntő szót a mindenhatóságra törekvő állam 
magának tartotta fenn. Valóban, Olaszországban ma az ifjúság is-
kolai és iskolánkívüli, erkölcsi, szellemi és testi nevelésének leg-
főbb irányítása a fasiszta kormány kezében van. 

I. Az ifjúság iskolánkívülí „testi és erkölcsi támogatásáról és 
neveléséről" a „Nemzeti Balilla1 Mozgalom intézménye" gondosko-
dik, amelyet az 1926, év ápr. 3,-áról kelt törvény hívott életre. Az 
első, ami feltűnik ebben a törvényben az, hogy nem tűr meg maga 
mellett más, hasonló intézményt vagy szervezetet, hanem egyedül és 
kizárólag maga akarja vezetni az ifjúság iskolánkívülí nevelését. Mi-
kor a fasizmus uralomra jutott, Olaszországban virágzó cserkészet 
volt. A balillák megalakulásával feloszlatták — a katolikus cser-
készcsapatok kivételével — az összes csapatokat, majd nemsokára, az-
zal a megokolással, hogy az ifjúság vallásos nevelése egyébként is 
biztosítva van, a cserkészetet végleg kitiltották Itáliából. Azóta 
mindkét nembeli ifjúság (6—18 éves korig) testi és erkölcsi nevelé-
sének lefőbb felügyelete a „Nemzeti Balílla Mozgalom" kezébe ment 
át. Az ímtézménynek székhelye Róma és a miniszterelnök személyes 
irányítása alatt áll. Vezetője a fasiszta párt önkéntes hadseregének 
valamelyik, legalább is „console generale" rangot viselő tábornoka, 
ő a központi tanács elnöke, a tanács tagjai pedig a minisztériumok, 
iskolák, sportszövetségek képviselői. Ennek a központi tanácsnak van-
nak alárendelve az egyes provinciákban a tartományi bizottságok, az 
egyes községekben pedig a helyi bizottságok, A nevelést az ezen bi-
zottságoktól ellenőrzött két if júsági szervezet valósítja meg: a Balilla 
(8—14 évesek számára) és az Avanguardia (14—18 évesek számára). 
Ezen szervezetekbe való belépés önkéntes, de jellemző, hogy míg 
egyéb országokban a hasonló célokat szolgáló cserkészet az ifjúság-
nak csak kisebb részét tudja magához vonni, Olaszországban a Ba-

1 Balílla, akitől ez az intézmény a nevét kapta, az olasz i f júság nemzeti 
hőse- Ez a kis csavargó f iú — családi néven Giovanni Perasso — adta kí 
1746-ban Genovában a jelszót az ál talános felkelésre, A menetelő osztrák tü-
zérség egy mozsárágyúja e lakadt a sá rban és mikor a katonák a közelben dol-
gozó parasztokat akarták kényszeríteni, hogy segítsék kihúzni az ágyút a ká -
tyúból, a kis 14 éves Bali l la elkiáltotta magát: „Tör jük be a fejüket!", A tö-
meg erre kőzáport zúdított a katonákra, akik i jedten menekültek. Ennek az 
eseménynek hatására tört ki az ál talános felkelés és pár nap múlva Genovából 
kiverték a megszálló sereget. 



lilla mozgalom az ifjúság legnagyobb részét egyesíti zászlaja alatt. 
Magában a nevelésben a legszembeszökőbb vonás a katonai cé-

lok erős hangsúlyozása. ,,Az Avanguardisták intézménye főleg az if-
júságnak a katonai életre való előkészítését és kiképzését szol-
gálja" — mondja a törvény. De — bár maga Mussolini sem szűnik 
meg hangoztatni: . . nem kell hinni az örök békében", és az olasz 
ifjúsági szervezetekben sokkal intenzívebb katonai kiképzés folyik 
mint bármely más ország hasonló intézményeiben — mégis azt 
hisszük, a Balilla intézmény első és legfontosabb célja nem a hábo-
rúra való előkészület. A fasizmus szemében az ifjúsági alakulatok 
az ,,új olasz élet" iskolái, ahol a ,,jövő fasisztái" (fascistí di domani) 
nevelődnek! Ez látszik különben abból a hat pontból is, melyben a 
törvény az Avanguardía feladatát összefoglalja: 1. a fegyelem és a 
katonai nevelés iránt való érzék kifejlesztése, 2. a katonaságra elő-
készítő oktatás, 3. testnevelés és sportkiképzés, 4. szellemi és kul-
turális nevelés, 5. ipari és műszaki oktatás, 6. vallási nevelés és tá-
mogatás. 

1. A fegyelem és katonai erények alapját a fasiszta nevelés 
nem a germán szellem gépies engedelmességében, a régi monarchia 
hadseregéből is jól ismert lélektelen, vezényszóra való életben 
látja, hanem abban az önkénytelen tiszteletben és odaadásban, ame-
lyet a vezető egyénisége ébreszt a fiúkban. Azért rendeli el a tör-
vény, hogy a — katonai alakulatok mintájára szervezett — csapa-
tok parancsnokai ismerjék személyesen a reájuk bízott fiúkat, csa-
ládjukat, életkörülményeiket és igyekezzenek megnyerni a lelküket, 
a szeretetüket. ,,A fegyelemnek nem szabad kiölnie azt a lelkes 
szabadságérzetet, melyet az ifjúság a fekete-ingesek forradalmától 
örökölt" — mondotta Balbino Giuliano nemzetnevelési miniszter. A 
tekintélytisztelet kifejlesztését célozza az a rendelkezés, hogy az 
avanguardistának fasiszta módon (felemelt jobb karral) kell üdvö-
zölnie a kiráyi ház tagjait, a pápát, a főbb állami tisztviselőket, vi-
tézségi érmes és rokkant katonákat, a hadi zászlót stb. 

2. A katonai kiképzés meghatározott napokon (főleg a hét vé-
gén) és a nyári táborozások alkalmával történik a királyi hadsereg 
Gyakorlati Szabályzata szerint. A balillák flóbertet, az avanguardis-
ták rendes puskát és bajonettet is kapnak. Ezenfelül a különleges 
katonai kiképzés céljából külön kerékpáros alakulatok vannak, éven-
kint 120—150 fiú repülő kiképzésben részesül, az Alpesekben sí-
futó tanfolyamokat rendeznek stb. A tengerparti ifjúság tengeré-
szeti kiképzést kap, erre a célra több hadi-iskolahajó áll az Avan-
guardía rendelkezésére. Ezeken az ifjúság a haditengerészeti szolgá-
latra készül, nyáron pedig tengeri utazások alkalmával megismeri az 
olasz érdekek szempontjából fontos területeket. 

3. A testi nevelés az Avanguardía keretében a középiskolák nö-
vendékei részére használatban levő tervek szerint történik. Ezeket 
menetelések, kirándulások és táborozások egészítik ki, továbbá a 
fiúk hajlamuk és a helyi viszonyok szerint az atlétika különböző 
ágait gyakorolják. Érdemes e helyen megemlíteni, hogy a törvénv 
Pannonhalmi Szemle 18 



az összes sporttelepeket, fürdőket az ifjúság rendelkezésére bocsá-
totta. Érdekes a törvénynek az az intézkedése is, hogy a testneve-
lési tanárok nem az iskolának, hanem a Balilla Mozgalom vezető-
ségének vannak alárendelve, épúgy, mint az egyetemi rangú test-
nevelési főiskola is, mely a 4 éves tanfolyam befejezése után dok-
tori fokozatot is adhat. 

4. ,,A Nemzeti Balilla Mozgalomnak ezenkívül az a feladata, 
hogy formálja azoknak lelkiismeretét és gondolkozását, akik a hol-
nap fasisztái és a jövő uralkodó osztálya lesznek." A törvénynek ez 
a rendelkezése is világosan mutatja, hogy a fasiszta ifjúsági szer-
vezet nem tisztán katonai előkészítő iskola, hanem a jövő fasisztái-
nak céltudatos nevelése, akik állandóan érzik, hogy rajtuk épül a 
jövő. A törvény rendelkezése szerint az általános műveltséget szol-
gáló előadásokon kívül rendszeresen ismertetni kell a fasiszta tant, 
annak történetét és logikus fejlődését. Ezek az előadások, amelyeket 
központi szervezet irányít, a tanításon kívül arra vannak hivatva, 
hogy állandóan élesszék a hazaszeretetet és a fanatikus lelkesedést 
a Duce iránt. Az Avanguardia újabban sokat tesz a művészi érzék 
fejlesztése érdekében is: az amúgy is erősen muzsíkális hajlamú 
olasz ifjúság zenei kiképzésére számos ének- és zenekar alakult, a 
tehetséges if jak képzőművészeti alkotásaiból évről-évre kiállításo-
kat rendeznek, az avanguardisták ingyen látogathatják a múzeumo-
kat stb. 

5. „A Balilla Mozgalomnak azzal is kell törődnie, hogy a fia-
taloknak oly gyakorlati előkészítő kiképzést nyújtson, mely alkalmas 
azon ismeretek elnyerésére, amelyek segítségével később könnyeb-
ben szembenézhessenek egyéni élethivatásukkal." Ilyen céllal gon-
doskodik az intézmény művészi és ipari iskolák felállításáról, azon-
kívül minden Balilla alakulat saját székházában műhelyt tart fenn, 
ahol a fiúk fúrnak-faragnak, s ahol alkalmuk van megszokni és 
megszeretni az önálló, kitartó munkát. A munkára nevelés nagy 
fasiszta programmját akarják elősegíteni Mussolini ösztöndíjai is. 
Évenkint 100 díjat osztanak ki a legtehetségesebb és legszorgalma-
sabb ifjak között. 

6. A vallási és erkölcsi nevelést a Balilla Mozgalom szintén a 
céljai közé vette. Mussolini tökéletesen tisztában van azzal, hogy a 
jó honpolgári nevelés vallás nélkül el nem képzelhető. Beszédjeiben 
nyiltan hagoztatja: „Ha egy nép vallásos, akkor erkölcsileg jó és 
ha erkölcsileg jó, akkor erős is." A Balilla alakulatokba tömörült 
ifjúság vallásos nevelésének legfőbb irányítása egy központi fel-
ügyelőre van bízva, aki a törvény intézkedése szerint mindig kato-
likus pap, ezenkívül minden zászlóaljnak van káplánja (lehetőleg 
volt tábori lelkész), aki előadásokat tart a hit és erkölcstan köréből 
és időnkínt a Szentírást magyarázza. 

A szoros értelemben vett Balilla-alakulatok, amelyekbe a 8—14 
éves gyermekek tartoznak, hasonló feladatok megvalósítására van-
nak hívatva, természetesen tekintetbe véve a kisebb testi és lelki 
fejlődést. A parancsnokok itt rendszerint tanítók és tanárok, míg 



az Avanguar diánál az Önkéntes Honvédelmi Nemzeti Milícia tisztjei 
és altisztjei. A kiképzés már a legkisebbeknél is erősen katonai jel-
legű, csak éppen a puskával végzett gyakorlatok hiányoznak. De a 
nevelés célja és az egész intézményt eltöltő szellem itt is ugyanaz, 
mint az Avanguar diában, ,,A balillák lelkébe kell oltani a hazasze-
retetet, a rend szeretetét, a becsület és a felelősség érzéseit és ál-
talában az altruizmus és nagylelkűség mindazon érzelmeit, amelyek 
együttesen olyanná alkotják a gyermek lelkületét, hogy a benne 
szunnyadó minden jó hajlam kifejlesztésével belőle jó családapa, 
jó polgár, jó katona válhassék." 

A „Nemzeti Balilla Mozgalom", amelyet az előzőkben az 1926. 
ápr. 3,-iki törvény s egyéb hivatalos rendelkezések alapán ismertet-
tünk, nem maradt a codex iuris hideg betűje, hanem a fasiszta for-
radalomra jellemző lendülettel testesült életbe és a kis fekete in-
ges, fekete fezes ifjú fasiszták lettek az új Olaszország élni akará-
sának állandó hirdetői. Az olasz nép szeretetébe fogadta és bámula-
tos lelkesedéssel karolta fel az új intézményt. Hogy az áldozatkész-
ségnek csak egyetlen mozzanatát említsük: a Balilla Mozgalom évi 
20 milliós költségvetéséből az állam csak 1 millió lírát biztosít, a 
többi a lakosság önkéntes hozzájárulása. Egész Olaszország egy-
értelműen vallja Bodrero híres szavait: „Itáliának nincsen más gaz-
dagsága, csak a gyermekei!" 

II. Ugyanaz az erős nemzeti öntudat és a jövő céltudatos elő-
készítése, amely megteremtette és fenntartja a Balilla Mozgalmat, 
hatja át a fasiszta iskolát is. Mint Kornis Gyula nagyszerű tanul-
mányában megállapítja, az olasz középiskola reformját nem tisz-
tán művelődési elvek sugallták, hanem egyben az Üj-Itália politi-
kája is. A fasizmus itt sem tagadja meg önmagát, a középiskolában 
is a régi Róma ideáljaitól lelkesített honpolgárt és a jövő öntuda-
tos fasisztáját akarja felnevelni. ,,A fasiszta iskolapolitika az okta-
tást organikus neveléssé alakítja át — mondotta Balbino Giuliano 
miniszter budapesti látogatása alkalmával, s ugyanő egy más he-
lyen így fejezte ki a fasiszta iskola oktató-nevelő célját: „Az iskola 
munkája: a nevelés és oktatás, egyet jelentenek, mert mindkettő-
nek ugyanaz a célja: az új olasz ember kialakítása, aki mélyebben 
és igazabban legyen ember, mert mélyebben és igazabban olasz." 

A humanitásnak ez az erős hangsúlyozása már megsejteti, hogy 
a fasiszta iskola oda fordul eszményekért, ahol a humanitás a leg-
tisztább formában jelenik meg: a klasszikusokhoz. Másrészt a fasiz-
mus, mely az Imperium Romanum örökösének tartja magát, szük-
ségképen a mult nagyjai felé irányítja az új generáció figyelmét, hogy 
azoktól vegyen útmutatást és azokból merítsen lelkesedést. És va-
lóban az alapos latin-görög tanulmány és a nagy egyéniségek életét 
kidomborító történelmi ismeretek teszik a mai olasz középiskolák 
anyagának gerincét. Az olasz és latin irodalomban egyaránt meg-
kívánják a legkiválóbb írók műveinek alapos tanulmányozását és a 
fősúly nem az elméleti képzettségen, hanem a műalkotások önálló 
munkával végzett megismerésén van, A történelemben az általános 



áttekintésen felül a nagy egyéniségek beható ismertetését követeli 
a tantervi utasítás, e mellett az egyes korokat legjellemzőbb kép-
viselőik útján, örökértékű irodalmi alkotásokból ismerik meg a ta-
nulók; így a régi rómaiak életét a klasszikusokból, az első keresz-
tényekét Szt. Ágostonból, a középkort Dantéból, a katolikus restau-
rációt Tasso műveiből. A mi középiskoláinkkal szemben feltűnő a 
komoly művészettörténeti, filozófiai és egészen a jelenkorig terjedő 
filozófia-történeti tanulmány. Viszont a reális tárgyak erősen hát-
térbe vannak szorítva, A mi gimnáziumunknak megfelelő liceo clas-
sico-ban a mennyiségtani anyag alig több, mint amit nálunk az 5. 
vagy 6, osztályig végeznek a tanulók, természetrajz az első 5 osz-
tályban (gimnáziumi tanfolyam) egyáltalában nincs, a felső három 
osztályban (liceo) is csak a földrajzzal és kémiával együtt jut szá-
mára heti 2—3 óra. A fizika is eléggé mostoha elbánásban ré-
szesül. 

A középiskolai tanulmányokról némi összefoglaló képet nyer-
hetünk az érettségi követelményekből, amelyek a liceo (felső három 
osztály) egész anyagát felölelik, A klasszikus középiskola érettségi 
tárgyai: olasz nyelv és irodalom, latin, görög, történelem, művészet-
történelem, bölcselet, gazdaság-politika, mennyiségtan, fizika, ter-
mészetrajz-földrajz-vegytan (a három utóbbi egy tárgynak számít), 
A reálgimnázium (liceo scientifíco) anyaga csaknem azonos ezzel, 
csak a görög helyett szerepel modern nyelv: angol, német vagy 
spanyol, és a menyiségtani anyag nagyobb valamivel. 

Ez a történelmet erősen hangsúlyozó középiskola szervesen il-
leszkedik bele a fasizmus nevelési elveibe: erős nemzeti Öntudatot, 
történelmi érzéket nevel az ifjúságba, a nagynevű hősök példája fel-
kelti a tettrekészséget és amennyiben az irodalomban, a politikai és 
kultúrtörténetemben, a bölcseletben egyaránt a nagy egyéniségek 
kultuszát fejleszti ki, arra van hivatva, hogy erős egyéniségeket ne-
veljen.2 

III, Amint az olasz iskolareformot nem tisztán művelődési el-
vek inspirálták, hanem erősen belejátszott abba az új olasz poli-
tika is — épúgy nem tisztán lelkiismereti okok indították a fasiszta 
kormányt arra, hogy az iskolákban újra kötelezővé tegye a vallás-
oktatást, A fasizmus vezető körei helyes érzékkel ismerték fel a 
vallás pótolhatatlan nevelőértékét és siettek azt a maguk javára ka-
matoztatni. „A vallástanítás célja a nevelés , . , A kormány azt 
akarja, hogy az olasz nép az élet megszentelt értékéről és ideáljá-

2 A mi középiskolánkkal való egybevetés kapcsán nem hagyhat juk em-
lítés nélkül, hogy az olasz liceo egyetlen célja az egyetemre való előkészítés. 
Éppen ezért ismételt szelekciónak vetik a lá az ifjúságot és a meg nem felelőket 
szakiskolákba utasí t ják. A szakiskolák (művészeti, technikai, ipari, mezőgazda-
sági) nagy számmal vannak és magas fokon állnak. — Kevésbbé hízelgő az 
olasz középiskolákra az a megjegyeznivaló, hogy Olaszországban általános a 
koedukáció. Még ott is, ahol volt megfelelő leányiskola, a leányok a f iú-közép-
iskolákat látogatták, úgyhogy az előbbieket „érdeklődés hiánya miatt" lassankint 
be kellett zárni!" 



ról helyes fogalmat szerezzen. Ezt pedig nem lehet másképen el-
érni, mint pozitív vallástanítással, amely Itália hagyományainak 
megfelelően csak a katolikus lehet." 

Az elemi iskolákban mindjárt a fasiszta uralom kezdetén beve-
zették a kötelező vallásoktatást, a középiskolákban azonban érvény-
ben maradt az 1910-es szocialista törvény, amely szerint csak azon 
tanulók járhatnak vallástani órákra, akiknek szülei ezt írásban ké-
rik, 1930. márc, 16-án a szabadkőműves-szocialista rendszer utolsó 
emléke tűnt el a parlament azon egyhangú határozatával, hogy 
ezentúl a vallástan a középiskolában is kötelező tárgy, melynek ta-
nulása alól felmentésnek csak akkor lehet helye, ha a szülő azt 
kifejezetten kéri. Ezzel a törvénnyel végleges megoldást nyert a 
hitoktatás ügye, melyet a lateráni szerződés is szorgalmazott, A 
heti óraszám minden osztályban 1, kivéve a tanítóképző-intézeteket, 
ahol az első két osztályban heti 2 óra van. Az elemi iskolában u. i, 
a tanítók maguk tanítják a hittant, s így szükséges a tanítójelöltek 
alaposabb kiképzése, A tárgy speciális jellegét tekintve, éwégi vizs-
gálatot nem tartanak, jegyet azonban kapnak a tanulók, A vallás-
tanárt, aki a tanári testület rendes tagja, évről-évre külön megbízással 
nevezi ki az igazgató, egyetértésben az egyházmegye fejével. A val-
lástani iskolakönyvet az egyházi hatóság vizsgálja felül és hagyja 
jóvá. 

Már ezek az intézkedések is világosan mutatják a fasiszta kor-
mánynak a vallással szemben való jóakaratát, de még inkább nyil-
vánvalóvá válik ez a népiskolai tanterv azon intézkedéséből, hogy 
,.a vallásos szellemnek át kell hatnia a többi tárgyat is", A vallá-
sos és profán anyagnak ez a — mindenképen szerencsés — kapcso-
lata világosan látszik az elemi iskola hittani anyagából. Az előké-
szítő iskolában a keresztvetést és apró imádságokat tanulnak a 
gyermekek, az I. osztályban az ószövetségi történeteket, II.-ban az 
Űr Jézus életét tanulják, a III—IV. osztályban az olasz nemzet val-
lásos nagy fiainak életét, V.-ben vallásos szellemű írókat (pl. Man-
zoni), vallásos történeteket (pl. Fabiola), és helyi legendákat ol-
vasnak. 

A vallástannak a középiskolába való bevezetésével meglehető-
sen komoly nehézséget okozott a megfelelően képzett hittanárok al-
kalmazása. Az összes intézeteknek alkalmas tanerővel való ellátása 
súlyos feladat elé állította az olasz klérust, — de viszont az Egy-
ház szempontjából örvendetes jelenség az a buzgóság, mellyel a fia-
talabb papok az új munkakörre előkészültek. így pl. az 1930. év 
nyarán mintegy 200 középitáliaí pap vett részt azon a tanfolyamon, 
amelyet a Szentszék középiskolai hittanárok képzésére rendezett. 
Ezen tanfolyam iránt maga a Szentatya is melegen érdeklődött, a 
résztvevőket külön kihallgatáson is fogadta és a hozzájuk intézett 
allokucíóban a vallástanítást apostoli munkakörnek nevezte. „A kö-



zépiskolai hittantanítást nem lehet eléggé méltányolni" — mondotta 
XI. Pius pápa.3 

Mivel azonban a papság legjobb igyekezete mellett sem tudja 
ellátni teljes egészében a vallástanítást, Rómában felsőbb hittani-
ískolát állítottak fel hitoktatónők képzésére. A szépen látogatott is-
kola tananyaga a hit- és erkölcstanon kívül apologetika, filozófia, 
egyháztörténelem, szentírástudomány és katechetikai pedagógia, A 
tanfolyam kétéves: az első év elvégzése az elemi iskolai, a második 
év a középiskolák alsóbb fokozatában való tanításra képesít. 

IV. A fasiszta nevelés képe nem volna teljes, ha legalább rö-
viden nem emlékeznénk meg azon kormányintézkedésekről, amelyek 
ugyan közvetlenül nem a jövő nemzedék nevelésére vonatkoznak, 
de azért közvetve nagy hatással vannak rá. 

A fasizmus kezdettől fogva alapvető feladatának tekintette a 
családi élet megerősítését. Amint bizonyos, hogy a mai társadalmi 
élet ziláltsága azzal kezdődött, hogy a családi élet szilárd köteléke 
kezdett lazulni, épúgy bizonyos, hogy a megújulás is csak a csalá-
don belül kezdődhetik. Ennek az igazságnak a felismerése bírta rá 
az illetékes köröket, hogy törvénybe iktassák a házasság felbont-
hatatlanságát. De a fasiszta párt nagyon helyesen megállapította 
azt is, hogy a felbonthatatlan házasság egyetlen igazi biztosítéka 
csakis a házasságkötés vallásos jellege lehet és azért önmagához 
maradt következetes, midőn az egyházi esketést visszahelyezte régi 
jogaiba és a polgári házasságot fakultatívvá tette. Az intézkedés jó 
hatását a statisztikai kimutatások világosan bizonyítják. 

A családi élet tisztaságának és a házastársi kötelék megszilár-
dításának eszménye vezeti Mussolinit akkor is, midőn beszédeiben 
újra meg újra kitér a gyermekek értékére, másrészt a sokgyermekes 
családokat anyagilag is hathatósan támogatja. Ügy látszik, a Duce 
ily irányú törekvéseit megértéssel fogadják a felsőbb körök is; leg-
alább is erre enged következtetni az a páratlanul megható jelenet, 
amely Mussolini egyik firenzei fogadásán játszódott le: a toscanai 
nemesség hölgytagjai bemutatkozáskor nevük mellé nem a címüket, 
hanem gyermekeik számát mondották. 

Bizonyára nem utolsó sorban az ifjúság romlatlan lelkét fél-
tette az új olasz büntetőtörvénykönyv, mikor a nyilvános vallás-
gyalázást a társadalom elleni kihágásnak minősítette. Az ifjúság er-
kölcsi érzékét akarta védeni Róma prefektusa, mikor a szigorú 
fürdő-rendszabályokat léptette életbe, s valószínűleg az ifjúság neve-
lésére is meg lesz a jó hatása a villamosokon, vasúti kocsikban 
egyre sűrűbben feltűnő plakátoknak: Tilos a káromkodás!" 

• 

• • 

3 Hogy a tanítás munkájá t mennyire értékeli a Szentatya, misem bizonyít ja 
jobban, mint hogy a hi t tant tanító papok számára külön búcsút engedélyezett. 
„Akik havonkint egyszer félóráig, vagy kétszer 20 percig az if júságot a vallás 
igazságaira oktat ják, havonkint egyszer a szokott feltételek mellett tel jes bú-
csút nyerhetnek," (Acta Ap, S, 1930, szept.) 



Az elsorolt vonásokból kibontakozik az új olasz nevelés képe 
a maga nagyvonalúságában és mélyen megalapozott eszmei tartal-
mával. Kétségtelen, hogy ezt a nevelési rendszert a legszebb célok 
sugalmazták: a régi Róma örök értékeinek újabb felszínrehozása és 
a keresztény erkölcsi elveknek szilárdabb meggyökereztetése. 

De e mellett tagadhatatlanul magán hordozza a forradalmi kor-
nak lelki bélyegét. A fasiszta nevelés hibáira nem kisebb tekintély, 
mint maga a Szentatya, XI. Pius pápa hívta fel a figyelmet, leg-
főképen az 1930. évi jan. 12-én kiadott nagyjelentőségű encikliká-
jában, mely a neveléssel foglalkozik és számos beszédjében, ame-
lyeket különböző alkalmakkor az ifjúsághoz intézett, 

XI. Pius pápa minden kínálkozó alkalmat megragad, hogy nyo-
matékosan hangsúlyozza a katolikus álláspontot, mely szerint az if-
júság nevelésébe az Egyháznak is beleszólása van, A nevezett en-
ciklíkában a pápa kifejti, hogy a „nevelés tulajdonképeni és közvet-
len célja közreműködni az isteni kegyelemmel a tökéletes keresz-
tény élet kialakítására," A dolog természetéből következik, hogy ez 
a cél az Egyház közreműködése nélkül el nem érhető, mert ,,az 
Egyház az Istentől .meghívott legfőbb tanítói hivatal és a kegyelem 
osztója. Ennélfogva az államnak az a kötelessége, hogy az Egyházat 
és a családot nevelő munkájában támogassa, de nincs joga nevelési 
és iskolai monopóliumot felállítani," XI. Pius pápának ezen szavai 
kétségtelenül nem tisztán teoretikus megállapítások, hanem egy-
szersmind komoly tiltakozó szavak a fasizmus azon tételével szem-
ben, hogy a gyermek egyedül a hazáé, sőt egyenesen a fasiszta 
párté. Ma az olasz ifjúság nevelése kimondottan pártnevelés, s ha 
ebben a vallás-erkölcsi jelleg biztosítva is van, még sincs meg az a 
garancia, amelyet az Egyház szeretne. Ezért érintette a Szentszé-
ket olyan fájóan az a rendelkezés, mely 1928 tavaszán a még meg-
maradt utolsó katolikus ifjúsági egyesületeket is feloszlatta. Ez a 
feloszlató rendelkezés súlyos csapást mért az újabban hatalmas len-
dületet vett katolikus akcióra is,4 amely az ifjúságot egészen ki-
csiny kortól (6. év!) zászlaja alá sorakoztatta és bámulatosan kifej-
lesztett szervezetében vallásos, erkölcsös és kulturális nevelésben 
részesítette, azonkívül a sportra, turisztikára és művészetre is ki-
terjesztette a figyelmét, 

A katonai nevelés erőltetését és a sport túlhajtását sem he-
lyesli a Szentatya, mert szerinte ezek a szellemi értékek kifejlesz-
tését akadályozzák. A szélsőséges sovinizmusnak és túlfűtött nem-
zeti érzésnek az ifjúság lelkébe való plántálása szintén nem vezet 
jóra. Mert remélhetünk-e igazi megértést és békét a nemzetek kö-
zött addig, amíg az ifjúság a felelős vezetőktől ilyen kijelentéseket 
hall: ,,Az emberiség minket nem érdekel, Alíg van annyi hely is a 

4 Az olasz katolikus akció, „Azione Cattolica I ta l iana" célja az ünnepna-
pok fokozottabb megszentelése, a l i turgia megismertetése; a családi érzés, a 
Szentszék iránti ragaszkodás és a nemzeti érzéssel párosult erős katol ikus ön-
tuda t mélyebb kifejlesztése, Eddigi működésének koronája a milánói „Jézus 
Szíve" katolikus egyetem. 
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szívünkben, hogy azzal az 50 milliónyi olasszal törődjék, amely 
nemzetünket alkotja; a többiek törődjenek magukkal," 

Mindezek mellett súlyos hibája a fasiszta nevelésnek a hely-
telen szexuális pedagógia és az általános koedukáció. 

De azért ezek a hibák nem homályosítják el a fasiszta rendszer 
nagy érdemeit a nevelés terén, annál is inkább, mert az újabb idő-
ben a kormány ismételten tanújelét adta az Egyház kívánságaival 
szemben való jóakaratának. Néhány évvel ezelőtt a kormánylapok 
még éleshangú polémiákat folytattak a Szentszékkel szemben, maga 
Mussolini ís fenyegető kijelentéseket tett, ezzel szemben az újabb 
püspöki körlevelek az Egyház és a fasiszta-párt jóindulatú együtt-
működéséről számolnak be. 

Az elvetett mag pedig lassankint meghozza gyümölcsét. A nép-
műveltségi statisztika, mely a háború előtt nagyon szomorú képet 
mutatott, kezd javulni; az olasz nép jellemző hibája: az állhatat-
lanság, felületesség, kényelemszeretet, amely már az apró gyerme-
kekben ís erősen kiütközött, mintha tűnőben volna. Minden remény 
megvan arra, hogy a vallásos élet melegénél megerősödött család, 
a szabadságát visszanyert Egyház és a régi Róma fegyelmezett ere-
jében újjászületett állam szerető gondviselése alatt felnövekvő ifjú 
nemzedék egy boldogabb Itáliának lesz a kemény gerince. 



Áz anyag belső élete. 
Dr. Holenda Barnabás. 

Semmi sem látszik olyan ridegnek, élettelennek, mint egy da-
rab vas. A mindenség anyagának megdermedt kis részlete. De csak a 
felületes szemlélet mutatja ennek. A tudomány belevilágít az anyag 
belsejébe, és akkor egyszerre megváltozik a kép. Folytonos nyüzs-
gést-mozgást látunk, hatalmas, szinte elképzelhetetlen erők működ-
nek szüntelen úgy, hogy ha ezeket a szolgálatunkba tudnók állítani, 
megváltoznék a világ arculata. Ennek a titokzatos belső világnak a 
megismerésére már a mult század megtette az első lépést, amikor 
Dalton felállította az atomelméletet, de csak az utolsó évtizedek kí-
sérletezői tudtak igazán hozzáférkőzni a világnak ezekhez a legki-
sebb építőköveihez. 

Megállapították kísérleti vizsgálódások alapján az atomok szá-
mát. Pl, egy 56 grammos vaskulcsban 600.000 trillió vasatom van. 
Ez annyit jelent, hogy a 6-os után még 23 nullát kellene írnunk en-
nek a nagy számnak a leírásához. Ennél azonban sokkal jobban ér-
zékeltetjük a számnak a nagyságát, ha elgondoljuk, hogyan lehetne 
ezt a sok atomot megszámlálni. Képzeljük el, hogy egy amerikai 
milliárdos az egész emberiséget — kerekszámban 2000 millió em-
bert — munkába állítana a kulcs atómjainak megszámlálására. Ha 
mindenki naponként 8 órát dolgozna és minden percben 60 atomot 
tudna megszámlálni, akkor is 30 millió évig eltartana, amíg az em-
beriség nagy feladatával elkészülne. Mivel ilyen óriási a vaskulcs-
ban levő atomok száma, azért néhány milliós veszteséget meg sem 
érez. Hiszen ha csak odább toljuk az asztalon a kulcsot, már akkor 
lekopik róla néhány millió vasatom. 

A levegőről tudjuk, hogy főleg oxigénből és nitrogénből áll. 
Ezek is molekulákból tevődnek össze, és minden oxigén molekula 
két oxigén atom összekapcsolásából származik. Ezek a gázmoleku-
lák nem valami sűrűn helyezkednek el egymás mellett, hiszen kö-
zöttük a távolság átlag tízszer akkora, mint a nagyságuk, Nem ma-
radnak azonban a helyükön, hanem állandóan röpködnek nagy se-
bességgel. Az oxigén molekulák sebessége még szobahőmérsékleten 
is több mint 400 m másodpercenként, a hőmérséklet növekedésével 
pedig fokozatosan nő. Csodálkozhatunk rajta, hogyha a levegő mo-
lekulái ilyen sebesen röpködnek, miért nem vesszük azt észre, hi-
szen sokkal lassúbb mozgást is megérzünk, amikor a szél fúj. A 
magyarázatot abban találjuk meg, hogy a levegő molekulái a szél 
keletkezésekor rendszeres mozgással haladnak nagy tömegben egy 



irányban, és ezért az útjukba eső tárgyaknak nekiütődnek, arra 
nyomást fejtenek ki. A zárt szoba levegőjében levő molekulák pe-
dig teljes összevisszaságban röpködnek minden irányban, ezért a 
szobában levő tárgyakat minden oldalról érik, és a sok kis hatás 
egymást ellensúlyozza. De ha ez így van, akkor azt várhatjuk, hogy 
ha nagyon kis tárgyat függesztünk fel a szobában, mivel annak 
aránylag már kevés atom ütődik neki, ezeknek hatása már nem 
tudja egymást állandóan ellensúlyozni, hanem hol jobbról, hol bal-
ról kap egy nagyobb lökést. Ezt a kísérletet Kappler csinálta meg 
1931-ben. 1—2 mm2 nagyságú kis tükröt függesztett fel olyan vé-
kony kvarcfonálon, aminek a vastagsága alig haladta túl a millimé-
ter 10,000-ed részét. A kis tükör állandóan ide-oda forgott a mole-
kulák nekiütődése miatt, amit nagyon jól lehetett látni abból, hogy 
a tükörről visszaverődött fénysugár az útjába tett filmszalagon ál-
landóan ide-oda táncolt. Hogy a molekulák mozgása idézte elő a 
jelenséget, azt Kappler azzal is igazolta, hogy a tükör mozgásából 
kiszámította a beleütköző molekulák számát és ugyanazt az értéket 
kapta, amelyet már vagy 15 különböző módszerrel régebben meg-
állapítottak. 

Mivel a gázok1 molekulái állandóan röpködnek, csak zárt 
edényben lehet őket megőrizni, Akik nagy magasságra akarnak re-
pülni, oxigént visznek magukkal, mert különben a ritka levegőben az 
oxigén hiánya miatt elkábulnának. Az oxigént zárt palackban szál-
lítják, és csak a szükséghez képest engednek ki belőle annyit, 
amennyi a belélekzéshez szükséges. De bizonyos körülmények kö-
zött nyitott palackban is lehet szállítani az oxigént. Ha lehűtjük az 
oxigéngázt mínusz 120° C-ra, akkor a molekulák sebessége már csak 
300 m lesz másodpercenként. Ha most ezt a lehűtött oxigént igen 
összenyomjuk, 35 atmoszféra nyomással, a molekulák szinte egybe-
kapcsolódnak, nem tudnak többé egymástól elrepülni; az oxigén 
cseppfolyóssá lesz. Kohéziós erőnek mondjuk azt az erőt, amelyik 
ilyenkor az oxigénmolekulákat összetartja. Ennek a természetét 
csak úgy ismerhetjük meg, ha mélyebben beletekintünk a moleku-
lák és atomok belső szerkezetébe. Előbb azonban a cseppfolyós oxi-
gén egy érdekes alkalmazását említjük meg. Az oxigén szükséges 
az égéshez, hiszen az égés kémiailag valamilyen anyagnak az oxi-
génnel való egyesülése. Minél több az oxigén, annál rohamosabb 
az égés; egészen a robbanásig fokozódhatik ez. Mivel a cseppfolyós 
oxigénben kis helyen sok oxigén van tömörítve, azért ha pl. fűrész-
port öntünk le vele, és utána meggyujtjuk, az égés oly heves lesz, 
hogy mint robbantószer működik. A németek a háború alatt használ-
ták is a cseppfolyós oxigént robbantószer gyanánt. 

A molekulák és atomok belső szerkezetének pontosabb megál-
lapítása volt a kísérletezés további célja. Nem volt ez könnyű fel-
adat, A molekulák olyan kicsinyek, hogy méreteinek megállapítása-
kor a cm százmilliomod részét szokták egységül venni, a neve 
Angstrom (jele A), Ha nagyon kis tárgyat akarunk megvizsgálni, 
mikroszkópot használunk. De a fénysugarak hullámtermészetéből 



következik, hogy még mikroszkópon át is csak olyan kis testeket tu-
dunk megfigyelni, amelyeknek a nagysága nem kisebb lényegesen a 
felhasznált fény hullámhosszánál. A fehér fényben a szivárvány 
különböző színei vannak összekeveredve, közülük legkisebb az ibo-
lyaszínű fény hullámhossza, de még ez is 4000 A. Az ultraibolya 
fény hullámhossza kisebb, de mégsem tudunk még ezek segítségével 
sem lefényképezni a mikroszkópban olyan kis tárgyat, amely 1000 
A-nál kisebb. Mivel pedig a molekulák átmérője ennél jóval keve-
sebb, ezeknek a vizsgálatára újabb fajta sugarakat kellett keresni. 
Megtalálták ezeket a Röntgen- és elektronsugarakban. A Röntgen 
sugaraknak nemcsak az áthatoló képességük nagyobb a fényénél — 
hiszen az emberi testen is átvilágítanak — hanem a hullámhosszuk 
is többezerszer kisebb. Az elektron sugarak ugyan apró részecskék 
áradatából állanak (a részecskéknek negatív elektromos töltésük 
van), de a mellett a fényhullámokhoz hasonló viselkedésük is van, 
és hullámhosszuk szintén többezerszer kisebb a közönséges fénysu-
garakénál. Ezért a Röntgen- és elektronsugarak már alkalmasak 
arra, hogy velük a molekulák belső szerkezetét megállapítsuk. A 
szemünk nem látja ezeket a sugarakat, hanem a fényképező le-
mezre hatnak, miután áthaladtak a molekulák belsején. A fényké-
pező lemezen különböző képek jönnek létre a molekulák faja sze-
rint és ezekből az interferencia-képekből számítással lehet kikövet-
keztetni a molekulák belső szerkezetét. 

A vízről régóta tudjuk, hogy oxigénből és hidrogénből áll (H20), 
tehát molekulája két hidrogénatomból és egy oxigénatomból te-
vődik össze. Amikor ezekkel az újfajta sugarakkal átvilágították, 
azt találták, hogy a vízgőz-molekula 105°-os szöghöz hasonló, amely-
nek csúcspontjában van az oxigénatom magja, a szárak végpontjá-
ban pedig a hidrogén atommagok találhatók. A szárak hosszúsága, 
vagyis az oxigén atommag távolsága a hidrogénatom magjától, 1 A. 
A széndioxídmolekula — amit vízgőzzel keverve kilélegzünk — egy 
szén- és két oxigénatomból áll. Alakja egyenes, középen van a 
szénatom, és jobbról-balról 1 A-nál valamivel nagyobb távolságra 
van a két oxigénatom. Érdekesek a szénhídrogénmolekulák, ami-
lyenek a petróleumnak, benzinnek stb. molekulái. A benzinben van-
nak pl. olyan molekulák, amelyek hat szén- és 12 hidrogénatom-
ból állanak. Ennek szerkezete a következő. Gondoljunk el egyenes-
darabokból álló cikk-cakkos vonalat, ahol két- két szomszédos egye-
nes rész 110°-os szöget zár be egymással és az egyenes darabkák 
hossza 1.5 A. A szénatomok a csúcspontokban vannak, ahol két-két 
egyenes darab összefut, és ezeket veszik közre jobbról-balról a hidro-
génatomok. 

Nagyon fontos a molekulákat alkotó atomok belső szerkezeté-
nek a kivizsgálása is. Ezt legelőször a magyar származású Lénárd 
végezte el. Elektron-sugarakat használt. Az elektron neg.-töltésű 
részecske, amelynek az átmérője vagy százezerszer kisebb az ato-
mokénál, ezért alkalmas arra, hogy mintegy kitapogassuk vele az 



atom finomabb szerkezetét. Ha az elektronok útjába atomok kerül-
nek, azokon elakadnak; de ha elég nagy az elektronok sebessége, 
átszelik az atomokat, úgy repülnek tovább. Ez azt mutatja, hogy 
az atom nem lehet tömör golyó, anyaga nem tölti ki a teljes belse-
jét, hanem ott sok üresség van. Lénárd oly vékony aluminiumle-
mezzel zárta el az elektroncsövek falát egy kis résznél, hogy a le-
mez vastagsága a mm 30-ad része volt csak. De még az ilyen vé-
kony lemezben is kerek számban 10.000 (atomokból álló) réteg van 
egymás felett. A kísérlet szerint az elektronok, ha elég gyorsak, az 
ilyen vékony lemezen keresztülrepülnek. Olyanformán van, mintha 
görögdinnyékből álló hatalmas rakás belsején keresztül akarnánk 
átdobni egy követ. Hiába keresünk rést a kő elhajítására, az csak 
kis utat tesz meg, és hamarosan elakad az útjában álló görögdiny-
nyén, amelyet nem tud átszelni. így járna a vékony lemezen átha-
ladó elektron is, hacsak az atomok közötti résen tudna tovább 
menni. Hamarosan elakadna egy útjába kerülő atomon. Mivel mé-
gis átmegy, ebből arra kell következtetnünk, hogy nemcsak az ato-
mok között halad tovább, hanem az atomot is át tudja szelni. Ezek 
a vizsgálatok — amelyekhez hasonlót az angol Rutherford is vég-
zett a rádium a sugaraival — azt mutatták, hogy az atomoknak fi-
nomabb belső szerkezete van. Középen van atommag, amelynek po-
zitív töltése van, e körül nagy üresség van, és csak aránylag messze 
künn keringenek az atomok. Az atommag átmérője 10.000-szer ki-
sebb az atoménál. A hidrogénatomnál csak egy elektron kering az 
atommag körül, és ezért az atommagnak ís csak egyszeres pozitív 
töltése van. A vasnál már 26 elektron kering az atommag körül, 
amelynek 26-szoros pozitív töltése van, az aranynál pedig 79 
elektron kering a 79-szeres pozitív töltéssel rendelkező atommag 
körül. 

Az elektromosság tehát az atomok lényeges alkotó része, és az 
az erő, amely az atomokat és molekulákat összeköti, elektromos 
erő. Tudjuk, hogy a pozitív és negatív elektromosság vonzza egymást, 
de azért nem szabad gondolnunk, hogy ez az egyszerű vonzó erő hat 
az atomok között. Beszéltünk a kohéziós erőről az oxigén cseppfo-
lyósításánál. Itt az oxigénmolekulák egészükben nem mutatnak 
elektromos töltést, tehát közöttük a vonzó erő nem lehet egyszerűen 
a pozitív és negatív elektromosság vonzása. Loudonnak sikerült job-
ban tisztázni ezt a kérdést. Az oxigénmolekulákban, illetőleg ato-
mokban az előbbiek szerint van pozitív és negatív elektromosság. 
Ezek az elektromos töltések minden oxigénmolekulában rezgő moz-
gást végeznek. Két szomszédos molekulánál a bennük levő töltések 
rezgésük közben hol közelednek, hol távolodnak és ennek megfele-
lően különböző módon hatnak egymásra. Ha pontosabb számítást 
végezünk, az eredmény azt mutatja, hogy a két molekula között 
vonzó erő lép fel, amely azonban csak kis távolságra hat. Ha 3—4 
A a két molekula távolsága, a vonzó erő még erős, kétszer akkora 
távolságnál a vonzó erő már 128-szor kisebb, négyszer akkora tá-
volságnál pedig már 16.000-szer lesz kisebb az erő. Ezért csak akkor 



tudja összetartani a kohéziós erő a molekulákat, ha közel kerülnek 
egymáshoz. így van ez a szilárd testeknél is. 1 mm2 platinadrót 
keresztmetszetében (1 atom vastag rétegben) 16 billió atom van. 
Ezek vonzzák a következő rétegben levő, velük szemben elhelyez-
kedett 16 billió atomot. A távolabbi rétegek egymásra való hatása 
már kicsiny. Ha a drótot el akarjuk szakítani, a két szomszédos 
réteg 16—16 billió atomját kell egymástól eltávolítani. Ha később 
ezeket az atomokat megint sikerülne 1—2 A távolságra közel hozni 
egymáshoz, a kohéziós erő megint összeforrasztaná a drótot. Né-
hányezer, sőt millió atomot közel is viszünk egymáshoz, ha a drót 
két végét összenyomjuk, de a sok billió atom vonzóerejéhez képest 
ezek vonzása csekély. Csak ha a felszín abszolút sima lenne, ak-
kor tudnók az összes atomokat szorosan egymás közelébe vinni. 

Mivel az atomok és molekulák vonzóereje tartja össze a szi-
lárd testeket, ezek annál keményebbek, szilárdabbak lesznek, minél 
közelebb vannak egymáshoz az atomok. Érdekes ebből a szempont-
ból összehasonlítani a gyémántot és a grafitot. Mindakettő szén-
atomból épül fel, de ha Röntgen-sugárral átvilágítjuk őket, akkor 
felismerjük, hogy az atomok elrendezése különböző. A gyémántnál 
minden szénatomot négy más szénatom vesz körül szabályos elhe-
lyezkedésben (tedraedert alkotnak), és a szénatomok egymástól való 
távolsága csak harmadrésze az A-nak, Ezért nagy az összetartó erő, 
és ennek köszöni a gyémánt nagy keménységét, A grafitnál az egy-
másmellé kerülő atomok szabályos hatszöget alkotnak, és két-két 
atom távolsága kb. másfél A. A hatszöges rétegek egymással pár-
huzamosan helyezkednek egymás mellé, és két ilyen réteg távol-
sága több mint 3 A, Az aránylag nagy távolság miatt ezek a réte-
gek csak kisebb erővel vonzzák egymást, és ezért vékony pikkelyek 
könnyen szakadnak le a grafitról. Éppen ez teszi arra alkalmassá, 
hogy ceruzabelet készítsenek belőle. 

A gyémánt és grafit tehát csak atomjaik elrendeződésében kü-
lönböznek egymástól, ezért felmerül a gondolat, nem tudjuk-e mi 
is az egyik anyagból a másikat előállítani az atomrend megváltoz-
tatásával? Aránylag könnyű gyémántból grafitot készíteni, ehhez 
csak a szénatomokat kell alkalmas módon egymástól eltávolítani. 
Ezt a gyémánt melegítésével érhetjük el. Láttuk az oxigénatom pél-
dáján, hogy a gázatomok annál sebesebben repülnek, minél nagyobb 
a hőfok. A szilárd test atomjai nem tudnak tovarepülni, azok csak 
ide-oda rezegnek a helyük körül, vagy esetleg — magasabb hőmér-
sékleten — forgó mozgást végeznek. Ha a gyémántot elektromos 
árammal erősen felmelegítjük, a hőmozgás olyan erős lesz, hogy a 
szénatomokat eltávolítja egymástól és a gyémánt a tapasztalat sze-
rint grafittá lesz. De vigyáznunk kell, hogy ezt a melegítést légritka 
térben végezzük, mert különben nem grafit lesz a gyémántból, ha-
nem — szódavíz.. Ha ugyanis levegőben melegítjük a gyémántot, 
elég, vagyis egyesül az oxigénnel és széndioxid lesz belőle. Ha ezt 
vízzel elnyeletjük, szódavizet kapunk. 



Érdekesebb lenne az ellenkező folyamat: a grafitból gyémántot 
csinálni, A grafit atomjait egymáshoz közelebb kellene vinni, ami-
hez, mivel kis távolságnál igen nagyok az atomok közötti taszító 
erők, nagy nyomás kellene. Moisson ezt úgy próbálta megvalósítani, 
hogy olvasztott vasba helyezte a grafitot, amiben az úgy felolvadt, 
mint a cukor a vízben. Az olvasztott vasat hirtelen lehűtötte, ak-
kor először a külső réteg szilárdult meg, e közben összehúzódott-
és igen nagy nyomást gyakorolt a belsejére. Ilyen módon apró gyé-
mántokat állított elő. Ujabban azonban többen erősen kétségbe von-
ják, hogy Moisson apró kristályai csakugyan gyémántok volnának. 

Nagyon érdekesek az utolsó évtizednek azok a vizsgálatai, ame-
lyek az atommag belső szerkezetét derítették ki. Mivel az atommag 
átmérője még az atoménál is vagy 10.000-szer kisebb, nem várhat-
juk, hogy valami módon majd belelátunk az atommag belsejébe, 
hanem részeire próbálták bontani, hogy így felismerjék a szerke-
kezetét. Ez sem ment könnyen. Az atommagot összetartó erők át-
lag egymilliószor nagyobbak azoknál, amelyek az atomokat tartják 
össze. Nagyon erős robbantószerre volt azért szükség. Ezt megta-
lálta Rutherford a rádioaktív testek a sugárzásában. Erről megálla-
pították, hogy a helium atommagja alkotja, és ezek az apró részecs-
kék másodpercenként kerek 20,000 km-es óriási sebességgel repül-
nek, Ha egy ilyen nagyenergiájú a részecske telibe talál egy atom-
magot, azt részeire tudja bontani, 

Rutherford 1919-ben ért el először eredményt. Az a részecske 
hatására a nitrogén atommagból hidrogén atommag szakadt le, a 
nitrogén megmaradt része egyesült az a részecskével és oxigén atom-
mag lett belőle. Az a kérdés, hogy sikerült ezt megállapítani, hiszen 
az egyes atomokat nem látjuk? Gondoljuk el, hogy egy hatalmas 
csarnok finom üvegdolgokkal van telerakva. Bejut ebbe egy meg-
vadult bika, és girbe-görbe úton végigjárja a csarnokot. Ha nem is 
láttuk a futását, felismerjük az útját, elárulják az üvegcserepek. 
Hasonló módon garázdálkodik a repülő a részecske a gázatomok kö-
zött. Elektronokat szakít le róluk, így pozitívtöltésű részecskéket — 
ionokat — készít belőlük. Ezeket még mindig nem tudnók meglátni, 
de az a tulajdonságuk, hogy a levegőben levő vízgőzt maguk köré 
gyűjtik, és így apró vízcsepp lesz belőlük. Ha tehát gondoskodunk 
róla, hogy a levegőben legyen elégsok vízgőz, és az a sugár átröpü-
lése idején a levegőt hirtelen lehűtjük, akkor a keletkező vízcseppek 
egyenes vonalban egymás mellé rendeződve elárulják az a részecs-
kének, meg a tovább taszított atommagnak a pályáját. 

A vízcseppekből álló fonalat le is lehet fényképezni, Blackett 
önműködő fényképezőkészüléket gyártott, amely 23.000 felvételt ké-
szített, Ezeken összesen 415,000 a pályát lehetett megfigyelni, ame-
lyek közül 8-nál az atomrombolás ís szépen látszott. Nagyon ritkán 
talál telibe az a részecske egy atommagot, és ezért az atomrombo-
lásnak most még csak tudományos jelentősége van. Az angolok 
után majdnem minden művelt európai államban végeztek hasonló 
kísérleteket, csak a mi szűkös anyagi viszonyaink nem engedik, hogy 



Magyarország is beálljon a kutatók sorába. A vizsgálatoknak első 
eredménye az volt, hogy a hidrogénnak az atommagja — a proton — 
igen sok anyag atommagjából kiszakadt, ami arra mutat, hogy a pro-
ton az anyag egyik ősi építőköve. 

Nagyon előrevitte a kutatást, hogy az a részecskén kívül a mes-
terségesen gyors mozgásba hozott protonokkal is sikerült az atom-
rombolás. Először azt gondolták, hogy több millió volt feszültségre 
lenne ehhez szükség, de Cockroft és Walton 1932-ben megmutatták, 
hogy 1—2 százezer volt feszültség is elég ehhez, sőt később még 
20.000 voltos feszültséggel is értek el eredményt. Csak egy példát 
említünk fel. Lithiumatomot bombáztak protonokkal és ezeknek 
egyesüléséből két helíumatom keletkezett, amelyek a fényképfelvéte-
lek szerint egymásnak ellenkező irányban repültek nagy sebességgel. 
Az volt az érdekes, hogy a heliumatomok mozgási energiája több 
volt, mint a protoné, amelyik nekiütődésével a heliumatomokat moz-
gásba hozta. A magyarázatot akkor találták meg, amikor pontosan 
megmérték az egyes atomok súlyát. Azt találták, hogy a keletkezett 
heliumatomok anyaga — tömege — kevesebb volt mint a lithium és 
proton együttes tömege. Tehát az anyag egy része eltűnt, és ennek a 
fejében keletkezett az energia. A relativitás elmélete már régen ta-
nította ennek a lehetőségét, és most a kísérleti igazolás is sikerült. 
Ha 7 g lithiumból és 1 g hidrogénből tudnának hasonló módon héli-
umot gyártani, 500.000 kilowattóra energia szabadulna fel, amiért 
most több százezer P.-t kell fizetnünk az elektromos központoknak. 
De ilyen nagy arányban még nem tudjuk a kísérleteket megcsinálni, 

Ha az atomok belsejéből akarunk energiát kapni, akkor olyan 
folyamatokat kellene felfedeznünk, amelyeket csak meg kell indíta-
nunk, utána már maguktól folytatódnak tovább. Ebben az irányban 
is sikerült már az első lépést megtenni. A rádiumot felfedező Curie 
házaspár leánya Irene Curie a férjével, Joliot-val megállapította, 
hogy ha pl. alumíniumatomot bombázunk a részecskével, abból fosz-
for lesz, amely még tovább folytatja néhány percig a sugarak ki-
bocsátását. Ilyen mesterséges radioaktivitást több anyagnál is ta-
láltak. 

a és proton részecskékkel olyan atommagokat sikerült csak szét-
rombolni, amelyeknek a pozitív töltésük nem túlságosan nagy. Szét-
rombolták a nitrogént, amelynek hétszeres pozitív töltése van. Az 
alumíniumot, amelynek 13-szoros a pozitív töltése, de nem tudták 
szétrombolni pl, az aranyat, amelynek atommagja már 79-szeres po-
zitív töltéssel bír. Ennek az az oka, hogy az a, meg a protonrészecs-
kének magának is pozitív töltése van, és ezért amikor az atommag-
hoz közeledik, a kétféle pozitív töltés egymást taszítja. Ha az atom-
mag pozitív töltése nagy, a tasztítóerő oly nagy lehet, hogy az a ré-
szecske nem is tud az atommagig eljutni, így azt nem is tudja szét-
rombolni. Ezért nagyfontosságú volt Chadwich felfedezése (1932), 
hogy ha a berillíumatomot bombázzuk a részecskével, ebből oly elemi 
részecske szakad ki, amelynek nincs elektromos töltése. Ennek a ré-
szecskének a neve neutron; ez már bármelyik anyag atommagját meg 



tudja közelíteni, és szét tudja rombolni. Mai ismereteink szerint ez a 
neutron a másik ősi építő köve az anyagnak a proton mellett. A 
szénatom magja 6 protonból és 6 neutronból áll, az alumíniumé 13 
protonból és 14 neutronból, a vasé 26 protonból és 30 neutronból, stb. 

Az atomrombolással összefüggő kísérletekből még csak azt em-
lítjük meg, hogy felfedezték, hogy a negatívtöltésű elemi részecskén, 
az elektronon kívül, van még vele egyenlő nagyságú pozitívtöltésü 
elemi részecske ís, aminek a neve pozitron. 

A kutatások a tudományos laboratóriumokban tovább folynak a 
világ minden részében. Minél jobban megismerjük az anyag belső 
szerkezetét, annál jobban uralkodunk rajta. Ezért nemcsak az ember 
természetébe beoltott tudásvágy vezeti a kutatókat, hanem egyúttal 
azt a hatalmas programmot is segítenek megvalósítani, amelyet az 
Űr Isten állított az emberiség elé, amikor azt mondotta az első em-
berpárnak a paradicsomban: „Töltsétek be a földet és hajtsátok azt 
uralmatok alá!" 



FIGYELŐ. 

Diáktragédiák, 
Dr. Bognár Ceci l . 

Mikor a radványi sötét erdőben halva találták Bárczi Benőt, az 
apa észvesztő fájdalában tetemrehívást tart: mindenkinek, aki csak 
ismerte a tragikus sorsú ifjút, el kellett vonulnia a ravatal előtt. Az 
igazi gyilkost elárulja majd a sebből buzogni kezdő vér. A seb, ame-
lyen kérészül az élet elszállt, a titkos menyasszonyt, Kund Abigélt 
vádolja, és a szörnyű vád alapján az öreg Bárczi ki is mondja az 
ítéletet: Lányom, ez ifjú gyilkosa vagy! 

Ha most nekünk kellene ítélkeznünk Kund Abigél felett, vájjon 
bűnösnek mondanánk-e ki, megbélyegeznők-e Kain bélyegével? Tud-
juk, hogy a leány nem ís sejtette könnyelmű tréfálkozásának ször-
nyű végét. Nem akarta ezt, hiszen szerette vőlegényét. De mai lé-
lektani ismereteink alapján kimondhatjuk, hogy a katasztrófát ő 
idézte elő. Arany János, az emberi léleknek, különösen pedig a tra-
gikus lelki összeomlásoknak legnagyszerűbb rajzolója ebben a köl-
teményében is megrázó valóságot ad: az öngyilkosság lélektanának 
egy fejezetét. 

Napjainknak egyik legborzalmasabb betegsége az öngyilkossági 
járvány. Milyen sokan dobják el nap-nap után életüket maguktól! 
És ez a betegség átterjed a még serdülő ifjúságra, sőt a gyerme-
kekre ís! Szomorú paradoxon: egy gyermek, aki belefáradt az életbe, 
nem akarja tovább cipelni a terhét! 

Az ilyen megdöbbentő diáktragédiáknál sokszor vádak emelked-
nek, ítéletek hangzanak el: keresik azt, akit felelőssé lehet tenni egy 
alig megkezdett élet kialvásáért. Ha az a halálos seb tanúságot te-
hetne, talán nem egyszer olyanokat vádolna, akik nem ís sejtik, hogy 
bűnösek a tragédiák előidézésében. Dehogy gondolnák, hiszen szeret-
ték, nagyon szerették a kis áldozatot, 

Mi nem tetemrehívást akarunk tartani, nem vádolni akarunk, 
még kevésbbé elítélni. Hanem lehetőleg megelőzni ezeket a tragédiá-
kat. Rámutatni azokra az okokra, amelyek ide vezethetnek, belepil-
lantani az emberi lélek rejtelmes mélységeibe, ahol sokszor észrevét-
lenül készül valami, míg egyszer csak pusztító kitörés alakjában ke-
rül felszínre. 

Nagyon sokan foglalkoztak már avval a kérdéssel: mi okozza a 
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legtöbbször a serdülő korban, vagy még valamivel előtte bekövetke-
zett lelki összeroppanást, amely az öngyilkosság szörnyű tettében 
nyilvánul meg. 

Az orvosok és a pedagógusok közül többen hajlandók beteges 
testi és lelki állapotban keresni az okot. Tagadhatatlan, vannak egyes 
esetek, amelyekre ez a magyarázat ráillik. Vannak, akik szomorú 
örökség gyanánt valami abnormitást hordoznak magukkal, amit sem 
gyógykezeléssel, sem neveléssel eltüntetni nem lehet. Ezeknél per-
sze nem is kell különösebb okot keresni. 

Mások pedig csak azt a közvetlen kiváltó okot látják, amely a 
lökést adta a cselekedethez. Legtöbbször az iskolában keresik a baj 
gyökerét, mert nagyon gyakori az eset, hogy valami iskolai kudarc 
után követi el a tanuló végzetes tettét. Szigorú fegyelmi büntetés, 
bukás és hasonlók szoktak szerepelni az öngyilkosság oka gyanánt. 
A nélkül, hogy egyes eseteket vizsgálat alá vennénk, kimondhatjuk, 
hogy a tanulót az iskolában ért kisebb-nagyobb bajok sohasem le-
hetnek elégséges okai egy ilyen cselekedetnek. A legsúlyosabb bün-
tetés: az iskolából való eltávolítás, vagy a szekundák bármekkora 
tömege sem lehet magában elég ahhoz, hogy egy normális gyermek 
eldobja magától az életet. Egy német szerző, Feíchtínger több esetet 
gyűjtött össze és valamennyiben a közvetlen kiváltó ok ilyen iskolai 
kínos esemény volt, de kimutatja, hogy az igazi ok sohasem ez. Az 
egyiknél, aki az írónak osztálytársa és jó barátja volt, szembetűnő, 
hogy mennyire nem az iskolától félt, hanem a túlságosan szigorú apá-
tól, aki minden iskolai ügyből: egy kevésbbé sikerült dolgozatból, 
egy gyengébb feleletből hihetetlenül nagy tragédiát csinált. Az illető 
fiú mindig örömmel ment az iskolába, odamenet vidám, jókedvű volt, 
de midőn hazafelé ment, szorongó érzéssel, lehajtott fejjel, vona-
kodó, tétova léptekkel tette meg az utat. 

Ha az öngyilkosság igazi okát meg akarjuk állapítani, természe-
tesen minden egyes esetet külön kell megvizsgálnunk. De azért tu-
dunk olyan általános elveket felállítani, amelyek az esetek többsé-
gére érvényesek. 

Az öngyilkosság igen sok esetben a tehetetlenségnek kínzó ér-
zéséből fakad. Nem maga a baj, a szenvedés — ha még olyan nagy is 
— hanem a vele szemben való tehetetlenség váltja kí a kétségbeesett 
lelkiállapotot, A szerencsétlen úgy érzi, hogy minden út el van zárva 
előtte, nem tud másképen szabadulni kínzó helyzetéből, csak egy út 
szabad még, az, amely kivezet az életből. Amíg valaki azt érzi, hogy 
küzdhet, nem szállja meg ez a kétségbeesett érzés, bármilyen nehéz 
is a küzdelem, bármennyi szenvedés gyötri is. Hányan vannak, akik-
nek az élet minden napjáért, minden falat kenyérért harcot kell 
vívníok és ezek között aránylag nagyon kevés dobja el magától az 
életet. 

Mi idézheti elő a tehetetlenségnek az érzését? Egyes esetekben 
talán a túlzott szigorúság, olyan követelményeknek a felállítása, ame-
lyeknek a gyermek a legjobb akarattal sem tud megfelelni. A Feich-
tíngertől felsorolt egyik esetben a szigorú apa nagyobbik fiának min-



dent elnézett, a kisebbik — akárhogyan iparkodott is — nem tudott 
soha kedvére tenni. Nem bánt ugyan vele túlságosan rosszul, de 
semmi sem volt jó neki, amit ez a szegény mellőzött fiú csinált. 

Ugyanilyen bajt okozhat azonban az ellenkező eljárás is. Sok 
olyan gyermek tragédiájáról tudunk, akit nagyon elkényeztettek. Az 
ilyenek hozzászoknak ahhoz, hogy könnyelműen cselekedjenek akár-
mit, a felelősséget úgyis más viseli. Megszokják, hogy a szülők, vagy 
más hozzátartozók aggódnak érettük és helyettük. Ellenben nem 
szokják meg, hogy tetteiknek következményeit viseljék. Nincsen meg 
bennük a bátorság: szembenézni az eseményekkel, komolyan megra-
gadni minden eszközt, ami a cél elérésére szükséges. Hiányzik az ön-
bizalom, mert nem igen próbálták meg, hogy saját erejükre támasz-
kodjanak. Az ilyen gyermek minden legkisebb nehézség elől mene-
kül, Folyton kibúvót keres, hihetetlenül találékony lesz abban, hogy 
mindig találjon mentséget a saját hibáira. Egy nehezebb lecke elől 
már a betegségbe menekül, a fejét fájdítja, szédül, minduntalan hi-
ányzik az iskolából, ha meg ott van, se vége se hossza az örökös 
mentegetődzésnek. Most nem tud felelni azért, mert hiányzott, még 
nem pótolta, máskor meg mert zavarban van, megijedt. 

Persze örökösen kibújni minden alól nem lehet és ha egyszer el-
akad abban az útvesztőben, ha szembetalálja magát valami komoly 
nehézséggel, elveszíti bátorságát, sőt lelki egyensúlyát is. Ha már 
nagyon összegyűltek feje felett a vészfelhők és egyízben hiába próbál 
otthon menedéket keresni, már elfogy ott is a türelem, — bekövet-
kezik az összeomlás. 

Az elkényeztetett gyermek illúziókban él: különbnek tartja ma-
gát, mint amilyen valóban, hiszen minduntalan dicséreteket hall. 
Megszokja, hogy mások alkalmazkodjanak hozzája, hogy amerre jár, 
a tüskés ágak félrehajoljanak előtte, a rögös útra puha szőnyeget 
terítsenek lábai elé. Egy nem valódi, külön kis világban él, amelynek 
ő a középpontja. Ha azután egyszer ez az illúziókból szőtt világ ösz-
szeütközésbe kerül a valósággal — már pedig ennek előbb-utóbb be 
kell következnie, — úgy érzi, hogy minden rombadőlt, ami neki ked-
ves, értékes volt. 

Az elkényeztetett gyermek tragédiájának forrása tehát az, hogy 
illúziói elszakítják a való világtól. Ha az illúziók szétfoszlanak, el-
hagyatottnak, szerencsétlennek érzi magát. 

Ugyanezt az elszigeteltséget idézi elő a másik véglet is: a túl-
zott szigorúság, A gyermek, aki félelemmel eltelve nem meri szívét 
őszintén kitárni, aki elkeseredésében elidegenedik hozzátartozóitól, 
lelkileg mind jobban elzárkózik, magára marad. Azt érzi, hogy 
senki sem érti meg őt, nem akarja megérteni, hiába is kísérelné 
meg elhagyatottságában szavát hallatni, nem hallják meg. Tehetetlen-
ségének keserű érzésében azt gondolja: Hát majd meghallják a re-
volver dörrenését, midőn maga ellen fordítja a fegyvert! 

De sokan visszatartanák magukat ettől a szörnyű lépéstől, ha 
volna kihez menekülniök. Ha volna valaki, kinél megértő szeretetre 
találnának. Pedig a legtöbb gyermek találna ilyenre, de a keresés-



tői, a feléje való közeledéstől visszatartja valami szégyenérzet. Fél 
attól, hátha csak újabb megalázásban lesz része. A serdülő kor-
ban különösen megvan ez a zárkózottság, tartózkodás, bizalmat-
lanság a felnőttek iránt. Talán egyszer tett is kísérletet, és akihez for-
dult, nem sejtette, hogy szavától most egy emberélet, egy szegény 
kis fejlődő lélek boldogsága függ. Türelmetlenül, röviden lerázta a 
nyakáról az illető, vagy fölényesen megmosolyogta a szerinte gyer-
mekes panaszokat. Esetleg száraz, rideg kioktatás volt az eredmény. 
Azóta nem tudna senkihez sem bizalommal fordulni. 

Az öngyilkosság igen gyakran bosszú műve. Az elkeseredés — 
mentől tehetetlenebb valaki, annál inkább — rombolásban nyilvánul 
meg. Látjuk ezt a kis gyermekeknél, akik, ha sehogy sem tudják el-
érni, amit akarnak, törnek, zúznak haragjukban. Ez a rombolási düh 
könnyen irányul az illetőnek saját személye ellen. A kis gyermek 
haragjában földhöz veri magát, saját magát ütlegeli. Már ilyen kor-
ban többször mutatkozik az a törekvés, hogy magában kárt tegyen, 
megsebesítse magát. 

Ez a saját magának ártás azért is történik, mert ha valami baja 
van, nyomban megfordul környezetének a hangulata. Azonnal dé-
delgetni kezdik, iparkodnak kívánságait teljesíteni. Most már nem 
neki kell kérnie, őt kérlelik. 

A nagyobb gyermekek, sőt a felnőttek közül is igen sokan azért 
követnek el öngyilkosságot, hogy bosszút álljanak környezetükön, 
vagy azon, aki megbántotta őket. A műveletlen kínai úgy áll bosszút 
valakin, hogy elmegy az illetőnek a telkére és ott felakasztja ma-
gát. Tudja, hogy evvel kellemetlenséget okoz neki, főkép azért, mert 
a közvélemény vádolni fogja, hogy az öngyilkost ő kergette a ha-
lálba. Ez a primitív és tragikusan naiv formája a bosszúnak igen sok 
öngyilkosnál megtalálható. A hátrahagyott levelek sokszor tartal-
maznak vádakat, szemrehányásokat, kicsendül belőlük a káröröm 
hangja, vagy az a fájdalmasan megnyugtató érzés, hogy bánkódni 
fognak majd utána. 

Az az elkeseredett gyermek, aki talán a rossz bizonyítvány, 
vagy valami más hibája miatt most mindenkitől csak szemrehányó 
szavakat hall, rosszaié tekinteteket lát, fájó gyönyörűséggel festi ki 
maga előtt, hogyan siratják majd, milyen szörnyű önvádat éreznek 
mindazok, akik most — szerinte — igazságtalanul bánnak vele. 

A szerencsétlen azt hiszi, hogy ezzel az esztelen cselekedetével 
egyszerre hőssé lesz. Most egy szegény bukott diák, akit a földig sujt 
alacsonyabbrendűségének érzése, ebből csak egy úton lehet szaba-
dulni, felemelkedni sokkal különb társai fölé: ez az öngyilkosság. 

Már látja lelki szemei előtt az újságok nagybetűs címeit, ame-
lyekben az ő neve szerepel. Hasábokat írnak róla. Megemlegetik 
utolsó szavait, kinek mit mondott azon a végzetes napon. Mindenki 
olvassa, hogyan ment el hazulról, milyen bánatos mosollyal lépett ki 
a kapun. Minden kijelentésének, amit az előző napokban tett, sejtel-
mes jelentőséget tulajdonítanak. Talán az arcképe is benne lesz a 



legtöbb lapban, azután meg kedves apróságok az életéből. Ügy írnak 
róla, mint egy filmcsillagról, vagy egy sportbajnokról, — titokban 
úgyis ilyen dicsőségről szokott álmodozni. 

Talán nem is akar meghalni, hiszen nem minden öngyilkossági 
kísérlet végződik ilyen visszavonhatatlanul tragikusan. Elképzeli, 
hogy csak megsebesül. Súlyos állapotban viszik a kórházba. Azért 
evvel is eléri, amit akart, mindenki megdöbben, megbánják, hogy 
vele úgy bántak, könnyezve dédelgetik, engesztelgetik. Arról is ol-
vasott már egyet-mást, hogy az ilyennel a kórházban milyen szere-
tettel bánnak. Jóságos doktor bácsik, szelíd ápolónők járnak körü-
lötte, aggódva lesik minden mozdulatát, boldogan észlelik, mikor ma-
gához tér, örömmel veszik tudomásul első mosolygását. Mennyire 
más ez, mint bukott diáknak lenni, aki mindenkinek útjában van és 
nem tudja, hova meneküljön a folytonos szemrehányások, lesújtó te-
kintetek elől. 

Arról persze kevesebbet olvasott és hallott, milyen fájdalmakat 
szenvednek az ilyen még megmenthető öngyilkosjelöltek. Hány ma-
rad nyomorék egész életére, legalább is idegrendszere soha sem he-
veri ki teljesen a bajt. Az ál-dicsőség is csak néhány napig tart, az-
után elfelejtik azt is, aki meghalt, azt is, aki életben maradt, 

Herczeg Ferencnek van egy remek novellája: Egy ember halála. 
Mesterileg rajzolja meg azt, milyen lehetett egy fiatal orvostanhall-
gató lelki állapota az öngyilkosság elkövetésekor — hátrahagyott so-
raiból. Mennyire kilátszik ezekből a sorokból az a tudat, hogy „hő-
sies" cselekedetére felfigyelnek, különösen pedig az, aki miatt tettét 
elkövette. Nagyszerűen festi, hogyan halad el mellette az élet, hogyan 
mennek el közömbösen az emberek a szerencsétlennek holtteste mel-
lett. A novella ezekkel a sorokkal fejeződik be: ,,Azt hiszem, hogyha 
előre tudta volna, milyen hatást fog kelteni az egyetlen tromf, ame-
lyet életében kijátszott: kétszer is meggondolta volna magát." Hoz-
zátehetjük az író szavaihoz: ha valaki, aki a fentebb vázolt roman-
tikus képzelődések hatása alatt akar öngyilkos lenni, elolvasná ezt a 
novellát, kétszer is meggondolná magát. 

Manap az öngyilkosság gyakran a terrornak egyik alakja. 
Szinte divat lett evvel fenyegetőzni, így csikarni ki azt, amit valaki 
másképen nem tud kiharcolni. A diák a felnőttektől is hallja ezt. 
Néha a szülők maguk fenyegetőznek, hogy nem élik túl, nem akarják 
túlélni, ha gyermekeiket az iskolában valami szégyen éri. A tanulók 
észreveszik, hogy evvel az eszközzel megfélemlíthetnek másokat. 
Eleinte csak ijesztésül, zsarolási szándékkal emlegetik, lassankint 
azonban önmaguknak szuggerálják, hogy ez a végső menekvés min-
den bajból, ezt tartogatják megoldásnak, ha olyan helyzetbe keverik 
magukat, amelyből nehéz kivezető utat találni. 

Néha mások szuggerálják beléjük ezt a gondolatot meggondolat-
lan, esztelen beszédeikkel. Annak a gyermeknek, aki nem is gondol 
reá, úgy emlegetik, mint olyan lehetőséget, amellyel számot kell 
vetni. Ha valami kellemetlenség fenyegeti, előtte siránkoznak, a he-
lyett, hogy bátorságot, munkakedvet öntenének bele, elcsüggesztik, 



sóhajtozva jegyzik meg: attól félek, hogy ez a szegény gyermek még 
elkövet valamit. 

Mi ez egyéb, mint kezébe adni a végzetes fegyvert. Bizony a 
gyilkosság vádja nem minden alap nélkül hangzanék el ilyen ese-
tekben. 

Mindezekből azt láthatjuk, hogy az öngyilkosságra rá lehet va-
lakit nevelni — nem szándékosan, hanem tudatlanságból, meggondo-
latlanságból, — akár hiúságból, akár pedig túlzott kényeztetéssel. Vi-
szont helyes neveléssel meg is lehet óvni a gyermeket attól, hogy 
olyan lelki válságba jusson, amelynek ilyen tragikus a befejezése. 

Ez a helyes nevelés pedig abban áll, hogy a reális életbe állít-
suk be a gyermeket, ne pedig egy mesterségesen szerkesztett, a való-
ságnak meg nem felelő világba. Ebbe az utóbbi hibába esünk akkor 
is, mikor mindent fekete szemüvegen át nézünk és vele is így aka-
runk láttatni. Ha minden bajt és fenyegető veszedelmet megnagyí-
tunk, helyrehozható kellemetlenségekből végzetes tragédiákat csiná-
lunk, Ha hozzászoktatjuk, hogy csak az árnyékot lássa és így elfe-
ledkezni róla, hogy árnyék csak azért lehetséges, mert van fény. De 
az ellenkezőjéhez sem szabad a gyermeket szoktatni: tudnia kell, 
hogy az életben bizony vannak nehézségek, nem mindent érhetünk 
el, ami után vágyunk. Ma bizonyára azért van annyi meghasonlott, 
lelkileg összetört ember, mert igen sokan telhetetlenek: bármit ér-
jenek ís el, már ismét újabb és újabb kívánságaik vannak. Túlteng 
az emberekben az akarás, nyughatatlanul törnek újabb és újabb cé-
lok felé, rá akarják kényszeríteni saját akaratukat másokra. Manap-
ság az élet millió és millió szétágazó akaratnak örökös csatája, min-
denki győző, leígázó akar lenni. Nem csoda, ha ez a nagy csatatér 
tele van lelki sebesültekkel, elesettekkel. 

Nem lehet nyugodt, harmonikus együttélés az emberi társada-
lomban kölcsönös megértés nélkül. A gyermeknek — különösen a 
serdülő korban — szüksége van arra, hogy megértésre találjon. Tisz-
tában kell lennünk avval, hogy a gyermeknek is megvan a maga egyé-
nisége, megvannak a maga vágyai, törekvései, melyeket nem lehet 
egyszerűen egy előre elkészített formába beleszorítani. Viszont igaza 
van egy kiváló pedagógiai írónak abban, hogy a gyermeket is rá kell 
nevelni mások megértésére. Tanulja meg, hogy másoknak ís vannak 
jogos törekvései, nem várhatja tőlük, hogy mindenben hozzá alkal-
mazkodjanak. Talán soha sem volt olyan éles az ellentét a külön-
böző nemzedékek között, mint napjainkban. Ennek forrása a köl-
csönös meg nem értés az idősebbek és a fiatalok, a felnőttek és a 
felnövekedő ifjak között. Az egyik kíméletlenül akar legázolni min-
dent, ami előtte áll, a másik meg az utána következő nemzedékben 
valami jogtalan betolakodót lát. 

A megértés hiánya mindig súlyos tragédiák okozója. Sok ember 
tragikuma onnan ered, hogy nem talál másoknál megértésre, de vi-
szont a meghasonlott, lelkileg összeroppant emberek között igen so-
kat találunk, aki másokat sehogyan sem tudott és nem akart megér-
teni. 



Magát a földi életet sem tudjuk helyesen berendezni, ha csak a 
földre szegezzük tekintetünket, A vallás célja elsősorban nem a 
földi boldogságra vezetni az embert, de irányítása nélkül itt ebben 
az életben sem igazodunk el. Olyan a hit, mint a napkeleti bölcseket 
vezérlő csillag, amely az égen ragyogott, de a földön járó vándorok-
nak volt útjukon kalauzuk. 

Az igaz vallásosság megóv bennünket attól, hogy összeroskad-
junk az élet terhe alatt. Az Istenben való bizalom fényt gyújt a sö-
tétségben, megnyugvást önt lelkünkbe. Ha annak a gyermeknek, aki 
meggondolatlanul el akarja vetni magától az életét, felmerülne lel-
kében a gondolat: hogyan felelek ezért a tettemért Istennek, az élet 
és halál Urának, bizonyára visszariadna. 

Mikor most diáktragédiákról beszéltünk, első sorban azokat tar-
tottuk szem előtt, amelyeknek következménye az öngyilkosság, vagy 
legalább is ennek kísérlete. Az ilyenekre felfigyel az egész társada-
lom, nagy részvéttel elsiratják a szerencsétlent akkor, amikor már 
késő. 

Vannak azonban néma tragédiák is, amelyekről talán a gyermek-
nek közeli hozzátartozói sem vesznek tudomást, vagy pedig nem ve-
szik elég komolyan. A gyermeki lélek nagyon tud szenvedni, egy-
részt, mert tehetetlenebb, védtelenebb, mint a felnőtt, másrészt mert 
jobban a jelenben él, a pillanat hatása alatt, A felnőtt ember in-
kább tud a távolabb jövőbe tekinteni, vigasztalja magát annak kilá-
tásaival, továbbá inkább talál módot arra, hogy felvegye a küzdelmet 
a bajokkal, A gyermek — különösen a serdülőkorban — azért is 
jobban szenved, mert zárkózottságánál fogva nem meri szívét kitárni, 
meg nem is tudná legtöbbször bánatát úgy szavakkal kifejezni, hogy 
mások igazán megértsék. 

Ezek a lelki válságok legtöbbször nem vezetnek ugyan öngyil-
kosságra, ettől visszatartja a gyermeket egészséges életösztöne, hite, 
talán szerencsésen ki is lábol belőlük minden idegen segítség nélkül. 
De azért nem múlnak el nyom nélkül, kártékony hatásuk sokszor a 
felnőtt korban, egész életen át érezhető. Félénk, csüggeteg, önbiza-
lom és életkedv nélküli emberré tehetik, aki fáradtan indul nekí az 
életnek, roskadozva járja annak útjait. 

Ez ellen egyetlen orvosság, hogy a gyermek életét iparkodjunk 
derűssé tenni. Az örömre lelkének éppen olyan szüksége van, mint 
testének a napfényre és a jó levegőre. Ez nem elkényeztetést jelent. 
Szoktassuk hozzá, hogy bátran szembenézzen a nehézségekkel, tud-
jon lemondani, tűrni a szenvedést, viselje el helytelen tetteinek kö-
vetkezményeit, de tudjon örülni is, és legyen is oka az örömre. Ed-
zeni kell lelkileg is, nem kell félteni minden fúvó szellőtől, de a ba-
jok elviselésére a gyermekkorral természetszerűleg velejáró örömök-
ből kell erőt merítenie. 



Egyháztörténetírásunk megújulása.1 

Dr. Vanyó Tihamér. 

Igazán örvendetes és ünnepi látvány a magyar katolikus egyház 
életében az a nyílt színvallás, amelyet a tudós világ legkülönfélébb 
területeinek elsőrangú szaktekintélyei részéről egyre gyakrabban ta-
pasztalhatunk, De még ennél is többet jelent és nagy fejlődés mag-
vait rejti magában a Magyar Katolikus Történetírók Munkaközös-
sége, Fiatal emberek, akiknek jórészt bizony még rendes állásuk 
sincs, a szakma tekintélyesebbjeínek vezetése alatt már több mint 
egy év óta időről-időre, tervszerűen összejönnek, sokkal gyakrabban, 
mint más hasonló egyesületek, és egy-egy előadás meghallgatása után 
tudományos megbeszélést folytatnak. Fiatal történészeink, irodalom-
és jogtörténészeink legjavának ez a tisztán tudományos céloktól ve-
zetett, önzetlen, nemes, kitartó önművelése és összetartása azonban 
nem lehet csupán az ő ügyük, hanem az egész magyar katolicizmusé; 
áldozataik nem nehezedhetnek csupán az élet mostohasága folytán 
az ő bizony kis teherviselő képességű vállaikra, hanem egész kato-
likus értelmiségünk közreműködését, támogatását kívánják; törekvé-
seiket nem szabad csak egy szaktudomány képviselői dolgának te-
kinteni, hanem idejében meg kell látní bennük az eszményi nemzet-
nevelésnek és vílágnézetalakításnak jövendő vezérkarát. Az egyesü-
lés lelkének, Szekfű Gyulának páratlan jelentőségű nemzetnevelő 
munkássága és verhetetlen modern tudományossága e lelkes fiata-
loknak eszményképe, megértve az idők szavát, amely a népközösség-
nek lehető legnagyobb világnézeti és nemzeti egységesítését sürgetve 
követeli. 

A Munkaközösség a Regnum első kötetével a nagy nyilvánosság 
elé lépett, s ezzel több mint félévszázadnak szomorú lagymatagsá-
gát szüntette meg, megadva a lehetőséget nagyobb terjedelmű egyház-
történeti tanulmányok közzétételére. Ezzel egyelőre kezdetként el-
értük azt, amit a kis horvát katolicizmus már kb, tíz éve megtesz 
egyháztörténeti folyóiratának, a Croatia Sacra-nak kiadásával, Visz-
szatértünk Knauz Nándornak nagy katolikus hagyományaihoz, ame-
lyek ha hetven év távlatából máig megszakítás nélkül élhettek volna, 
akkor a magyar katolikus egyház már eljutott volna múltjának magá-
hoz méltó megismerésére, s nem kellene szégyenkeznie a mai tudo-
mány előtt történeti feldogozásaínak csodásan ósdi, barokk, rokokó 

1 Regntim, Egyház tör téne t i Évkönyv, Közzéteszi : A Magyar Katol ikus Tör-
téne t í rók Munkaközössége, Budapes t , 1936- 392, 1. 



és biedermeier gúnyája miatt! . . . A kötet egyébként rendkívül vál-
tozatos tartalmú, s a keresztény ókortól kezdve a 18, század végéig 
a legkülönfélébb egyháztörténeti vonatkozású tanulmányokat öleli 
fel. Szekfű Gyula az Előszó-ban megadja az évkönyv célkitűzését, 
majd Félegyházy József nagy olvasottságról tanúskodó cikke követ-
kezik a katolikus történetszemlélet lehetőségéről és jogosultságáról 
és a magyar egyháztörténetírás feladatairól. Nagy Tibor a pannóniai 
kereszténység IV, századbeli történetével, Belitzky János a csornai 
premontrei prépostság alapításával és birtokszerzeményeível foglal-
kozik alapos kritikai felszereltséggel. Gyenís András a magyar püs-
pökségek helyzetét vázolja a mohácsi vésztől 1600-ig, Erdély egyházi 
viszonyaira rendkívül tanulságos és címénél jóval többet ad vitéz 
Kárpáthy-Kravjánszky Mór értekezése János Zsigmond olasz 
testőrkapitányáról, Gromóról. Clauser Mihály a könyvíró Pázmány 
Péterre világít rá. Igen örülünk Horányi Lukács cikkének a márcsaí 
görögkeleti püspökség kialakulásáról, mert ezzel legalább kismérték-
ben mi magyarok is kivettük részünket a történeti Magyarország te-
rületén végbement s újabban az utódállamoktól nagyon felkarolt 
úniós törekvések vizsgálatából. Kelényi B, Ottó főként az újabb 
osztrák kutatásokra támaszkodva a nagyközönség számára is rend-
kívül érdekesen tárgyalja a fölmentő hadjáratban nagy szerepet ját-
szott Avíánói Márk kapucinus atya működésével kapcsolatban a ba-
rokk állammisztikát, amelynek lényege az államhatalom képviselői-
nek misztikus bizalma a természetfeletti erők védelmében. Meszlényí 
Antal szinte könyvnek is beillő hatalmas értekezésében alapvetően 
szól hozzá a Rákóczi-kor valláspolitikájához, és hiteles történeti ada-
tok halmazával cáfolja meg Mályusz Elemérnek azt a nézetét, hogy 
II. Rákóczi Ferenc Magyarországa vallási tekintetben túlhaladta a 
barokk felfogáson, elvetette ennek vallási fanatizmusát, szakított a 
földesúri jog fölségelvével, s helyettük érvényre juttatta a vallási 
türelmet és az egyén meggyőződését tisztelő felfogást. Bónis György 
XVIII. századi házasságjogtörténetünkhöz szól hozzá velősen, Schoen 
Arnold a buda-tabáni Szent Katalin plébániatemplomról írt a tőle 
megszokott alapossággal. Ember Győző nagyon tanulságosan tárja 
elénk 18. századbeli egyháztörténelmünk egyik fontos részletét 
br. Borié Egyed államtanácsosnak a magyar katolicizmus fejlődésére 
gyakorolt hatásának bemutatásával. Bebizonyítja, hogy az 1760-as 
évekkel kezdődő valláspolitikai irányváltozásban s a nagy feszült-
ség enyhítésében kimagasló szerepe volt Boriénak, aki ugyan teljes 
erejével törekedett az ,,egy vallás, egy állam" felfogásnak megvaló-
sítására, a felvilágosodás hatására azonban az észszerűtlen erőszakot 
kerülte, s valláspolitikájának tengelyébe az előző korok elgondolásá-
val szakítva, nem a protestáns-kérdést állította, hanem a katoliciz-
mus belső megerősítését, Csapody Csaba elsősorban 18. századi szent-
beszédek alapján arra a kérdésre felel meg, hogy miként alakult ki 
Szent Istvánról a nagyszakállú jámbor atyának vértelen és félszeg 
képe a magyarság köztudatában, Hermann Egyed bécsi kutatásai 



alapján az apostoli bátorságú báró Andrássy Antalnak a bécsi kor-
mánykörökkel történt összeütközéséről tájékoztat, 

A magyar egyháztörténetírás újjászervezése és megújulása a 
magyar katolicizmusnak becsületbeli ügye. Minden katolikus, akit ér-
dekel egyházának múltja és izgat annak érvényesülése a magyarság 
történeti tudatának alakításában, érezze szent kötelességének, hogy 
fiatal tudósvilágunknak szépen megindult nagy gondolatát szeretet-
tel ápolja és az évkönyv megszerzése és terjesztése által tettekkel is 
támogassa! 



KÖNYVEK. 

Dogmatörténet. 
Ádalbertus Boros: Doctrína de haeretícis ad mentem S. Gregoríi Magní. 

Dissertatío ad lauream in facilitate theologíca Pontificíae Universitatis Grego-
rianae. Romae, 1935. 75 1. 

Könnyed, világos nyelven megírt dogmatörténeti tanulmány Nagy Szent 
Gergely eretnekség-fogalmáról, E fogalom megállapíthatása végett ket tős alapot 
vett: egyrészt röviden felsorolja Nagy Szent Gergely korának nevezetesebb eret-
nekségeit, másrészt pedig bőven megalapozza és kifejti e nagy pápa és egyház-
tanító Egyház-fogalmát. E szükségesi alapvetés u tán bebizonyítja, hogy Nagy 
Szent Gergely teljesen ugyanolyan értelemben határozza meg az eretnekség mi-
voltát, mint korunkban szokás; ismeri a jóhiszemű, tehát önmagában bűntelen, ha 
mind já r t okaiban vétkes eretnekséget is. Utolsó pontként tárgyal ja az igaz hittől 
elpártoltság következményeit az egyházonkívüliség, a szenségek kiszolgáltatása, 
a bűnök bocsánata, a természetfeletti érdemek szerzése s a szentmise bemutatása 
terén. E részben egy-két bizonyítéka csak közvetett jellegű s így majdnem tel-
jesen értéktelen, különösen ott, amikor Nagy Szent Gergely pozitív és világos 
nyilatkozataival szembeállítva ezeknek értelmét másként aka r j a feltüntetni, E ta-
nulmány egyik legfőbb érdeme, hogy a túlságba vitt tudományos szakszerűség 
aprólékos módszerességétől és homályosságától menten, tiszta és éles vonalakkal 
r a j zo l j a meg Nagy Szent Gergely felfogását az eretnekség mibenlétéről és lé-
nyeges következményeiről, Dr. Hegyi Dámján. 

Szentírástudomány. 

Louis Soubigou; L'Enseignement de saint Paul dans les Épitres de l'année 
liturgique. Paris (VIe), P, Lethielleux, Libraire-Éditeur, 309 1. 

Szomorú tapasztalat , hogy a gombamódra szaporodó könyvek mellett az 
emberek nagy része megfeledkezik, vagy talán tudomást sem szerez a keresz-
ténység kristálytiszta forrásairól. A laikusok közül egyáltalán olvassa-e valaki 
Szent Pálnak, a Nemzetek Apostolának leveleit? Szerzőnk azt a célt tűzte maga 
elé, hogy legalább szemelvényeket ad a népek nagy tanítómesterének írásaiból. 
A szemelvények kiválasztásához legtermészetesebb alapul kínálkozott azoknak a 
helyeknek összegyűjtése, melyeket az Egyház a „proprium de tempore" és Szent 
Pá l ünnepeinek miséiben felolvastat. Ezt az évszázados gyakorlattal szentesített 
szemelvénygyűjteményt a kiadó és magyarázó úgy csoportosítja, hogy belőle meg-
ismerhetjük Szent Pál apostol életét, hűséges apostolkodását és taní tását a Fiú-
Is ten misztériumáról, a keresztségről, bérmálásról, eucharisztiáról, Krisztus tes-
téről és a kharizmákról, a kegyelemről, az életszentségre törekvésről és az ítélet 
nap já ra való készülésről. — Soubigou világosan kifej t i az egyes perikópák értel-
mét; még pedig először a szószerinti értelmezést adja, majd megemlíti az át-
vitt értelmezést. Bőven hoz hangulatos, szemléltető példákat az irodalom más te-
rületéről is. Előadása egyszerű, világos. Kerül minden cicomát, bensőséges köz-
vetlenség árad soraiból. Egy-egy szakasz figyelmes átolvasása után az olvasó 
úgy érzi, hogy lélekben közelebb jutott a Nemzetek Apostolához és általa az 
egyház liturgiájához, — dnv —• 



Egyháztörténetem. 
Tower Vilmos: A pápák szerepe hazánk megmentésében és fennmaradásá-

ban. Budapest , 1935. 368 1. Élet-nyomda kiadása. 

A Magyar Vatikáni Okirat tár hatalmas kötetei, ma jd utánuk Fraknóinak 
egyéb munkái s legújabban a római Magyar Történeti Intézet kutatóinak kiad-
ványai a Szentszék és hazánk kapcsolatának egyes részleteivel foglalkoznak, de 
inkább szakszerűen s így nagyobb közönséghez nem férnek hozzá. Ezért Towernek 
az eddig kiadott művek a l ap j án hosszú és gondos anyaggyűjtéssel készült, lelki-
ismeretesen és bizonyító módon feldolgozott, a nagyközönség igényeihez mért és 
izzó hazaszeretettől, valamint törhetetlen katolikus lélektől áthatot t művét a leg-
nagyobb örömmel kell üdvözölnünk s a hazai katolicizmus legszélesebb rétegeinek 
nyomatékosan figyelmébe a jánlanunk. Jobbára töretlen úton járt, mert munkája 
a maga nemében az első összefoglalás a magyar történeti irodalomban. Szakem-
bereink és főként katolikus értelmiségünk nagy hálára van kötelezve az érde-
mes szerzőnek és a derék kiadónak. A jó ügy érdekében legyen szabad néhány 
hibára, illetve hiányra is rámutatnunk. Az egész könyv szerkezete meglehetősen 
széteső, a stílus közben egyenetlen, modoros, a sok idézet pedig, ha a bizonyító 
célnak ki tűnően is megfelel, sokat levon a mű előkelőségéből. Nagyon helyes lett 
volna a hatalmas irodalmat, különösen az önálló műveket külön i® csoportba 
foglalni- Szerettük volna az idézett munkák közt feltalálni Bojani, Linhartová, 
Lukcsics fel nem használt könyveit, a római Porosz Tört. Intézet, a Bécsi Tud. 
Akadémia és a Görres- társulat nunciusi kiadványait, Schmidlin legújabb pápa-
történetét s a római Román Akadémia Diplomatarium Italicum sorozatát; ezek-
ben XI. Ince korára, a nunciusoknak a császári udvarban a magyarság érdekében 
végzett közbenjárására, a Szentszékhez a középkorban intézett magyar kérvé-
nyekre s a pápaságnak a moldvai magyarok lelkigondozása terén kifejtet t anyai 
gondoskodására stb. sokat ta lá l t volna a szerző. 

Gauchat, Patritíus O. M. Conv.: Hierarchia catholica medíi et recentíoris 
aevi. Vol. IV. Monasterii (Münster, Westf.), 1935. 4°. XV + 418 pp. 36 márka. 

Mindenki , aki csak némileg is foglalkozott egyháztörténelemmel és rokon 
tudományaival, jól tud ja , mily sok kutatással jár olykor az okmányokban nem 
teljes névvel előforduló személyek kilétének megállapítása, különösen külföldi 
főpapok esetében; milyen fontos sokszor nehéz kérdések eldöntésében egy-egy 
egyházfő személyi adatainak, különösképen a főpapi méltóságára vonatkozóknak 
pontos ismerete, s mennyire hatalmas könyvhalmazt kell néha átnézni egyetlen 
adat hajszolása közben. A jelen kötet immár negyedik könyve egy oly rendkí-
vüli jelentőségű, áldozatos munkának, amelynek célja a kutatók említett nehéz-
ségeinek segítségére sietni, mégpedig a legpontosabb és első kézből, a vatikáni 
levéltárból vett adatokkal . A szerző ötévi kemény és önfeláldozó tevékenység-
gel hozta meg nekünk ezt az a jándékot . A fiatal minorita szerzetes munkájá t 
még értékesebbé és kedvesebbé teszi számunkra az a körülmény, hogy magyar 
könyvek felhasználása érdekében még nyelvünket is megtanulta és őszinte ro-
konszenvvel viseltetik hazánk iránt. Egyébként könyvében ta lán a magyar fő-
papok adatainak feldolgozásánál kellett a legnagyobb nehézségekkel megküz-
denie, mivel sajátos viszonyaink miatt a püspökök királyi kinevezése és pápai 
megerősítése a XVI- és XVII. században bizony sokszor nem haladt párhuza-
mosan, s ezáltal a magyar katolikus egyház hierarchiájának megállapításában a 
kutató olykor igen fogas kérdések elé van állítva. Gauchat műve megadja ne-
künk a szilárd pontot: a püspökök és érsekek pápai megerősítésének vi tathatat-
lan hitelességű adatait . Nagy munkája felöleli a római pápák, a bíborosok és 
főbb kúriai hivatalok vezetőinek, a világegyház valamennyi pátr iárkájának, érse-
kének és püspökének személyi adatait az 1592—1667. évekből. Minden jelentő-
sebb egyházi és világi könyvtárunknak, különösen pedig azoknak, amelyeknek 
megvan Eubelnek megelőző három kötete, a legmelegebben a ján l juk Gauchat nél-
külözhetetlen művének megszerzését. Vanyó Tihamér dr. 



Annuaire Général du Clergé, de l 'Enseignement et des Oeuvres Catholiques 
en France. 1560 1. 90 ír. Paris, Lethielleux, 

Ez a hata lmas évkönyv 1934-ben jelent meg először. 1935-ben ú j kiadás, 
1936-ban pedig pótlás látott napvilágot. Az első néhány lapon a d j a az Actio 
Catholica középponti bizottsága a lá tartozó intézményeket. Utána kap juk a püs-
pökségeket betűrendben: első helyen a püspök adatait , azután az egyházmegyei 
közigazgatás közegeit, egyházmegyei egyesületek, intézmények (hitbuzgalmi, t an -
ügyi), központi szerveit, a káptalant , A plébániák felsorolása intézményeikkel 
együtt (kat- iskola, patronage stb,) főesperességek szerint történik. Mindegyik-
nél megkapjuk a papok számát, nevét, A plébániák betűrendes sora fejezi be az 
egyes egyházmegyékről szóló tudnivalókat. 

A munkának főkép azoknál van érdeke és értéke, kik vagy tudományosan 
foglalkoznak a francia katolicizmussal vagy pedig itthon hivatásuk az egyházi 
közigazgatás. 

Les Essais Catholiques. Paris, Lethielleux. 

Februári kezdettel indult meg a fenti címmel ez a katolikus információs 
folyóirat, mely igen nagy szolgálatot tehet azoknak, kik a katolicizmus kér-
déseivel foglalkoznak, A folyóirat első része figyelőszerű tanulmányokat ad, 
főként megjelent könyvekkel kapcsolatban, így pl. a márciusi szám a Sinai 
hegyről (gazdag könyvészettel), Seipel Ignácról, és a XIX. századdal foglalkozó 
egyházi történetírásról ad tanulmányt. 

A második rész a francia és külföldi folyóiratokban megjelent tanulmá-
nyok címeit sorol ja fel, a harmadik részben (a márciusi számban 19. oldalon) 
rövid és alapos könyvismertetéseket kapunk, A katolicizmust érintő ú j köny-
vek könyvészetével fejeződik be a folyóirat, melynek előfizetése Magyarországra 
20 fr., az Annuaire előfizetőinek pedig csak 10 fr. J. s. 

Lelki élet, 
P. Schulte O. M. Cap.; Was der Seelsorger von nervösen Seelenleiden 

wissen muss. Ferdinand Schöningh, Paderborn. 

A mai élet bonyolultsága hozza magával, hogy megszaporodott az ideg-
betegek száma, akik gyógyulásukat nem az orvosnál, hanem a lelkipásztornál 
keresik. Rendkívül fontos a gyóntatóra nézve, hogy megismerkedjék a pszycho-
patológiának jelenségeivel, mert egészen máskép kezeli lelkibetegét ezen isme-
retek birtokában, mint e nélkül . Nem egy esetben orvosi segély nélkül is elő-
segítheti a beteg gyógyulását, máskor meg legalább tanácsot t ud adni arra , 
milyen orvoshoz forduljon. A szerző azokat a lelkibetegségeket tá rgyal ja köny-
vében, melyek gyóntató gyakorlatában előfordulhatnak. Beszél a kényszerkép-
zetekről, a szellemi kimerültségről, a hisztériáról és az abuliáról. Mindegyik-
nek megmondja ismertető jelét s tanácsokat ad az ilyen psychopatologiások 
gyóntatására. Minthogy e fa j ta betegek nemcsak nagyvárosokban, hanem falvak-
ban is találhatók, szinte nélkülözhetetlen a kiváló szerző prakt ikus könyvének 
tanulmányozása. — ró. 

Müller Lajos S. J.j Pünkösdi ajándék. Korda r. t. kiadása, Budapest, 1936. 

Boldog emlékezetű XIII. Leó pápánk már majd 40 éve végezteti pünkösd 
előtt kilenc napon át a nyilvános áj tatosságot a Szentlélek Úristen tiszteletére 
s az eredmény mégsem egészen teljes, mert a harmadik isteni személy kultusza 
még mindig nem elég erőtel jes és népszerű. A mi éghajlatunk ala t t pünkösd 
t á j á n a nép figyelme már kifelé irányul: ezért nem oly nagy ünnepe ez mint pl, 
a karácsony; ezért nincs annyi közismert éneke róla. Ez a kis könyvecske is 
hozzájárul ahhoz, hogy ezeken a hiányokon segítve legyen. 
Pannonhalmi Szemle 20 



Kiss Antal: Hánzi. Szalézi Művek, Rákospalota. 95 1. 
A szentéletű gyermekek liliomos csapatából e lbájoló lelki szépséggel mo-

solyog felénk Szinay Hánzi magyar misszióspapnövendék. Alig élt t izenhárom 
évet, mégis méltónak bizonyult arra, hogy életrajzot í r janak róla. Arasznyi 
életét ugyanis megszentelte Isten jelenlétének állandó átélésével, a természet-
feletti élet napsugaras tisztásain járt a mennyei kenyérnek gyakori élvezése 
által és a szentek hősiességével áldozta fel magát korán ébredező misszióshiva-
tásának. 

A szerző bensőséges ragaszkodással, lelkének melegével igyekezett meg-
írni Hánzi életrajzát . Közben azonban megfeledkezett arról, hogy éle t ra jzot 
akar írni, az életrajzírónak pedig nélkülözhetetlen erénye a higgadtság és a 
tárgyilagosság. A higgadtság megőrizte volna a szerzőt attól, hogy egy sa jná -
latos esettel kapcsolatban bántóan általánosító, indulatos megjegyzést tegyen 
(45. 1.). S ha egy kissé is tanulmányozta volna a magaviseleti osztályozásra vo-
natkozó rendelkezéseket, ta lán elmaradt volna az „ötletszerű osztályozás el len" 
való k i fakadása is. 

A mű egészéből olyan magával ragadó szépséggel sugárzik felénk Hánzí-
kának érintetlen hamvasságú, gazdag lelkisége, hogy ká r volt az említett szép-
séghibával elrontani és megakadályozni az életrajznak hiánytalan hatását . 

P, Félix;, A jó Isten virágoskertje. Korda r, t. Budapest , 79 1. 
Vannak fényképészek, akik hihetetlen kitartással iparkodnak megörökíteni 

a virágok nyílását. Virágok nyílásának sejtelmes szépsége pereg le szemünk 
előtt ebben a könyvben is! P. Félix maga mellé veszi a gyermekek csapatát 
és elvezeti őket a jó Isten virágoskertjébe. Itt azután megmutat ja nekik a vi-
rágoskert néhány gyönyörűséges virágát. A mesemondó elbájoló közvetlenségé-
vel elmondja, hogyan nyílt ki vírágkelyhük az ég számára, Hangulatosan szép 
jeleneteket kapunk Nagy Szent Terézia, Szt. Kristóf, Limai Szt. Róza, Szt. 
Szaniszló, Magyarországi Szt. Erzsébet, Herman József és a bájos lisieuxi hó-
virág életéből. — A külsejével is megnyerő könyv kiadásával nagyszerű szol-
gálatot tet t a nevelés ügyének a Korda, A kis emberpalánták ugyanis szent 
lelkesedéssel hal lgat ják a történeteket. A nevelők pedig elleshetik belőle, ho-
gyan lehet a szentek életét megértetni, vonzóvá és életalakítóvá tenni a gyer-
mekek előtt. 

Dr. Kreszta Riza: A Kármel tövében. Elmélkedések. Győr, 1936. 141 1. 
A karmelita harmadrendíek új joncmesternője a Szent Terézke Rózsaker t jé-

ben megjelent harminc elmélkedését foglalta egybe ebben a kötetben. Az elmél-
kedések három csoportba sorakoznak. Az első csoportban a karmelita ha rmad-
rendi hivatás alapvető erényeit veszi sor ra ; a második rész jeligéje: „Illessük 
öt!" , a harmadikban pedig a Szentek szívének érzelemvilágát elemzi. A szerző 
a világban élő harmadrendíek számára készítette az elmélkedéseket, ezért a 
tanító formát használja, Elmélkedései nem meddő spekulációk, hanem magvas 
lelki elmélyülések. Nem törekszik a szép szavak játékára, mégis néhol szinte 
szónoki lendületet ad mondatainak a meggyőződés kirobbanó ereje. Szeretettel 
a j án l juk mindazoknak, akik az elmélkedésre is szakítanak időt maguknak. 

Wöhrmüller Bonifác O. S. B.: A királyi törvény. Fordí tot ta : Dr. Evetovics 
Kunó S. O. Cist. Korda r . t. Budapest. 291 1. 

A müncheni bencések apát jának, Wöhrmüller apátnak híres könyvét te t te 
a magyar olvasóközönség számára hozzáférhetővé Evetovics kitűnő fordítása. 
Szent J a k a b apostol szerint a felebaráti szeretet parancsa királyi törvény. En-
nek a királyi törvénynek méltóságáról, lényegéről és megvalósításáról írt Wöhr-
müller apát gyönyörű fejezeteket, A lélekbúvár felkészültségével és sokoldalú-
ságával merült el tárgyában. Ritkán tapasztalható őszinteséggel és finomság-
gal fogalmazta meg elevenbevágó, gyakorlati következtetéseit. A nagy mű a kö-
vetkező főbb címek alá foglal ja anyagát: a szeretet ellenségei, a szeretet ado-



mányai, emberek, a szeretet jutalma, szeretethez vezető utak, a szeretet példa-
képei. A fordítót egyetlen cél vezette munká jában : a „szeretet gyarapítása, s 
ezáltal kis öröm- és boldogsághintés agyongyötört, szomorú világunkba". Jó l 
gördülő, magyaros fordításával értékes szolgálatot tet t a lelki élet irodalmának. 
Hisszük, hogy sok-sok lélek há lá ja lesz munká jának legszebb jutalma. 

P, Markó Marcell O. F. M.; Szibérián át a kolostorig. Hadifogoly életregény. 
Vitéz Galánthay-Glock Tivadar tábornok, orszgy. képviselő előszavával. Pápa, 
Ferencesek. 195 1. 

Nicefor testvér rendtársainak unszolására a rekreáció közvetlen, derűs 
perceiben elmeséli, milyen kálvár iás úton jutott ő Szibérián át a kolostorig. A 
húszévesek mámoros lelkesedésével ment a harctérre, hogy védelmezze hazá-
ját . It t azonban a lucki á t törés alkalmával a csehek árulása következtében 
orosz fogságba került . Négy évig tartó fogságában átélte a „pléni" sors minden 
gyötrelmét. Lakott földbarakkokban, vagonok deszkapriccsén, az asztraháni 
„Poloskavárban", a tockojei „halál táborban" és végül a szibériai „hadiváros-
ban", Krasznojarszkban, Volt hadifogolyprimadonna, szabó, szakács, s nyelve-
ke t tanult, hogy elűzze a rabság idegölő lehangoltságát. A tengernyi szenvedés 
közepet te halálos elszántsággal érlelődött meg lelkében a szökés gondolata: 
„Hazakerülök vagy elpusztulok!" Szörnyű megpróbáltatások árán e l ju t a szibé-
riai Bogotolba, Négy év után először itt hallgat szentmisét. It t ér intet te meg a 
hivatás kegyelme Nicefor lelkét. Megfogadta, hogy szerencsés hazatérése esetén 
Istennek szenteli életét: szívét összeköti az assziszi Koldús szívével. Sikerült 
is elérnie Pétervárat , ahol azután nagynehezen bekerült a csereszállítmányba. 

Az „életregény" elnevezése ennél a könyvnél csak művészileg kigondolt 
keret, A regény cselekménye sem írói képzelet szövevénye, hanem döbbenetes, 
komor valóság, amilyent csak az élet tud teremteni. A regény szenvedő főhőse 
maga a szerző. Ez a magyarázata annak, hogy amikor Nicefor testvér „felnyit ja 
az emlékezés zsilipjeit", sodró erővel hömpölyög elő az emlékek áradata, 
amelynek nyomán szinte t e l j es képet a lkothatunk magunknak a hadifogoly élet 
minden változatáról. Az emlékezésekből felemelő erővel csendül ki az isteni 
Gondviselésbe vetett rendíthetet len bizalomnak és a törhetetlen életakarásnak 
diadala. Viszont mélyen megható az a ba j tá rs i szeretet, mellyel a szerző kegye-
letes emléket állít az olvasók lelkében is az idegenben porladó névtelen hősök-
nek, akiknek tetemeivel roskadásig megteltek a hadifogoly-temetők. Éppen ezért 
megérdemli ez a könyv, hogy ott legyen minden városi és falusi i f júsági könyv-
tá rban! A világháborús hősök után következő nemzedék pedig tanul jon belőle 
élelmességet, ba j tá rs ias szellemet és a Gondviselésbe vetett bizalmat. 

Dr. Nemes Vazul. 

Szépirodalom. 
Paula von Preradovicí Lob Gottes ím Gebirge. Gedichte. Salzburg—Leipzig, 

1936. Anton Pustet . 8°, 100 lap. Ára fűzve 3.24, kötve 4.86 Schilling. 
A nálunk még alig ismert tehetséges osztrák költőnek a „Südlicher Som-

mer" és a „Dalmatinische Sonette" után ez már a harmadik verseskötete. Nagy-
ap jának , Petar Preradovicnak, aki egyébként a horvátok egyik legjelentősebb 
újkori költője volt, tehetségét örökölte. Őseinek, az Adria par t ja i t rettegésben 
ta r tó uszkokoknak szenvedélyességét anyai részről a német kedély lágysága és 
érzelmessége tompít ja lelkében. Az így kia lakul t összhang tele van erővel, len-
dülettel, zeneiséggel és színpompával, Preradovic Paula klasszikus tökéletes-
ségű versformái és tömör kifejezései mögött e kettős gyökerű lelkiség lávafo-
iyama izzik, A jelen kötet, miként az előző kettő is, szorosan összefonódik a 
költőnő életével. Az első versciklus (Lob Gottes im Gebirge) hatalmas erejű, 
de egyben bensőséges versekben számol be a magas hegyek között töltött évek 
legszebb élményeiről, a második (Wandlung) túlnyomóan az egyházi évhez fű-
ződik; a harmadik (Die Sankt Pöltener Sonette) a sanktpölteni angolkisa&szo-



nyok zá rdá jában eltöltött időhöz fűződik; a negyedik (Gesang von der Zeit) 
már a világváros, Bécs nyúj to t ta nagy élmények lecsapódása. Valamennyin át-
szövődik az istenélmény fönsége, az ember és a természet szeretete. Különösen 
az első és az utolsó ciklus versei r agad ják meg az olvasót. Csak katolikus lé-
lek t u d j a így látni a természetet és a sok nyomorúság között sínylődő nagy-
városi embert. Éppen ezért Preradovic Paula jelen kötete méltóan sorakozik 
az előzők és egyben az ú jabb osztrák katolikus líra legjobb gyűjteményei mellé. 

Roswitha von Gandersheim. Werke. Übertragen und eingeleitet von Helene 
Homeyer. Paderborn, 1936. Ferdinand Schöningh. 8°, 310 lap. Ára fűzve 
3.60 M., vászonkötésben 4.80 M. 

Amikor a németek 1930-ban Roswitha születésének ezredik évfordulóját 
ünnepelték, úgy látszott, hogy ennek a szerény szász apácának, az első német 
írónőnek, újból meg kell születnie, mert alig ismerte valaki a műveit a céhbeli 
irodalomtörténészeken kívül. Latin nyelven írt történeti eposzait, legendáit és 
drámáit csak nagyon kevesen olvasták. A drámák lapos német fordításai sem 
nagyon járultak hozzá Roswitha népszerűségéhez, ősz in tén örülünk, hogy hat 
évvel a jubileum után Helene Homeyer végre teljes, hű és költői német for-
dításban közelebb hozza ezt a rokonszenves és kiemelkedő tehetségű írónőt a 
közönség latinul nem értő rétegeihez, A bevezetésben Roswitha életéről, korá-
ról, egyes műveiről, azok nyelvéről és költői formájáról szól a szerző, Ű ja t 
nem sokat mond, de legalább színes, közérthető nyelven és lelkes előadásban 
összefoglalja az eddigi kutatások lényegét. Ami a fordí tásokat illeti, a d rámáké 
hűségben, természetességben és költőiségben felülmúlja az összes eddigi fordí-
tásokat. Kár, hogy a legendák és a történeti eposzok fordí tásában mellőzi Ho-
meyer az eredetinek leoninikus hexametereit és inkább a négyütemű rímtelen 
verssort alkalmazza. Fordí tása azonban itt is lendületes és majdnem szósze-
rint követi az eredeti szöveget. Az ügyes magyarázó jegyzetek, a jól összeválo-
gatott irodalommutató és az egyes művek előtt lévő XVI. századbeli fametszetek 
csak növelik a könyv értékét. Dr. Karsai Géza. 

Pohl Sándor dr.: Felhőkarcolók közt — magyar portákon. Pestvidéki 
Nyomda, Vácon, 1936. 128 1. 

A mult év nyarán hat magyar cserkésztiszt indult el az amerikai cser-
készek jubiláris nemzeti nagytáborába. Erről az utazásról készített naplójá t bo-
csátotta a nyilvánosság elé Pohl dr. a fenti címmel. 

A naplóban egy nagyműveltségű utazó mindvégig élvezetesen sorolja el 
érdekes és értékes megfigyeléseit. Gyors egymásutánban pompás pillanatfelvé-
telekben suhan el az olvasó előtt Berlin, Hága, London, a tengeren-utazás, a 
Niagara zuhataga és Amerikának szédületesütemű technikája , A felhőkarcolók 
között élő magyarok uj jongó örömmel fogadták honfitársaikat , büszkén meg-
muta t j ák nekik nagyszerű intézményeiket és megrázó erővel ju t ta t ják kifejezésre 
ki í r thata t lan hazaszeretetüket. 

Pohl dr. naplójá t az teszi irodalmi értékűvé, hogy benne a szerző nem csu-
pán a kalauzkönyvek száraz adatait ismételgeti, hanem a száguldó utazás köz-
ben áté l t élményeit sűrí t i össze művészi érzékkel. 

Pohárnok Jenő: A verhetetlen tizenegy. I f júsági regény. Szent István-
Társulat kiadása. Bp. 

A regény lap ja in hamisítatlan élményszerűséggel elevenedik meg a győri 
Dunapar t i F. C, mesébe illő élete, az elemi iskolából a középiskolába lépés 
korszakalkotó eseménye, az első „Veni Sancte!" bemelegítő hangulata, szem-
füles kis csibészek összetalálkozása a középiskola padja iban , verhetetlen t izen-
eggyé kovácsolódása az iskola dicsőségéért vívott futballmérkőzéseken. 



Az író művészi ihletettséggel készítette felvételeit a diákiélek t i tokzatos 
birodalmáról. „A verhetetlen tizenegy" már az első bemutatkozásával megnyeri 
a néző, helyesebben az olvasó-közönség rokonszenvét. Hiszen a regény hősei 
nemcsak a futbal lpályán verhetetlenek, hanem a becsület mezején is. Aki el-
olvassa Pohárnoknak ezt a regényét, önkénytelenül is a verhetet len tizenegy 
„drukkerai" közé szegődik. Szinte lehetetlenség aggódás nélkül kísérni a sze-
génysorsú „Pocit, aki csak a focit szeret te" és Sacit, az oroszlánhangú druk-
kert . A regény mint műalkotás is nagyszerűen sikerült. Az író telje® mérték-
ben elérte célját , a művészi gyönyörködtetést . A regény észrevétlenül vissza-
ringat bennünket „a mi tündérvilágunk"-nak, gyermekkorunknak hangulatába. 

A futballozás irányregényét köszöntjük a „Verhetetlen tizenegyben". Az 
izgalmas mérkőzések magávalragadó r a j zában a bajtársiam összetartásnak, az 
iskolai kötelességteljesítésnek és a játéknak csodálatosan szép összhangját tanul ja 
meg az ifjúság, Dr. Nemes Vazul. 

Harsányi Zsolt: Magyar rapszódia. Liszt Ferenc életének regénye. Bp, Singer 
és Wolfner . I. k. 312 1. II. k. 303 1. III, k. 356 1. IV. k. 273 1. 

Az egész magyar közönség régóta vár ta Liszt Ferencnek magyarnyelvű ki-
merítő életrajzát . Minden bizalmunk megvolt Harsányi személyében és írói ké-
pességében eddigi életregényei alapján. Egyik kiválósága éppen úri gondolko-
zásában rejlett , mellyel fölülemelkedett az alantasabb ízlésű olvasóközönség ér-
deklődésén és kikerülte vagy finoman oldot ta meg azokat a kényes kérdéseket, 
amelyeket egy huszadrendű író talán kiélezett volna, 

A négykötetes, hatalmas munka olvasása után azonban kiábrándulva be kell 
vallanunk, hogy csalódtunk. A címe után mást vártunk, Elsősorban Lisztet a 
szerzőt, a virtuózt, a dirigenst, a pedagógust és az embert minden küzdelmével, 
vívódásával, botlásával és fölemelkedésével, egész emberi nagyságában. Talán, 
ha „Liszt szerelmei" címet adta volna könyvének, nem éreznénk annyira a hi-
ányt, mint így. Az első két kötet után valósággal megcsömörlik az olvasó és 
belefárad a szerelmi kalandok statisztikai földolgozásába. Amikor pedig a har-
madik és negyedik kötetben kifogy az író ezekből a históriákból, elveszti a t á -
jékozódását. Aki oly jól megértette Madách és Munkácsy ret tenetes lelki össze-
roppanását és vívódását és oly művészi kézzel jellemezte, nem t u d j a magát 
beleélni a Monte Mario remetéjének lelkiállapotaiba, mert nem tud ta megér-
teni a párizsi szemináriumba vágyódó i f jú t sem és csak egy nagy lélek szél-
sőséges egyéniségének, a kilengéseinek és szeszélyének nézte legőszintébb föl-
felévágyódását. A szélesre méretezett regényben Liszt nemes egyéniségének sok 
jellemző vonása nem jut eléggé kifejezésre a mellékes jelenetek mellett. Fon-
tosságánál nagyobb szerep jut Wagner és Cosima viszonyának is. Wagnert túl-
ságosan egyoldalúan ítéli meg és túlozza ha tásának nagyságát környezetére. Az 
öreg Liszt szomorú magáramaradottsága sem talá l megértő lélekre az íróban. 

Hatalmas anyagot és igazán minden ada to t összehordott nagy élet-regé-
nyébe Harsányi, de hiányzik belőle az ihletettség. Liszt lenyűgöző, ezerrétű lelke 
nem tudta megragadni és magával sodorni írónk egyéniségét. A jubileumra töb-
bet, mélyebbet és szebb emléket akartunk áll í tani nagy művészünknek. 

Marguerite Bourcet: A megtört pecsét. Regény. Bp., 1936, Pázmány P. 
irod, társ. 186 1, 

A házasélet problémái nagyon gyakran szolgáltatnak tárgyat regényírók-
nak. Mégis bár sokat szerepel e téma, kiemelkedik a többi közül M, Bourcet re-
génye. Nem a tárgy, fölfogása ad újszerűséget a sokatszereplő regénytárgy-
nak, Egy nyárspolgári életet élő francia katol ikus család házába vezeti el az 
olvasót, A szülők példás családi élete fölborul, mihelyt megpróbáltatások érik. 
Hitük gyenge a nehézségek elviselésére, A megszokásokon és külsőségeken ala-
puló vallásos élet összessége megbosszulja magát, A nagy igyekezettel fér jhez 
adott leány elválik, az apa pedig megcsalja feleségét. Csak a kettős katasztrófa 
térít i észre az eltévelyedetteket. Az írónő rövid kis regényében nagyon sok ér-
dekes meglátásról és a lelki é le t mélységeinek megértéséről tesz tanúságot. 



F. H. Ackermann—Dr. Bertha Ignáczné: A láthatatlan élet. Szt. Bonaven-
tura könyvnyomda nyomása. Cluj-Kolozsvár, 1934. 184 1. 

A londoni szabadkőműves páholy nagymesterének fia fogadást köt, hogy 
bebizonyítja, hogy Jézus nem élt és hazugság, amit személyével kapcsolatban el-
hitetnek az emberekkel, A fogadást természetesen elveszti, de megtalálja helyet te 
hitét. Kutatásai közben nem ret ten vissza semmiféle veszedelemtől; a páholy 
ret tenetes hatalmával mindenféle módon meg akar ja őt akadályozni és többízben 
még életére is törnek. A végén egy bélpoklos telepen fejezi be működését, mint 
az Egyház szolgája és az igazság vér tanúja . Az író detektív-regénybe illő gyor-
sasággal pergeti le a sokszor fantasztikum világában játszódó érdekes eseményt. 
Éppen ezen előadásmód miatt azután az érdekesség mellett irodalmi ér téket 
hiába keresünk. Siimegh Lotár. 

Élet-regények. Balásházy Péter: A láthatatlan ellenség. 205 1. Nagy Méda: 
Hét ősz, egy tavasz. 176 1. Váth János: Szent László népe. 126 1. Georg Rendi: 
A messzi út. (Der Berufene.) Ford.: Thurzó Gábor. 160 1. Valamennyit a Ste-
phaneum nyomta. Egy-egy regény: 96 f. 

Két szál fűzi szorosan egybe ezeket a regényeket. Az egyiket a katol ikum 
adja , a másik a mai élet sodrából fonódik. Az öntudatra ébredő magyar ka to-
licizmus (a fordítást elmellőzve) megnyilatkozásai ezek; szép és nemes megindu-
lás, biztató alap a jövő felé. Ha nem ütik is meg a külföldi nagy katolikus re-
gények színvonalát, d e messze felette ál lnak a kiáltó irányregények külsőségeket 
hajhászó stílusának. Az életbe nyúlnak és onnan igyekeznek meríteni. Hogy 
nem tudnak a legmélyebbre hatolni, érthető: reméljük azonban, hogy eljön az 
idő, amikor a legsúlyosabb élet-problémák — a maguk valóságában — benne 
hömpölyögnek írásaikban a mindent átfogó krisztusi élet sugaraival átszőve. A 
regények kiállítása ízléses. 

A láthatatlan ellenség-ben Balásházy a| vegyesházasság problémáját veti 
napfényre és a zárdában nevelkedett, t iszta lelkű fiatal asszony átalakító ere jé t 
muta t ja be. Klári „a bájos, t i tokzatos kis lány" rokonának, a másvallású Gá-
bornak lesz a felesége. A nagy püspök, a homályban megrajzol t Prohászka, á l -
dása kíséri életüket. Sgk idő telik el, amíg Gábor, aki Évából, a szomszéd föl-
desúr leányából, aki léha életet él, kiábrándulva, Klár i t az oltárhoz vezeti. A 
láthatat lan ellenség, a két világfelfogás, a köztük álló Krisztus, sokáig nem en-
gedi összeforrni az összekötött szíveket. Gábor „ehatározta, hogy a szeretet és 
türelem, a megértő gyengédség ösvényén járva fogja keresni Klári lelkét". Szép 
és kedves a lélek á ta lakulásának a ra jza , amíg a templomépítő Klári mélységes 
hite Gábor lelkében ú j ha j lékot emel az Űrnak. Sok könnyet és álmatlan é jsza-
kát szerez a Gabiből kamasszá nőtt Gábor, akinek lelkét a n y j a oly melegséggel 
ápolta. De a szenvedés megtermi gyümölcsét, „amikor Gábor egyedül maradt , 
meghatódva és mélységes hálával fordul t az ismeretlen Isten felé, akinek — 
úgy érezte — tár t k a r j á b a f u t . . . Most már tudta Gábor, hogy a lá tha ta t lan 
Ellenség . . . maga Krisztus volt," 

Nagy Méda Hét ősz, egy tavasz c, regényében az üde, mosolygó tavasznak. 
Margónak életét r a j z o l j a meg, míg az iskola padja in keresztül a családi élet zűr -
zavarain át a házasságig eljut. Margó élet-folyásába szövődik bele édesanyjának 
és az ő testvéreinek, a hét ősznek változatos, megtépázott élet-története. A kis 
Margó, a Szeghy-ház kedvence, aki iskoláit a fővárosban végzi, megismeri a k o -
moly és megfontolt Palit , akihez belső és nemes szeretet kapcsolja, ,,Hogy ez 
szerelem volt-e? Margó maga sem tudta ." Az egyik vakációjában, amelyet pusz-
tán töl töt t a rokonainál, Berecz intézővel hozza össze a sors. A természet i ránt 
érzéketlen Margó, amikor a keményvágású, dolgos Bereczet emlegetik előtte, i r -
tózik attól a gondolattól, hogy valamikor ő is a puszta lakója legyen. Lelkében 
az álmodozó, az élet lüktetésétől távolálló Pálok világa rajzolódik ki, akiknek 
beszélgetése nem a búza-, meg a rozstáblák körül forog. Lassan azonban Margó 
nagy átalakuláson megy keresztül; megszereti a természet életét és megszereti 
Bereczet is. Mielőtt az oltárhoz indul, előveszi Pál levelét: „az olasz bélyegre 
esett a szeme, a római oszlopok mögött meglátta Pál arcát, ahogy megtalált hi t-
tel készül a papi hivatására." 



Váth János a rövid lélegzetű regényében, Szent László népé-hzn az elsza-
kított Erdély egy kis t ragédiá já t vetíti elénk élénk, patet ikus színekkel, A Máthé 
család kálvár iá ja rajzolódik ki: a zsidó ügynök pénzt csikarva ki, Kanadába 
csal ja a Máthé testvéreket. Üt jük és az amerikai életük a kitaszított magyar 
szenvedésének az út ja , de erős, kitartó élní-akarásuk legyőzi a ret tentő akadá-
lyokat. A regény végéhez egy kis elbeszélés van kapcsolva: Halasék lovat vet-
tek. Egyszerű és kedves történet a balatoni halásznép életéből. 

A messzi út vége a kolostor. Flamm Sebastian, a kamasz diák, beleszeret 
Máriába, az egyszerű, polgárcsaládból származó leányba. Ebből a szerelemből 
táplálkozik a regény. A szerelmet bűn követi, a bűn súlyos áldozatot kíván. Má-
r ia sok szenvedés után örökre elhagyja Sebastiant. Az egyetemi hallgatóvá lett 
Sebastian lelke valami csodálatos változáson megy keresztül, amelynek megraj -
zolása rapszodikus, sőt néha ugrásokat érzünk. Ez a lelki á talakulás egy ben-
cés kolostorba vezeti, ahol fel tárva lelkét, megérlelődik hivatásában és az ér-
kező új testvér mögött „a portás-testvér becsukta a kaput.'1 

örülünk a németből fordí tot t regénynek: a katolicizmus egyetemessége így 
jobban beteljesedik. Az ál landó francia irodalom iidézgetése unalmassá kezd 
válni. Van máshol is érték és katolicizmus. — k s . 

Irodalomtörténet 
K. G. Feilerer: Das deutsche Kirchenlied im Ausland ( = Deutschtum und 

Ausland, 59—60. Heft) . Münster i. W., 1935. 8°, 365 lap. Ára fűzve 8.03, kötve 
9.15 márka. 

Míg a belsőnémet egyházi énekről Baumker, Zahn, Wackernagel nagy 
gyűjteményei és a részletmunkák százai nyomán már régóta világos fogalmaink 
vannak, addig a külsőnémet egyházi ének fejlődéséről úgyszólván alig tud vala-
mit a tudomány. Feilerer nagy fáradsággal készített összefoglaló munkája éppen 
ezért csak általános képet tud adni az eddig még kevésbbé ismert részletekről. 
A bevezetésben ismerteti a kuta tás eddigi állását, kifejt i az alapfogalmakat, 
részletezi a külsőnémet egyházi ének forrásait , fejlődési lehetőségeit és törzsi 
sajátosságait. Azután tömör összefoglalást ad a német egyházi énekről, mégpedig 
világrészek és ezeken belül államok szerint. A magyar anyag nagy része ezért 
részben Csehszlovákia, részben pedig Románia és Délszlávia alat t keresendő. A 
csonkamagyarországi rész csak vázlatát a d j a a nagy anyagnak, s így erősen hiá-
nyos. Nem említi például Feilerer a mosonmegyei németség egyházi énekeit, me-
lyekkel pedig már Sztachovics Rémig, legutóbb pedig Gábriel Pál is foglalkozott. 
Nagyon értékes része a könyvnek a külsőnémet egyházi énekeskönyvekről és az 
egyházi éneket átalakító erőkről szóló fejezet, valamint az egyes államokban el-
t e r j ed t német egyházi énekek majdnem száz lapra te r jedő betűrendes felsorolása. 
Reméljük, hogy ez a nagy tárgyismerettel és odaadással megírt kötet ösztönző-
leg hat majd a csonkahazai német egyházi énekek összegyűjtése és feldolgozása 
szempontjából is. — — ig. 

Történelem, 
Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés és története. Királyi Magyar Egyetemi 

Nyomda. Bp,, 1936. 
Legújabbkori történetünk egyik legtöbbet vitatott kérdése volt a Görgey 

probléma, mely a vádak és polémiák tüzében valóságos közéleti jelentőségre 
emelkedett, A kérdés hát terében a dicsőséges magyar szabadságharc legragyo-
góbb karrierje , győzelmes csaták sora s a tragikus bukás után nehéz vádak közt 
múló évtizedek állnak. A több mint félszázadon át homályban és ellentétes vé-
lemények központ jában maradt problémát fej t i meg. K, végigvezeti az olvasót 
nemcsak a szabadságharcon, hanem a kérdés történetén is, egészen a mai napig, 
felhasználva a tel jes idevonatkozó irodalmat. 



A Görgey-kérdés alapos, szilárd történeti kritikával felépített kitűnő elő-
adásban kerül az olvasó elé, A bécsi és budapesti levéltári kutatások eredményei-
vel a legmodernebb képet ra jzo l ja a magyar szabadságküzdelem legkiemelkedőbb 
vezérének és legérdekesebb egyéniségének sorsáról, 

P. Dr, Aegíd Schermann: Geschichte von Lockenhaus. Pannonhalma, 1936. 
Ára a szerzőnél megrendelve 4.50 P, 

A 14 kötetes nagy bencés rendtör ténetnek fáradhata t lan szorgalmú mun-
kása, aki főleg a rendi belső élettel foglalkozott, a kitűnő egyházjogi, főleg szer-
zetes jogi és házasság jogi munkák szerzője, aki a cenzúra történetéről is alapvető 
munkát alkotott, most a csodás szépségű lékai vár és község történetét t á r j a fel 
a maga teljességében- Benne van ebben a történetben a vár urainak múlt ja, a 
Güssingí grófok, a Kanizsaiak, Nádasdiak, Draskovits Miklós, az Eszterházy csa-
lád története, a vár, az uradalom, a franciskánus- és ágostonrendi kolostor, az 
irgalmas-rendi nővérek zárdája , a plébánia és leányegyházai, a község és lakói, 
foglalkozásuk, vallási, ipari, kereskedelmi életük, népszokásaik stb. Valóságos 
tárháza e munka a művelődéstörténeti, főleg gazdaságtörténeti és hitéletre vo-
natkozó adatoknak. Érdeklődési iköre k i ter jed mindenre, éles szemét nem ke-
rüli el semmi, Sok eddig kiadat lan forrást használ fel, A könyvet sok szép kép 
díszíti. Bárcsak sok ilyen gondos részletmunkára támaszkodhatnék szakirodal-
munk, Dr. Mihályi Ernő, 

Művészet. 
A Magyar Művészet 6—9. számában Oltványi-Ártinger Imre méltat ja a 

tavaly elhúnyt kiváló festőművész Mattyasovszky-Zsolnay László művészetét; 
Sidló Ferenc szobrászművész Mestrovic Ivánnak, az európai hírű mesternek szob-
rait elemzi; Csatkai Endre a Liszt-centenárium alkalmából Liszt arcképeiről ír 
érdekes tanulmányt; Schoen Arnold Gül Baba türbéjének történetét ismerteti, 
Pátzay Pá l a Szinyei Társaság „tavaszi szalón"-járól tá jékozta t . 

Gombosi György érdekes tanulmányát közli Pannóniai Mihály miniatúráiról. 
Lázár Béla cikke Kisfaludi-Strobl Zsigmond londoni arckép-szobrait mutat ja be, 
Rabinovszky Márius Révész István magángyűjteményét ismerteti, Jajczay János 
a klasszikus szőnyegről ír, Balás-Piri László Lötz Károly i f júkorához szolgáltat 
ismeretlen adatokat. Farkas Zoltán ismerteti gazdag képanyag kapcsán azt a ki-
állítást, melyet Petrovics Elek „Magyar Mesterművek" címen rendezett a Nemzeti 
Szalonban; Csánky Dénes főigazgató megokolja azokat az elveket, amelyek őt a 
Szépművészeti Múzeum régi német, osztrák, francia, angol festészeti és régi szob-
rászati gyűjteményeinek átrendezésében vezették. Farkas Zoltán a kellőképpen 
nem méltányolt nagy mesternek, br, Mednyánszky Lászlónak művészetéről írt ta-
nulmányt, Kampis Antal középkori fafaragásunk 12 legszebb emlékét mutat ja be. 
I f j . Csemegi József, a budai koronázótemplom építésének történetéhez szolgáltat 
új és érdekes adatokat részben a Schulek-hagyatékból előkerült fényképek nyo-
mán, Bárány-Oberschall Magda pedig Aelbert Cuyp egy budapest i magángyűjte-
ményben levő tájképét ismerteti. 

Földrajz. 
Prinz Gyula: Magyar Földrajz, Magyarország tájrajza. (Magyar Föld — 

Magyar F a j I, k.) Kir, Magy, Egyetemi Nyomda, Budapest, é. n. 394 1, 
A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda szerepe a magyarság helyes irány-

ban ha ladó kiművelésében egyre jelentősebb és szélesebb szemhatárú lesz. Nagy-
szerű külön kiadványai vannak az if júság számára, számtalan könyvben a tudo-
mány nemzetközi ha ladásának legkülönfélébb területeit ny i t j a meg a művelt ma-
gyar középosztálynak, nemes áldozatkészséggel és idealizmussal tömöríti a szép 
könyvek és a szellemi gyarapodás barátait , és egyre tágí t ja a magyar művelődés 
gyűrűjét. Legnagyobb és legmaradandóbb érdemének azonban a Hungarológia c. 



sorozatnak megindítását és állandó folyta tását tar t juk. A Magyar Történetnek 
immár három kiadásával a tévedésektől, túlzásoktól ment, nemes, őszinte és ha-
zafias nemzeti szemléletnek bibliáját ad ta népünk jobbjainak kezébe. A Magyar-
ság Népra jzának szellemi diadalával pedig ú j idők új dala i t hozta a magyar 
parlagra, ráterelve a figyelmet a népi közösség nagy kérdéseire, bemutatva ma-
gyar népünknek kincsekkel teli szívét, képzelőerejét és igaz lelki nagyságát, 
mint méltó kezességét annak a szent frigynek, amelyet minden állású, rangú, 
műveltségű és vallású magyar embertől a várostól a faluig és a fővárosig sür-
getve követel a válságos idők szava. A közös történet és közös népiség összekötő 
kapcsait most a közös szent anyaföld és származás nagyszerű szálaival erősíti 
meg a Magyar Föld—Magyar Fa j c, sorozatnak megjelentetése által. A négy kö-
tet re tervezett vállalkozásnak írói legkiválóbb földrajztudósaink: Prinz Gyula, 
Cholnoky Jenő, Gr, Teleki Pál, és a fa j i kérdés szakértője, Bartucz Lajos. Az 
első kötet, legnagyobb részben Prinz Gyula tollából, már ki is került a sa j tó 
alól. Ez a kötet Magyarország tá j ra jzá t tar talmazza, a második a magyar munka 
földrajza, tehát a föld és ember kapcsolataié, a harmadik az állami élet ábrá-
zolata lesz, mindkettő Prinz Gyula és Gr, Teleki Pál munká ja . A negyedik kö-
tetet, az ország népe fa j i összetételének ra jzá t , Bartucz Lajos í r ja meg. 

Az első kötet legnagyobb részének írója, Prinz Gyula már régóta a magyar 
fö ldra jz tudomány legmélyebb gondolkodói közé tartozik, A százszázalékosan ko-
moly és a lapos tudós ebben a kötetben igazán élete remekét alkotta meg. Hosszú 
évtizedeken át magába gyűjtöt t tudásának csodálatos gazdagsága, a külföldi és 
belföldi irodalomban való párat lan tá jékozot tsága és a vérbeli földrajz tudós éles-
eimé) űsége szinte sziporkázik ebben a könyvben, S munkája , amelyet a legszi-
gorúbb szakszerűség elvei szerint alkotott meg, a kövek kétségbevonhatatlan ta -
núskodása a kárpá ta l ja i magyar ég és magyar föld igazsága mellgtt, A kötetnek 
szinte minden egyes fe jezete külön-külön hatalmas tanulmány, több fejezete ße-
dig, így pl. folyóvizeink hálózatának kialakulásáról , a magyar tá jakról és vidé-
kekről, igen sok előmunkálatra valló s a maga egészében tel jesen újszerű anyaga 
a magyar földrajz i irodalomnak. Prinz Gyula szinte egész könyvsorozatot fog-
lalt bele e nagyszerű művébe, amelyet kiváló szövegközti ábrák és légifelvételek 
tesznek szemléletessé. A magyar éghajlat és a magyar vizek jellemképét föld-
rajztudósaink vezére, Cholnoky Jenő írta meg a mélyből buzgó tudással, ragyogó 
képzelettel és művészi tollal. A Magyar Föld—Magyar F a j nagy dicsősége a 
magyar fö ldra jz tudománynak és messzeható hirdetője az Egyetemi Nyomda ma-
gas művelődési eszményeinek. Vanyó Tihamér dr. 

Horváth Elek—Tóth Endre: Pápa megyei város múltja, jelene és környéke. 
Pápa ismertető leírása. Pápa, 1936, 

Városismertető túristairodalmunknak valódi gazdagodását jelenti ez a 
munka, A város nevezetességeinek, látnivalóinak nemcsak sablonos elsorolását 
ad ja , hanem igyekszik művészileg megérteni és megértetni is azokat. Biztos ka-
lauz az idegen számára, de szemnyitogató lehet azoknak is, akik ismerni vélik 
lakóhelyüket, A rendelkezésre álló irodalom és kéziratos kútfők felhasználásával 
először Pápa történetét vonultat ja el szemünk előtt, figyelemmel kísérve minde-
nüt t a társadalomalakí tó tényezőket, A második részben Pápa leírását ta lá l juk . 
Séta keretében bemutat ja a város jobbára barokk templomait, középületeit stb. 
A leírások szakszerűsége elárulja, hogy a szerzők művészileg képzett szemmel 
nézték e műemlékeket. Főleg az „öreg" templom és bencés templom érdemel 
szakszerűség szempontjából figyelmet. A harmadik rész Pápa környékét ismer-
teti és 19 pápavidéki kirándulás pontos út leírását adja . 

Sokak balhiedelmét oszlat ja el a könyv vallási s tat iszt ikája. A nem egy-
szer Dunántúl református fészkének nevezett városban a lakosság 65.5%-a ka-
tolikus, a reformátusok 12.5%, az evangélikusok 9,9%, a zsidók 12%-át teszfk a 
lakosságnak, 

A csinos színes fedőlappal és több képpel díszített kalauz értékét az it t-ott 
előforduló elírás nem csökkenti. Kár azonban, hogy a könyvhöz csatolt városi 
térkép nem tünteti fel minden utca nevét. Ez is hozzájárult volna a könyv tel-
jességéhez. 



Néprajz. 
Hanns Koren: Volkskunde als gläubige Wissenschaft (— Texte und Arbeiten 

zur religiösen Volkskunde. Herausgegeben vom Salzburger Institut für religiöse 
Volkskunde, unter Leitung von Dr. Hanns Koren. Band 1). Salzburg—Leipzig, 
1936. Anton Pustet . 8°, 75 lap. Ára fűzve 4.20, kötve 5.25 Schilling. 

Hanns Koren jelen könyvében a vallási néprajzot iparkodik beleágyazni a 
most szerveződő salzburgi katol ikus egyetem és ál talában a katolikus egyetemek 
programmjába. A közölt három tanulmány közül az elsőben (Volkstum, Volks-
kunde und katholische Universität) azt fejtegeti , hogy amiként a teológia felül-
ről jövő világossága á that ja , rendezi és megtermékenyíti a tudás minden terü-
letét, úgy a népra jz alulról azt a természetes népi alapot a d j a meg a szak-
tudománynak, amin minden felépül. Viszont a népről szóló tudomány csak ak-
kor tel jesí thet i jól a hivatását , ha nem hanyagol ja el tárgykörének egyik ágát 
sem és ha iparkodik bennük megtalálni az isteni szikrát, a felfelé utaló mozza-
natot, A második tanulmányban (Religiöse Volkskunde) elkülöníti Koren a val-
lási néprajzot a népra jz egyéb ágaitól, kiemeli annak önálló, a népi élet minden 
mozzanatára ki ter jeszkedő voltát, jellemzi tárgykörét , módszerét és utal jövendő 
feladataira. A sok fölvetett termékeny gondolat közül itt csak a népi imák gyűj-
tésének ésí feldolgozásának a fontosságát emeljük ki. Egy rendszeres, minden 
korra és néposztályra k i te r jedő népi ímagyüjtemény többet mond a nép lelki 
világáról, mint a legszebb és leggazdagabb népköltési gyűjtemények. A salzburgi 
egyetem vallási néprajz i intézetének gyűj teménye alig két év a la t t 800 kéziratos, 
1200 nyomtatot t népi imát és 300 népi imakönyvet tudott megszerezni. Hogy 
mennyire belevilágít ez az ónémet könyörgésektől, a misztika sejtelmesen lán-
goló és a barokk cikornyás imádságaitól a jelenkor keresetlen röpimáiig t e r j edő 
anyag a néplélek mélységeibe, az eléggé nyilvánvaló. A harmadik tanulmány 
(Volksbildungsaufgaben einer katolischen Universität) fölveti a művelt felsőbb 
réteg és a nép között tátongó szakadék nagy kérdését és a katol ikus egyetem 
szerepét e kérdés megoldásában. Külön tanszéket kíván Korén az egyetemen a 
népművelésnek, mely tanszék a többivel, de főként a néprajzival együtt olymó-
don közölhetné a katolikus tudás egyetemét a hallgatókkal, hogy azokból hiva-
tott népvezetők és avatott népművelők válnának, A tanmenet ú t j a még nem 
eléggé világos, csak a kezdete az, de megvan a remény, hogy néhány kísérlet 
után sikerül majd megtalálni a népművelés helyes módjá t a katol ikus egyetem 
keretében, Dr. Karsai Géza. 

Nevelés. 
Gáspár Pál: Éljen a vakáció! Budapest , 1936. 91 1. 
Az i f jú lelkéért aggódó pedagógus szeretettel megírt könyvét kapjuk Gás-

pár munkájában. 23 fejezetben a Te Deum-tól a Veni Sancte-ig fe l tár ja a va-
káció veszedelmeit és rámuta t a helyesen, tervszerűen kidolgozott vakáció fon-
tosságára. A napirend, A vakáció és a könyvek, A vakáció és a sportolás, A 
vallásosság és a v a k á c i ó . . . c. fejezetei igen segítenek a latin közmondás meg-
valósításában: Otiare, quo melius labores, mert helyesen jegyzi meg a szerző, 
a vakáció nem a tétlenség ideje, „hanem a cselekvés iskolája". Szeretettel a j án l -
juk mindazoknak, akik a vakáció idején is törődnek és gondjuk van a vezetésre 
és i rányításra szoruló fiatal lélekkel, — ks. 

P. Pál: Éviké. Budapest , 1936. Korda r. t. 58 1. 
Az elkényeztetett Éviké játékai között is unatkozik. Jóságos nagymamája 

elmeséli neki a sa já t gyermekkorát azzal a lélekreható közvetlenséggel, ahogyan 
csak galambfehérhajú nagymamák tudnak unokáiknak mesélni. Éviké lelkét is 
meghódítja a szívjóság: megváltozik és derék, jó kislány lesz belőle. 

Fogékony gyermeklelkek számára sok örömet rejteget ez a kis könyvecske: 
gyönyörködteti és észrevétlenül is neveli őket. 



RENDI HÍREK. 

Megjelent Szt. Benedek családjának egyetemes névtára, mely 
a rend jelenlegi helyzetét név és szám szerint mutatja s különféle 
kimutatásokban számol be a rend széleskörű tevékenységéről. 

1935-ben a rendben 10.356 szerzetes él, A gyarapodás az 1930-i 
állapotokhoz viszonyítva 1286 (14%), Ha hozzávesszük a 16,421 ben-
cés apácát, a bencés család összesen 22,777 tagot számlál. 14 kon-
gregációból áll a rend, a kasszínói, az angol, magyar, svájci, bajor, 
brazíliai, francia, amerikai kasszínói, beuroni, svájci amerikai, kasz-
színói a príma observantia, osztrák, ottilieni és belga kongregáció-
ból, Ezekhez járul még öt kolostor, amely egyik kongregációhoz sem 
tartozik: a Szt, Jeromos Rómában, a cseh Brevnov, Braunau, Raígern 
s a svájci Corbiere, 

A kongregációk, főleg az ottilieni, beuroni és az amerikai kasz-
szinóí kongregációk gyarapodása mellett a magyar kongregáció is ki-
veszi a maga részét, 1930 óta létszáma 258-ról 282-re rúgott, tehát a 
gyarapodás 24. 

Űj alapítások is vannak, a Szt. Jeromos-apátság Rómában, a 
ndandai nullíus-apátság (Tanganyika), az amayi perjelség, Xav. Szt. 
Ferenc kolostora a Bahamaszigeteken, Worthban, Edínburgban s két 
kolostor Braziliában, 

A rend működési tere főleg az iskolák és a lelkipásztorkodás. A 
rend 661 plébániát, 143 missiósállomást és 192 közép- és főiskolát 
lát el, A rendi iskolákat 22.840 tanuló látogatja. A tanulók számát 
tekintve a magyar kongregáció mindjárt az amerikai után követke-
zik 3415 tanulóval. A rend sokoldalú tevékenységéről, irodalmi mun-
kásságáról évi Annales számol be. A vatikáni sajtókiállításon a ben-
cések irodalmi működése előkelő helyet foglalt el. Az egyetemes 
rend feje jelenleg v, Stotzingen Fidél prímásapát. Van két bíbornoka: 
Serédi Jusztiniáin, Magyarország hercegprímása és Schuster Ilde-
fonz, Milánó érseke, négy érseke, 12 püspöke és apostoli helynöke, 
12 egyházmegyés nullius apátsága (Monte Cassino, a Szt, Pál-
apátság Rómában, Pannonhalma, Cava, Montevergíne, Üj-Nursia 
Ausztráliában, Einsiedeln, Belmont Angliában, Subiaco, Münster Ka-
nadában, Peramího (Tanganyika), Ndanda (Tanganyika), 125 apátja, 
két apostoli prefektusa (Transvaal és Yenki), 25 lemondott és 16 cím-
zetes apátja, 

A bencés apácák közt ott szerepel a tiszaújfalui (Pest m.) zárda 
11 nővérrel, 8 újoncnővel, 90 növendékkel. Házuk van már Buda-
pesten (VIII. Máría-u, 7.) és Csépán (Szolnok m.). 



A mexikói bencések, akik 1901 óta működnek két kolostoruk-
ban, eddig zavartalanul fejtik ki tapintatos, buzgó lelkipásztori mű-
ködésüket, Sokszor szinte katakomba! rejtőzködések közt s mindig 
polgári ruhában gondozzák 30,000 hívüket. 

Az egykori angol salmestonei perjelséget, melyenk kápolnája 
1326-ból való, mostani nemkatolikus birtokosa visszaadta a bencé-
seknek. 

Az oelbergí anglikán rendi közösség visszatért a kat. egyházba 
s rendi életét Szt. Benedek szabályai szerint folytatja tovább. 

A veszprémi püspök meleghangú levélben méltatta Meszlényi 
Lambertnek, volt csácsbozsokí plébánosnak és tanfelügyelőnek ér-
demes munkásságát, akit a főapát úr a rendi főpénztár kezelésével 
bízott meg. 

A Le Grand Illustré Catholique-ben Szalay Jeromos tollából 
tanulmány jelent meg Pannonhalmáról, melyet szép felvételek díszí-
tenek. 

Bencés perjelség Japánban. A beuroni főapátság négy évvel ez-
előtt két bencést küldött ki Japánba azzal a megbízatással, hogy 
ott alapítsanak monostort. . , P. Bernát és P. Hildebrand megtanul-
ták a japán nyelvet és Chigasakiban, Karagava tartományban, Tokió-
tól nem messze megépítették a gyönyörű fekvésű, tengerre néző mo-
nostort, Február 25-én szentelte fel Chambon, Tokió érseke a per-
jelség rangjára emelt monostort, melynek jelenleg 6 felszentelt és 
5 laikus testvér tagja van. Mind németek. Céljuk a bencés kultúra 
terjesztése imával és munkával, A nagy művészi érzékkel megáldott 
japán nép szeretettel karolta fel őket, főleg a beuroni művészet és a 
szép liturgikus élet ragadta meg lelküket. Örömmel látjuk, hogy egy 
új bencés kultúrközpont van Japánban kialakulóban. 

Május 20—22-én fővárosi urak tartottak lelkigyakorlatot Bárczy 
István ny. főpolgármesterrel élükön Pannonhalmán Dr, Strommer 
Viktorin tihanyi apátúr vezetésével, július elején pedig a Kúria 
bírái tartották meg szokásos évi lelkigyakorlatukat Dr. Kühár Flóris 
vezetésével. 

Kőszeg szab, kir, m, város és a kőszegi szentbenedekrendi kat. 
Ferenc József gimnázium nagyszabású Liszt Ferenc jubiláris hang-
versenyt tartott. 

A szegedi Ferenc József tudományegyetem rektora az 1936/37-es 
tanévre elévülhetetlen érdemű rendtörténetírónk, főiskolánk volt ta-
nára Dr, Erdélyi László, a bölcsészettudományi kar nyilvános ren-
des tanára lett, dékán pedig kiváló filozófusunk, Dr, Várkonyí Hil-
debrand. 

Dr. Serédi Jusztíníán bíbornok-hercegprímást az oxfordi egye-
tem a jogi kar javaslatára jún. 24-én díszdoktorrá avatta. Az oxfordi 
egyetem Angolország legnagyobb és legrégibb egyeteme, amelyet a 



XII, században alapítottak. Leghíresebb tanárai a középkorban Bacon 
Roger és Duns Scotus voltak. 

XI. Pius pápa a tudós P. Albareda Anzelm monserrati spanyol 
bencést nevezte ki a vatikáni könyvtár prefektusának. 

Dr. Macher Emánuel nagyradai plébánost 10 éves plébánosi ju-
bileuma alkalmával a község képviselőtestülete a hitélet terén, haza-
fias és kulturális téren kifejtett munkásságáért a község díszpolgá-
rává választotta. 

Dr. Koller Pius, az Angliában dolgozó kiváló bencés átöröklés-
kutató, júl. 5-én előadást tartott Liszt Ferencről az edinburgi rá-
dióban. 

Laikus bencés szerzet alakul. 1933 nyarán különféle folyóira-
tokban monostoralapítási tervezet jelent meg, mely szerint a szer-
zetesek Szt, Benedek regulája alapján állva az ősi szerzetesekhez 
s a mai keleti szerzetesekhez hasonlóan csak kivételesen lennének 
papok. Foglalkozásuk a liturgikus istentiszteleten kívül az ,imádkoz-
zál és dolgozzál" alapelve szerint a szellemi és testi munka a kert-
ben, mezőn, gazdaságban. Otthonra talál az új lelki közösségben 
minden értékes és egészséges újítás, amit napjaink életreformmoz-
galma ajánl, bensőséges kapcsolatban az igazi őskeresztény gondol-
kozással, egészséges aszkézissel, amely a test és lélek szükségleteit 
egyformán számításba veszi. 

Már minden előkészület megvan. Az anyagi alap is biztosítva 
van. Isten segítségével még ebben az évben, vagy 1937 elején Auszt-
ria egyik kedves zugában, távol a világ zajától egészen szerény for-
mában a szent regula lehetőleg pontos megvalósításával megindul 
az új vita communis, az új szent közösség. Érdeklődni lehet Dr. 
Herbert H, Líchtensternnél, Wien, I. Universität. 

A spanyol országégéssel kapcsolatban a spanyol nemzeti szen-
télyt, a montserratí apátság lakóit július 21-én elűzték s az apátsá-
got a kommunisták foglalták le. Az atyák közül 30 Itáliába mene-
kült, Franciaország vonakodott őket befogadni s a római S. Ansel-
moban találtak testvéri fogadtatásra, ketten Ettálban vannak- 60 
fogságba került, 30-at pedig agyonlőttek. Az aragóniai El Puego ben-
cés monostorban 25 bencést gyilkoltak meg. Véres betűkkel íródott 
be nevük az örök élet könyvébe. Legközelebbi számunkban részlete-
sebb beszámolót adunk a bencések véres napjairól. 

Az 1000 éves íiechtí apátság új apátja P. Grauss Albert lett. 
A Kufstein melletti kis tiroli falucskát, Thíerseet, sok látogató s 

köztük számos idegen kereste fel a nyár folyamán. Nem annyira a 
vidék szépsége és az égbe nyúló havasok, hanem inkább a nagysze-
rűen megrendezett Passíonspíelek tették híressé a kis tiroli falucs-
kát. A játékok fővédnökségét Míklas elnök, Schuschnig kancellár és 
Initzer bécsi bíboros-érsek vállalták. Számunkra azért jelent külön 



örömöt a thiersee-i passiójáték, mert a szerző az Ausztriában „der 
Seitenstettene Dichtermönch" néven ismert dr. Reimer Jakab a 
salzburgi bencés főapátság mostani apátja. Szentmise vezeti be a 4 
óra hosszáig tartó előadást, a melynek folyamán a világ teremtésé-
től a Kálváriáig szebbnél-szebb képekben jelenik meg a világtörté-
nelem legnagyobb drámája. A nyelv szépsége, egyszerűsége és fön-
sége, az egyes szerepek igazi átélése, de különösen a bámulatos ér-
zékkel megalkotott tömeg- és gyermek jelenetek (hegyi beszéd, be-
vonulás Jeruzsálembe, Jézus elítélése) kitörölhetetlen emléket hagy-
nak az ember lelkében. Hisszük, hogy a salzburgi főapát munkája is 
segíteni fogja az osztrák katolicizmus újjászületését, 

Szept. 27-én avatták fel Győrszentmártonban a Szent Márton* 
szeretetházat, melyet a főapátság, az állam és a község költségén 
állítottak fel s melynek fenntartását a főapátság vállalta, A 15 sze-
mélyre épült házban a gondnok családján kívül 10 személy nyert 
elhelyezést és teljes ellátást, 10 pedig ebédet, A maradékot az át-
menő szegények kapják meg. Bárcsak minden faluban ilyen szépen 
rendeződnék a szegényügy nehéz kérdése. 

Landersdorfer Simon scheyerni apátot, akit Pannonhalmához 
meleg barátság fűz, a Szentatya passaui püspöknek nevezte ki. Az 
ősi magyar vonatkozásokban gazdag püspökség élén, Piligrim utód-
jaként nagy örömmel üdvözöljük a magyar bencés kongregáció ki-
váló barátját. 

Obiátus- és obláta szövetségeinknek. 

Minden évben az iskolai év elején szoktam megjelölni azokat az 
irányokat, amelyekbe egy-egy év munkáját beállítjuk, hogy így mi-
nél egységesebb legyen a munkánk és ebben az egységben találjunk 
nagy erőt a nagy cél elérésére, vagyis Szent Benedek Atyánk tisz-
teletének terjesztése által dolgozzunk a magunk és mások lelkének 
megszentelésén. 

A mult tanévben felhívtam a figyelmet Szent Mór püspökké 
szentelésének 900 éves évfordulójára. Most, amidőn e sorok megje-
lenése után következő napokban ünnepeljük ünnepét, arra kérem a 
Testvéreket, olvassák el a P, Sz.-ben róla megjelent cikkeket és így 
lelkíolvasmányunk végzésével erősítsük magunkban a szeretetet és 
tiszteletet iránta, aki az elsők között volt a magyar szerzetes szentek 
között. Nagyon kedves volna, ha az egyes szövetségek október folya-
mán vagy ha ez már nem lehetséges, még ebben a polgári évben kis 
családias ünnepéllyel hódolnának neki, akinek nem volt könnyű a 
még Istennek nem teljesen meghódolt magyarságban szentül élni és 
halni. 

Az idei nagygyűlésen lépett fel először az oblátusintézmény a 
maga egészében, amikor is a nagygyűléssel kapcsolatban volt első 



közös gyűlése. Mire e sorokat olvassák a Szövetségek tagjai, már el-
hangzottak Budapesten a szavak, amelyekkel a központi igazgató az 
együttes munka elősegítésére megjelölte a segítőeszközöket, most 
csak egészen általánosan kérem a Testvérektől, hogy segítsenek a 
központnak célul kitűzött munkájában és ezzel ebben az évben erő-
sítsük meg az együvé tartozás tudatát. Fontosnak tartom ezt több-
féle szempontból, most csak ezt az egyet hangsúlyozom; a magyar 
viszonyoknak megfelelően kiadott főapáti rendelet szellemében já-
runk el, amidőn engedelmes lélekkel ébren tartjuk az egység szelle-
mét. Legyen ennek a munkaévnek egyik feladata ez: Dolgozzunk az 
egység tudatának ápolásáért. 

Az országos katolikus nagygyűlés alapgondolata a falvak lelki 
életének felvirágoztatása. Ebben az egész országra szóló munkában a 
mi szövetségeinknek is részt kell venniök. Aki figyelemmel kíséri a 
Szövetségek működésének ismertetését, látja, hogy milyen nehezen 
megy a falvakban az oblátus intézmény megszervezése. Azt szok-
ták mondani, hogy a neve nagyon nehézkes és jobb volna ma-
gyar névvel állni a nyilvánosság elé. Ezzel szemben van az a 
tény, hogy kongregáció a falvakban is tud dolgozni idegenből vett 
névvel is. Hogy pedig nem is kísérletezünk magyar szóval, azért van, 
mert nehéz volna megfelelő magyar szót használni és mert kezdettől 
fogva így ismerik mindenfelé, ahol bencések vannak. Olyan nehézsé-
get is hallottam, hogy nem tud kifelé mutatni. De hogy ez mennyire 
nem így van, mutatják azok a beszámolók, amelyek az egyes szövet-
ségek évi munkáját ismertetik és amelyeket e helyen szoktam közölni 
a Szövetségekkel. Az lehetne a munkánk, hogy a falvakban is igyek-
szünk előmozdítani a Szövetség megalakítását. Nem azért, hogy új 
egyesületet alakítsunk, hanem azért, hogy a lelkek megszentelésén 
dolgozzunk. Éppen ezért szeretném ebben a munkában kikötni, hogy 
ahol már több egyesület van, amelyeknek célkitűzése megegyezik a 
miénkkel, ott legfeljebb a központhoz csatlakozó tagok megnyerésé-
ről lehetne szó, akik azután a maguk lelkének megszentelésén dol-
goznának csendben és azután lépnének segítőtársul a lelkipásztorok-
nak nagy munkájába az actio catholíca működésében. Ahol pedig 
nincsen, vagy nem él olyan katolikus vallásos egyesület, amelynek 
célkitűzése egy a miénkkel, ott tagok megnyerésével indítsuk meg a 
munkát és ezen tagok buzgólkodását használjuk fel a szövetségek 
megalakítására. 

Dolgozzunk azután az alázatosság lelkületéért. Mikor elmélye-
dünk Szent Atyánk szellemében és amikor munkánk közben látjuk 
a sikert vagy talán az ellene felmerülő nehézségeket: alázatos lélek-
kel dolgozzunk tovább, mert nagyon jól tudjuk, hogy az Isten csak 
az alázatos lelkülettel végzett munkát áldja meg. A hiúságból végzett 
munka elveszi jutalmát itt a földön, de az Ür kimondhatatlan nagy 
jutalma lesz azokon, akik csendben, alázatos lélekkel dolgoznak a 
maguk és mások lelkének tökéletesítésén. 



HALOTTUNK. 

Stan its Fulgent Ágoston. 

Született 1868. jan, 25-én Kismartonban, pappá szentelték 1893. 
júl. 6-án. 1893—94-ben a budapesti egyetemen tanuló növendékek 
praefectusa, 1897—1907-ig tanár Pápán, majd 1907—1920-ig Sop-
ronban, 1920—29-ig a polgári iskola igazgatója és hitoktatója Cell-
dömölkön, 1929—34-ig alperjel is, 1934-től alperjel egészen 1936. 
jún. 4-én a szombathelyi kórházban bekövetkezett haláláig. 

Mélyen vallásos lélek, eleven hitéletet élő, példás pap és szer-
zetes volt mindhalálig. Mint tanárt és embert a szigorú kötelességtel-
jesítés jellemezte. Beosztott élete nemes értelemben vett életművé-
szet volt. Mindig jutott ideje szentségímádásra, a keresztúti ájtatos-
ságra, a szentolvasóra, de a jóbarátok látogatására, nemes szórako-
zásokra is. Fellépésében keménynek, határozottnak látszott, szigorú-
nak mutatkozott, pedig jószívű volt tanítványaival szemben s tudott 
igen kedélyes is lenni köztük. Sokat adott az úri modor fejlesztésére. 
S szinte türelmetlen volt pontosságában. Élete végén súlyos baját 
Istenbe vetett türelemmel viselte. A kifogástalan életű pap, soha 
senkit nem bántó rendtárs, lelkiismeretes tanár emlékét őrizni fog-
ják rendtársai, tanítványai és ismerősei szívükben. Irodalmi műkö-
dését a Dunántúli Hírlapban és a Pápa és Vidéké-ben fejtette ki és 
a Szt. Gellért folyóiratban maradt 20 prédikációja. 

Sárkány Nyomda R.-T. Budapest; VI., Horn Ede-utca 9. Tel.: 1—221—90. 
Igazgatók: Dr. Wessely Antal és Wessely József. 



Balatonfüred Gyógyfürdő 
és Éghajlat i Gyógyintézet 

Egész évben nyitva ! 
Természetes szénsavas fürdői a gyenge, beteg szívnek legkiválóbb gyógylényezői. 

Az Erzsébetszanatóriumban nemcsak gyógykezelésre szorulók, hanem üdülő, 
pihenő vendégek is nyerhetnek elhelyezést, akik csak a rendes szállodai 
árat fizetik. Központi fűtés, hideg-meleg folyóvíz, lift a fürdőbe is. — 
Szobák 5 pengőtől. 

A Grand-Hotelben, Ipoly udvarban hideg-meleg folyóvíz. Szobák 3 pengőtől. 
A Stefánia udvarban szobák 2.50 pengőtől. 
A főszezonon kívül 20%o engedmény, két hétnél hosszabb tartózkodásnál 30°/o. 
Étkezési napi penzióárak : a szanatóriumban 4.40-től, a vendéglőkben 3.30-tól. 
Szénsavas fürdők a főszezonban 3 P, az elő- és utószezonban 2.50 P, a fürdő-

igazgatósági szállodák vendégei részére 50 fillér kedvezmény, október 
1-től április 15-ig 2 P. 

Balatonfüred fürdőigazgatósága készséggel szolgál mindenkor felvilágosítással. 



SVÁJCI ÓRÁS # ÓRA KÜLÖN. 
LEGESSÉGEK ÁLLANDÓ RAK-
TÁRA. NAGY JA¥STáHÜMELY 

B U D A P E S T , I V . K E R . 

A P P O N Y I T É R 5 . 
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j T O R O X T Á L I 
I S Z A K Ü Z L E T ' I 

1 g — s 

B E L V Á K O S I S ^ Ő X Y E G I I Í Z | 

B U D I P E S T , I V . K Á R O L Y - K R T 3 8 . | 
J • T e l e f o n ; 1 - 8 8 8 - 9 4 . = 
I Rendek, zárdák, intézmények szállítója. | 
— - 2 

I O Í j T Á R S Z Ő H Ï E Ó E K . | 

j K Ó k l S K I I T Ó I í ( 
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S Z É N Á S Y B É L A 
LEYÉLPAPIRÁfcUHÁZA ÉS NYOMDAI NÜINTÉZETE 

BUDAPEST, IV., FERENCIEK-TERE 9. SZ. 

A SZENÁSY-FELE T A K Á R E K I R O N O K , 
E L I S M E R T E N Á L E G J O B B Á K 

S c h e r z i n g ^ e r - n é i 
I X . , R á d a y - u . 1 1 - 1 3 

T e l e f o n : 1 -873-97 
A l a p í t v a : 1896 

m i n d e n t egy h e l y e n 
l e g j o b b a n é s l e g o l c s ó b b a n 
v á s á r o l h a t . \ a y v v á l a s z t é k : 

Uri-, női divat, harisnyák, kesztyűk, selymek, 
vásznak, szabó-kel lékek. Bélés- , rövidáruk, 
szövetek, intézeti cikkek. Diva tgomb, csatt, 
csipkék, h imzések. K é s z n ő i - s f é r f i f e h é r n e m ű . 



M A J O R J Á N O S 
V A S K E R E S K E D É S E 

B U D A P E S T , VIII., RÁKÓCZ1-ÚT 5 9 . 
Nagy raktár elsőrendű háztartási cikkekben 
K Á L Y H Á K , T Ű Z H E L Y E K , E D É N Y E K 
A L P A C C A E V Ő E S Z K Ö Z Ö K B E N 

K rnág ma kér jen 
^ m i n t á k a t 

rv, PBOMA5ZKA OTTOKÁR-U Ö-
«CYETÊMItemplomnál 

S Z É í V Á S Y G Y U L A 
Női é s férfi d i v a t k e l m e ú j d o n s á g o k , 

s e l y m e k , b á r s o n y o k ~ 

Budapest, IV., Kristóf-tér 4 (a Szervita-tér s a r k á n ) 

I n t é z e t e k szá l l í tó ja 



Vásároljunk mindenf egy helyen ; 

az ország legnagyobb keresz-

tény üzletében ! 

Nagykovácsy Milenkó 
t e x t i l - , r u h á z a t i - , s z ő n y e g - és c i p ő ü z l e t e 

IV., Petőfi Sándor-utca 3. sz. 

IV., Városház - utca 1-3-5 sz. 

Fiókok: VIII., József-körút 53 

XI., Horthy Miklós-út 39. sz. 

Töltőtollak, Ecker - takarékirónok 
íróasztali márvány töltőtoll-állványok 

P 3.50-től kezdve 

N é v - a l á í r á s d í j t a l a n b e v é s é s e 
PARKER, MONTBLANC, WATERMAN, ASTORIA, ÓSMIA, MATADOR, 

MELBI, LUXOR, STEFÁNIA STB. MÁRKÁS TÖLTŐTOLLAK 
ARANYTOLLAK 3.50-től 

Mellék utca Szolid árak ! 

Budapest, VIIL, Vas-u, 12 ECKER KÁLMÁN 
Kath. „Összetartás" cég 



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 i n t é z e t é v e l szemben T E L . ' . 1 - 8 3 3 - 5 9 

CÄOC0O 
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 

! PALKA JÓZSEF | 
^ M a g y a r o r s z á g e z ü s í k o s z o r ú s m e s t e r é n e k ^ 
^ 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 5 9 . | 
I TELEFON: 1-302.-2Ö. ALAPÍTVA 1Ö94. I 
S 1912.-ben „Pro e c c l e s l a eí Poníifice" p á p a i a r a n y é r d e m -
^ • 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. | 

Ciánozás bizalmi munka, 
Eredményes fé reg i r t ása ima t t ö b b nagy 
katho l ikus in tézet is garantá l ja . 

Ciánoztasson Nemes J ó z s e f céggel 
Vidékre is Budapest , V., L i p ó t - k o r ú t 9. sz. 
olcsó árak. Telefon : 1-281-73. Alapítva 1904. 



O R G O N A G Y A R 

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

C&O 

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

mérsékelt árban. 

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

I V . , V Á C I - U . 4 1 

Alapítási év: 1863 
+ 

M a g y a r o r s z á g l e g -
régibb templom-

berendező é s 
z á s z l ó k é s z í t ő 

vál la lata 

Miseruhák, pluvialék, 
s z e n t s é g t a r t ó k , 
ke 1 yhek , 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 Á M 



SGïr* Ügyeljen a keresztnévre ! ! ! 

„PRO ECCLESiÁ ET PONTIFICE" pópai érdemkereszt tulajdonosa 

MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
HARANG- ÉS ÉRCÖNTŐDE, HARANGFELSZERELÉSGYÁRA 

BUDAPEST, VI., PETHEHÁZY-UTCA 78. SZ. 
Frangepán-utca T e l e f o n : 

2-913-53 Kitüntetve mellett 

Párizsi 
vifág 

kiállításon 
dísz 

oklevéllel, 
8 nagy 

arany 
és 1 nagy 

ezüst 
éremmel, 

több 
állami 
dísz 

oklevéllel. 

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

Számtalan 
egyházi 
elismerő 

levél. 



VINCZE JÁNOS 
K A L A P O S M E S T E R SZAKÜZLETE 

GYŐR, DEÁK FERENC-U. 8. 

T E L E F O M : 8 3 1 

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

Legjobb és legolcsóbb 

s S C A L D E M O M I é s T Á R S A 
l á t s z e r é s z e k Bu«las>cst' Vörösmarty-tér 1. 

i Tel.: 1-811-48 (Haas-palota) Alapít. 1819 
Ajánlunk legjobb minőségű pápaszemeket , orrcsíp- §£ 
tetőket és lorgnetteket Zeiss-punktá! Ultrasin üve- j ) 
gekkel Különleges pápaszemek orvosi előírás sze- n 
rint pontosan készítve. Hő- és lázmérők, aneroid H 
barométerek. Bor-, pálinka- és te mérők. Fényké- y 
pészeti készülékek és cikkek nagy választékban. 

' ^^ r>iu»tf int ni Iliaiillllcnill tlicillltl titdt tliatlfUltsitli lliiMlllttiialllliiiilUlitiiflIltJUlllliiiilf llliiillllii nil il»tif limn 11 lliiiillll n iití llniilll lm fal tlitiililliaiill Itmifi^^ 

j À MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ í 

1 RÓMA MÉRLEGÉN \ 
j ""Dr. VANYÓ TIHAMÉR 

1 P Ü S P Ö K I JELENTÉSEK | 
I À BÉCSI NUNCIUSOK JELENTÉSEI | 
^ni'11*'!!!!!11'!!!!1*1*!!!!*1'«!! (•»•••ltH>,,''lt H,,,>Illi>,®,HI»,iai<ll*"H<lil*i,,*l'IIi" II |l*"> HIIIÍMTlU.11 "•> H|I •*»• IUI»"*«l|fl"'"»l| [Kii Jlllfll111 HÎ̂ ^ 



A Magy. Tud. Akadémia támogatásával 

m o s t j e l e n t m e g 

Dr. Csóka J. Lajos: 

M á r i a T e r é z i a i s k o l a -
r e t f o r m j a és K o l l á r A i l á i i i 

Á R A : 

a P a n n o n h a l m i S z e m l e k i adóh i va ta l ában 5 P. 

SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK. 
Die deutsche Thomas-Aus'gabe. B. 29, Die Sakramente. Taufe und Firmung, Pustet. 

Salzburg. 
Dr. Csekey—Dr. Diósi: „Hírhedett zenésze a világnak". Egykorú versek Liszt 

Ferenchez, Szeged, 1936. 1.20 P. 
Rankl—Schmidt—Vértes: Gizella, Magyarország első királynéja, Szent István hit-

vese, 14 képpel, Székesfehérvár, 1935. 
Dr, Fábián Gáspár: Nagy magyar építőművészek, 18. arcképpel. Bp., 1936, 
Városi Is tván: Vérzik a harangok nyelve. „Magyar Sión" könyvek. Es'ztergom, 1936. 
Dr. Nízsalovszky Endre: A család a magyar jogban. Mp. Szent. István Társulat, 
Trikál József : Az új nemzedék lelkisége. Bp,, 1936, Szet. István Társulat. 
Brentano—Kertész: A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése Emmerich Katalin 

látomásai Szerint. Bp. Szt. István Társulat . 
Dr. Tordaí Ányos: Rózsáskert . Szavalókönyv a kat. vallásos költészet java termé-

keiből. 2. kiadás. Bp. Szt. István Társulat . 
Dr. vitéz Házi Jenő: A németség szerepe Sopron 2000 éves történelmében. Sopron. 
— — Négy év múlva ünnepli Sopron alapítás'ának 2000. évfordulóját. Sopron, 

1936. 
Karl Gustav Feilerer: Das deutsche Kirchenlied im Ausland. Aschendorff. Mün-

ster i, W, 
Rónai László: A Délamerikai Magyarujság naptára az 1936. évre. S. Paulo. 
Szunyogh Xav. Ferenc: Az áldott nyomában. Szt. Benedek teljes családjának 

szent tagjai. Liturgikus Titkárság. Bp. Füzetenként 1 P. 
Pohl Sándor dr,: Felhőkarcolók közt — magyar portákon. Vác, 1936. Ára 1 P. 

Sárkány Nyomda R. T. Budapest, VI., Horn Ede-utca 9. 



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

doktorátusi értekezései 1926-tól 

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

Pannonhalma, 1928. — — — — — — — — — 2 P 
3. Herczegh Frigyes: Sopron vármegye a Hunyadiak korában. 

Pannonhalma, 1928. — — — — — — — — — 3 P 
4. Vanyó Tihamér: A katolikus restauráció Nyugatmagyar or-

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

ódaköltészetében ( = N é m e t Philologiai Dolgozatok XXXVII. 
sz.) Budapest, 1928. — — — — — — — — — 3 P 

6. Nagy K, Amadé: A Zala-Sárvíz csatorna szögének földtani 
viszonyai. Pannonhalma, 1928, — — — — — — — I P 

7. Csóka Lajos: Sopron vármegye katolikus egyházi és tanügyi 
viszonyai III. Károly és Mária Terézia korában. Pannon-
halma, 1929, — — — — — — — — — — — 3 P 

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

9. Brunner Emőd: A francia felvilágosodás és a magyar kato-
likus hitvédelem. (^Bibl io thèque de l 'Institut Français à 
l 'Université de Budapest, 14. sz,) Pannonhalma, 1930, — 3 P 

10, Monsberger R. Ulrik: A hazai német naptárirodalom törté-
nete 1821-ig. ( = N é m e t Philologiai Dolgozatok XLVI, sz,) 
Budapest, 1931, — — — — — — — — — — 2 P 

11, Kelemen Atanáz: Keresztély Ágost herceg katolikus restau-
rációs tevékenysége a győri egyházmegyében. 1931. — — 3 P 

12, Jámbor Mike: Prohászka Ottokár természetszemlélete. Pan-
nonhalma, 1932. — — — — — — — — — — 2 P 

13, Piszker Olivér: Barokk világ Győr egyházmegy ében Zichy 
Ferenc gróf püspöksége alatt (1743—1783.). Pannonhalma, 
1933, — — — — — — — — — — — — 2 P 

14, Tardos Vida: Térgörbék szinguláris pontjairól. (Közlemények 
a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Mathematikai 
Szemináriumából, IX, f,) Pannonhalma, 1934, — — — 3 P 

15, Juhász Gergely: Klopstock magyar utókora. (Minerva-könyv-
tár, XLVIII.) Budapest, 1935. — — — — — — — 2 P 

16, Nemes Vazul: Tertullianus görög műveltsége. Pannonhalma, 
1935. — — — — — — — — — _ _ _ 2 P 

17, János i Gyula: Barokk hitélet Magyarországon a XVIII. sz. 
közepén a jezsuiták működése nyomán. Pannonhalma, 1935 3 P 

18, Kelemen Szulpíc: Újabb vizsgálatok a szénmonoxid molekula 
IV. pozitív sávrendszeréről. Pannonhalma, 1936. — — — 2 P 

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



STIMMEN AUS PANNONHALMA. 
ELFTER JAHRGANG. Heft 4. 15. Oktober 1936. 
Hauptschriftleiter: P. Dr. Viktorin Strommer. Schriftleiter: P. Dr. 
Ernő Mihályi — Katholische Zeitschrift für Geistesleben und Kultur. 
— Herausgegeben von der Benediktiner-Erzabtei Pannonhalma. — 
Erscheint jährlich fünfmal. Schriftleitung und Verlag: Pannonhalma, 
Győr vármegye, Ungarn. — Bezugspreise: Das einzelne Heft 1.50 

Pengő, Jahrespreis 6 Pengő. 

INHALT. 
Aufsätze. P. Dr. Flóris Kiihár: Der hl. Maurus als „puer scholasticus" von Pannon-

halma. — P. Dr. Xavér Szunyogh; Die Seele der hl. Messe. — P, Kamill 
Borbély: Die faschistische Erziehung der italienischen Jugend. — P, Dr. 
Barnabás Holenda: Das innere Leben des Stoffes. 

Umschau. P . Dr. Cecil Bognár: Studententragödien. — P, Dr. Tihamér Vanyó: 
Aufschwung der ungarischen Kirchengeschichtsschreibung. — Gedeon Kollár: 
Die österreichisch-ungarischen Unterrichtsreformen im 18. Jahrhunder t . 

Besprechungen. 
Benedictina. Ordensnachrichten, — Nekrolog. 

REVUE DE PANNONHALMA. 
No, 4, le 15. octobre 1936. XI-ième Année. 

Organe catholique d'intérêt général publié par l'Archiabbaye 
bénédictine de Pannonhalma. 

Directeur: D. Dr. V. Strommer, secrétaire de rédaction: D. Dr. Ernő 
Mihályi. — Parait cinq fois par an. — Rédaction et administration: 

Pannonhalma, Győr vármegye, Hongrie. — Abonn. 6 P. par an. 

SOMMAIRE. 
Études. Dom, Florien Kühár : St. Maur, „peur scholasticus" de Pannonhalma. — 

Dom, Xavier Szunyogh: L'âme de la sainte messe. — Dom. Camille Borbély: 
L'éducation faciste de la jeunesse italienne. — Dom. Barnabé Holenda: La 
vie intérieure de la matière. 

Revue des idées et des laits. Dom. Cécil Bognár: Tragédies d'élèves. — Dom, 
Tihamér Vanyó: Le renouveau d'histoire d'Eglise de Hongrie, — Dom Gedeon 
Kollár: Reformes scolairès en Autriche-Hongrie. 

Livres. 

Benedictina. In memóriám. 

Sárkány Nyomda R. T. Budapest, VI., Horn Ede-utca 9. 
Igazgatók: Dr. Wessely Antal és Wessely József. 



PANNONHALMI 
SZ 

MEGJELENIK ÉVENKÉNT ÖTSZÖR A MAGYAR KATOLIKUS KULTÚRA ÉS A 
BENCÉS SZELLEM SZOLGÁLATÁRA 

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

T A R T A L O M . 

TANULMÁNYOK. 
Dr. RADÓ POLIKÁRP: Az etióp egyház. 
Dr. BÁNHEGYI J Ó B : Testa lkat és jellem. 
Dr. LOVAS ELEMÉR : P a n n o n h a l m a környékének őskori 

élete. 

FIGYELŐ. 
KELEMEN KRIZOSZTOM főapát : Az if júság vá laszú ton . 
Dr. SZALAY JEROMOS : A spanyolországi e semények . 
Dr. MIHÁLYI ERNŐ : Szent István jubi leuma felé. 

KÖNYVEK. 
Bölcselet. — Hi t tudomány. — Szent í rás tudomány. — Lélek-
tan. — Lelkiélet. — Liturgia. — Egyházjog. — Egyháztör té-
nelem. — Irodalom. — Történelem. — T á r s a d a l o m t u d o m á n y . 
— Művészet . — Nevelés. — Fajku ta tás . — Vegyes. 
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TANULMÁNYOK. 

Áz etióp egyház. 
Dr. Radó Polikárp. 

Talán nem lesz érdektelen, az immár végleg legyőzött Abesz-
színia kereszténységével egy-két ismertető szóval megismerkedni. A 
napilapok, egy-két riportízű, rövid lélekzetű tanulmány foglalkozott 
ugyan már e témával, de tárgyalásuk részben az elfogultság, részben 
a tájékozatlanság bélyegét viselte magán. Ezen cikkünkben a napi 
politikától teljesen menten, tárgyilagos alapon kívánunk a tárgyhoz 
szólani, még pedig a legjobb szakírók alapján. 

Nem lehet tagadni az ország többé-kevésbbé egységes jellegű 
kultúráját, amely a Kr, u. I. szd.-ban kezdődik- Az ország őslakói 
hamita fajú törzsek voltak; maradékaik most is élnek: ezekhez tar-
toznak manap is pl, a galla és falasa törzsek. Délarábiából a Kr. u, 
I, szd.-ban sémita fajú nép, az arab testvérnépe, vándorolt be, és 
Tigre tartományban országot alapított. Ez volt Akszum birodalma, 
műveltségét a hellenista Egyiptomból kölcsönözte. Ez a sémita nép, 
az etióp őse, teremtett először kultúrát Afrika északkeleti részén, A 
IV, szd.-ban már nagy egységes birodalmat találunk: Ezana „Akszum, 
a homeriták, a szabeusok és etiópok királya" volt; uralma tehát Dél-
arábiának egy részére (Szába) is kiterjedt. 

Ebben az időben veszi fel Etiópia a kereszténységet is: két szí-
riai ifjú Aedesius és Frumentius Indiából visszatérve 340 körül a 
Vörös-tenger partjára vetődik és mint rabszolga Ezana udvarába 
kerül, A királyt megnyerik a kereszténységnek és püspökért nem 
szíriai hazájukba, hanem a közelebb fekvő Egyiptomba mennek, 
Alexandriában Sz, Atanáz magát Frumentíust szenteli püspökké, A 
missziós munka sikerére jellemző, hogy 1—2 évtized múlva az etióp 
metropolitához hat suffrageneus püspök tartozik. Etiópia megtéríté-
sének története történelmileg teljesen hiteles: Rufínus egyháztörté-
netíró magától Aedesiustól hallotta és jegyezte fel (Hist, eccl. I, 9). A 
térítés azért mehetett oly könnyen, mert az országban három század 
óta úgyis már hellénista kultúra volt, és így mi sem természetesebb, 
mint hogy vallásuk átvételére is hajlamosak voltak. 

Ez a lépés azonban egyúttal döntő fontosságú lett az etióp egy-
ház további sorsára is: az ókeresztény felfogás szerint függő vi-
szonyba került az alexandriai pátriárkátussal, mert az adta első püs-
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pökét. Az egyiptomi keresztény egyház anyja lett és maradt is az 
etiópnak mind a mai napig: sőt nálánál jóval nagyobb leányát mél-
tatlan szolgaságban tartja. Az egyiptomi egyház sorsát ismerjük. 
Bár a hellenista műveltség és a kelet-római birodalom keretei között 
egyházi nyelve a görög volt, a régi egyiptomiak leszármazottai a kö-
zéjük telepedett hellének között mindig megőrizték faji gőgjüket. 
Ezek az ,,eyiptomiak" — akiket később az arak hódítók „qibt"-nek 
(aigyptos-ból) hívtak, azaz koptnak — mindig idegenkedéssel tekin-
tettek Konstantinápoly felé és a császárt sem tisztelték túlságosan. 
Az egész ,,kopt" társadalom örömmámorban úszott tehát, mikor az 
ő pátriárkájuknak, Sz. Cyrill alexandriai püspöknek vezetésével az 
efezusí egyetemes zsinat (431) Konstantinápoly pátriárkáját Nesto-
riust letette székéről és tanítását, mint eretnekséget elítélte. Mikor 
azonban a nestorianus eretnekség reakciójaképen csakhamar annak 
másik heretikus ellentéte: a monophysitizmus megszületett, ugyan 
ezek a körök makacsul hirdették, hogy Krisztus nemcsak egy sze-
mély, hanem egy természet is: ,,mia physis = egy természet" lett a 
jelszó. Húsz évvel az efezusi zsinat után a chalcedoni egyetemes zsi-
naton (451) most az alexandriai pátriárkát, Dioskurost, tették le, és 
küldték számkivetésbe. Az egyiptomi fajú népesség nem volt haj-
landó magát alávetni és véres lázadást kezdett, A harcban a császár 
a chalcedoni zsinat mellett állott; Egyiptomban a császár segítői vol-
tak a hellén fajú polgárok, akiket ezért azóta is „melkitának" nevez-
nek (a sémi ,,melek" királyt jelent). Hiába volt minden: Egyiptom 
elszakadt az Egyháztól és monophysita lett, Justinianus császár vér-
rel állította helyre a birodalom vallási egységét, 519-ben számtalan 
kopt halt meg, állítólag háromszázezer. Tény, hogy valamennyi mo-
nophysita püspököt kiirtotta, úgyhogy Egyiptom hierarchia nélkül 
maradt. A VI. szd. első felében azonban titokban újjá született a 
hierarchia: mert Jakub Baradaj (f578) a monophysitizmus újjászer-
vezője Szíriában, Egyiptom részére is szentelt püspököket és pa-
pokat, 

Az egyiptomiak 641-ben örömrivalgással köszöntötték a hódító 
Omár kalifát, ki vallásszabadságot ígért nekik, de egyházuk csakha-
mar láthatólag nagyobb szolgaságba került, mint a római birodalom 
idején volt, Ez a kopt egyház keletkezésének története. Mai szem-
mel nézve fel kell ismernünk, amit a régebbi egyháztörténetírók nem 
ismertek föl: a koptok harca elsősorban faji, nemzeti harc volt. Ezt 
onnan látjuk, hogy rögtön elszakadásuk után száműzték a liturgiából 
a görög nyelvet, és saját nemzeti nyelvükön végezték azt. Nem a 
monophysitizmus volt nekik a lényeges: az inkább alkalom volt a 
hamu alatt régóta lappangó ellentét fellobbanására. Hiszen liturgikus 
könyveikben a mai napig azt hirdetik, hogy Krisztus emberi termé-
szete az istenivel ,,keveredés, elegyedés, átváltozás nélkül" egyesült: 
tehát lényegében igazhivő módon beszéltek, csak épen a jelszóhoz 
(mia physis) ragaszkodtak, Manap pedig épen semmit sem adnak 
erre: 1861-ben IV. Cyrill kopt pátriárka ezt írta Kallinikos konstan-
tinápolyi szakadár pátriárkának: ,,A hit ugyanaz, a formula más". 



Az egyiptomi egyház szomorú sorsa a tőle függésben levő etióp 
egyházra is hatott, Etiópia is követte Egyiptom monophysitizmusát, 
bár nem rögtön történt ez meg a chalcedoni zsinat után. Egy csábí-
tásnak már születésekor ki volt téve az etióp egyház, amikor 356-
ban Constantius császár „Etiópia Konstantinját": Ezanát akarta az 
arianizmusnak megnyerni, de sikertelenül. A második csábító példa 
451 után Egyiptom elszakadása lett: Etiópia azonban végleg csak 
néhány évtized múlva követte a példát, még pedig kilenc szíriai szer-
zetes munkálkodása folytán; ezeket azóta a „kilenc római (azaz bi-
zánci) szent" néven tisztelik az etiópok. Ezzel a lépéssel Etiópia is 
kiszakadt az igaz Egyházból, monophysita lett és nemzeti egyházzá 
alakult. Liturgiája mindenben az egyiptomi liturgia (kopt liturgia), 
csak nyelve a IV. szd. óta irodalmi geéz nyelv lett. Az akszumi hó-
dítók nyelve ez és a sémita nyelvcsalád déli ágához tartozik; a dél-
arab nyelv rokona, azóta már régen holt nyelv, 

Az etióp egyház jelenlegi szervezete nagymértékben viseli ma-
gán az Egyiptomtól való függés jegyeit. Egyházi feje a metropolita, 
aki az Abuna salama ( = a béke atyja) címet viseli. Mindig az ale-
xandriai kopt pátriárka nevezi ki és szenteli fel a Sz, Antal remete-
rend tagjai közül. Az etióp egyház feje tehát mindig idegen fajú: 
kopt. Székhelye sokáig Gondar volt, 1893 óta az új császári székhely: 
Addísz-Abeba, Ő koronázta a császárt; papokat és diakónusokat 
szentel, de püspököket már nincs joga szentelni, Ő a hitelvi és er-
kölcstani kérdéseknek, az egyházi fegyelemnek utolsó döntő fóruma, 
ő szenteli meg a tebot-ot, a szent szekrényt, amelyben a tízparan-
csolat fatábláját és a keresztet őrzik. Azzal, hogy ezt a szekrényt 
a templomban elhelyezik, az abuna fölszentelte a templomot. Az 
abuna ruházata fekete selyem taláris, a szerzetesek köpenye, de nem 
a szokásos fekete, hanem vörös színben, fekete selyem szegélyű 
turbán. 

Az abunának faji szempontból mintegy ellenlábasa az ecségé, 
az elterjedt szerzetesi intézmény általános főnöke, generálisa, mindig 
a Debra Líbanosz monostor elöljárója. Ez már mindig etióp; a kor-
mány nevezte ki. Befolyása és hatalma a szerzetesek révén óriási, A 
harmadik személy a nebrat, Akszum szent negyedének, egyúttal 
menedékvárosának kormányzója. 

Püspökök tulaj donképen Etiópiában nincsenek; ezzel a ténnyel 
az etióp egyház nemcsak az erősen episzkopális jellegű keleti keresz-
ténységben, hanem az egész világon egyedül áll. Az V, sz.-ban hami-
sított nicaeai pót-kánonok szerint ugyanis Etiópiában csak hét püs-
pök lehet, mert a pátriárka-avatáshoz 12 kellene, és így sohasem ju-
tottak abba a helyzetbe, hogy önállósítsák magukat. Jelenleg azon-
ban a hét püspökséget is csupán kettőre redukálták és ezeknek sincs 
sem egyházmegyéjük, sem semmiféle különösebb hatáskörük, úgyhogy 
a jól tájékozott Hyatt véleménye szerint ,,it may be said, that bi-
shops no longer exist in the Abyssinian church" (52, p.), 

A papságot (kaszasza) az abuna szenteli föl. Nem tudom Lip-



pay súlyos vádja ígaz-e: „Az abuna papszentelései hír szerint ér-
vénytelenek, vagy legalább is kétesek, mert egyszerre százat, vagy 
többet is szentel és nem figyel a kézfeltételnél a fizikai érintésre és 
más liturgikus előírásokra" (141. 1.). Nem találtam seholsem ennek 
a vádnak igazolását. Nem sokat kell tudniok, hogy a papszentelést 
elnyerjék: olvasniok kell, tudni kell a niceai hitvallást, és technikai-
lag ismerni a liturgia végzését. Ők keresztelnek, megáldják a házas-
ságot, feladják a betegek kenetét, temetnek, gyóntatnak, A gyónta-
tásnál nem szabad nekik rigoristának lenni, és a bűnösöket minden-
nap kell fogadniok. A diakonátus felvétele előtt nősülhetnek; a szen-
telés után már nem, akkor sem, ha feleségük meghalt, A nép nagy 
tisztelettel bánik velük, „papasz"-nak = atyának, szólítja őket és 
többes második személyben beszél velük, mint a magasrangú szemé-
lyiségekkel szokás. Ruhájuk a samma, szűk vörös szegélyű ruha, a 
római tógának leszármazottja, bő, a lábszárakon szűk nadrág, és 
fehér turbán. — Az áldozópapok segítői a diakonusok, akiknél fő kö-
vetelmény a tiszta élet. Ezért csak gyermekek szoktak diakonusok 
lenni, és 13—15 éves koruk után már, ha nem lesznek papokká, nem 
alkalmazzák őket. Kisebb rendek az alszerpap, a diakonissza, ki a 
nők keresztelésénél segédkezik, a felolvasó, A klérus és a világiak 
között átmeneti osztály a dabtera: az írnokok kasztja; ezek szerkesz-
tenek okiratokat, énekelik az istentiszteletnél a zsoltárokat. 

A papság életfenntartásáról a házasságkötéskor, temetéskor 
szedett stóladíj, az epifánia-ünnepkor adott adományok és földbir-
tok gondoskodik. Minden templomnak van földje, amelyet bérbead-
nak, még pedig ritka szociális érzékkel: a jövedelem 4/5 része a mű-
velőé, 1/5 része a papé! A magasabb papképzés céljából a koptok 
kairói szakadár szemináriumukba — modern, nívós intézet — abesz-
szín ifjakat is vesznek fel: ahol 1928-ban Cl, Kopp szerint 80 abesz-
szin tanult teológiát. 

Az etióp egyház jellemzéséhez nagymértékben hozzátartozik a 
szerzetesség. A szerzetességet a ,,kilenc római" alapította meg, ami-
kor az V, sz, vége felé, vezetőjük Abba Aragawi Tigré tartomány-
ban megalapította a híres Debra Damo monostort. Ruhájuk még a 
keleti szerzetesség nagy kodifikátorától, Sz, Pachomíustól adott 
„angelikon" — angyali ruha, A monostorok hegyen épültek; ezért ne-
vük előtt mindig ott van a hegyet jelentő „Debra" szól, A leghíre-
sebbek Goa tartományban: a VI. szd.-ban a bizánci Libanos-tól ala-
pított és az ő nevét viselő Debra Líbanosz; Amhara tartományban: 
Debra Nakvakvad, Sz. István első vértanú tiszteletére, Adua mellett 
Debra Bizen; Ual-ual-ban Debra Zeit {— olajfák hegye). — A szer-
zetesek élete a régi egyiptomi ősszerzetesek életéhez hasonló a III,— 
V. sz,-ból. A nagy egyiptomi szentnek, Remete Sz, Antalnak regulá-
ját követik; életük iránya kontemplativ, szemlélődésben, elmélkedés-
ben, szigorú önsanyargatásban telnek napjaik, A betegekről és szegé-
nyekről azonban gondoskodnak. Befolyásuk a népre nagy; a tudat-
lan világi papsággal szemben ők az egyházi tudományosság hordozói. 
Kis külön kőcellákban laknak, körülöttük kis kert van, templomuk és 



ebédlőjük közös. Egy-egy szerzetes-telep tehát elég nagy lehet, mi-
vel van monostor, melynek több száz tagja van. 

Az etióp egyház vallási életéről is szólunk néhány szót, A val-
lási élet megindulásában helyes volt, de mikor elszakadt Krisztus 
egyházának törzsökéről, természetes, hogy hibák is csúsztak be egy-
részt, másrészt pedig megmerevedést, pangást lehet tapasztalni. Mind-
azonáltal nem szabad elfelednünk, hogy az etióp egyház monophysi-
tizmusa ellenére közelebb áll hozzánk, mint bármelyik protestáns fe-
lekezet, mert apostoli successiója megszakadt ugyan, de püspöke (az 
abuna) és papjai érvényesen vannak felszentelve, s a kenyeret és bort 
ekként érvényesen változtatják át miséjükben Krisztus testévé és vé-
révé. Miséjük liturgiája az V. sz,-ra megy vissza és az egyiptomi 
(alexandriai) liturgia mása, csak a monophysita szakadás óta a holt 
geéz nyelven végzik. Bibliafordításukban az ószövetséget az Alexand-
riában készült (Kr. e. III,—II, szd.-ban) Septuagintából fordították, 
és ehhez az újszövetséget csatolták. Bibliafordításuk szintén az V. 
sz,-ból való és ugyanúgy geéz nyelvű. A szentíráskutatók régisége 
miatt nagyra értékelik, mert a Septuagintának szövegtörténetére fon-
tos tanú; ugyanúgy legfőbb nyelvemléke a sémita nyelvészetnek a 
régi geéz nyelv kutatásában. 

Ugyancsak érvényesen szolgáltatják ki a szentségeket, mint a ke-
leti szakadárok; csak felöldozásuk nem az a joghatóság hiánya miatt. 
A keresztséget fiúknál 40, leányoknál 80 nap múlva szolgáltatják ki; 
teljes alámerítéssel keresztelnek, ami valamikor Nyugaton is szokás-
ban volt századokon át. A keresztség után a pap szolgáltatja ki a 
bérmálás szentségét, mint az a keleti keresztényeknél általános szo-
kás: a gyermek egész testét megkeni a ,,szent myronnal" (illatszerek-
kel kevert faolaj). A házasságot nászmíse keretében szokták kötni, 
és felbonthatatlannak tartják, kivéve a házasságtörés esetét. 

Az etióp egyházi év nagyjából azt az állapotot tükrözi vissza, 
ami a VI, sz.-ban volt. Évük az Egyiptomban bevezetett lunisoláris 
év 365 nappal, amelyet Julián-évnek nevezünk. Hónapjaik, mint a 
régi egyiptomiaknál és a koptoknál ma is 30 napból állanak és a fö-
lös 5, illetve szökőévben 6 napból az év végén egy póthetet csinál-
nak (paguomen). Az újév napja: szept. 11.; ezen Ker. Sz, Jánost 
tisztelik, kinek vadvirágcsokrokat ajánlanak föl. Dec, 25. Jézus szü-
letésének ünnepe; jan. 6. a mi epifániánk, Vízkeresztünk náluk, mint 
más egyes keleti egyházaknál a Timkat — Jézus keresztségének ün-
nepe, melyen folyamhoz vonulnak, s a vizet megszentelik. Ez a nap 
valamikor, mikor még felnőtteket kereszteltek, a keresztség kiszol-
gáltatásának napja volt, A rákövetkező nap megemlékezés a kánai 
menyekzőről és egyúttal Sz. Mihály arkangyal napja, Mária születé-
sének ünnepe néhány nappal utóbb van. Legnagyobb ünnep, mint az 
őskeresztényeknél általában és liturgikus szempontból ma is: a hús-
vét, amelyet 40 napos böjt, a hodadi előz meg. Karácsony előtt is 
tartanak 40 napos böjtöt; a héten, akárcsak az őskeresztényeknél 
szerdán és pénteken nem esznek húst, — Megvan Jézus mennybe-
menetelének és a pünkösdnek ünnepe. 



Jellemző az etióp egyházra gyengéd Mária-tisztelete. Máriát 
,,Isten mindig szűz szülőjének" mondják, ,,szeplőtelennek", ,,mi asz-
szonyunknak", ,,Isten anyjának", aki imádkozik, hogy a bűnösök vét-
keit Isten megbocsássa, A régi etióp kéziratok jelentékeny része Má-
ria közbenjárására történt csodákkal foglalkozik; több mint 300 cso-
dát beszélnek el róla, A kódexekben bájos képek, miniatűrök talál-
hatók a Sz, Szűzről, Az etióp Mária-tisztelet dogmatikai szempont-
ból és eredetét tekintve teljesen kifogástalan; csak gyakorlati al-
kalmazásában kétségtelenül már a babona határait érinti, amint azt 
Czapik Gyula egy értékes cikkében megállapítja (Utunk 1936, máj, 
szám), — A szenteket is tisztelik az etiópok, mindenekelőtt saját vé-
dőszentjüket. De nemcsak az egyénnek, hanem a családnak is van 
védőszentje, kinek napja családi ünnep. Legnépszerűbbek: Ker, Sz, 
János, az őskereszténység kedvelt nagy szentje, Sz, Mihály arkangyal, 
Gaber Manfas Kedus ( = a Szentlélek szolgája), Tederos (=Téodo-
ros, Tivadar), 

Az etióp vallásosság megítélésében csúsztak be félreértések is; 
a közelmúlt háborújában a háborús pszichózis ezeket természetesen 
kellő módon torzította is. Ilyen gyakran felemlegetett félreértés az 
etiópok zsidózó volta, mintha az etióp vallásban zsidó elemek volná-
nak találhatók. Ez azonban határozottan félreértés. Igaz, hogy az 
etiópoknál megvan a körülmetélkedés, de ez nem zsidó, hanem kopt 
hatás, A koptok ugyanis, mint őseik, a régi egyiptomiak tették, kö-
rülmetélik gyermekeiket, de ez nem vallási szertartás, mint a zsidók-
nál, A ,,frigyszekrény" emlegetése a kopt templomokban szintén in-
kább a fent leírt tebôt félreértésén alapul. — A szombat megtartása, 
amely szintén zsidó eredetre mutat, igaz, de ez általános szokás a 
keleti keresztényeknél, akik szombatot olyan félünnep-félének tekin-
tik, nagyböjtben e napon nem böjtölnek, és misét mondanak. Az etió-
pok heti ünnepe, mint az egész kereszténységé, a vasárnap, melyet 
„szanbata kresztíjannak" = ker, szombatnak neveznek, — Nem kö-
vetnek, mint azt sokszor állították, zsidó törvényeket. Az elmúlt 
etióp állam régi törvénykönyve a Fetha nagast volt Királyok 
könyve), semmi más, mint a Nomokanonnak a kopt Abu Iszhak ibn 
al Ásszal átdolgozása. A Nomokanon törvényei a 3 első egyetemes 
zsinat és az ú. n. Híppolytus-féle kánonok mellett az ó- és újszövet-
ségből is tartalmaznak részeket, tehát csupán ennyiben ,,zsídó" tör-
vény. Egyetlen komolyba vehető hatás szerintem talán a zsidó étel-
törvények megtartása; ez onnan magyarázható, hogy az őslakó réteg-
hez tartozó falasa-törzs a zsidó vallást vette föl. 

Befejezésül vessünk egy pillantást azokra a heroikus kísérle-
tekre, amelyekkel az Anyaszentegyház ezt a tévutakra került bárá-
nyát, az eretnekség és skizma tövisei között vergődő etióp egyházat 
vissza akarta szerezni. Amikor az V. szd. végén elszakadtak a világ-
egyháztól, csakhamar, másfél ávszázad múlva, izolálódtak. Omar ka-
lifa elfoglalta Egyiptomot 641-ben és így hosszú időig teljesen el volt 
vágva a keresztény világtól, A XIII, szd.-ban ezután az iszlám erő-
sen kezdte szorongatni Etiópiát, a császárok többször is megpróbál-



ták a nyugati kereszténységtől segélyt kérni. A pápák 1254—1305 
között hétszer küldtek írást az etióp uralkodóknak, hogy felszólít-
sák őket az igaz Egyházba való visszatérésre; 1265: dominikánus hit-
hirdetőket küldtek az országba 1316. Dongolában püspökséget alapí-
tottak. II. Dávid császár (1508—1540) a portugálokkal szövetséget 
kötött, hogy megvédjék a Vörös-Tenger partján fekvő adalí emírség 
hódító támadásai ellen, és megengedte a misszionáriusok működését 
az országban. A rá következő száz évben Etiópiát a portugálok keleti 
hódításai (Cristof da Gama) megvédték az iszlámtól, többé-kevésbbé 
tűrték a misszionáriusokat, néha üldözték. 1603. Pedro Paëz a régi 
fővárosban Gondarban, császári palotát épített és a császári család 
néhány tagját megtéríti. Ennek eredménye, hogy Szusznej ós ( = Soci-
nius) négus 1626. ünnepélyesen kihirdette a Rómával való uniót. Ez 
azonban 1632. a nemzeti ellenálláson megtörött; utóda az úníót meg-
szüntette. A hiba az volt, hogy a portugálok erőszakosan latinizálni 
= latin rítusra téríteni akarták őket, ők pedig ragaszkodtak ősi szer-
tartásaikhoz. A következő két században ferencrendíek és kapucinu-
sok próbálkoztak téríteni Etiópiában; de az erőszakos portugál misz-
szió eredményeképen rendszerint a vértanúság koronáját nyerték el 
eredmények helyett, 1838 óta lazaristák dolgoztak Aduában, Masz-
szanában, Agaméban, 1863 óta kapucinusok működnek a Gallák kö-
zött, Jelenleg 10 millió lakos közt kb, 8000 katolikus, egyesült etióp 
van csak. Az olasz hódítás után a misszió könnyebb lesz-e, vagy ne-
hezebb, azt a jövő mutatja meg. 

Felhasznált irodalom: K. Lübeck, Die christl, Kirchen des Orients, Mün-
chen 1911. — A. Dowíing, The Abyssinian church, London 1909, — Chaîne, La 
chronologie des Temps chrét. de l 'Egypte et de l'Ethiopie, Paris 1925. — Cl. 
Kopp, Glaube und Sakramente der koptischen Kirche, Roma 1928. — H. M. 
Hyatt, The church of Abyssinia, London 1928, — S. Euringer, Abessinien címszó: 
Lexikon f. Theol. u, Kirche I, k, (1930), — S. A. B. Mercer, The Ethiopie Liturgy, 
Milwaukee 1915, — J. M. Hanssens, Institutíones liturg. de ritibus orient., t, II., 
Romae 1930, 335—340, 397—406. — T. M. Semharay, De ss. Sacramentis sec. 
ritum Aethiopicum, Romae 1931. — S. Salaville, Liturgies orientales, Par is 1932, 
40 p, — P. Catrice, Le conflit italo-éthiopien, La vie intellectuelle, 23 (1935) 
269—308, — Lippay Lajos, A keleti egyházak, Budapest 1934, 139—142, 



Testalkat és jellem. 
Dr. Bánhegyi Jób. 

A minket körülvevő és érzékelhető világban számunkra a legiz-
gatóbb és legérdekesebb probléma maga az ember. Minden ember — 
különálló, egyetlen, soha meg nem ismétlődő és titokzatos világ és 
mi az ismeretlen világrészek iránt érzett ősi és ösztönös kíváncsiság-
gal figyeljük ezt a sok-sok csodálatos mikrokozmoszt. Ez a kíváncsi 
megfigyelés pedig állandó meglepetésekkel szolgál számunkra. Azt 
tapasztaljuk, hogy még azok az ember testvéreink is, akik vérségi, 
baráti, vagy egyéb benső kapcsolat folytán legközelebb állnak 
hozzánk, egy-egy szavukkal, vagy cselekedetükkel lelkűknek olyan 
mélységeiről rántják le a leplet, amelyek megdöbbentenek, vagy cso-
dálattal töltenek el bennünket. Ilyenkor szoktuk megjegyezni, hogy 
sohasem tudhatjuk: mi minden lakozik egy emberben! 

Bizony, a nevelő sohasem tudhatja ezt tanítványáról, a szülő 
gyermekéről, a férj, vagy feleség a hitvestársáról, az úr a szolgájá-
ról, a jóbarát a barátjáról, elöljáró az alattvalójáról és így tovább. 
Mindnyájan „láthatatlan emberek" vagyunk abban az értelemben, 
ahogy ezt a szállóigévé lett kifejezést Gárdonyi Géza klasszikus regé-
nyében használta és bármennyire előrehaladunk is életünk során az 
ön- és ember-ismeretben, egyre szövevényesebbnek tűnik fel előttünk 
az az ezerarcú valami, amit emberi jellemnek nevezünk. 

Vannak-e mégis megbízható utak, amelyek e titokzatos világba 
elvezetnek bennünket? 

A jellem kutatásának, amelyből a karakterológía tudománya ki-
fejlődött, egyik legmodernebb útja az, amely az ember testi alkatá-
ból, konstitúció jából következtet megfelelő jellem-diszpozíciókra, Ez 
az eljárás azonban látszólag nem is új; mert hiszen amióta emberek 
élnek a földön, mindig hitték azt, hogy az ember testi külseje, arca 
és alakja elárul valamit belső lényegéből, jellemének természetéből. 

A képzőművészet, szobrászat és képírás ősidők óta a testalkat 
és jellem szoros összefüggésének hitéből kiindulva igyekezett az em-
beri testen keresztül a jellemet ábrázolni. Ki ne ismerné közülünk az 
egyiptomi szobrászatnak egyik legjellegzetesebb alkotását, Seik el 
Beled-nek jóltáplált alakját? Ezt a szobrot, amelyet a magyarnyelvű 
művészettörténet ,,a falu bírája" néven ismer, a kairói múzeumban 
őrzik, A minden tagjában gömbölyű idomú, kerekfejű és pufókképű 
figurában a szobrász a kényelmes mozgású, nyugodt és kedélyes tem-
peramentumot kívánta hangsúlyozni és mi, mai szemlélők, épen úgy 
ezt a karaktert érezzük kí belőle, mint évezredekkel ezelőtt az egyip-



tomi kortársak. A joviális, harmonikus kedély és kövér testalkat 
összefüggését hangsúlyozza a régi latin szállóige, hogy ,,omnis pin-
guis bonus", — vagyis, hogy a kövér emberek jó emberek. Míg ellen-
ben már Homeros megjegyzi az örökké izgékony és civakodó Thersi-
tes-ről, hogy csúcsos-fejű volt. Elképzelhetetlennek tartjuk, hogy 
például a belső ellentétektől hányatott, örökké tépelődő és metafizi-
kai problémákkal viaskodó Faust-ot, Goethe Mephisto-ját, vagy Ma-
dách Lucifer-jét alacsony és kövér ember, például Huszár Pufi sze-
mélyesítené meg a színpadon. Ha pedig Goethe vílágfájdamas Wer-
ther-ét filmre vinnék, valószínűen nem Szőke Szakállal játszatnák el 
benne a darab főhősének szerepét. 

Shakespeare Julius Caesar című tragédiájában egy helyen e sza-
vakat mondatja Caesar-ral: ,,Kövér férfiakat akarok látni magam kö-
rül (Antonius), kopaszfejűeket, akik éjjel jól tudnak aludni. Annak 
a Cassiusnak ott igen beesett a tekintete. Sokat tűnődik s az ilyen 
ember veszélyes." Mire Antonius így felel: „Ne féljed, Caesar, — 
nem veszélyes az. Derék és jóérzelmű római." Caesar azonban így 
folytatja: „Miért nem kövérebb? Bár nem félem őt. S mégis, ha ne-
vemhez férne félelem, Nem ösmerek (embert), kit inkább kellene ke-
rülnöm, mint e fonnyadt Cassius t . . . Ily embereknek nyugta nincs 
soha, A míg nagyobbat látnak, mint maguk, Azért is ők igen veszé-
lyesek , , , mondd el őszintén (Antonius) : mit tartasz felőle , . 

A híres keleti vallásalapítót, Buddhát, az orientális szobrászat 
mindig testes, jóltáplált, elhízott termetűnek ábrázolja. És valóban, 
ő hirdette azt a kényelmes evangéliumot híveinek, hogy: „egyetek, 
igyatok, elégítsétek ki életszükségleteiteket úgy, mint a pillangó, 
amely minden virágból nyalakodik," Ilyen benső összefüggésekre 
gondolhatott Goethe, midőn1 Stella-val ezt mondatja: „Mindig úgy 
tetszik nekem, mintha az ember testalkata volna a legjobb szöveg 
mindahhoz, amit róla érezni, vagy mondani lehet". Nietzsche pedig 
így sóhajt fel egy helyen: „Egy kicsit kövérebb, — egy kicsit sová-
nyabb, mennyi sors nem rejlik ilyen (látszólagos) csekélységben." (V. 
ö, G. Venzmer: Körpergestalt und Seelenanlage 7—8. 1.) 

Mindezek a példák és idézetek, amelyeket vég nélkül lehetne még 
gyarapítani az élet, az irodalom és művészet köréből, azt a tételt 
akarják szemléltetni, hogy a testalkat és a jellem-diszpozíciók élet-
tani összefüggését mindenkor észrevették az emberek és öntudatosan 
fel is használták a művészet céljaira. Sőt idővel külön tudomány is 
keletkezett, a fízíognómia, amely főkép az emberi arc vonásainak 
elemzéséből vont le következtetéseket a lelki tulajdonságokra vonat-
kozóan s az így szerzett ismereteket bizonyos rendszerbe igyekezett 
foglalni, Lavater, Gall, Carus és Huter jutottak ilynemű kutatásaik 
révén jelentőségre, A testalkat és jellem élettani összefüggéseit ku-
tató tudománynak azonban egy modern psychiater: Ernst Kretsch-
mer szerezte meg az általánosabb elismerést és tekintélyt, Kretsch-
mer 1921-ben jelentette meg először úttörő könyvét „Körperbau und 
Charakter" címen; ez a könyv azóta több, mint tíz kiadásban forog 
közkézen és nyomdokain most már a kutatók egész serege búvárko-



dik az általa felfedezett területen. — E sorokban főleg Kretschmer 
kutatásainak eredményeit igyekszem főbb vonásaiban ismertetni. 

Hogyan van az, hogy épen Kretschmer, egy elmeorvos jutott a 
testalkat és jellem-diszpozíciók biológiai összefüggése tekintetében 
olyan meglepő megállapításokra? Hogy ezt megérthessük, tudnunk 
kell, hogy a pszichiátria nagy úttörője: Kraepelin óta az elmebajo-
soknak két nagy csoportját különbözteti meg az orvostudomány: az 
egyik az úgynevezett cirkuláris őrültek csoportja. E lelki betegség 
jellege bentvan a nevében: circulus kört jelent. A cirkuláris őrültek 
kedélyhangulata ugyanis mintegy körben forog két szélsőség: a szer-
telen vidámság és a melancholikus levertség állapota között. A másik 
csoport a szkizofréneké; ez a görög szó: schysophren, annyit je-
lent, mint meghasadt lélek. A szkizofrénia nagyon gyakran már a 
serdülés korában jelentkezik és azokat a szerencsétlen embereket, 
akik ebben a bajban szenvednek, a lelki életnek bizonyos feltűnő zi-
láltsága és szétromboltsága jellemzi, amit tudat-hasadásos állapot-
nak szoktak nevezni. Míg tehát a cirkuláris őrült élete az égbetörő 
vidámság és a halálosan szomorú levertség, harsogó verőfény és bús-
komor éjszaka hangulatváltozása között folyik le, addig a szkizofrén 
őrültnél szinte megszűnik a lelki élet zárt egysége és ez oly fokot 
ölthet, hogy az embernek az a benyomása, mintha a szkizofrén őrült-
ben egyszerre két, vagy több lélek lakoznék és ezek a lelkek érzéket-
lenül és közömbösen élnének egymás mellett. A szkizofrén őrültnek 
a környező világ ingereivel szemben való. magatartását vagy a túl-
érzékenység. vagy pedig ennek teljes ellentéte, az érzéketlen apatía 
jellemzi. Ugyancsak szkizofrén jellemvonás a rögeszme is, — egy 
gondolat, vagy eszme makacs hajszolása, miközben minden egyéb kö-
zömbössé és érdektelenné válik az illető számára. 

Nem adhatjuk itt minden jellemző tünetét a kétféle őrültségnek, 
A lényeg az; hogy a cirkuláris őrültség és a szkizofrénia egymástól 
lényegesen különböző és élesen elhatárolható betegségek, Kretschmer 
az elmebajosokkal való állandó foglalkozás közben azt a meglepő 
megfigyelést tette, hogy ez a kétféle kórkép feltűnően arányosan 
.oszlik meg bizonyos testalkattípusok között, A szkizofréniában szen-
vedő elmebajosok túlnyomó része ugyanis sovány, vékony, vagy pe-
dig atlétatermetű volt, míg a cirkuláris őrültek legnagyobb része a 
gömbölyű, kövér testalkatúak közé tartozott. 

Ez a felfedezés érthetően meglepte Kretschmert, aki azonban 
lelkiismeretes tudós létére óvakodott a merész általánosítástól, mi-
előtt rendszeres és alapos vizsgálattal szilárd alapot adott volna fel-
tevéseinek, Tehát legelőször is igyekezet pontosan megállapítani az 
emberi testalkattípusokat. A klinikáján található emberanyagot hasz-
nálta fel vizsgálatához, működésbe lépett a mérőszalag, körző, súly-
mérő és a többszáz betegen végzett vizsgálat eredménye háromféle 
testalkattípus megállapítása - lett. Ezek a típusok a következők: a 
leptoszom, vagy aszteníkus típus, (Lej^toszonv görög szóösszetétel, 
annyit jelent, mintjvékony, keskeny test; asthenikus erőtlent, gyengét 
jelent.) A második típus az izmos — atléta; a harmadik a piknikus; 



ez utóbbi szintén görög szó és tömzsit, vagy kövéret jelent. A betege-
ken végzett rendszeres vizsgálat teljes mértékben igazolta Kretsch-
mer feltevéseit. Már a legelső vizsgálatok statisztikai eredménye azt 
mutatta, hogy 114 szkizofrén beteg közül 81 a leptoszom, 31 az atléta-
testalkatúak közé tartozott és csak mindössze 2 a piknikusokhoz. A 
65 cirkurális őrült közül viszont csak 4 volt leptoszom, 3 atléta-test-
alkatú, ezzel szemben 58 a piknikusok testalkat-típusához tartozott. 

Azóta különböző klinikákon ezrével vizsgálták meg az elmeba-
josokat hasonló összehasonlító célzattal és a statisztika eredménye 
apróbb, lényegtelen eltérésekkel ugyanazt a képet mutatta, hogy 
tudniillik a szkizofrén őrültség túlnyomó többségben a leptoszom- és 
atléta-testalkattal, a cirkuláris őrültség pedig túlnyomóan a píknikus 
testalkattal áll szabályszerű biológiai összefüggésben. 

A további lépés ezek után magától értetődően kínálkozott. Mivel 
egyrészt az említett három testalkat-típus a normális emberek között 
is uralkodik, másrészt a lelki betegségeket úgy tekinthetjük, mint 
egészséges diszpozíciók patologikus elfajulását, kézenfekvő dolog, 
hogy a normálpszichológiai állapot és egészséges testalkat-konstitú-
ció között is meg kell lennie az élettani összefüggésnek. Mert hiszen 
az ember teste és lelke oly szorosan összetartozik, oly bensőségesen 
eggyé van kapcsolva, oly szüntelen kölcsönhatással van egymásra, 
hogy a testi konstítúcióból bizonyos valószínűséggel az ember lé-
nyegstruktúrájának másik felére, a szellemi és lelki alkat természe-
tére is lehet következtetni. 

És valóban, itt is megtaláljuk azokat a szabályos megfelelése-
ket testalkat és temperamentum között, amelyeket a kétféle őrültség 
és a különféle test-struktúrák között Kretschmer megállapított. Tem-
peramentumnak azt a módot nevezzük, ahogy testi és lelki valónk a 
maga egységes lényegstruktúrájával az élet benyomásaira reagál, 
ahogyan tehát egész valónk az élet ingereivel szemben érez és cse-
lekszik. A temperamentum az ember lényegstruktúrájának egyik leg-
fontosabb része, szinte legjelentősebb faktora jellemünk alaptermé-
szetének. Nem azonos tehát a jellemmel, de megadja az alapszínét. 
Az etikai értelemben vett jellemeta n evelés alakítja ki, amely ma-
gasabb erkölcsi célok és eszmények szolgálatába állítja és ezek ér-
dekében fegyelmezi és formálja a temperamentumot is. Temperamen-
tum és jellem tehát benső kapcsolatban vannak egymással és mivel 
viszont a temperamentumot a testalkat határozza meg, azért lehet 
testalkat és jellem összefüggéséről beszélni. 

Az emberiség két nagy temperamentumcsoportra oszlik: a ciklo-
timek és szkizotímek csoportjára, A ciklotím temperamentum patolo-
ligus elfajulása vezet a cirkuláris őrültségre, a szkizotim tempera-
mentumé pedig a szkizofréniára. És ahogy az őrültség kétféle neme 
bizonyos szabályszerűséggel oszlik meg a különféle testalkatúak kö-
zött, azonképen az egészséges temperamentumok is szoros összefüg-
gést mutatnak a testalkat-típusokkal. A píknikus testalkatnak — 
Kretschmer megállapítása szerint — általában a ciklotim, a lepto-
szom- és atléta-struktúrának pedig a szkizotim temperamentum a 



szabályos megfelelője, E görögös műszavak szószerinti jelentése a 
következő: cyklos kört, thymos kedélyt, lelkületet jelent. Ciklotim 
tehát annyi, mint kerek, azaz harmonikus, egyensúlyozott kedélyű. 
Szkizotim viszont szószerint hasadásos, meghasonlott kedélyt jelent. 
Hogy ezeket a fogalmakat megfelelően értelmezzük, vizsgáljuk az 
egyes testalkat-típusokat és temperamentumokat egyenkint, A gya-
korlatban nem olyan könnyű dolog ez, mint gondolnánk. Mert a lepto-
szom, atléta és piknikus testalkat-típus — mint Kretschmer hangsú-
lyozza — tiszta formában elég ritkán fordul elé; az átöröklés során 
számos keverékforma, átmeneti alak és kereszteződés jön létre és 
gyakorlott szem kell hozzá, hogy a jelenségek sokaságából az ember 
a lényegeset és jellemzőt észrevegye és így a struktúra alapjellegét 
meghatározhassa. A következőkben tehát a tiszta típusok leírására 
fogunk szorítkozni és mellőzzük azokat az alakzatokat, amelyek a 
belső szekréció, a mirígyrendszer zavarai, vagy más gátlások folytán 
jönnek létre és a temperamentumban- is lényeges eltolódásokat okoz-
nak. A három főtípus: leptoszom, atléta és piknikus mindegyike nor-
mális és egészséges testalkat, A laikus legkönnyebben férfiakon fi-
gyelheti meg e típusokat, mert a férfi-alak élesebben tükrözteti a 
karaktert, míg a női alakon különböző okok miatt elmosódottabbak a 
jellegzetes struktúravonások. Példa gyanánt utalok néhány közismert 
filmszínészre, A leptoszom és piknikus ember ellentétét hatásosan 
szemlélteti a hórihorgas Zoro és a tömzsi Huru, persze ők már szinte 
karikatúrába illő megszemélyesítői a két típusnak. Az atléta-típust 
például Weissmüller,, a Tarzán-film főhőse illusztrálhatná. 

A ^piknikus testalkat jellemző vonásai a következők: Alacsony, 
vagy^ közepes termet, gömbölyű, kerek idomok, szembetűnően ural-
kodó az alakon a terjedelmes törzs, a mell- és hasbőség felülmúlja 
a váll bőségét. Hajlik a nagyfokú zsírlerakodásra, különösen idősebb 
korban. Az izomzat közepesen fejlett és puha. A végtagok a törzs 
fejlettségéhez képest szinte gyengéknek tűnnek fel, a kéz széles te-
nyerű, rövid ujjakkal, A testsúly a magasságnak megfelelő arányt 
felülmúlja. Az arc lágy vonalú, széles, a fej homloknézetben ötszög-
letű, vagy széles pajzsalakú, profilban szelíden hullámzó vonalú, az 
orr húsos, a nyak rövid és korán vastagszik, idővel szinte egészen el-
tűnik a vállak között, A piknikus ember haja vékony, puha és hajlik 
a kopaszodásra, amely a fej tetején át a tarkó felé húzódva sokszor 
a billíárdgolyó simaságáig fokozódik. 

A piknikus testalkatú ember temperamentuma ciklotim. Kedély-
világa e két pólus között mozo£: vidám és szomorú. Lelki-életének 
hullámzása egyenletes és szabályos, ritmusának tempója, ,,pszicho-
motilitása" azonban lehet élénkebb, vagy lassúbb menetű. A pszi-
chikai tempó két pólusa tehát: élénk, vagy kényelmes. E tempera-
mentum görbéjét a hullámvonallal lehetne érzékeltetni, amelyen nin-
csenek szeszélyes és váratlan kilengések, A piknikus-ciklotim ember 
a kedély, az érzelem embere. Jólelkű, melegszívű, társaságkedvelő, 
közvetlen és könnyen barátkozó, világnézete az optimizmus és imma-
nentizmus felé hajlik, szereti az életet, örömre és bánatra természe-



tes közvetlenséggel reagál: szociális viszonylatban megbízható, meg-
elégszik az elérhető javakkal, békés hajlamú és konzervatív termé-
szetű, Ennek a ciklotím temperamentumnak két alfaját is megkülön-

/ bözteti Kretschmer: az egyik a hipomániás, a mozgékonyan derűs ke-
dély-ember, Vidám, eleven, tevékeny az ilyen ember, jókedvű, tele 
humorral, ötletekkel. Iparkodó, serény, örömét leli a munkában, 
szüntelenül tevékenykedik, mindig a valóság talaján áll, szívesen és 
sokat beszél, egészséges és józan gondolkodású, jó emberismerő, má-

X sokkal szemben szeretetreméltó, jóindulatú, megértő és türelmes. 
Pandant ja a nehézvérű kedélyember, akinek lelki-világa a depresz-
szíóra hajlik; csendes, lágy, befolyásolható és önállótlan, könnyen 
megneheztel, hajlik arra, hogy bármi csekélységet zokon vegyen, nem 
bízik önmagában, mindenből nagy gondot csinál magának, tele van 
gátlásokkal és nehezen határozza el magát valamire, A piknikus-cik-
lotim ember és két szélső változata, a hipomániás és a depresszív, 
vagy nehézvérű kedélyember a mindennapi életben épen úgy megta-
lálható, mint a történelem, a tudomány, irodalom és művészet nagy-
ságai között. Az írók és művészek közül többnyire idetartoznak a 
realisták, naturalisták és humoristák, mint például Gottfried Keller, 
Fritz Reuter, Zola Emil, Csiky Gergely, Mikszáth Kálmán, Móricz 
Zsigmond és Komáromi János, a képzőművészek közül például Franz 
Hals, vagy Hans Thoma, A tudósok közül a nagy anyag-gyüjtők, az 
empirikus természetű tudományok művelői, például Humboldt Sán-
dor, Darwin, Siemens, Bunsen, Pasteur és így tovább, A politikusok 
és államférfiak között a ciklotim temperamentumúakból szoktak ki-
kerülni a nagy egyeztetők, mint például a mi Deák Ferencünk, vagy 
a németeknél Bülow herceg, 

A második testalkat-típus a -Tepíoszom, vagy aszténiás, 
A leptoszom ember testalkata: nyúlánk, magas növésű, sovány, 

testének hosszúsága a szélességhez képest erősen dominál, a formák 
szegletesek. Az izomzat gyengén fejlett, a zsírlerakódás csekély, vagy 
teljesen hiányzik, a csontrendszer „vékony, a váll keskeny és lecsa-
pott, a lapockák és bordák kiállanak, a mellbőség kisebb, mint a 
csipő-bőség. A végtagok hosszúak és vékonyak, az ujjak hosszúkásak 
és karcsúak. A test súlya a magasságnak megfelelő átlag alatt marad. 
Az arc hosszúkás, sovány, éles metszésű, az orr hosszú és vékony, 
a fej frontális nézetben rövidült tojásdad alakú, oldalnézetben gya-
kori a ,,szeglet-profil", vagyis a homloktól és a gyengén fejlett, hátra-
eső álltól az orr hegyéhez húzott vonalak tompaszögben találkoznak 
egymással. — Mivel a leptoszom-típus temperamentuma közös az 
atlétáéval, tehát először ennek testalkati vonásait vázoljuk. 

Magas, vagy közepes termet, robusztus felépítés, feltűnően fej-
lett, plasztikus izomzat, élesen elénk rajzolódó „izom-relief" jellemzi 
az atlétát. Testének felső része a hatalmas, széles váll-övvel, erősen 
domború mellkassal a törzshöz viszonyítva túlfejlettnek látszik. A 
csontrendszer erős, szinte durva, a zsírpárnázat csekély, vagy majd-
nem egészen hiányzik. A végtagok a test magasságához képest rövi-
debbek, mint a leptoszomnál, a testsúly ideális arányban van a ma-



gassággal. A fej szemközti nézetben hosszú tojásdad alakú, az áll 
erősen fejlett, előreugró, az arcközép a homlokhoz viszonyítva hosz-
szú, a koponya gyakran tornyosán emelkedő. 

A leptoszom és az atléta temperamentuma: szkizotím. Ennek a 
temperamentumnak sajátságait a már ismert cíkTotímmel szemben egy 
hasonlattal világíthatjuk meg. A lelki életnek is van felülete és mély-
sége. A ciklotim ember belső élete hasonlít a tisztavízű, átlátszó pa-
takra, amely egyenletes, szabályos hullámokban hömpölyög tova. A 
takhoz, amely egyenletes, szabályos hullámokban hömpölyög tova, A 
mentumnál láttuk, víztükre elsötétülhet, ha nem ragyog felette a ve-
rőfény (mint a depresszív természetű ciklotimnél tapasztaltuk), tem-
pója lüktetőbb, vagy kényelmesebb menetűvé válhatik, alapjában véve 
azonban nem szolgál váratlan meglepetésekkel, hullám követi a hullá-
mot, szabályos váltakozással, A szkizotim temperamentum ellenben 
olyan, mint a tengerszem, amelynekfelüléte ragyog, szikrázik, szi-
várványszíneket tükröztet a napfényben, mélységeiből azonban vá-
ratlanul és meglepetésszerűen félelmes, vad energiák törnek fel elemi 
erővel s ilyenkor haragosan tombol a vihar és követeli áldozatait. A 
szkizotim emberben van valami titokzatos és szfinkszszerű. Olyan, 
mint a vulkanikus talaj, amely néha hosszú ideig nyugodt, azután 
belső lökések reszkettetik meg kérgét, — izzó láva tör fel belőle, ne-
mes ércet és szennyes salakot vetít ki magából. Míg a ciklotim em-
ber szívesen és bizalommal tárja fel beljesét, a szkizotím befelé él, 
tépelődik és vivődik, zárkózott és bizalmatlan, „autista", aki elsősor-
ban önmagának és önmagáért él és mással nem sokat törődik. Ha nem 
kimondottan autista, akkor is nagyon válogatós társaságának megvá-
lasztásában, —• tartózkodó és hűvös. Különösen feltűnő vonása a 
túlérzékenység, amely lappangó, majd kiszámíthatatlan periódusok-
ban kirobbanó ingerlékenységében jelentkezik- Ezt a hiperesztéziát 
azonban szélsőséges ellentéte, az anesztézia válthatja fel, teljes ér-
zelmi eltompultság, közöny, amely az érzelemvilág fagyos hűvössé-
géíjÉT fokózódhatik- Jellegzetes megszemélyesítői bizonyos szkizotím 
jellemvonásoknak az úgynevezett ,,defekt-típusok", mint például a 
hidegvérű és raffinált egoista, a megvalósíthatatlan eszméket kergető 
különc, az állhatatlan és nyugtalan világcsavargó és hasonlók. Ellen-
ben igen értékes szkízotim-típusok találhatók az írók, költők és mű-
vészek között: a forma arisztokratái, nagy lírikusok és drámaírók 
többnyire ilyenek. A mi legnagyobb lírikusaink: Balassa Bálint, Cso-
konai, Vörösmarty, Petőfi, Ady Endre kivétel nélkül a szkizotimek 
közé tartoznak, valamint legnagyobb drámaíróink is: Katona József 
és Madách Imre. A zsenik nagyobb része a szkizotim emberfajtához 
tartozik. 

A leptoszom és atléta testalkattípusnak tehát egyaránt a szkizo-
tim temperamentum felel meg. Míg azonban a tiszta leptoszom-típus 
lelki életében inkább a gondolat és képzelet uralkodik, addig az 
atléta-típus a tettek embere, voluntarista, aki hűvösen számító értel-
mével és szívós akaraterejével nagyon gyakran a ,,Wille zur Macht" 
megszemélyesítője. 



Mint már említettük, a felsorolt testalkat- és temperamentum-
típusok tiszta formájukban nagyon ritkák. A konstitúció problémá-
jába ugyanis egy másik probléma játszik bele: az átöröklés kérdése. 
Lehet például valakinek leptoszom-szkizotim atyja és píknikus, vagyis 
ciklotím anyja. Ha ebben a valakiben a szülők tulajdonságai egy-
forma, avagy megközelítően egyforma arányban oszlanak meg, akkor 
az illető testalkatában és lelki képében egyaránt keverék-típust mu-
tat. Ebben az esetben ötvényről beszélünk. Viszont az is lehetsé-
ges, hogy ilyen különböző alkatú szülők leszármazottja egyik szülő-
jétől a testalkati sajátságokat, a másiktól a lelki diszpozíciókat 
örökli át. Ezt az esetet nevezzük ,,kereszteződés"-nek. 

Nem foglalkozunk most részletesen azzal a kérdéssel: minő öt-
vények és kereszteződések lehetségesek és az így létrejövő keverék-
típusok közül melyiknek milyen előnyei, vagy hátrányai vannak. Nem 
tárgyaljuk a három normális testalkat-típuson kívül előforduló úgy-
nevezett diszplasztikus típusokat sem, amelyek a leptoszom, atléta 
és piknikus struktúrától eltérő sajátságokat mutatnak: vannak pél-
dául eunuchoid típusok, férfiak nőies testalkati vonásokkal, vagy 
megfordítva; azután infantilis típusok baba-szerű, vagy törpe testal-
kattal, korcsnövésűek, eltolódott, vagy összezsugorodott testarányok-
kal és így tovább. Ezek a csoportok lelki diszpozíciók tekintetében 
többnyire a szkizotimek osztályába, pszichózis esetén pedig a szkizo-
frének közé tartoznak. 

Most még csak arra akarunk röviden megfelelni: van-e ezeknek 
az ismereteknek gyakorlati jelentőségük, hasznukat lehet-e venni a 
mindennapi életben? Gerhard Venzmer német orvos-tanár, Kretsch-
mer egyik követője, ,,Körpergestalt und Seelenanlage" című könyvé-
ben határozott igennel válaszol a kérdésre és a következő gyakorlati 
következményekre mutat rá: 

Láttuk már, hogy szabályszerű összefüggés van testalkattípus és 
lelki anomáliák között; a piknikus testalkatnak cirkurális őrültség, az 
atléta- és leptoszom-testalkatnak a szkízofrénia a megfelelője. De az 
alkattípusok más betegségekkel is összefüggést mutatnak; így például 
megállapították, hogy a leptoszomnak különös hajlama van tuberku-
lotikus megbetegedésekre, gyomorfekélyre és mindennemű ideges 
bántalmakra, míg a piknikus jobban ki van téve a rheuma, köszvény, 
podagra, cukorbetegség és érelmeszesedés veszélyeinek. Aki tehát 
felismeri, hogy milyen testalkat-típushoz tartozik, az életrendjében 
értékesítheti ezt a hasznos ismeretet. A szülőknek például tudniok 
kell, hogy vékony, leptoszom testalkatú gyermekeik jobban hajlamo-
sak idegességre, mirígydaganatokra, testtartási rendellenességekre, 
hátgeríncferdülésre és rachitiszes elváltozásokra, mint az izmos at-
léta-, vagy a piknikus-növésű gyerekek és a nevelésben gondot for-
dítanak arra, hogy e bajok kifejlődését megelőzzék. 

Ugyancsak fontos szerepe van a testalkat-típus figyelembe-véte-
lének a sportolásban. Nem mindnyájan vagyunk alkalmasak akármi-
lyen sportra. Testalkat-típusunk természetének megfelelően és orvosi 
tanácsra kell megválasztanunk azokat a sportágakat, amelyeket mű-



velní akarunk, A leptoszom-, de különösen az atléta-típus több haj-
landóságot és tehetséget mutat a sportra, mint a kényelmet szerető 
piknikus, de viszont az utóbbinak jól felfogott érdeke, hogy ne enged-
jen e téren kényelmeskedő természetének. 

Ami a testalkat-típus és a női divat összefüggését illeti, erről is 
kell pár szót szólnunk a kérdés aktualitása miatt. A közelmúlt idők-
ben a nyúlánk és sovány testalkat volt a divatos női szépségideál. 
Ennek következtében a született leptoszomok jutottak előnybe társ-
nőikkel szemben és a nem szerencsés píknikusok és atlétatermetűek 
egy része minden elképzelhető eszközzel, áldozatos fogyókúrákkal, 
vagy akár műtéti beavatkozással is igyekezett a divatos szépségesz-
mény elérésére. Ruházkodásban is a leptoszomokra tervezett divatot 
követték. E közismert jelenséggel szemben hangsúlyoznunk kell azt 
az igazságot, hogy a testalkatnak és velejáró temperamentumnak 
adottságait lényegesen megváltoztatni hiábavaló erőlködés. A nők-
nél is megvan a háromféle testalkat-típus, amelyek közül a piknikus 
struktúra és neki megfelelő ciklotim temperamentum az, amelyet a 
leginkább nőiesnek szoktak tekinteni, viszont legkevésbbé nőies az 
izmos atléta-típus. De önmagában nézve mindegyik struktúra harmo-
nikus egész, amelynek lényeges szerkezeti elemeihez hozzányúlni 
annyi, mint a stílusegységet és összhangot megbontani. A nő tehát, ha 
stílusra törekszik életében és megjelenésében, alkalmazkodni fog testi 
és lelki adottságainak lényegstruktúrájához és még a divat kérdésé-
ben is figyelembe veszi ezt a mellőzhetetlen szempontot, 

A testalkat és jellem összefüggéseiről szerzett ismeretek végül 
hasznosíthatók az életnek egy rendkívül fontos területén, a házasság-
ban, de még inkább a házasság előtt, a jövendő élettárs kiválasztá-
sánál. A jövő szempontjából egyáltalán nem közömbös: ki milyen 
élettársat választ. A piknikus testalkatúj ciklotim temperamentumú nőt 
— Venzmer szerint — lényegstruktúrája szinte predesztinálja arra, 
hogy jó feleség és anya legyen. Az otthon, a családi fészek az ő élet-
eleme, mások boldogítása a boldogsága. Simulékonysága, alkalmaz-
kodó tehetsége, igénytelen önzetlensége és egyensúlyozott lelkisége, 
lényének derűs harmóniája mindmegannyi biztosítékai a békés és 
nyugodt együttélésnek. Egészen más a nyúlánk, leptoszom-, vagy at-
léta-termetű, szkizotim temperamentumú no karaktere. Többnyire 
hiányzik, lényéből a belső egyensúly, tele van lelki konfliktusokkal, 
bár viszont szellemi érdeklődés és mozgékonyság tekintetében több-
nyire fölényben van a piknikussal szemben. Éles és gyors felfogásá-
val, intellektusával, ösztönösen biztos ítéleteivel, meglepő kombina-
tív tehetségével, ötletes szellemességével ő szokott a társaság köz-
pontja lenni és így joggal mondják róla ,hogy „gjfujt és vakít", míg 
a piknikus-ciklotim nő inkább „melegít". 

Ha tehát egy férfi békés, nyugodt és meleg otthonra vágyik, 
egyensúlyozott, derűs kedélyű hitvestársat kíván, akkor a piknikus-
ciklotim nők felé fordul figyelme. — Ha az érdekes, szellemes, kiszá-
míthatatlanabb, vagyis szkizotim temperamentumú női típus az esz-
ménye, akkor a nyúlánkak közül választja meg élete párját. Egyéb-



ként a nélkül, hogy általánosítani akarnánk, elfogadhatónak tartjuk 
Venzmernek azt a véleményét, hogy a leptoszom-, vagy atléta-férfi 
házassága piknikus nővel az együttélés és az utódok szempontjából 
is nagyon kedvező feltételeket biztosít, Más a helyzet, ha a férfi pik-
nikus és az asszony leptoszom-, vagy éppen atléta-típus. Ilyen eset-" 
ben többnyíre az asszony ragadja magához a vezetést és a férj pa-
pucshőssé válik. Ha ebbe a szerepbe a férfi belenyugszik, természe-
tesen aligha nyújtja az ideális férfiasság példáját a kívülállónak, de 
e mellett nagyon elégedett ember lehet, mint ahogy ezt ismerőseink 
körében nem egyszer tapasztalhatjuk. 

Itt is áll az a szabály, hogy az ellentétek vonzzák egymást. De 
mi a helyzet akkor, ha egyforma típusok találkoznak a házasságban? 
Ha két leptoszom-szkizotim fél találkozik, akkor elkészülhetünk 
arraTTiogy az együttélés nem lesz nyugodt és zavartalan. Két szkizo-
tim temperamentum nehezen érti meg egymást. Természetükhöz tar-
tozik, hogy autisták, egocentrikusak, féltékenyen titkolják legbensőbb 
valójukat, nem hajlandók kölcsönös engedékenységre, makacsul ra-
gaszkodnak meggyőződéseikhez és így a szüntelen feszültség nehéz 
atmoszférája veszi őket körül, amelyből gyakran robbannak ki ösz-
szetüzés és ellenségeskedés viharai. Közhelyet ismétlek, midőn meg-
jegyzem, hogy az ilyen házasfelek szokták egymást válás előtt és 
válás után megnemértéssel vádolni. 

Megint más a helyzet, ha két piknikus találkozik a házasságban. 
Az ilyen frigyek csendes és nyugodt együttélést szoktak biztosítani, de 
ennek is van egy könnyen fenyegető árnyoldala: a felek igen hamar 
teljesen kiismerik és így esetleg meg is unják egymást. 

A mondottakból nyilvánvaló, hogy Kretschmer tudományos ered-
ményeinek a gyakorlati életben is hasznosítható értékük van. Önma-
gunk és mások megismeréséhez és így neveléséhez is figyelemreméltó 
szempontokat nyújtanak. Az emberi jellemfajok kimeríthetetlen sok-
félesége természetesen nehezen szorítható bele néhány típusba és így 
Kretschmer típusai sem jelentenek kimerítő és végleges kategóriákat. 

A modern karakterológia egyéb útjainak, különösen a pszicho-
lógiai és szellemtudományi iránynak eredményeit is figyelembe kell 
vennie annak, aki az emberi jellemmel akár tisztán tudományos ér-
deklődésből, akár gyakorlati pedagógiai szándékkal foglalkozik. A 
mi célunk most csak az volt, hogy közérthető módon összefoglal-
juk és ismertessük a Kretschmer-féle iránynak megállapításait és így 
az elvont tudomány néhány érdekes eredményét szélesebb körben 
népszerűsítsük. 

Irodalom. Ernst Kretschmer: Körperbau und Charakter. Untersuchungen zum 
Konstitutionsproblem und zur Lehre von den Temperamenten. 9. und 10. Auflage. 
Berlin, 1931. — Gerhard Venzmer: Körpergestalt und Seelenanlage, Stuttgart, 
Kosmos. — J . Klug: Die Tiefen der Seele, Moralpsychologische Studien, 2, Auf-
lage. Paderborn. — Ranschburg Pál: Az emberi elme. (Érzelem, ösztön, akarat, 
egyéniség.) Budapest 1923. — Schütz Antal: Charakterologia és aristotelesi meta-
fizika. Budapest 1927. — Noszlopi László: Jel lemlátás és jellemigézés. Buda-
pest 1935. (Szent István Könyvek 118—19. sz.) 
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Pannonhalma környékének őskori élete. 
Dr. Lovas Elemér. 

Pannonhalma környékének geológiai kialakulása döntő befolyás-
sal volt a vidék későbbi életére. A föld őskorában vidékünkön mere-
dező hatalmas hegyvidék lesüllyedt, és a lesüllyedt területet elborí-
totta a Pannóniai Pontus. Ebből ismét felemelkedik a Bakony, Vér-
tes és Pilis hegyvonulata, a vízfenéken pedig megkezdi építő munká-
ját a víz. Az egymás fölött keletkező rétegek mérik a pontus fölött 
elszálló évezredeket. 

A víz felülete lassanként párolgás és lefolyások következménye-
ként alacsonyabbra száll, a tengerfenék néhány helyen újra emel-
kedni kezd. így jelennek meg egyes helyeken a kisebb-nagyobb szi-
getek, velük a tenger üledékéből képződött azon réteg, amely ma a 
Sokorói-dombvidék legmagasabb dombjain pannonréteg néven ismere-
tes. A harmadkor végén vagyunk. Az éghajlat eddig meleg volt és 
ennek megfelelő a vidék növényzete és állatvilága. Az ezenkori nö-
vényvilágból semmi emlék sem maradt ránk, az állatvilág vizí és szá-
razföldi képviselőiből azonban ismerjük néhánynak a maradványait. 

A Pannonhalma néven ismeretes domb és környéke Győr vidé-
kének egyik legjobban átkutatott területe, Itt ismeretesek az egy-
másra következő rétegek. Itt a felszínre került egykori tengerfeneket 
nagyobb mértékben pannóniai pontusí homok és homokkő, kisebb 
mértékben agyag és márga alkotja. A mélyebb rétegekben csak az 
apró fauna képviselőit találjuk, A nagy emlősök maradványai a ma-
gasabban fekvő rétegekből ismeretesek. 

Az éghajlat hidegre válása új korszakot jelentett, A jégkorszak-
ban új építő erő, a szél is szerephez jut a víz mellett, A szél óriási 
erővel feküdt neki a még mindig tekintélyes vízfelületnek, illetve a 
még nem nagy terjedelmű szigeteknek, A könnyebb, lazább szerke-
zetű felső rétegeket elhordta. Barázdákat szántott a homokkővel meg-
kötött dombvonulatok közt. De más vidékről új anyagot hozott ma-
gával és a rombolás mellett építő munkát is végzett. Ennek egy része 
a vízbe hullott, és ott siettette a víz rétegépítő munkáját. Másik része 
a dombvonulatok szélárnyékos helyein hullott le, és tekintélyes felü-
letet borított be a lösznek nevezett réteggel, 

A víz erősebb visszahúzódása és ennek megfelelően a vízszintes 
irányban megnövekedett szárazföld alkalmasnak mutatkozott az em-
beri élet eltartására, A diluviális kor éghajlata nálunk nem lehetett 
elviselhetetlenül zord, és így még barlanglakások nélkül is lehetséges 
volt vidékünkön az élet. Pedig barlangok építésére is jó alkalom kí-



nálkozott épen a pannonhalmi dombon. Ennek nagy homokkőtáblái 
lehetővé tették, hogy a földnek a táblák alól való kiásásával könnyű 
szerrel szerezzen magának lakást az ősember. Közben az éghajlat 
egypárszor annyira enyhévé vált, hogy szinte azt kell csodálnunk, 
hogy mégsem találtunk ezideig emberi élet nyomára vidékünkön, A 
csiszolatlan kőkorszakban vidékünket aligha lakta ember. Ha megfor-
dult is vidékünkön, csak átvonult rajta, de átvonulásának emlékeit 
nem hagyta ránk. 

1. Az emberi élet első nyomait Pannonhalma környékén a csi-
szolt kőkorból ismerjük. A vidék éghajlati viszonyai már megegyez-
nek a maival. Növény- és állatvilága sem különbözhetett sokban a 
maitól. Legfeljebb a mainál nagyobb felületet boríthattak el a vizek 
és fertők. A szárazföldet pedig a mostani állapotnál jóval nagyobb 
felületen kellett erdőknek borítaniok. Az állatvilág több tagja még 
nem élt domesztikált életet. De az embernek a megjelenése vidékün-
kön olyan új erőtényező volt, amely lassanként épen úgy nyomot ha-
gyott maga után, mint a korábban ható természeti erők: a víz és a 
szél. Eleinte a földrajzi adottságokat úgy kellett elfogadnia, amint 
azokat találta, s ezek az adottságok befolyásolták életét, főként tele-
pülési helyeinek kiválasztásában. Lassú munkával kellett az első ne-
hézségeken túltennie magát, a kedvezőtlen természeti feltételeket úgy 
megváltoztatnia, hogy életét kulturáltabban, könnyebben élhesse le. 

Nem tudjuk, hogy hol jelent meg először Győr környékén az 
ember, és milyen tempóban foglalta el telephelyeit. Csak a végleges 
állapot képét ismerjük. A neolitkori telepeket a völgyekben, az erdő-
ségek és ingoványos területek határvonalain találjuk. Az erdők bel-
sejében alig fordult elő csiszolt kőszerszám. 

Sűrű volt Pannonhalma környékének lakossága a csiszolt kőkor-
szakban, olyan területen, ahol a lösztalaj uralkodik. A telepek mö-
gött húzódó magasabb dombokon az erdők lehetővé tették a vadásza-
tot, a völgyek nagy vízfelületei pedig a halászatra nyújtottak alkal-
mat. Ugyanakkor, amikor a vizes, lápos előterek megnehezítették az 
ellenséges támadást, az erdő elég védelmül szolgált az esetleg síke-
res támadással szemben. 

Eddig ismeretes telephelyeink Pannonhalma környékén a követ-
kezők:1 

Nyalka elég gazdag kőkori lelőhely. Bár a lakosság kezén sok 
kőszerszám volt található a mult század hetvenes éveiben, a gyűjte-
ményekbe csak két darabot sikerült bevinni. Közelebbi lelőhelyről 
csak egy pontról tudunk a község határában. Ez a Pázmándfalu felé 
eső homokdombok területe, mely leleteível majd Pázmándnál is sze-
repel. 

Táp aránylag kevés kőszerszámmal szerepel az irodalomban. Két 
kőék és egy furatos kőbalta ismeretes területéről. Ezek közelebbi 
lelőhelye ismeretlen. 

1 Felsorolásunkban egy Árpádkori birtokleírás sorrendjét követjük, Térkép 
a második közleményben. 



llak már magasabban fekszik, mint az eddig említett és a követ-
kező telepek. Nincs is innen más nyomunk a csiszolt kőkorszakból, 
mint a kőszerszámok megművelésére utaló kovakőszilánkjaínk. 

Ravazd fekvése már sokkal kedvezőbb volt a kőkori ember tele-
pülésére. Az itt talált kőszerszámok száma, ha csak az ismeretesek-
kel számolunk, eléri a harmincat. Közöttük több furatos balta is sze-
repel, A pontos lelőhely csaknem minden esetben ismeretlen. Egye-
dül a Vilebald-dombot nevezhetjük meg, mint kovaszilánkok lelő-
helyét. 

Kisécsen ezideig csak egy kőék került napfényre. 
Nagyécs már szintén nagyobb telep lehetett. Körülbelül húsz kő-

szerszámot tartunk nyilván, mint itteni leletet, köztük furatos kő-
baltát is. 

Ságon eddig csak 2—3 kőszerszám került elő. De a közeli Ság-
halomalja már kedvezőbb volt a településre a csiszolt kőkorban. Itt 
közelebb találták a telepesek a mocsaras területeket. Ennek megfe-
lelően Ebenchöch a mult század nyolcvanas éveinek elejére már nyolc 
kőszerszámot gyűjtött a domb lejtőjén. 

Pázmándon, úgy látszik, a már említett nyalkai homokdombok-
kal összefüggő homokdomb, volt a kovakőszilánkok lelőhelye. Isme-
retlen helyről gyűjtöttek össze négy kőéket. 

Győr szentmárton azonban az eddig említett lelőhelyek mindegyi-
kén túltesz. Ügy tűnik fel, hogy nemcsak napjainkban középpontja 
annak a kis vidéknek, ahol fekszik, hanem már a csiszolt kőkor em-
bere is itt találta fel a megélhetését biztosító feltételeket legnagyobb 
mértékben. Itt jobban védhette magát a domb oldalán könnyű mun-
kával készíthető barlangokban az időjárás viszontagságai és a vidék 
vadállatai ellen. Innen könnyen elérhette az erdőt, ha vadászni akart, 
közel találta a vízben és így halban gazdag lapos területet is. Ez 
érteti meg velünk, miért volt Pannonhalma a csiszolt kőkor embere 
számára is kedvezőbb fekvésű hely a többi közeli helynél, és miért 
lett épen Pannonhalma a vidék középpontja már ebben a korban. 
Győrszentmárton közvetlen környékéről kb, ötven kőkori szerszámot 
tart számon a régészet. Ennek a nagy számnak nem az a magyará-
zata, hogy a monostor tudományok iránt jobban érdeklődő tagjai 
első sorban saját lakóhelyük régiségeiről szereztek tudomást, mert 
hiszen ugyanazok, akik összeszedték a győrszentmártoní régiségeket, 
gyüjtésüket, kutató munkájukat kiterjesztették a közvetlen környékre 
ís, A bencések közül Sztachovics Rémig és Récsei Viktor voltak ezek 
a régészek, a renden kívüliek közül legtöbb régiséget Ebenhöch Fe-
renc koroncói plébános, illetve győri kanonok kutatott fel, A leletek 
pontosabb előfordulási helyei a Hoszpodár-szőlő alatt elterülő lejtő, 
valamint a falunak a Pánzsa-patak felé eső alsó széle, az úgynevezett 
Békaváros és a Fehérképdülő, Ez a két utóbbi hely egymással össze-
függő terület, és csak a Kisécsre vivő út választja el őket egymástól. 

A leletek azonban mindenegyes lelőhelyen szórványosan fordul-
tak elő. Nem sírból, nem lakóhelyről ásták ki őket. Lehet véletlen 
műve, — bár mi nem tartjuk annak, — hogy ezideig egyetlen kőkori 



sírra sem akadtak vidékünkön, vagy ha akadtak, a múltban nem jár-
tak el elég szakszerűséggel a feltárásnál. Nem tudták, hogy tudomá-
nyos szempontból milyen hibát követtek el, mikor csak a szemre tet-
szetős tárgyakat szedték össze, de nem tettek említést az előfordulás 
körülményeiről. Ugyanígy vagyunk a lakóhelyek esetleges előfordulá-
sával ís. Ezt a felületességnek nevezhető eljárásmódot megérteti a 
régiek módszertani képzetlensége, de megérteti az is, hogy a leletek 
szükségszerűen véletlen előfordulásokkal kerültek felszínre. Mire a 
kőszerszámra rábukkanó munkás jelentést tett a leletről, ha ugyan 
tett, akkorra már feldúlta a lelet helyét. További kutatásra pedig 
azért nem nyílott alkalom, mert a csiszolt kőkor embere szétszórtan 
élt. Sírja mellett nem volt remélhető egy másik sír, telepe mellett 
egy másik telep. Még családi egységek szerint tagolódik ekkor a te-
lep, Falutelepülésről még szó sem lehet, 

A család a már említett esetleges barlanglakások mellett nyáron 
lombsátorban, télen nádtetős putrikban húzhatta meg magát. Az ezen 
korbeli ember fajtáját és nyelvét nem ismerjük. Az Európában élő 
három embertípus: magastermetű rövidfejű, alacsonytermetű közép-
fejű és magastermetű hosszúfejű típusból egynek az itteni élete biz-
tosan megállapítható. Győrött találtak egy rövidfejű koponyatöredé-
ket, és ha lehet belőle következtetni, magastermetűnek kellett lennie, 

A család élete a mindennapi élelem megszerzésére, a ruházat és 
az élelemszerzés közben szükséges szerszámok, illetve fegyverek el-
készítésére szorítkozott, 

A szerszámok és a fegyverek nagyon kevés alakváltozatot mutat-
nak. A fa kérgének letolására és az állatok bőrének lenyúzására 
kaparok, ékszerű kőtárgyak és kovakőből készült késpengék voltak 
használatban. Fegyverül a buzogány, hegyezett fakaró, szarvasagancs-
tőr és a furatlan balta szolgált, Ä főzőedények vidékünkön nagyon 
kezdetlegesek. Dísz alig fordult elő rajtuk. Ami dísz látható, azt kar-
colással, az ujj végének vagy a körömnek benyomkodásával készí-
tették. 

A kereskedelemnek szükségszerűen kellett vidékünkön kifejlőd-
nie. A szerszámok anyagául használt kövek bizonyítják, hogy a ba-
konyi kőzetek mellett az osztrák Alpesek vidékéről szerezték azokat, 
még pedig első sorban már kész állapotban. Azért nálunk ís fejlő-
dött szerszámipar, amint azt az eltört szerszámon végzett ú j meg-
munkálás bizonyítja, Hasonló bizonyíték a kovakőszilánkok előfordu-
lása, A kereskedés csere útján történt. Ismerve vidékünk természeti 
adottságait, csak a prémkereskedésre gondolhatunk, mint a Pannon-
halma vidékén élő ember csereanyagára, 

A szellemi életről egyedül a sírok világosíthatnának fel bennün-
ket, Ilyeneket ugyan ezideig még nem tártak fel vidékünkön, de azért 
egyet biztosan állíthatunk, hogy a lélek másvilági életébe vetett hit 
feltétlenül áthatotta őket. Halottaikat égetés nélkül földelik, melléje 
helyezik szerszámát, fegyverét, és főként elmaradhatatlan a halott 
mellől az élelmiszeres edény. Primitív hit bizonyítékai ezek, de mégis 
bizonyítékok. 



2. Az újabb fejlődés Pannonhalma vidékére lassan következett 
el. Már megnyilvánult a fémkor, közelebbről a rézkor hatása, mielőtt 
maga a réz eljutott volna ide. Ilyeneknek tekintjük azokat a kőszer-
számtípusokat, amelyek minden bizonnyal a rézszerszámok mintájára 
készültek, első sorban a már említett furtlyukas baltákat. Van azon-
ban a győri bencés múzeumban egy vörösrézék, melynek a kezdet-
leges kőékekhez hasonló alakja arra enged következtetni, hogy a réz 
sem maradt sokáig ismeretlen vidékünk lakói előtt, A rézkultúrát új, 
bevándorlással ide kerülő nép hozta magával. Vidékünkön azonban a 
bevándorlás nem volt annyira tömeges, hogy annak külön településé-
ről beszélhetnénk, A régi lakosság megmaradt, csak az új kultúra 
fejlettebb formáit, magasabb műveltségi elemeit vette birtokába. Az 
a körülmény, hogy a Pannonhalmát körülvevő távolabbi területekről 
került a győri múzeumba olyan gyöngy, amelynek anyaga a Tridacna 
Gigás héjából készült, arra enged következtetni, hogy ez az új kul-
túra volahonnan India felől jutott el hozzánk. Ha nem tévedünk, a 
keltáknak az átvonulása Nyugat-Európa felé, megmagyarázza ezek-
nek a gyöngyöknek vidékünk több helyén való feltűnését, A már em-
lített vörösrézék lelőhelye a ravazdi határ Sötétmál-dülője, 

A kőszerszámok használatát azonban nem szüntette meg egy-
szerre az újabb kultúra megjelenése, A germán és görög népvándor-
lás által hozott újabb kultúra, a bronz ismerete nagyobb forradalmat 
jelentett, de még a bronzkor is használja vidékünkön a kőszerszámo-
kat. Az új kort talán nem is az új anyag megjelenése fejezi ki egye-
dül a nép körében, hanem az új anyag megmunkálásához való fel-
készültség, A Pannonhalma környékén élő ember akkor lesz igazán 
egy új kor embere, mikor a csiszolás, kalapáló technika helyett már 
a fémöntés technikájához is ért. 

De más szempontból is új kor nyílott a bronz használatával kap-
csolatban. Az eddigi egyes, családi település ebben az időben válto-
zott, fejlődött falutelepüléssé. Ez a tény teszi több más mellett ért-
hetővé azt a körülményt, hogy sokkal kevesebb vidékről ismerünk 
bronzkori emléket, és sokkal kevesebb bronzkori emlék maradt ránk, 
mint a kőkorból. A kőszerszámok egy darabig továbbra is használat-
ban vannak, de a régebbi szerszámok eltörése esetén a kő nem alkal-
mas újabb megmunkálásra, ezért elszórják mindenfelé. Az új anyag, 
a réz és a bronz, eltörése esetén is újra felhasználható. Ezért újra 
öntik az eltört darabokat, vagy az újabb technikai fejlődésnek meg-
felelően már előbb is átöntik a régi szárszámot- De nem dobják el, 
mint hulladékot, a szerszám anyagának értéke miatt. Nem is talá-
lunk másutt bronzkori szerszámokat vagy fegyvereket, csak a sírok-
ban, illetve az ú, n. depot-leletekben. 

A kőkori lelőhelyek száma a fentebb elmondottak alapján tehát 
megfogyatkozott. Csak ott remélhetünk bronzkori régiségeket, ahol a 
kőszerszámok nagyobb száma alapján biztosan feltehető az élet to-
vábbfolytatása. Ilyen első sorban Nyalka; már említett homokdomb-
ján vörös és fekete edénycserepeket találtak akkor, mikor szőlő alá 
forgatták a talajt (1870), Szakszerű ásatás híján csak feltételezhet-



jük, hogy voltak közöttük bronzkoriak is; ezt annál inkább merjük 
feltenni, mert nem azonos területen keverve fordultak ezek elő, ha-
nem egymástól elkülönülten. Börzsönyi Arnold azonban már hiába 
ásott ezen a területen, mikor a korhatározás szándékával is, de újabb 
leletek reményével ís kutatott a homokdombokon. Az első alkalom-
mal végzett forgatás nagyon alapos volt. A későbbi kutatónak nem 
hagyott már semmit. 

Tarján környékén szintén csak szórványos bronzkori leletek ke-
rültek elő, ezek lelőhelyét sem jegyezték fel pontosan, 

Ravazd azonban már biztos és nagyobb település adatait tárja 
elénk. A Pánzsa mentét követő mocsaras réten előkerülő cserépháló-
súlyok későbbi korúak is lehetnek. Tudva azonban azt, hogy a Vile-
bald-domb tetején nemcsak a múltban, de napjainkban is nagy tö-
megben találhatók a bronzkor különféle szakaszaiba tartozó edények 
cserepei, bizonyosnak vehető, hogy a vizenyős területen talált háló-
nehezékek egy része a bronzkori ember felszereléséhez tartozott, A 
Vílebald-dombon egyébként bronz pálcából készített tekercset is ta-
láltak, A Sötétmái-dűlőben bronzvéső került kézbe. Más ismeretlen 
helyekről is említenek bronzkori emlékeket, Közöttük talán legérté-
kesebbek a Prágába került bronzsarlók. Sírt vagy lakóhelyet azon-
ban ezideig nem tártak fel kellő tudományossággal, 

Nagyécsfalu közelében a Szent Lőrinc-dűlőben találtak ,,barbár" 
edénycserepeket. A múlt századi régészek barbár edénycserepeknek 
a nem korongon készült edények cserepeit nevezték. 

Pázmándfalu szintén biztosan bronzkori telep, A temető domb-
jának déli lejtőjén ma már művelés alatt nem álló Sermányi-homok-
bányában, hatalmas bronzkori edényt találtak. Ez ma Pannonhalmán 
látható. Szinte elképzelhetetlen, hogy a homokbánya fölött emelkedő 
temetődomb ne lett volna a bronzkori ember lakóhelye, sőt talán meg-
erősített telepe. A domb szélének északi, nyugati és déli irányban 
való erősen lejtős kialakítása önkénytelenül felhívja magára a figyel-
met. Ezzel szemben tény, hogy a temetőből még sohasem jelentettek 
leletet. 

A Gyánti-dülőn „vonalkázott párkányos barbár edénycserepeket" 
találtak. Kétség alig fér ahhoz, hogy voltak közöttük bronzkoriak ís. 

Győr szentmártonban sem találjuk a bronzkornak olyan sok em-
lékét, amely kőkori jelentőségének megfelelne. Egy bronzsarló lelő-
helyét nem is jegyezték fel, A Hoszpodár-szőlő területén talált gug-
goló helyzetű csontvázat azonban jogosan tesszük a bronzkorba. Ezen 
a ponton talált kőkori szerszám jogosít fel bennünket erre különöseb-
ben. Az emberi élet ott bizonyára folytatódott, ahol arra legalkalma-
sabb volt a hely. 

Eddig nem szóltunk arról, hogy mikor lakhatott vidékünkön a 
csiszolt kőkor embere, és mikor terjedt el nálunk a bronzkori kultúra. 
Valahogyan úgy érezzük a szaktudósok vitái közepette, hogy legbiz-
tosabb az a kormeghatározás, amelyik csak arról beszél, hogy ez a 
kor előbb volt, egy másik pedig utána következett. Mégis szükséges-
nek érezzük egy-két évadainak a megemlítését, A csiszolt kőkor kez-



dete vidékünkön Kr. e. 5000 táján lehetett, A bronzkor kezdetét ta-
lán tehetjük Kr. e. 2500-ra, végét pedig 1000 tájára. Természetesen 
ez a hosszú idő kisebb tagozódást is mutat, a szerint, hogy milyen 
befolyás mutatkozik a mi vidékünk lakóinak kultúráján. A birto-
kunkban levő tárgyak nem jogosítanak fel bennünket arra, hogy eze-
ket a kultúrbefolyásokat meghatározzuk. Csak általánosan említjük 
meg, hogy vidékünk emlékein megtaláljuk az északeurópai bronzkori 
emlékekkel való hasonlóságot csak úgy, mint a mykéneivel és az itá-
liaival való rokonságot is. 

Korhatározó a bronzkoron belül általában az, hogy a kor első 
felében a földelő temetés szokása járja; második felében kezdődik 
a halottégetés. De nálunk egyik temetési mód nem zárja ki a másikat. 

A fejlődés a bronzkoron belül talán legjobban a bronzbaltákon 
látható. A rézből készült balta még ékszerű, lyuknélkül való, vagy a 
kőbalták közt sűrűen látható és a mai baltákhoz hasonló kivitelű, már 
lyukkal ellátott. A bronzbalta a furatlan kőszerszámok egyenes le-
származottjának látszik, A nyél számára sohasincs átfúrva a balta 
törzse. Eleinte csak elvékonyodik a penge, mert nem kell annyira 
félni az eltöréstől. Aztán két felső szélén peremet kap a balta, hogy 
a nyél felerősítését alkalmasabban lehessen elintézni. Később ez a 
két perem szélesedik, majd egymás felé hajol. Legvégül a balta hosz-
szában, az éllel ellentétes oldalon középen elválasztott lyuk hatol a 
baltába, és ebbe kerül a nyél. Innen már csak egy lépés volt az ú. n. 
köpüs balta kiképzése. Ezen a baltatípuson már nem a válaszfal 
tartja a hüvelyt, hanem ez a balta törzsére támaszkodik. 

De az új anyag újabb és tökéletesebb szerszámok és fegyverek 
felfedezését is lehetővé tette, így a régi agancstőr helyett bronztőrök 
kerülnek forgalomba. Ettől csak egy lépésre esett a kard felfedezése 
és megalkotása, A hegyezett karó először fémkupakot, hegyet kapott, 
majd ez két lemezes kiképzésével tökéletesebb alakú lett. Végül, a 
fejlődés tetőfokán a nyéllyuk már nem vonult végig a lándzsahegy 
hosszában, hanem csak a penge közepén végigfutó borda éreztette, 
hogy honnan indult el a fejlődése, 

A fémszerszámok az ipari tevékenység minden ágában biztosí-
tották a fejlődést. Itt csak a házépítés lehetőségeire mutatok rá. Akár 
cölöpházat épített a bronzkori ember, akár karók köré font sövény-
fal szolgált lakóhelyül, a hozzá szükséges faanyag megmunkálása a 
fémszerszám nélkül nem is volt elképzelhető. 

Edényeik mind cserépből készültek. Mindmáig nem találtunk 
vidékünkön bronzedényekre. Az edénytechnika is nagy fejlődést mu-
tat. Korong nélkül készül a cserépedény, de olyan tökéletes az 
alakja, olyan finom az anyaga, és fejlett a díszítése, hogy dísztár-
gyakként is megállják helyüket. Vidékünk kerámiájának az ország 
más vidékeinek edényeitől kis mértékben eltérő díszítése helyi ízt 
is ad. 

Az élet egyébként folyt tovább a megszokott mederben, csak az 
együttlakással járó kulturális előnyök, az ennek nyomában járó 
ígényfokozódás jelent különösebb újságot. A bronzkori ember keres-



kedői tevékenysége ís marad a cserekereskedés színvonalán, de már 
feltűnik a bronz is, mint a csereforgalom eszköze, némi mértékben 
a pénz szerepében. A tömör nyakperecek, a súlyos karperecszerű ka-
rikák önkénytelenül is rávezetnek bennünket a karikapénz feltevésére. 
A behozatal tárgya első sorban maga a bronz volt, de a belső keres-
kedelem is hozzászokhatott lassan a bronzban való értékeléshez. 

Végül a bronzkor emberéről akarunk néhány szóval megemlé-
kezni. A különféle görög törzsek vándorlása a bronzkorba esik. Ezek 
egyes rajai érintették vidékünket is. A vidékünkre települő törzsek 
nevéről nincs semmi biztos tudásunk. Az illyr névvel jelölt talán 
többféle törzs egyes tagozatai lettek vidékünk lakói is. Nem irtot-
ták ki a korábbi lakosokat, amint ezt a kőszerszámok további sze-
repléséből talán jogosan következtethetjük. Közéjük települtek, keve-
redtek velük, A modern nyelvészeti kutatások világánál aztán biztos 
az is, hogy az illyrség adott vidékünkön máig is fennmaradt neve-
ket a folyóknak és vidékeknek, A pannon-szó maga, az ezzel össze-
függő Pannosa-Pánzsa. a Rába, Marcal, Sabaria nevek visszanyúl-
nak a bronzkorba. Ha pedig így áll a helyzet, elmondhatjuk, hogy 
az araviskusok illyr eredetű népének huzamosabb ideig épen a Rába 
mentén kellett élníök, itt kellett naggyá fejlődníök, olyan erőssé, hogy 
a hódító kelták ugyan kiszorították őket rábamenti telepeikről, de 
nyelvüket megváltoztatni nem tudták. Nyelvük csak a római művelt-
ség hatása alatt, már a császárkorban semmisült meg, 

3, Az illyr népek körében vált ismeretessé először a mi vidékün-
kön az új fém, a vas. A Pannonhalmával szomszédos, bár itt most 
nem ismertetett területek leletei bizonyítják, hogy itt sem történt hir-
telen átmenet az új kultúrára, amint ezt a kőkor és bronzkor érint-
kező pontjainál ís megállapítottuk. A hallstattinak nevezett vaskor 
baltája is pontosan a bronzbalta mintájára készült. Két vasból gyár-
tott köpüsbaltát őrzünk a győri múzeumban. Egyik Bársonyosról, a 
másik a baráti dombokról való, tehát épen közrefogják a most tár-
gyalt vidéket. Ha pedig ezeken a helyeken előfordulhattak ezek a 
balták, nem lehettek ismeretlenek a közéjük eső területen sem, 

A múltban működő régészek nem gyűjtötték össze kellő gond-
dal az edénycserepeket. Ami a kezünkbe került, azt nem tudták kor-
hoz kötni. Ezért kevés említés történik a régi irodalomban hallstattí 
emlékekről. így aztán fel kell tételeznünk, hogy az élet ugyanazon 
a telepeken tovább is folyt, ahol a bronzkorban is megvolt már. A 
barbárnak minősített cserepek lelőhelyein kívül biztos lelőhelyek 
csak Ravazdon a Vilebald-dombon és egy másik közelébe eső helyen, 
Pázmándfaluban a Kertalján és Pannonhalmán állapíthatók meg. 
Közülök leghíresebb a ravazdi hallstatti kincs lelőhelye. Itt 1845-ben 
találtak egy edényben gazdag bronzékszer-gyüjteményt. A Vílebald-
dombtól nem messze fekszik az a domb, amely lelőhelye volt a most 
Pannonhalmán őrzött fíbuláknak, karpereceknek és különféle csüngő-
díszeknek. 

A hallstattí kultúra idejében még egy erős népvándorlás leg-
szélső nyugati hullámai érték vidékünket. Kr. e. 600 táján a Dél-



Oroszország felől előtörő szkíták is eljutnak vidékünkre. Nem jelent 
megjelenésük más változást, csak annyit, hogy a vas használatát ál-
talánosabbá teszik, és az eddigi balkánfélszigetí és itáliai befolyás 
mellett a Fekete-tenger északi partvidékének görögös kultúrájából 
közvetítenek hatásokat. 

Az ipari tevékenység a régi mederben folytatódik, hiszen a cse-
répedénygyártás és faipar mellett csak a bőripar találta meg a hely-
színen a szükséges nyers anyagokat. A fémipar azonban már legin-
kább csak átdolgozó műhelyekben folyik, hiszen a kereskedők kész 
fémcikkeket szállítanak vidékünkre. A csereanyag is legnagyobb rész-
ben a bőr maradhatott, és a harciasabb népelemek megjelenésével 
együtt járt a rabszolgakereskedés felvirágzása. 

A lakóhelyekről, épületekről nem tudunk többet, mint a bronz-
koriakról. A temetés azonban annyiban mutat változást, hogy gya-
koriabbakká lesznek a temetkező-halmok, a tumulusok. Ilyeneket 
ugyan nem tártak még fel a most ismertetett területen, de körülötte 
mindenütt feltalálhatók, 

4, A szkíta invázió nem sok változást idézett elő vidékünk népes-
ségében, Csak egy újabb nagy népvándorlás tudott itt jelentősebb el-
tolódást előidézni. A kelták nyugatról jövő támadása Kr, e, 400 tá-
ján új népelem mellett magasabb vaskultúrát hozott vidékünkre. Ez 
az első eset, amikor hirtelen, átmenet nélkül tör be egy új kultúra a 
pannonhalmi vidék népei közé, A Rába mente valahogyan határvi-
dék lehetett. A közelben letelepülő kelta törzsek közül ismeretesek 
a komárommegyei azalusok, és később kerülnek a Rába balpartí vi-
dékére a kelta bojusok, A régi lakosok, az eraviscusok, a boíusok elől 
húzódtak Fehér- és Tolna megye területére, Győr és Pannonhalma 
vidékén az első háborús ellentétek megszűnte után ennek a három 
népnek a keveredett telepeit tételezhetjük fel,2 

A telepek azonban még talán az eddigieknél is kevésbbé jelen-
tőseknek tűnnek fel. Míg a közvetlen környékben egész temetők ke-
rültek napfényre, Pannonhalma vidékén, a nyalkai homokdombokon 
csak reméljük, hogy a korongon készült, de egyébként durvább kivi-
telű hamvurnák a kelta kor emlékei. Tarjánban a Lakatosréten ta-
lált karperec szinte egyedül álló darab. Egy görög érem lelőhelyét 
azonban már nem ismerjük, Ravazdon legfeljebb hálónehezékek közt 
akad keltakorí, bár egy karperec és egy Dess. 331, sz, alatt publikált 
kelta pénz a lakottság mellett szólnak, Kisécs mint több Biatec-ezüst 
lelőhelye szerepel, Nagyécsen a Tódombon és a Lajka-dombon talál-
tak kelta sírokat, Écs határából való egy Plotia-dénár is, mely a vi-

2 Győr közvetlen környékéről napjainkig 21 db. kelta pénzt ismerünk. Kö-
zöttük 1—1 db, képviseli az erdélyi, temesközi, felsőtiszavidéki és noricumi tí-
pus-csoportot, 9 db. a Fehér megyében leggyakoribb, 8 db. pedig a Tolna megyében 
előforduló csoportba tartozik. Ezen az a lapon annyi nyilvánvaló, hogy vidékünk 
keltakori lakossága legsűrűbb érintkezésben a Fehér-megyében és Toîna megyé-
ben lakó eraviskusokkal volt, sőt bizonyára annak kötelékébe tartozott. Kisécset, 
mint a boius Biatec-féle pénzek lelőhelyét említik, de arról sehol sem olvasunk, 
hány darabot talál tak, illetve hova kerültek ezek. A Biatec-pénzek nagyobb szám-
ban való előfordulása a nyugati kapcsolatok bizonyítéka. 



déknek a kelták korában való itáliai kapcsolatai mellett szól. A se-
lyemcsuki földeken is voltak kelta régiségek. Pázmándfaluban a Kert-
alján találtak egy kelta sírt. Végül Győrszentmártonban, meg nem 
nevezett területen, találtak kelta fibulákon szokásos láncot, 

Ezek az adatok bizony nemcsak Pannonhalmának jelentősebb 
szerepét nem igazolják, de a környék lakottsága mellett sem nagyon 
hozhatók fel bizonyítékul. De figyelembe veendő, hogy a kelta emlé-
kek gyűjtése épen úgy tökéletlen volt a múltban, mint a korábbi fém-
koroké, A keltakori lakottság mellett azonban a rómaikori település 
sűrűsége a legjobb bizonyíték. Az nyilvánvaló, hogy a rómaiak nem 
jöttek olyan tömegben földünkre, amilyen szükséges lett volna mind-
azoknak a helyeknek a benépesítésére, amelyek feltűnnek emlékeik-
kel. A korábbi lakosság megmaradt eredeti telephelyein, sőt Alföldi 
András megállapításai szerint még régi szervezete is tovább élt. Ép-
pen az eraviskusokról lehet ezt talán legjobban megállapítani. Az Op-
pidum Eraviscorum, v, í. Aquincum még a II. században is mint kelta 
város, a régi törzsi kötelékek középpontja szerepel, így aztán nem 
tűnik fel merésznek, ha a római telepekről következtetünk vissza a 
kelta telepekre, 

A kelta életről azonban a leletek hiánya miatt nem merünk nyi-
latkozni, Új kulturális elemként tűnik fel már a hallstatti kultúrá-
ban is ismert kocsi nagyobbfokú használata. Üj kapcsolatok mellett 
szólnak a győrkörnyéki sírokban talált gagátékszerek. Ezeknek ang-
liai származása kétségtelen. A pénzeken túl megállapítható, hogy a 
borostyán egy része is itt marad a lakosság kezén és ékszerként dol-
gozzák fel. A ruházkodás terén új elem a vászonféle használata. 
Különféle finomságú vásznak kerültek ki a győri kelta temetőkből. 
A déli népektől üveggyöngyök és karperecek jutnak ide. A tarjáni 
görög pénz Bruttiumig terjedő érintkezésről tanúskodik. Terjed az 
írásbeliség. A pénzeken megjelenik a lakosság neve is: Ravis, Ké-
szülnek lassanként sírkövek is, bár ezek már inkább utalhatók a ró-
mai korba, A kelta istenek nevéből azonban nem marad fenn semmi, 
A római istenekkel azonosítják őket, és mielőtt feljegyeznék nevü-
ket, már feledésbe is mennek,3 A halottakat részint földelik, részint 
égetik, A tumulusos temetkezés divata továbbra is fennmarad, A ko-
csitemetkezés egészen helyi pannóniai jellegűnek látszik. Ennek em-
léke Győr környékén egy sírkő domború képén maradt ránk, 

A fenti sorokban annak az állapotnak a képét igyekeztünk né-
hány sorban adni, amely az ásatások eredményeként áll előttünk. 

3 Silvanusnak a kultusza ta lán a legerősebb a római uralom kezdetén, A 
Silvanus Silvestris minden bizonnyal azonos a görög világ Pánjával ; míg a Sil -
vanus Domesticus inkább a római Silvanus-elképzelésnek felel meg. Az ő kul-
tuszában egy helyi pannon istenség« kultuszának nyomait lát juk. Maga az isten -
név azonban feledésbe merült, A körülöttünk elterülő vidékek római néven tisz-
telt helyi istenségei: Isis Noreia, Juppi te r Arubianus leginkább a nyugatra eső 
Noricumban, Mars különböző jelzőkkel megkülönböztetett helyi istenségként sze-
repel tőlünk délre, míg Sedatus a fehérmegyei részek tiszteletében részesül. Az 
egyes távolabbi vidékek eredeti kelta néven megnevezett istenei közül (Sucae-
lus, Belenus, Epona) az általuk ismertetett vidéken egynek a neve sem tűnik fel. 



Ez azonban természetszerűen nem mutat időegymásutániságot, csak 
keresztmetszetet. Az idő folyásáról és benne a történeti események-
ről már írott források értesítenek bennünket. Ezekből tudjuk, hogy a 
kelta invázió Kr, e. 400 táján nem jelentette egész Pannónia birtok-
bavételét, Az erősebb törzsek, így az eraviscusok is megtartották 
törzsi függetlenségüket és nyelvüket, s legfeljebb csak keletebbre hú-
zódtak a nyugatról jövő hódítók elől. Ekkor mozdulhattak ki rába-
menti központi telepükről. Kr, e. 70 táján történt a bojusoknak Nyu-
gat-Pannoniába való betelepedése, sőt olyan erős hódító tevékenysé-
get folytattak, hogy az eraviscusokat is meghódították. Az eravis-
kusok egy része ekkor vonulhatott át a Dunán és vonul keletre egé-
szen a Nyírségig, De a bojusok uralma sem tartott sokáig. 60 táján 
a dák Burvísta jelenik meg a Dunántúlon, tönkre veri a bojusokat és 
meghódítja az eraviskusokat is. Ebbe az időbe eshetett a keleti bar-
bár pénzeknek a behatolása területünkre, Burvísta csak kb, tíz évig 
tartja leigázva az eraviskusokat, A király meggyilkolásával felsza-
badulnak a dákok uralma alól a pannóniai részek, és nem foglalja el 
senki a központi hatalom szerepét, Üjra tiszta törzsi keretekben él 
vidékünk lakossága. Ebben találja a közelgő római hódítás is. De épen 
az eraviskusok törzsi szervezete olyan erős, hogy nyelvük mellett a 
törzsi kormányzat némi nyomai még a Kr, u, III, század közepén is 
feltűnnek, A III, század vet csak véget teljesen az eraviskusok ősi 
illyr nyelvének, de a római provinciális életre való befolyásuk a 
többi pannóniai törzzsel együtt olyan erős, hogy a III, század má-
sodik felének elején rövid időre Pannónia irányítja a birodalom kor-
mányzását, Az ősi pannóniai műveltségnek az iparban és a művészet-
ben való érvényesülése is bebizonyított tény. 



FIGYELŐ. 

Az ifjúság válaszúton. 
Kelemen Krizosztom főapát.* 

Gyermekkoromban még sokat beszéltek az öregek a ,,verbuválás* 
ról". Táncolták a verbunkost; dalolták, hogy „csapj föl, öcsém, adj 
kezet, állj be katonának!" Az ifjúság verbuválása ma is folyik. Nem 
vidám muzsikaszó, tele borosüveg mellett nótázva szólítják ma a le-
gényt ,,a szép fényes katonának gyöngy, arany életé"-re: az ifjú-
ság verbuválása ma a lélekhalászás minden modern eszközével folyik 
a különböző világszemléletek zászlai alá komor elszántsággal a végső 
leszámolásra, élet-halál harcra. 

Ezek az egymással ki nem békíthető világszemléletek áthidalha-
tatlanabb szakadékot vonnak ma egyazon nyelv, egyazon vér, egy-
zon nemzet fiai közé, mint amily szakadék tátongott azelőtt az egy-
azon vílágfölfogású, de különböző nyelvű, egymással ellenségként 
szemben álló -nemzetek között. E szakadás szétválasztja a testvére-
ket, szembeállítja az apát a fiával. Franco tábornok terveit szőtte a 
spanyol föltámadásért vívandó gigantikus harcának, testvére ugyanak-
kor a köztársasági forradalom hadirepülőinek szervezését vállalta. 
Az egyik spanyol republikánus vezér rendelkezéseit adta ki a katonai 
lázadás leverésére s a következő percben telegrammból értesült, hogy 
fia hősi halált halt a fölkelő katonák oldalán. Eszünkbe jutnak az 
Üdvözítő félelmes igéi: „Elárulja pedig testvér a testvérét halálra, és 
atya a fiát, és a gyermekek szülőik ellen támadnak, és halálra viszik 
őket." (Máté 10. 21.) 

Ennek a szörnyű verbunkosnak pokoli zsivajából két alapszólam 
emelkedik ki elnyomó erővel: az egyik a vörös internacíonale harci 
indulója, hogy „reszkessenek az uralkodó osztályok"; a másik a nem-
zeti szervezkedés csata-riadója, hogy „leszámolunk a vértagadó ha-
zátlanokkal". Az egyik szólamot Moszkvából, a másikat Berlinből s 
a római Piazza Veneziáról diktálják, 

A magyar ifjúság tekintélyes része már tájékozódott, hogy hova 
álljon, sőt föl is sorakozott az ízlése szerinti lobogó alá. Nagy része 

* Elmondot ta Szegeden, 1936. X. 25-én a város fö lszabadí tásának jubileu-
mán rendezet t ka to l ikus napon. 



azonban veleszületett óvatosságával habozva áll a döntés előtt. De 
a döntés nem várat sokáig magára. 

Madách Imre az istenadta költők prófétai ihletével előre meg-
látja a kommunizmusnak sivár falanszter-rendszerét. Ez életformá-
ban marhákat őriz a gondolkozás fejedelme és az alkotó lángelme 
asztallábakat farag. Az anya kebléről letépik gyermekét, kaszárnyába 
viszik s fejalkatáról ítélik meg, hogy tehénpásztor legyen-e, vagy 
operatőr. Ez életrendszer tudósától Ádám érdeklődve kérdezi: 

„Mondd, mi hát az eszme, 
mely egy ily népbe egységet lehel, 
mely, mint közös cél, lelkesítní tud?" 

A tudós válasza: 
,,Az eszme nálunk a megélhetés." 

Az anyagelvűség világfölfogásában nem nevelődik Isten képére 
formált emberi személyiség; el kell fojtanunk a velünk született egyé-
niséget ís: a gép a minden, az embernek csak annyi értéke van, 
amennyire a kattogó gép mellett, mint termelési eszköz hasznosít-
ható. Föllebbezés nincs. Ha nem tetszik: jönnek a hóhérkülönítmé-
nyek és eltesznek láb alól. 

Madách Imre igazat jövendölt, csak egyben tévedett: rémes ál-
mának megvalósulását a messze évezredek ködös távolába helyezte 
ki, mi, a Madách utáni második emberöltő fiai meg már szinte a há-
tunkon érezzük a modern Fáraók rabszolga-fölügyelőinek ostor-
csapásait. 

Hogy állításom, nem üres ijesztgetés, azt olvasni tudó ember 
előtt aligha kell bizonyítanom. Nem én, hanem Trotzkij barátja, Sta-
lin volt munkatársa, aki 1927. nov, 16-án kétségbeesésében a moszkvai 
Kremlben öngyilkos lett: Joffe állította a föléjük kerekedett vetély-
társról, a nagy orosz birodalom mai uráról és parancsoló járói, Sta-
linról, hogy ő ,,a minden idők legnagyobb és legborzalmasabb zsar-
noka". Hogy ebben az Istent detronizáló s helyette szörnyetegeket 
imádó anyagelvűségben mi lesz a gyermekből, elég, ha emlékezetbe 
idézem az orosz nagyvárosok kóbor kutyaként csavargó kis és nagy 
suhancait, akik azzal támadnak az idegenre: ,,adj pénzt, mert ha nem 
adsz, megharaplak s vedd tudomásul, hogy vérbajos vagyok". Meg-
említem még a muszka recept szerint nevelkedett spanyol ifjú kom-
munistákat, akik a kezükbe jutott papokat szilaj röhögés közt bics-
káikkal aprították föl. 

Nem csinálok abból titkot, ha válaszúton álló ifjú volnék, és csak 
kettő között lehetne választanom, a materializmus és a nacionaliz-
mus között, habozás nélkül az utóbbit választanám. Az előbbivel 
ugyanis semmi közösségem sincs, az utóbbival pedig legalább fajom 
szeretetében találkozom. Fajom szeretetében, de nem imádatában. 
Nem tudnám vallani a belga származású olasz Carlo Delcroíx-val: 
,,A haza a fasizmus istene." Én Istennek csak a Teremtőt imádom. 



Minden, aki ő helyette teremtményt imád, legyen az vér, vagy haza: 
bálványimádó. Hogy a bálványimádás hova juttat, azt megtanultam 
a történelemből. Tudom, hogy a vér imádata Vénusz imádatába, a test 
korlátlan kultusza a testiség rabságába süllyed. Erre tanít a törté-
nelem, erre tanít az Egyházam. Már pedig senki tőlem rossznéven 
ne vegye, ha az Egyház ítéletét minden lángelméénél előbbre teszem. 
Ha csak emberileg nézem is a dolgot: az egyes ember legföljebb 80— 
100 évet átfogó ésszel és egy vagy két országra korlátozott látókörrel 
gondolkozik, az Egyház pedig az egész földkerekségéről kapja meg-
bízható értesüléseit és kétezer év bölcsesége nyitott könyv előtte. 

Elismerem a test-nevelés szükségességét; helyeslem a mértékkel 
űzött sportot, bevezetendőnek tartom a tervszerű és következetes ál-
lampolgári nevelést; mellőzhetetlen a honvédelem érdeke; nélkülöz-
hetetlen a szakképzés, de tudom, hogy mindez csak az eszköz szük-
ségességével bír, a cél: az egyesek és a nemzetek boldogulása, gaz-
dagabb, teljesebb élete. A cél az építő, az alkotó munka a boldog 
élet szolgálatában. Azt is tudom szent hitem tanításából s egyúttal 
az élet szemléletén kialakult meggyőződésemből, hogy aki a földi 
boldogulás szemvetését csinálja s e boldogulás kérdését maradék nél-
kül meg akarja oldani, annak — a nélkül, hogy a földi valóságot 
szem elöl tévesztené — tekintetét ki a világ fölé az örökkévalóság 
felé kell irányoznia. A fenyegető világösszeomlásnak épen az az oka, 
hogy a művelt emberiség a természetfölötti elemet hallatlanra vette, 
kikapcsolta életéből. Mi, e föld élő szervezetei: növény, állat, ember 
egyaránt úgy vagyunk alkotva, hogy elpusztulunk, ha elzárják elő-
lünk az eget. 

Azért akarta Bismarck az új, igazságosabb világot előkészítő 
törvényhozást nem szocializmusnak, hanem gyakorlati kereszténység-
nek nevezni, ,,Ein Name, den ich breitwillig annehme: praktisches 
Christentum, aber sans phrase, wobei wir die Leute nicht mit Reden 
oder Redensarten abspeisen, sondern wo wir ihnen auch wirklich 
etwas gewähren wollen," 

Azért mondja Mussolini, a jelen kornak kétségkívül legnagyobb 
államférfia: ,,Ha egy nép vallásos, akkor erkölcsileg jó és ha erköl-
csileg jó, akkor erős is," S mert így gondolkozik, volt bátorsága bé-
kejobbot nyújtani a Vatikán urának s volt ereje az új utakra is át-
menteni mindazt, amit finom ösztöne a mult nagy és szent öröksé-
gének érzett. 

E meggyőződésből tűzte ki élete vezércsíllagául Ausztria martyr -
kancellárja, Dollfuss: „Austriam instaure in Christo", Ausztriát 
megújítani Krisztusban. 

Erős hittel hiszem és bizalommal várom, hogy hazám sorsának 
irányítói meg fogják menteni a nemzetet és a nemzet szép virágát: 
az ifjúságot, a jobbról és balról fölmerülő veszedelemtől, S nem tér-
nek le arról az útról, amelyre bennünket Szent István vezetett; amely-
hez bennünket egy ezredév minden szent emléke köt; amely egy ez-
redév vészes förgetegei között viharálló s egyetlen járható útnak bi-



zonyult. Ez az út az Isten- és a hazaszeretet oszthatatlan, egységes, 
ezeréves útja! 

Ha ezen a kipróbált úton, őseink nyomdokán méltóan és ered-
ményesen akarunk járni, akkor a közéletet egy új, tisztább levegő-
nek kell átlengenie. A napi sajtó, a könyvírás, a színház, a mozi. 
a rádió, a tisztességtelen verseny, az erkölcsi korlátozást nem ismerő 
üzlet, az igazság útjáról letért korteskedés, a piacon páváskodó sze-
mérmetlenség ne húzzák keresztül, amit a jó család esztendők gyen-
géd gondosságával gyermekeinek lelkében alkotott. 

A családnak magának törhetetlen hűséggel vissza kell térnie és 
ki kell tartania azon szilárdság és méltóság mellett, amelyet neki a 
házasság szentségi jellege biztosított. Az anyucinak, az apucinak hí-
vott játszópajtásoknak vissza kell térniök az édesapám, az édes-
anyám szeretetre és tiszteletre méltó tekintélyéhez. A szülőknek 
nem annyira oktatniuk, mint inkább kristálytiszta és példaadó életük-
kel kell nevelniök az új nemzedéket. 

A népiskolának a gyermekek ismeret- és fogalom-körét messze 
fölülmúló tudományos könyvek száraz és lélektelen kivonatainak em-
léztetése, oktatgatása helyett egyre jobban, egyre határozottabban 
az emberformálás művészetének szentélyévé kell válnia. Az is igaz, 
hogy a nevelőből nem szabad örök porosodásra szánt aktákat gyártó 
bürokratát faragnunk! 

A család, az állam, a társadalom, az Egyház legfőbb gondját az 
iskolából kimaradt, az érés állapotában levő ifjúsággal való törő-
désnek kell képeznie. A kamaszkor nyers kifejezése helyett szíveseb-
ben használom az érő vagy fejletlen ifjúság elnevezést. Ez a ki nem 
fejlett, ez a mustforrás állapotában levő ifjúság szorul rá legjobban 
minden szeretetünkre. Épen azért, mert ez a kor nem szeretetet keltő. 
Mert szenved. Mert olyat gondol és érez, amit nem akar, ami jobbik 
énjétől idegen. Mert zárkózott és bizalmatlan. Mert soha szabadabb 
prédája nem lehet a rossz pajtásságnak és lélekmérgezésnek, mint 
épen most, belső világának rengése, átalakulása idején, 

A nyáron magános pihenésem óráiban vércse- és fecske-csalá-
dokat figyeltem meg, hogy gondozzák, hogy táplálják, őrzik és óvják 
a madárszülők szárnyukat próbáló, az önálló élet felé első kísér-
leteiket tevő kicsinyeiket. Nemcsak táplálékukat szerzik meg, hanem 
állandóan féltő gonddal köröznek az elszéledt kis család fölött. Az 
emberi szülők gyakran értelmetlenül állnak az épen legnagyobb meg-
értést igénylő kor előtt, sőt egyenesen magára hagyják. Kétszeresen 
jaj a rossz környezetbe került, a családi fészekből idő előtt kiesett 
kiskorúaknak! Mennyi gyermeköngyílkosságnak és elzüllésnek, tiltott 
társaságokba való beszervezésnek az oka ez a magárahagyatottság! 
Te kis inasfíú, szolgáló leányka és ifjú munkás, mily nagyban hozzá-
járult a te elhanyagolásod ahhoz, hogy ma katasztrófa fenyegeti a 
nemzeteket! 

A német katolikus ifjúsági szövetség 1917-ben hatalmas program-
mot dolgozott ki és léptetett életbe a már úgyis működő szervezetei 
számára. Az iskolából kinőtt férfiifjúság folyóiratot kapott a ,.Válasz-



úton" címmel; a leányifjúság pedig „Ki az életbe!" címmel. A német 
katolikus ifjút nagyszerű szervezetek várták útjában az élet felé, az 
egyedüllét magános csendjében pedig meghitt barátként friss, tavaszí 
hangulattal telt, vidám és ezer nehézségben eligazító folyóiratok. S 
bármit mondanak is ma a német katolicizmusra, az el nem vitat-
ható tőle, hogy a német nemzet forradalmi zűrzavarából való kijutá-
sának első tényezője volt. 

Nekünk is ki kell építenünk már meglevő és oly áldozatosan 
működő hasonló szervezeteinket. Melléje kell állnunk gazda- és mun-
kásifjúságunknak, hogy segítségére legyünk elhelyezkedésében, mun-
kaalkalomhoz való juttatásában. Hogy szerető gonddal ráneveljük 
vére tisztaságának; értelmi világa igazságérzetének; lelke belső rend-
jének és békéjének megőrzésére. 

Az ifjú alapérzése, lényeges tulajdonsága az öröm érzése. Ez 
az érzés a fokmérője az ifjú külső és belső akadályoktól mentes, 
egybehangzó, arányos fejlődésének és erői nyugodt érvényesülésé-
nek. Nincs érzés, mely lényegileg jobban az ifjúságé volna, mint az 
öröm. Aki ennél az érzésénél fogja meg az ifjúságot, aki megszerzi, 
kezében tartja, megszenteli és irányítja az ifjúság örömét, az meg-
szerezte az ifjúság szívét. S akié az ifjúság szíve, azé a jövő! Ezért 
a jövőért pályáznak ma annyian az ifjúság szívére, olyanok, akik el-
hitetik vele, hogy egyedül képesek megoldani a mindennapi kenyér 
nagy kérdését. Akik félrevezetik, hogy nemcsak erőt és lelkesedést 
adnak neki az élet keresztjének hordozására, hanem azzal hitegetik, 
hogy ezt a keresztet egészen le is veszik a válláról. A magyar kom-
mün, az orosz szovjet, a spanyol őrület borzalmas ízelítő abból, ho-
gyan oldja meg az anyagimádás a mindennapi kenyér és a nagyhangú 
világboldogít ás kérdését. 

A mindennapi kenyér problémájának megoldását a társadalom-
nak, az államnak és az egyháznak együtt kell végeznie. Az erkölcsi 
világrend védelmében szintén össze kell fogniuk. Ahol ez a har-
mónia az összedolgozásban megvan, ott nem marad el az eredmény. 

Állandó figyelemmel kísérem több dunántúli falu életét. Példa-
adás okáért fölemlítém e faluk egyikének 1916—1926-ig terjedő tíz 
évét. E nehéz tíz esztendő alatt nem hallott a plébános hívei ajká-
ról durva káromkodást. E tíz év alatt nem volt ebben a faluban ve-
rekedés; nem történt rablás, gyilkosság, öngyilkosság. E tíz év alatt 
minden házasság az egyház törvényei szerint köttetett. Nem volt há-
zassági szétválás. Két hirtelen halálesetet leszámítva nem halt meg 
senki szentségek fölvétele nélkül. 

Ez a statisztika, ez az erkölcsi színvonal természetesen nem ma-
gától lett, nem légüres térben semmiből született. Nem. E falu er-
kölcse a mély vallásosság termőtalajából kelt ki, nevelője, megizmo-
sító ja a lelkiismeret: az Istennek tartozó felelősségérzet, az Isten ke-
zébe való belefogózás volt. 

E falu plébánosához az egyik hétfő délelőttjén egy ismeretlen bu-
dapesti református úri ember állított be. Uram, mondotta, a meg-
hatottság hozott ide. Olyat láttam, aminőt mifelénk soha életemben 
Pannonhalmi Szemle 2 3 
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nem tapasztaltam. A falu korcsmájában voltam tegnap este. Tele volt 
füsttel, nótával, tereferével, kártyajátékkal a vendéglő. Egyszer csak 
Őrangyalára kondult a harang, A korcsma elcsendesült, kártya, pohár 
lekerült a kézből, minden ember csendben imádkozott. — Mit szólt 
volna a mi emberünk, ha azt látta volna, hogy a korcsmaajtóban va-
sárnap délután beszélgető legények beszóltak társaiknak, a mire a 
haldoklóhoz menő plébános az oltáriszentséggel a korcsma előtt el-
haladt, arra már katonás sorban kinn térdelt az egész legénysereg. 

Ne gondolja senki, hogy ez az istenes jámborság gyávákká teszi 
a férfiakat. Nem voltak gyáva nyulak a Jézus nevével halálos ro-
hamra induló vitéz elődeink! Az említett falunak csak 900 lakója 
van, a hős halottak emléktábláján mégis harminckét név olvasható. 
S az akkori győri katonai állomásparancsnok szerint ennek a falu-
nak a férfiai alkották a győri fehérgárdisták mintacsapatát. S ami-
kor bevonultak, nem mentek üres kézzel, hanem tízezer koronát vit-
tek a szervezés alatt álló nemzeti hadsereg céljaira. 

A magyar földnek ezért a pompás népéért szent lelkesedéssel 
föl az elszánt, áldozatos munkára! 

Szeged nemes városa többször magára vonta a nemzet, sőt egy-
két esetben az egész művelt világ figyelmét. Először akkor, midőn 
Kossuth Lajos, a szabadságharc lelke, elmondotta Szeged népéhez 
lángoló beszédét. Másodszor, amidőn a Tisza hullámsírjából poraiból 
megéledt főnixként hallatlan erőkifejtéssel újra született szebbnek, 
délcegebbnek, mint aminő valaha volt. Harmadszor midőn a kommün 
alatt kibontotta a nemzeti föltámadásnak szűzfehér lobogóját. Ne-
gyedszer, mikor hősi elhatározással és hősi áldozattal megépítette re-
mek fogadalmi templomát; az egyetem nagyszerű quadraturáját és a 
város egyéb kultúrintézményeit. 

Legújabban Szegednek vonzó szabadtéri előadásait csodáljuk. 
Ez előadások egyike Herczeg Ferenc ,,Bizánca" volt. A ,,Bizánc" 
acélból vert zsoldos vezére azt mondja: „minden nemzet akkor hal 
meg, ha megássa a maga sírját," Herczeg Ferenc, Szeged díszpol-
gára, egy hosszú élet bölcs tanulságából és Szeged dómterének va-
rázsa alatt átformálta remekművét. Azelőtt undorral és megvetés-
sel néztünk „Bizánc" halálra ítélt, elátkozott, szánalmasan vergődő 
népére. A „Bizánc" szegedi fináléja már megengesztelő hatású. Her-
czeg kézen fogja költészetének népét, a templomba vezeti s a fet-
rengő kétségbeesésből az erkölcsi megtisztulásnak, az örökéletnek 
fölragyogó sugárzásába emeli. 

Szeged népe híres sikereire akkor teszi föl a koronát, ha majd 
kulturális befolyásával, magával ragadó példájával kézen fogja, az 
atyai házba, az Isten házába vezeti, s a magyar jövendőnek megvál-
tói áldozatra kész hőseivé neveli az Alföld ifjúságát. 



Á spanyolországi események. 
Dr. Szalay Jeromos. 

A spanyol anarchista-kommunista csőcseléktől sátáni számítás-
sal, ördögi kegyetlenséggel végzett, Néró és Díoklecián vérengzéseit 
megszégyenítő kereszténygyílkolás szörnyű kérdőjelként mered a mű-
velt világ felé. Megdöbbenéssel állunk a megvadult állatías kegyet-
lenség megnyilvánulásaival szemben, s önkéntelenül felvetődik a kér-
dés, honnan van ez az emberiséget megcsúfoló lealjasodás? De mintha 
ez a szörnyű kérdés nem is volna probléma sokak előtt. „Hát hiszen 
spanyolokról van szó. Ez mindent megmagyaráz", mondják sokan 
gyatra történetszemléletükkel. Mások, kiket a szociológia szele meg-
csapott, ellentmondást nem tűrő fölényes hangon a legkisebb lelkiis-
mereti aggály nélkül kijelentik: A katolikusok a hibásak. 

Mi, amikor megrendült lélekkel keressük azokat az okokat, me-
lyek az emberi mivoltából kivetkőzött, elvadult spanyol csőcseléket 
uralkodó tényezővé tették, melyek számításból vagy korlátoltságból 
a spanyol nemzet faji és földrajzi adottságaiban rejlő gyöngeségeket 
kifejlesztették, megértjük a spanyol actio catholica világi elnökének, 
Rodriguez San Pedronak megsebzett lelkéből kitört felkiáltását: Ta-
lán mindennek még se a spanyol katolikusok az okai! Nem, nin-
csen minden hiba a spanyol katolikusok oldalán. 

Azoknak, kiknek sem ideje, sem türelme nincsen a kérdéssel fog-
lalkozni, bátorkodunk ajánlani, hogy mielőtt elhamarkodott ítéletet 
mondanának, gondoljanak Lukács evangéliumára: „Kezet vetnek rá-
tok és üldözni fognak benneteket, . , Elárulnak szüleítek és testvé-
reitek, rokonaitok és barátaitok, és némelyeket közületek halálra 
visznek. És gyűlöletesek lesztek az én nevemért". És a következő fe-
jezetben azt mondja az elfogására érkezőknek: Ez a ti órátok és a 
sötétség hatalmáé, (Luk, XXI, XXII,). 

A spanyol anarchia megértéséhez vissza kell mennünk a XIX. 
század elejére, mikor a spanyol állam életereje már igen megfogyat-
kozott, Ekkor történt, hogy Napoleon 1808-ban a vele szövetségben 
lévő spanyol királyt fiával együtt álnokul elfogatja s helyükbe test-
vérét ülteti. A spanyol önérzet fellázad Napoleon kétszínű eljárásán 
és ötéves gerillaharcban meghátrálásra kényszeríti. Ezt a háborút a 
spanyol nép királya nélkül vívta s ára az alkotmány lett. Mikor 
azután királya az alkotmányt ünnepélyes ígérete ellenére sem tar-
totta meg, fellázadt ellene is. Vele együtt lázadtak fel a gyarmatok 
és szakadtak el. Spanyolország régi nagyságának eltemetője VII. 
Ferdinánd. Ő alatta szokott hozzá a spanyol nép újra, hogy elégedet-



lenségét, vérengző kedvét felkelésekben vezesse le. De VII. Ferdi-
nánd volt a megakadályozó ja annak is, hogy Spanyolország újra fel-
emelkedhessek, hogy a legnagyobb gazdasági és politikai átalakulások 
idején nyugodtan, békében dolgozhassék az ország felvirágoztatásán. 
Életében felidézte a forradalmakat, egymással szembeállította népét, 
végső intézkedésével pedig gondoskodott arról, hogy a viszály, az 
egyenetlenség parázsa ki ne aludhassék. Ugyanis testvére, Don Kar-
iös, a törvényes örökös megkerülésével, leányát, Izabellát tette meg 
örököséinek. A törvényes örökös hívei, a helyébe lépő trónörökös 
körül szállongó, sok alappal bíró gyanúsítások alapján fellázadt spa-
nyol büszkeség négy évig tartó kegyetlen polgárháborút eredménye-
zett (1835—1839,). De azóta is, a karlisták Spanyolországnak épen 
nem kevésszámú valamennyi belső zavaránál megpróbálkoztak. Még 
a jelen megmozdulás sikere is nehezen képzelhető el, amint látni 
fogjuk, az ő közreműködésük nélkül. 

Ami jelenleg az Egyházzal történik, mindaz kicsiben már akkor 
megtörtént, kivéve a személyekkel elkövetett állati kegyetlenségeket. 
Maga a régenskirályné rendezte meg a kolostorok és templomok fel-
dúlását, hogy megtörje a katolikusok ellenállását. Jó magvakat hin-
tett el. Ettől az időtől kezdve Spanyolország szakadatlan polgárhá-
borúk sorozatától szenved. Az ország hol köztársaság, hol királyság. 
A régi verekedő osztályokhoz, a nemességhez és a polgársághoz új 
küzdő és romboló elemek járultak: a munkásosztály szocialista ala-
pon és az anarchisták, kiknek jelenben már csak Spanyolországban 
vannak meg a szervezeteik. Míg a múltban a nép többnyire csak 
szemlélője volt, sikertelenség esetén pedig kárörvendő je a generáli-
sok pronunciamientóínak, a XX. században már a tömeg és az anar-
chisták a főtényezőí a forradalmi megmozdulásoknak, mint voltak a 
Ferrer-féle anarchista rémuralom alatt 1909-ben, Barcelonában. A 
XX. században három miniszterelnök esik az anarchisták áldozatául. 

Ebben a légkörben, hol annyian tudták saját érdekeiket, ellen-
szenveiket közérdeknek feltüntetni, könnyű talajra talált a szabad-
kőművesség, de megtalálták a számításukat a zavarosban halászó 
idegen hatalmak is, melyeknek érdeke volt, hogy Spanyolország fel 
ne emelkedhessék, vagy melyek tőle még elvenni akartak valamit, 
mint az Egyesült Államok, mikor először lázadást szítva, utána pe-
dig hamis ürügyek alatt beavatkozva fosztotta meg Spanyolországot 
gyarmatai maradványaitól, Kubától és Fülöpszigetektől. 

A vezetők hibái következtében megromlott közszellem s követ-
kezménye, az állandó polgárháborúk miatt, Spanyolország elszegé-
nyedett. Külső és belső problémáit megoldani nem tudta. Mert a szo-
fciális és gazdasági problémákon kívül ott voltak a hol autonomísta, 
hol szeparatista katalán mozgalom (a baszk mozgalom akkor még 
csak szelíd álmodozás volt), a marokkói kérdés, mit a nagyhatalmak 
1912-ben a spanyolok nyakába varrtak, hogy az Atlanti-óceánt a 
Földközi-tengerrel összekötő tengerszoros felügyelete ne kerülhessen 
erős államnak a kezébe. 

A minden viszontagság ellenére is annyi erőforrással rendelkező 



Spanyolországban nem maradt épen egyetlen egy szilárd tekintély, 
mely felé a nemzet bizalommal fordulhatott volna. Itt is bebizonyo-
sodott, hogy nemcsak tekintélyrombolás van, hanem a tekintély bir-
toklóitól való lejáratás is. Spanyolország nem tudta kihasználni azt 
a kedvező helyzetet, mit neki a világháború teremtett. Nem avatko-
zott bele a háborúba, habár az ország komoly elemeinek rokonszenve 
a középponti hatalmak mellett való állásfoglalással kívánta a kétév-
százados spanyol szégyennek letörését, Gibraltár visszafoglalását.1 

Semlegességének nem kapta meg az árát, A semlegessége folytán be-
állott gazdasági fellendülését kihasználni nem tudták az arra képte-
len vezetők, a szociális kérdés megoldásához hozzá nem nyúltak. A 
háború után egymást érték a sztrájkok, az anarchisták terrorista me-
rényletei 1920-ban, 1923-ban Barcelonában, Valenciában, A kormá-
nyoknak energiátlansága azt a látszatot keltette, mintha nem volna 
bátorságuk a rendszabályozásra, vagy bizonyos erők akadályozzák 
őket. 

A sorozatos és szégyenteljes marokkói kudarcok nélkül azonban 
a rendszer talán tartotta volna még magát. Az országon kívül álló 
erők megelégedtek volna közben-közben egy-egy kisebb-nagyobb za-
vargás rendezésével, hogy Spanyolország adottságai ellenére is elha-
nyagolható tényező maradjon. Azonban főkép az annuali vereség 
után, mely 1922-ben 12.000 spanyol katona életébe került, a spanyol 
királyság sorsa meg volt pecsételve, A szenátusi bizottság megállapí-
totta a király felelősségét. Sztrájkok, bevonulás megtagadása napi-
renden voltak, A kormány félelmében megszüntette a marokkói harc-
térre való katonaszállítást. Nehéz helyzetében a király nem talált 
más kiutat, mint a katonai diktatúrát, koronája és az ország érdeké-
ben egyaránt. Hogy mennyi része volt a királynak Primo de Rivera 
pronunciamiento-jában, máig sem világos egészen, de elfogadta, leg-
alább is az elején, sorsát hozzáfűzte ahhoz a katonasághoz, mely bi-
zony Spanyolországban, hol a külső veszedelem érzete nem ápolhatta 
a katonaság iránti megbecsülést, nagyon Ís népszerűtlen volt a gyar-
matok elvesztése, a nemzet erején és a szükségleten felül ráfordított 
költekezés miatt, de főképen, mert követeléseiket juntáik mindig 
olyan fenyegetően adták elő, mintha másnap már katonai felkelés 
lenne a nemteljesítés következménye. A Mane, Thekel, Phares meg-
jelent a spanyol királyság számára ís a diktatúrával, A spanyol nem-
zetnek úgyszólván minden rétege megelégelte királyának sporttelje-
sítményeit, nagyvilági hírnevét. Hiába várták tőle, hogy egy felül-
ről jövő forradalommal kímélje meg az országot az alulról jövőtől, 
mely ismerve a spanyol vérmérsékletet és annyi tapasztalat után csak 
végzetes lehetett, 

Primo de Rivera kétségtelen nagy szolgálatot tett nemzetének 
azzal, hogy az utcán rendet teremtett, a szégyenletes marokkói kér-
dést megoldotta, de ő tovább ment, mint amennyire a szükségletek 

1 A király szokta mondani a franciáknak: Spanyolországban csak a csőcse-
lék és én vagyok franciabarát . 



felhatalmazták, mint amennyire rátermettsége, képessége volt. Két-
ségtelen nemes szándékkal, becsületességgel Mussolini szerepére vá-
gyakozott, azonban minden hiányzott nála, hogy egy országot átala-
kítson, főkép egy olyan országot, hol a közszellem évszázados elté-
velyedése annyira beleidegződött a nemzetbe. Hiányzott nála a te-
hetség ilyen nagy feladatok megoldásához, mégis a legszemélyibb 
kormányzást folytatta. Maga mondja el megemlékezéseiben, hogy fő-
kép uralmának elején úgyszólván minden rendelet az ő kezdeménye-
zése, az ő szerkesztése volt. Ellentmondás nélkül törvényeket, rende-
leteket ontó embernek, mindentudónak, csalhatatlannak kell lennie, 
ha mindent maga akar végezni. Különben a legnagyobb tévedéseket 
követheti el, Dehát úgy látszik, a könnyen író, magával ragadó tüzes 
szónok összecserélte a kifejezőkészséget, a pátoszt a szaktudással, 
a hozzáértéssel. Képtelen volt a kritika meghallgatására. 

Hiányzott Primo Revera de Riverának az előkészület és az a 
tábor, mit megad egy nagy eszméért való hosszas küzdés, A nemzeti 
szocializmus éveken át alakította ki programmját, szervezte táborát. 
Hasonlóképen Mussolini is. Rendelkeztek is a hatalom átvételekor 
az elveik megvalósításához szükséges hivatalnokokkal és szakembe-
rekkel. Primo de Riverának nem voltak emberei, A régi kormányzat 
embereit félretette, újakat komolyan nem nevelt. Nem iparkodott 
megnyerni a régi szakértőket. Fiatal, hozzá nem értő miniszterekkel 
veszi körül magát, kiknek izgatása kompromittálja a rendszert, vagy 
előkészíti a jelenlegi szörnyű helyzetet, így Largo Caballero jelentős 
állást töltött be, a diktatúra alatt szervezte meg olyan hatalmas tá-
borrá a spanyol szocialista pártot, hogy a forradalom után hamaro-
san egyik legjelentősebb tényezőjévé válhatott a spanyol politikai 
életnek. 

Szakadás állott be a kormány és a nemzet között, főkép ez 
utóbbi egyes osztályai között. Sőt a szakadás létre jött a kormány 
és a király között is, akinek nem sikerült Príma de Ríverát irányí-
tani s így, bár eleinte helyeselte a diktatúrát, hamarosan a várakozás 
és a passzivitás álláspontjára helyezkedett. Végezetül mindenki be-
lefáradt a diktatúrába. Bele az ország, a katonaság. Igaz, ez utóbbi 
jogtalanul. Lázadását sikerült leverni, de ezzel hatalmának egyetlen 
támaszát elidegenítette magától. Korhadt, romlott állapotokon akart 
segíteni, a szabadkőművesség ellen akart küzdeni, de az alkotó ré-
teg félreállításával csak a romboló elem szervezkedésének nyitott te-
ret. Mikor azután a diktatúra 7 évi fennállás után lehetetlenné vált, 
a konzervatív elemeknek nem voltak szervezeteik, kereteik. A majd-
nem egészében elégedetlen ország elégedetlenségének nem tudott 
máskép kifejezést adni, minthogy a baloldalra szavazott, 

A szabadkőműves uralmat akarta megtörni és az ő uralma alatt 
a páholyok jobban virágoztak mint valaha. Egymásután alakultak az 
újak. Épen az a hadsereg lett szabadkőműves generálisai révén sír-
ásója a királyságnak és az országnak, melyet Primo de Rivera sza-
badkőműves befolyástól meg akart szabadítani. Az 1931-íki válasz-



tások után, melyek megpecsételték a királyság sorsát, a szabadkő-
műves generálisok tagadták meg a királynak az engedelmességet. 

Egymagában senki se képes ilyen feladatokra, bármily tehetsége, 
rátermettsége is legyen. Büntetlenül nem lehet félreállítani a hozzá-
értést és műkedvelőkkel, rögtönzött erőkkel pótolni. 

Az El Debatte című katolikus lap, mely pedig a katolikusok je-
lentős részével együtt kezdetben támogatta a diktatúrát, írja róla: 
,,Sem az államról, sem az Egyházról, sem a társadalomról nem vol-
tak tiszta fogalmai, A diktátor belső politikája téves, zavaros és ter-
méketlen volt. Nagy hibája volt Primo de Ríverának, hogy nem bé-
kült ki azokkal a politikusokkal, kik a hatalomban megelőzték, hogy 
nem teremtette meg a normális kormányzás eszközeit. Szükség nél-
kül olyan katonai kérdéseket vetett fel, melyeknek végzetes következ-
ményeik lettek. Ha nagyon gyakran szerencsésen is oldott meg kér-
déseket, máskor összekúszálta őket azzal, hogy vallási, érzelmi ele-
meket kevert beléjük (pl, a katalán szeparatista kérdésben). A kép-
telenségig hajtotta egy rögtönzött állami mindenhatóság beleavatko-
zását pl. a gazdasági kérdésekben . . , őszinte hite ellenére is félre 
ismerte az Egyház jogait olyan fontos kérdésekben, mint pl. az is-
kolakérdés. Hibája volt végül, hogy nagyon sokáig tartotta kezében 
a hatalmat. Az utolsó időkben testi szenvedései, a túlzó munka kö-
vetkeztében való kifáradás gyöngítették erejét. Pedig az ország már 
belefáradt a diktatúrába." 

Jóindulatú, tísztaszándékú ember volt Primo de Rivera, aki rá 
akarta nevelni a spanyol népet arra, hogy az „étvágyakat és szenve-
délyeket" ne tekintse jognak és igazságnak. Elbukott, mert erői nem 
voltak elégségesek, eszközei jól megválogatottak. 

Az egész ország forrongását látva, a király vissza akart térni 
az alkotmányosság útjára. Későn volt. Az 1931 áprilisára elrendelt 
községi választások, melyek erőpróbának voltak szánva a képviselő-
választásokhoz, lesújtó többséget adtak a köztársasági pártnak, „In-
kább köztársaságra szavazok, mint hogy újra diktátort hozzunk visz-
sza," mondotta az egyik ismert monarchísta érzelmű politikus, „Nem 
a királyságot kell kicserélni, hanem a királyt", mondotta három hó-
nappal a választások előtt Maura, ismert keresztény és konzervatív 
politikus. Spanyolország szerencsétlenségére azonban ez a megoldás 
az örökösök betegsége miatt nem volt lehetséges, A szenvedélytől 
hajtva, jogos nehezteléseiket túlozva, megásták sírját a királyságnek. 
Az április 12—13-iki választások utáni reggel a hadseregtől magára 
hagyott király elhagyta országát, kiáltványt intézve híveihez, mely-
ben felszólítja őket, hogy segítsék a köztársaságot nehéz problémái 
megoldásában, tartózkodjanak minden a restaurációra vonatkozó kon-
spirálástól. 

A király ezekben a napokban megfizetett minden tévedéséért. A 
balsorsban tanúsított viselkedése sok elvesztett rokonszenvet szerzett 
neki vissza. Azok azonban, kik nem tudták félretenni jogos nehezte-
léseiket, nem értékelték a diktatúra teljesítményeit, számlájára ír-



tak sok hibát, ami tulaj donképen egy nemzet vérébe századok foly-
tán beivódott ferdeségek, eltévelyedések következménye. Az ideológu-
sok pedig, kik játszottak a tűzzel, bűnhődnek most, mint Madariaga, 
Bar jo, Unamuno stb. Türelmetlenségükkel, szenvedélyes elfogultságuk-
kal felidézték a forradalmat, tehetségtelenségükkel, önzésükkel meg-
mutatták, hogy alkotásra még képtelenebbek, mint akiket elűztek, S 
most, hogy százezrek fizetik életükkel tévedéseiket, legtöbbjük ide-
genbe menekülve rémlátomásokban szemlélheti Spanyolország anvagi 
romlását és áldozatainak halálhörgését. 

A spanyol köztársaság valósággá lett 1931 áprilisában vérontás 
nélkül. Talán még leglelkesebb híveit is meglepte a váratlan és könnyű 
siker. Megalkotásában a tömegnek jelentéktelen része volt a radiká-
lis elemek mellett, A katolikusok, sőt a papság egyrésze is nagy 
örömmel fogadta az új rendszert, nem is szólva a katalán és baszk 
papságról. A Szentszék volt az első, mely az új helyzetet elismerte, 
A La Croix, francia katolikus újságban Guiraud főszerkesztő prófé-
tai szavakkal ad kifejezést előérzetének, ,,Azt mondják, hogy a pap-
ság bizonyos tagjai is részt vettek a forradalom előidézésében, nagyon 
sokan pedig éltetik. Láttuk ezt Franciaországban 1789-ben. Az alsó-
papság fizetségül a köztársasághoz való lelkes csatlakozásért egy év 
múlva megkapta a papság polgári alkotmányát, utána az üldözést, 
1793-ban a nyaktilót, 1797-ben a Rochelle-i hajóbörtönöket és a 
Cayenne-be való deportálást. Talán szerencsésebb lesz Spanyolor-
szágban és elkerüli a mexikói szörnyűségeket? Amitől félni kell az 
az, hogy sok köztársasági intellektuel első sorban az Egyháznak volt 
ellensége, és ma is az, mint Blasco Ibanez, Unamuno és nagyon sok 
egyetemi tanár,"2 

Ha a katolikusok közül sokan meakulpáztak is, mondván: Nem 
ezt akartuk, azonban az új helyzetet a nagy többség elfogadta, S le-
het mondani, hogy Spanyolországban a köztársaság most az egyszer 
a többségre támaszkodott, A katolikusok csak nyerhettek egy becsü-
letes köztársaságban. Hiszen a legkatolikusabb királyok alatt nem tud-
ták elérni, hogy életbevágó problémáikat megoldhassák, Az iskolaügy 
megoldása megalázó és nevetséges volt, A jóhírnevű, nívós katolikus 
iskolák növendékeinek pl, az állami iskolákban kellett vizsgázni és 
tantárgyanként 24—70 pezeta vizsgadíjat fizetni, mi körülbelül 
ugyanannyi pengőnek felelt meg, S ezen kívül is rnég mennyi hűbér-
adó különféle címeken! Szerzetesrendjeinek biztonsága minden kor-
mányváltozással fenyegetve volt. Az 1851-íki konkordátum határo-
zatlan megfogalmazása a mindenkori kormányok önkényének szolgál-
tatta ki szerzetesrendjeit, kiket nem a törvény, hanem a hívők fellé-
pése mentett meg pl. Canalejas miniszterelnöksége alatt. Az alsópap-
ságnak a sorsa nyomorúságos volt. A kormányok az annak idején 
lefoglalt javak fejében fizetendő tisztességes javadalmazás helyett 
nyomorúságban tartották az alsópapságot. Sem javítani nem akar-
tak fizetésén, ami az utolsó időkben kb 3—400 pengőnek felelt meg 

2 La Croix, 1931, ápr, 16, 



évenként, sem az elosztás módjához hozzányúlni nem mertek.3 A szé-
pen indult keresztény szakszervezeti szervezkedést 1920 körül felső 
helyről fúrták meg. 

őszinte csatlakozástól méltányosságot várhattak volna. Guiraud 
világosabban látott, A köztársaság íőharcosai a királyságot és a val-
lást egyaránt el akarták intézni. Megmozdítottak minden számbave-
hető vallásellenes erőt: a diktatúra alatt hatalmassá fejlődött szocia-
lista tömeget, az egész világon szervezetben egyedül Spanyolország-
ban tömörült anarchistákat, a kommunistákat. Felheccelték a nyo-
morban élő földmunkásokat. Még az alkotmányozó gyűlés összeülte 
előtt megkezdődtek a megfélemlítésre szolgáló sztrájkok, anarchista 
merényletek, templomok, kolostorok felégetése. Egy hónappal a köz-
társaság megalakulása után 1931. május 11-én eddig ismeretlen és 
hallatlan módon rontottak a felforgató elemek a templomoknak és 
kolostoroknak. Néhány nap alatt közel kétszáz templom, kolostor, 3 
püspöki lakás esett áldozatul a felbujtott csőcselék rombolásának. 
A recept mindenütt ugyanaz volt. Egy-egy csőcselékbanda megjelent 
valamelyik templom vagy kolostor előtt fegyverekkel és néhány csö-
bör petróleummal. Megkezdték munkájukat. A hivatalos hatóságok, 
akikkel az új kormány a forradalom után azonnal felváltotta a régie-
ket, nem vett tudomást az egészről, Rendőrség vagy katonaság, még 
akkor is, ha csak néhány lépésre volt a kaszárnya, csak a csőcselék 
távozása után jelentkezett. Természetesen bírói eljárás sohase tör-
tént, A kormány, melynek pedig mindenkori első kötelessége a rend 
fenntartása, az alattalévők személy- és vagyonbiztonságának gondo-
zása, felelőtlen elemektől, kommunista izgatásról beszélt. Ürügyül 
próbálták felhozni a toledói bíboros pásztorlevelét, melyben ez a 
rendszerváltozás után minden tiszteletet megadva XIII. Alfonz sze-
mélyének és emberi erényeinek, felszólította hívőit az ú j rendszer 
Őszinte támogatására, a katolikus erők összefogására, hogy az Egy-
ház jogait és szabadságát megvédelmezhessék a hamarosan sorra ke-
rülő tárgyalásoknál. 

Hazug, álnok ürügy, de akik látták, hogyan gondoskodott nálunk 
a forradalom a népköztársaság védelméről, azok nem csodálkoznak. 
Hogy minden fegyvert kivegyen a forradalmárok kezéből, Róma a 
toledói bíborost lemondatta és Rómába rendelte, A következmények 
megmutatták, hogy mennyire csak ürügy volt a pásztorlevél igazta-
lan felhasználása. Hamarosan kitűnt, hogy a spanyol radikálisoknak 
legelső feladata a francia oélda utánzása, a katolicizmus tönkrete-
vése. Azok a katolikusok, kik velük együtt csinálták a forradalmat 
vagy hozzájuk csatlakoztak, láthatták, hogy jóhiszeműségükkel rú-
tul visszaéltek s szereplésük siralmas volt az Egyházra, de magára 
Spanyolországra is. 

3 Ezzel mindjár t elesik az a gyakran hallható megjegyzés, mintha a spanyol 
egyház gazdagsága keltette volna fel a csőcselék rablási vágyát. A spanyol egy-
ház gazdag volt muzeális értékű kincsekben, mik az egész spanyol nemzet va-
gyonát a lkot ják. 



1931. június 28-án történt meg az alkotmányozógyűlés megvá-
lasztása, melyen a nagy többség a baloldal kezébe került. Részint 
mert egyedül nekik voltak szervezeteik, részint mert a forradalom 
után a vezető állásokba az ő embereik ültek és az ígérésben túllici-
táltak minden más pártot. 

Az alkotmányozógyűlés július 14-én kezdődött és dec. 9-én fe-
jezte be az alkotmány megalkotását. Lázas sietségben, a véletlenül 
felülkerült győztes kíbírhatatlanságával és zsarnokságával megalko-
tott alkotmányból nem felejtették ki az Egyházat és a köztársaság 
védelmét se. 

A minden emberi jogot lábbal tipró, minden önkénynek tág ka-
put nyitó köztársaságvédelmí törvény — legalább az ő szemükben — 
megadta az ürügyet minden visszaélés megokol ás ára. 

Lerroux (Alexandre) és Alvarez (Melquiades) hiába hangoz-
tatták, hogy csak a szabadság és mások jogainak tiszteletbentartása 
szerezheti meg a rokonszenvet az új rendszer számára, hogy a köz-
társaság legveszedelmesebb ellenségei a tudatlan vagy a gyakorlat 
tanulságaival nem számoló fölényes teoretikusok, azok, akik a tömeg-
szenvedélyeknek hízelegnek, a törtetők és elvakultak, kiknek számára 
a kormány csak érvényesülési eszköz vagy egyetlen pártnak a tu-
lajdona. 

Az alkotmány 26. pontja kimondja az Egyház és állam szétvá-
lasztását, a költségvetésből az Egyháznak lefoglalt javai fejében fo-
lyósított összeg törlését. Megtiltja a tartományoknak, községeknek, 
hogy bármilyen alakban is segélyezzék az Egyházat, 

Alcala Zamora félénken próbálkozott elhalasztatni a vallási 
ügyek tárgyalását a rendes parlamentre. De az Egyház ellenségeinek 
nagyon sürgős volt az ügy, érezték, hogy esetleg uralmuk nem sokáig 
tart. A katolikusok kisebbségben voltak. Az ,,államérdek" miatt, de 
talán legtöbbször, hogy érvényesülésük előtt a hidat el ne égessék az-
zal, hogy reakcíonáríusoknak kiáltják ki őket, sokan hallgattak. Ké-
sőbbi mosakodásuk nem oldozza fel őket, „Nem avatkoztam be, 
mondta Lerroux, a tüzes, szenvedélyes, de kevéssé képzett ifjúság 
iránt való tiszteletből, amely még csak nemrégiben érkezett be a köz-
társasági táborba . . , Nem avatkoztam be, mert azt akartam, hogy en-
nek az ifjúságnak a tapasztalatlansága kényszerítse a bölcs és tapasz-
talt embereket, hogy féket tartsanak ott, ahol szükséges". (Dehát kik 
legyenek ezek a tapasztalt emberek?) Alvarez, aki azóta halállal 
bűnhődött, azért, hogy ezt a féket csak későn (akkor ugyan elisme-
résre méltó bátorsággal!) kezdte alkalmazni, azt mondja: ,,Nem felel-
tem Azaná-nak a 26. cikkelyre vonatkozó beszédére, mert a katolikus 
Zamora hallgatott s nem illett, hogy én adjak neki a katolicizmusból 
leckét." ! ! 

Gyávaság, számítás, melynek rettenetes következményét szenve-
dik most milliók! 

Az alkotmány megalkotása után az alkotmányozógyűlésnek fel 
kellett volna oszlania, hogy új képviselőházat válasszanak. Azonban 
a képviselőkben a közjó iránt való lelkesedés győzött. Együtt ma-



radtak. Azana miniszterelnök talált számukra foglalkozást. Egymás-
után következtek a jövő céljait elősegítő alkotmánypótlások: A je-
zsuiták feloszlatása (1932, jan, 23,), Katalónia autonómiája, földre-
form, szerzetesrendek államjogi helyzete, alkotmányvédő törvény-
szék felállítása stb. 

Mindezeket az alkotmánycikkelyeket vagy a vallásgyűlölet, vagy 
a hatalom későbbi teljes megszerzésének az előkészítése sugalmazta, 
nem pedig a szociális nyomoron való segítés vágya. Ez az értelmi 
perverzitásban szenvedő ,,léha szörny", mint a szintén nagyon fele-
lős Unanumo őt nevezte,4 úgy látszik fokozatosan Lenin munkáját 
akarta elvégezni. Megtévelyedésre valló alkotmányszakaszai, a spa-
nyol nép érdeke ellen való merényletei mind ezt bizonyítják, 4000 
mesterségesen rendezett sztrájk, 1000 sebesült, 200 halott az ered-
ménye egyéves kormányzásának. 

Vallásgyűlöletének kifejezője a jezsuiták feloszlatása, A spa-
nyol forradalmárok lelkületére és becsületességére egyaránt jellemző, 
a közvélemény számára sugalmazott megokolást az Europe Nouvelle-
ben olvashatjuk: A jezsuiták állandó veszélyt jelentenek az államra, 
mert a jezsuiták 80 háza Spanyolország leggazdagabb tartományai-
ban található. Egyik jezsuita testvére, az El Debatte-nak, a legnagyobb 
katolikus lapnak a szerkesztője, üdvözölték Alfonz királyt annak ide-
jén, mikor a Cerro los Angelesen felállíttatta a Szentszív szobrát: 
hívei voltak Primo de Riverának (mint minden ember, ki a marokkói 
ügy likvidálását és a rend helyreállítását várta) ; a háború alatt né-
metpártíak voltak, stb. 

Hamarosan elérkezett a többi szerzetesrend ideje is, 1933, máj. 
17-én kapták meg ők a kegyelemdöfést. Ez az ukáz, melyet Azana 
rabszolgáival elfogadtatott, egyike a legalattomosabbaknak, mert nyíl-
tan nem mert fellépni a katolikus tömeg miatt. Már az 1931-í rendel-
kezésben ís benne van, hogy a szerzetesrendek vagyona államtulaj-
donba mehet át és hogy semmiféle szerzetes tanítással nem foglal-
kozhatik. A máj. 17-í rendelkezés bezárja a szerzetesek kezében lévő 
elemi iskolákat okt. 1-i dátummal, a középiskolákat 1934, jan, 1-én. 
A szerzetesek sem vagyonukkal, sem működésükkel nem rendelkez-
hetnek, Hogy pedig a mérték teljes legyen, a 24, cikkely kimondja, 
hogy az állam fenntartja magának a jogot, hogy kolostorokat bezár-
jon, szerzetesrendeket feloszlasson, ha egyszerűen az a gyanúja tá-
mad, hogy az állam biztonsága ellen veszélyesek-

Ezek az intézkedések halálát jelentették volna a katolikus isko-
láknak, melyeket látogatott az egész ország elemistáínak egyharmad 
része (601.956 tanuló), az ipari szakiskolák 17.153 növendéke. A fiú-
középiskolák növendékeinek több, mint fele katolikus iskolába járt, 
a leánynövendékek nagy többsége. 

S hogy ne gondolja senki, hogy a szerzetesek csak a polgári osz-
tállyal foglalkoztak, adjuk a jezsuita iskolák fajait: 21 középiskola 
6.081 tanulóval, egy kémiai és biológiai intézet elsőrendű laborató-

1 Nouvelles Littéraires, 1936. okt, 10, 



riumokkal (Barcelonában), két csillagvizsgáló, egy technikai iskola 
200 munkásifjúval, egy felsőiparískola, melyből 1910 óta 10.000 nö-
vendék került ki, közülök 6.609 munkásifjú teljesen ingyenesen, egy 
jogi és kereskedelmi főiskola, 

S mindez másokkal együtt eltűnt volna a vallásgyűlölet áldoza-
taként, a nélkül, hogy pótlásáról gondoskodtak volna. A katolikus 
iskolák pótlása évenként 100 millió pezeta kiadástöbbletet jelentene 
a közoktatási költségvetésben, 

A szerzetesek saját erejükből tartottak fenn 416 kórházat, 518 
menhelyet, 58 klinikát, 38 dispensaire-t, 43 elmebetegotthont, 12 ott-
hont a leprások számára, 35 javítóházat, 158 étkezdét a szegények 
számára s a kisebb jótékonysági intézmények végtelen sorát. 

Ilyesmikre ment a szerzetesek vagyona, mert a szerzetesrendek 
egy része nem volt szegény. Ugyanis Spanyolországban a gazdag tár-
sadalmi osztályok olyan mértékben adták fiaikat az Egyháznak, mint 
sehol máshol, és ezek a fiatalemberek nemcsak önmagukat áldozták 
az Isten ügyének és a felebaráti szeretetnek, hanem vagyonukat is. 
Ha a spanyol állam, melyet történelme újkorában legtöbbször liberá-
lisok, a jelenlegi foradalmárok valódi elődei kormányoztak, úgy meg-
tette volna a kötelességét, mint a szerzetesek, Spanyolország előbbre 
lenne. 

Dehát a többség ilyesmikkel nem törődött, A kisebbség pedig 
nagy részében szintén nem a teljes igazság és jog oldalán állott. Ler-
roux a jezsuitákra vonatkozóan szégyenkezve lehajtja fejét a befeje-
zett tények előtt. A többi szerzetesrend és a világi paDsággal szemben 
foganatosított intézkedésekkel szemben is hallgat. Az Egyház és állam 
szétválasztása tetszik neki, de nem akar vallásüldözést. A radika-
lizmus nem jelentheti sem a gazdagok, sem az Egyház elleni harcot. 
A radikalizmus összefér minden hittel, minden társadalmi osztállyal. 
Aki elvesztette a hitet, nem veszthette el azzal a kötelességét, hogy 
tisztelje mások hitét és azokat az intézményeket, melyek a múltban 
a szellemi haladást munkálták. Mindez igen szép, de ha Lerroux-nak 
és társainak az lett volna a felfogása, hogy az igazságtól egy ujjnyit 
sem szabad eltérni, még ha jezsuitákról is van szó, akkor ma nem 
menne százezrekre az áldozatok száma, Lerroux palotájában ma nem 
forradalmi törvényszék ülésezne, 

A földbír tokreformot szokták emlegetni, mint amely megásta az 
uralkodó osztályok és az Egyház sírját. Legelőször is meg kell je-
gyezni, hogy az Egyháznak földbirtokai Spanyolországban nincse-
nek. A földbírtokreform pedig nem Azana és forradalmár társainak a 
találmánya. A katolikusok már régen megkezdték a munkát. Parcel-
lázó-, öntöző-, hitel-szövetkezeteik, melyeket püspökök, papok támo-
gattak, a forradalom kitörésekor már régen átestek a kezdet nehézsé-
gein. Hitelszövetkezeteik forgalma évi 250—300 millió pezetára rú-
gott, Persze ők nem sajátíthatták ki ingyen a más birtokait. A kato-
likus közvéleményt szólaltatta meg az El Debatte 1931. április 23-án, 
mondva: Senki se ringassa magát illúziókban, hogy az ellenállás vagy 



a ravaszság segítségével a földreform elkerülhető lesz. Ez nem lehet-
séges, ennek nem szabad megtörténnie. A törvény szükséges. 

Azana törvénye felért a rablással, a szegénységen nem segített. 
Azoknak a kezében, kik minden kisbirtoknak ellenségei, mert hiszen 
végső céljuk a kommunizmus, az egész reform arra szolgált, hogy 
ellenségeiket megrabolják, saját táborukat az egyelőre boldog föld-
höz juttatottakkal, később pedig az elhibázott reform következtében 
elégedetlen részesülőkkel gyarapítsák. 

Azaíiának egy másik sakkhúzása volt a katalánoknak adott olyan 
s/éleskörű autonómia, amilyent a spanyol egység veszélyeztetése nél-
kül az ország meg nem bír. A katalanizmus főképviselője Cambo 
(Francis) írta 1917-ben: „Katalónia nem lehet szeparatista. Az elsza-
kadás Katalónia halálát jelentené, hamarosan francia megyévé 
válna . . . " Ennek megértésére tudnunk kell, hogy Délfranciaország-
ban szintén szép számmal vannak katalánok, azonkívül a katalán 
nyelv a délfranciaországi provençal nyelvnek nagyon közeli rokona. 

A katolikus papoktól kezdett és ápolt nyelvművelést célzó, helyi 
autonómiát óhajtó mozgalmat, mit sem a monarchia, sem a diktatúra 
megérteni nem tudott, ellenkezőleg kegyetlenül letört, Azana szintén 
felhasználta a polgári egység megbontására. Sikerült is neki, megnö-
velve a széthúzást még a baszk autonómiai mozgalommal is. 

Az alkotmányozó gyűlést azonban a végletekig nem lehetett 
együtt tartani. Az 1933. nov. 19-i választás a jobboldali pártoknak 
hozott többséget a katolikusok összefogása következtében, akik a ve-
szély láttára félretették ellenszenveiket és rokonszenveiket, melyek 
annyiszor voltak a bukásnak okai. ,,A nép megtette kötelességét, írta 
1934. febr. 28-án az Osservatore Romano, most már képviselőin a 
sor, hogy ők is megtegyék a magukét." 

A távolból, a dolgok ismerete nélkül, hajlandók volnánk azt hinni, 
hogy nem tették meg. Azonban ne felejtsük el, hogy a Gil Robles ve-
zetése alatt álló pártnak csak Lerroux és Zamora pártjával együtt 
volt meg a többsége. Ezeknek a felfogását pedig láttuk. Fékezni kel-
lett a katolikusok moranchista elemeit is. Azonkívül a köztársasági 
elnök, Zamora, mindent elkövetett, hogy Gi Robles hatalomra ne 
jusson. Érezte ugyanis, hogy egy katolikus többség neki, Alfonz ki-
rály hajdani lelkes bámulójának és többszörös miniszterének soha 
nem bocsátja meg, hogy az országot ilyen kalandba vitte. A közép-
szerű emberek ösztönös féltékenységével akarta lehetetlenné tenni a 
jövőre egyedüli lehetséges ellenfelét, Gil Robiest az elnökségre. 

A jobboldali kormány számára, mint mondotuk, jól előkészítette 
Azana a nehézségeket. Bukása után pedig egymásután rendezte a 
hatalom elvesztésébe bele nem nyugvó szocialistákkal a sztrájkokat, 
merényleteket, mik végül 1934 októberében lángba borították és 
vérbe fürösztötték egész Spanyolországot. Az emberi képzeletet fe-
lülmúlja az a szadista, perverz kegyetlenség, amellyel Aszturiát és 
Délspanyolországot beszennyezték a forradalmárok. Középületek, 
templomok pusztultak el, polgárőröket, polgárokat, nem szocialista 
munkásokat, papokat gyilkoltak le válogatott kínzások között. A kor-



mány elnyomta a felkeléseket, leverte a katalán lázadást. A részt-
vevő politikusok, kik az egészet irányították, elmenekültek, mint 
Príeto vagy Caballero. Mások börtönbe kerültek, mint Azana. De a 
széthúzásnak, fertőzésnek annyi eleme volt már belevetve a spanyol 
életbe, hogy azokat az agitátorképző iskolákkal rendelkező szocia-
listák, anarchisták és a Moszkvától támogatott kommunisták igen 
könnyen aknázhatták ki. 

Ezzel a nehéz helyzettel egy koalíció, melynek tagjai egymással 
szemben is bizalmatlansággal vannak, nehezen birkózhatik meg két év 
alatt, főkép ha olyan szegény országról van szó, mint Spanyolország 
és annyi mulasztásról a nemtörődömség és az állandó polgárháborúk 
és zavargások miatt. Hiába volt Gil Robles jelszava, hogy nem szá-
mít, ha a gazdagok egy kissé szegényebbek lesznek, ha ezáltal a sze-
gények egy kissé kevésbbé lesznek szegények. A lázadások megtor-
lása, a megrabolt tulajdonosok kárpótlása, sokszor túlerélyes fellé-
pése a birtokaikba beleült foglalókkal szemben, mind szította a hamu 
alatt a tüzet. S ekkor történt, még mielőtt a lázadások után érdem-
leges munkát végezhetett volna a kortez, hogy Lerroux miniszerelnök 
unokaöccse egészen jelentéktelen megvesztegetési ügybe keveredett 
bele, A baloldal azzal vádolta Gil Robiest igaztalanul, hogy el akarta 
tussolni az ügyet. Erre Zamora elnök, aki szívesen látta volna a ka-
tolikus és legitimista pártok gyöngülését, mielőtt még a legyőzöttek 
sebei behegedtek volna, feloszlatta a kortezt, A választás a baloldali 
népfront győzelmével végződött, Azana uralma a fentebb említett 
tényezőkel jól előkészítette a talajt. A jobboldalon pedig különféle 
új alakulások megoszlást eredményeztek, 

A választások vezetésével Zamora elnök Valladarès Portella sza-
badkőművest bízta meg, akinek a madridi Grand Oriens páholyának 
titkára volt a jobbkeze. 

A jobboldaliak kaptak 198 mandátumot 4,910,818 szavazat után, 
a baloldaliak 256 mandátumot 4,497,696 szavazat után, vagyis 400 
ezerrel kevesebb szavazat után 68 mandátummal többet, S szavaza-
taik között ís mennyi volt a félrevezetés eredménye! Katalónia, a 
baszk terület katolikusai az ígért autonómia fejében úgyszólván tel-
jes egészében a baloldalra szavaztak, Gil Robles pártja ugyan nyert 
néhány mandátumot, de Zamorának reménysége, az agrárpárt és a 
radikálíspárt leolvadtak 86-ról 14-re, illetve 102-ről 7-re, 

A választást vezető szabadkőműves miniszter azonnal visszahe-
lyezte az elmozdított községi elöljáróságokat, kieresztette a fogság-
ból a politikai bűnösöket. Az összegyűlt képviselőháznak első dolga 
Volt lemondatni Alcala Zamorát az elnökségről, akinek pedig az 
íntrikáí segítették őt a hatalomra. A kisebbségnek a helyzete lehetet-
len lett a parlamentben. 

Az uralomra jutott baloldal valóságos terroruralmat honosított 
meg. A polgári elem egy része azért, hogy a köztársaság ellenségeit 
salában tartsa, a szélsőséges elemek pedig, hogy a kommunizmus 
felé való iramot meggyorsítsák. Ügy látszott, hogy Lenin jövendő-



lése, mely szerint Spanyolország lesz a második szovjet állam, ha-
marosan megvalósul, 

Jún. 9-én Gil Robles felszólította a kormányt, hogy vessen vé-
get a terrorizmusnak; ,,Febr. 16, óta 160 templomot és kolostort éget-
tek fel, a halottak száma 269, a sebesülteké 1247, 10 újság szerkesz-
tőségét rombolták széjjel, 251 általános sztrájkot kezdtek. Egy or-
szág élhet bármilyen rendszer alatt, de az anarchiában sohase," A 
többség egyhangúan napirendre tért Gil Robles javaslata fölött. Erre 
a jobboldal kivonult ideiglenesen a parlamentből. 

Hogyan védekezzék az ország a terrorizmus ellen, milyen erők 
állhattak rendelkezésre a kommunisták, a 2,600,000 beszervezett szo-
cialista, az anarchisták ellen, akik rendszeres katonai kiképzésben 
részesültek? Kezdetben arra számítottak a jobboldaliak, hogy a ter-
rorizmus fokozódását megsokalva, a kormánypárt polgári elemei, a 
Prieto vezetése alatt álló szocialisták, akik a Caballero vezetése alatt 
álló szélsőséges elemekkel már egymást ölték, rákényszerítik a kor-
mányt az erélyes fellépésre, ami majd a népfront kettészakadását 
fogja eredményezni, A szélsőséges elemek fellázadnak s így a kato-
naság beavatkozása, mitől Spanyolországban a multak tapasztalatai 
alapján mindenki fél, törvényes színezetet fog kapni, Calvo Sotelo 
júl, 13-i elrablása azonban minden illúziót eloszlatott a legalitás meg-
tarthatása körül. Cselekedni kellett, mert különben minden számba-
jöhető emberre ugyanez a sors vár hamarosan. 

Az országban számbavehető ellenállási tényező három volt: a 
karlisták, Primo de Rivera, a diktátor fiának falanxa és a hadsereg, 

A karlistáknál, akik már 50 év óta békésen viselkedtek, az össze-
tartozás érzése még mindig erős volt, Navarrának úgyszólván min-
den házában ápolták az ősök emlékét, akik annak idején don Car-
losért harcoltak. Pártszervezetük még mindig megvolt. Számon tar-
tottak Navarrában kb. 20.000 fegyverforgató embert, az országban 
szétszórtan kb. 10.000-et. Mindnyájan különféle lövészegyesületek-
nek voltak tagjai. Ezek saját pártügyük félretevésével egyedül „hitü-
kért és Spanyolországért" minden feltétel nélkül hajlandók voltak 
felkelni, 

Primo de Rivera fia szervezte meg néhány év óta a fiatalságot 
falanx néven. Ezek körübelül 200.000-en voltak s már nem egyszer 
megakadályozták a csőcselék rombolását. Az olasz fascizmustól su-
galmazott programmjuk vörös posztó volt a szocialisták és anarchis-
ták előtt. 

A harmadik erő volt a hadsereg. Tanulmányunk elején már cé-
loztunk a hadsereg dicstelen szerepére a forradalom körül, A kb. 
6.000 szabadkőműves, akik az állam gépezetében a legfontosabb he-
lyekre tették rá kezüket, hatalmukban tartották a hadsereget is. A 
szabadkőműves katonatisztek a következő tartalmú esküt tették le: 
„Fenntartás nélküli engedelmességet esküszöm a nagytanács fejének 
(Grand Oriens) és annak, aki azt képviseli. Esküszöm, hogy semmi 
halandót fölötte el nem ismerek." A szabadkőműves generálisok cso-
portja már 1925-től kezdve meg akarta buktatni a királyságot, azon-



ban akkor tervüket felfedezték. 1929-ben Barriobero szabadkőműves 
testvér megalapította a Katonai Testvéri Szövetséget. Ennek passzi-
vitása döntötte el 1931-ben a monarchia sorsát. A köztársaság alatt 
annyira elözönlötték a hadsereget, hogy 23 hadosztály feje közül 21 
volt szabadkőműves 1935-ben. Azonban nem kapták meg azt a be-
folyást, melyről a multak példái után álmodoztak. Ellenkezőleg, mi-
után szolgálatukat elvégezték, a baloldali kormány mindent elkövetett 
befolyásuk megtörésére, A generálisokat az ország széleire vagy a 
szigetekre helyezte. Lopez Ochoa szabadkőműves generálist, aki le-
verte az asztúriai bányászok kommunista lázadását, börtönbe vetették. 

A generálisok egyesülete soknak tartotta a szabadkőműves szo-
lidaritás ilyen megsértését. Elhatározták a felkelést. Azonban a saját 
erejükre nem támaszkodhattak, mert a kormány a közlegénység egy 
részét már kicserélte. így fordultak Franco generálishoz, aki a Ka-
nári-szigetek kormányzója volt, előtte pedig Marokkónak és az ide-
gen légiónak a katonaságtól és a polgári elemtől egyaránt bámult 
megszervezője. Mint nem szabadkőműves felé, az egész ország biza-
lommal fordult, 

A júl. 19-i felkelés azonban előre nem látott nehézségekkel járt. 
A hadsereg létszámát nagyon is leszállították. Ez a leszállított lét-
szám se követte mindenhol tisztjeit. Sevillában pl. csak 500 katona 
volt. A flotta nagyrésze hű maradt a kormányhoz, lemészárolta tiszt-
jeit. így a jól megszervezett marokkói hadsereg átszállítása csak két 
hét múlva kezdődhetett meg, később is sok nehézséggel járt. Nem 
számoltak eléggé a szervezett munkások fegyveres alakulataival, 
akik egész Spanyolországban kezükben tartották a hatalmat. így dőlt 
dugába a madridi, barcelonai kísérlet. A felkelés csak ott járt si-
kerrel, ahol a falanxisták idejében tudtak sorakozni a felkelő katonai 
elemhez, és Navarrában, ahol a karlisták tömegesen felkeltek. A si-
ker pedig csak akkor állott oldalukra, mikor a marokkói hadsereg te-
kintélyes része megérkezett. Kegyetlen csalódás volt a baszkok állás-
foglalása, akik a madridi kormánytól rögtön autonómiát kaptak. El-
vakult árulásuk nagyon sok vérbe került és hátráltatta a felkelők 
végleges győzelmét. 

Jelenben, mikor ezeket a sorokat írjuk, úgy látszik, hogy a fel-
kelők maradnak felül ebben a kegyetlen háborúban, melynek érde-
kessége, hogy az évszázadok óta legkatolikusabb hadsereget hősköl-
teményekre emlékeztető keresztes hadjáratában úgyszólván teljesen 
a felébredt lelkiismeretű szabadkőműves generálisok vezetik. 

Tanulmányunkban iparkodtunk elsorolni azokat a tényezőket, 
melyek arra vezettek, hogy Spanyolország a szenvedélytől vezetett, 
az osztályharcra felizgatott kegyetlen, emberi érzéseiből kivetkőzött 
tömeg zsákmánya lett, A felelősség sok tényező között oszlik meg, 
de senkié se akkora, mint azoké az elvakult intellektuelleké, akik fé-
kezhetetlen gyűlöletből táplálkozva, hatalmukat féltve, a másokkal 
való közös munka helyett felszabadították annak a spanyol népnek, 
mely még hősi tetteiben is olyan hamar kivetkőzik az emberiesség-
ből, tudat alatti, kegyetlen, állati ösztöneit. Rászabadították orszá-



gukra a német kommunisták elszántságát, az orosz kommunizmus ki-
próbált gyilkolási módszereit és az egész világ anarchistáit. Spanyol-
országot mészárszékekkel, máglyákkal rakták meg, melynek áldo-
zata lett mindaz, akit aljas besúgók, személyes harag, irigység, rab-
lási vágy eléjük hurcolt, akiről azt hihették, hogy bukásuk után az 
ellentábort erősíthetik. S az égő máglyákra, a csőcselék perverzitásá-
tól kieszelt kínzásokkal halomra gyilkolt emberek tízezreire Azana 
csak azt mondja: ,,A tisztító láng iránt a spanyol népnek mindig kü-
lönleges érzéke volt." De ki szabadította fel ezt a különleges érzé-
ket, perverzitást?3 

A templomok és a kolostorok a reakció fegyvertárai voltak, való-
ságos erődök, terjesztik a nép között és akarják elhitetni a világgal. 
Több adatuk nincs, mint hogy Barcelonában állítólag két templom-
toronyból a felkeléskor rájuk lőttek a felkelők. Ezért kellett az ártat-
lanok ezreit, Spanyolország tudósait, nevelőit, jótevőit megölni, nem-
zeti szentélyeit, a művészet örök értékeit feldúlni? 

Nem, mi nem hiszünk az álnok propagandának. Előre kitervezett 
rágalomhadjárattal készültek az Egyház és a polgári társadalom meg-
semmisítésére, Ugyanezt kezdték Franciaországban, hol a püspökök-
nek egymásután kell tiltakozniok az alattomosan terjesztett vádak 
ellen, melyek szerint a kolostorokban és a templomokban fegyverrak-
tárak vannak. Egyelőre itt még nem mernek fellépni, mert a pol-
gári társadalom, a hadsereg erősek. Azután ott van a hitleri Német-
ország, melynek csupán a hallatára düh fogja el őket vagy a hideg 
veríték, 

A feldúlt értékeket helyre lehet hozni, de hogy azt a mérgezést, 
mit belé öntöttek, a spanyol nép mikor fogja kivetni, senki se látja 
előre. A burgoszi kormány nagy vonásokban megadta alkotmányter-
vezetét, melyet a portugál rendszer sugall. Becsületes végrehajtása, 
ami iránt a nagy lecke után nincs kétségünk, hatalmas eszköze lehet 
a nemzeti és vallási megújulásnak. 

Mások önzésének, elvakultságának, gonoszságának következmé-
nyeit az ártatlanok százezrei szenvedik. És sajnos, amint látszik, az 
áldozatok kiáltására: ,,Uram, te szent és igaz, meddig nem mondasz 
ítéletet a föld lakóin és nem állsz bosszút vérünkért", a felelet 
egyelőre: ,,Még kevés ideig legyenek nyugton, míg teljessé nem lesz 
testvéreiknek száma, akiknek meg kell öletniök, mint őnekik." 

Könyvészet.: Az Etudes Regards sur le Monde-)a.i 1930—1936, Revue des 
Deux Mondes: Chroniques Politiques-jai. Revue de Paris, 1936. okt, 1. Francis-
que Gay: Dans les flammes et dans le sang. — A. Zwingelstein: Au, pays 
de la Terreur rouge, P. Dudon: Le dictateur espagnol Miguel Primo de Rivera, 
Etudes, t. 203. La République espagnole, t. 211. Puchades Monton: La réforme 
agraire en Espagne, Dossiers d'Action populaire, 1933, 10 février. A Temps-nek 
októberi számai. 

5 Mekkora a felelőssége idegen hatalmi érdekeknek a vérengzés elnyujtásá-
ban, az áldozatoknak százezrekkel való növelésében, csak a jövőben lehet meg-
állapítani, , 
Pannonhalmi Szemle 2 4 



Szent István jubileuma felé. 
Dr. Mihályi Ernő. 

Mikor az egész világon nagy világnézeti harc kavarog, mikor az 
európai politikában is csupa vajúdást látunk, jól esik megpihentetni 
szemünket, lelkünket Szent István alakján halálának 900 éves for-
dulójánál. Szent István alakja az erők telje és kiegyensúlyozottsága. 
Hol talál az ember a történelemben egy ilyen ezer irányban folyton 
és nyugtalanul dolgozó, széles érdeklődésű embert, aki egyesíti ma-
gában a szentek misztikus elmélyedését Istenben az államférfiú 
szervező lángelméjével? Ha mint államférfíút nézi az ember, szinte 
racionalistának érzem, akiben csak egy erő működik, a logikus ér-
telem, mely mindent rendez, szervez, századokra előre dolgozik, 
minden hasznosat átvesz a nyugati kultúrából, mindent mérlegel, hi-
degen eltávolít minden akadályt az útjából, ha kell emberéletet sem 
kímél, Macchíavelli hidegségével akasztatja fel az új rend ellensé-
geit, felnégyelteti a régi rend makacs hívét. Felelősségének, külde-
tésének biztos tudatában, világos meglátásában cselekszik. De ott 
van lelkének másik adottsága is, hogy mint egy gyermek lelkének 
hárfáján bámulatosan gyengéd érzéshangokon imádkozik. Érzelem-
világa a Szűzanya iránt olyan gyengéd, mint egy lírikusé. Bámula-
tos érzelmi mélység tárul elénk imáiból, melyeket égi Királynéasz-
szonyához intéz, N. L, 13, f., 7, f. Gyermeki a bizalom, mellyel Szt. 
/Vlártonhoz, Györgyhöz viseltetik. Tiszta volt a gondolkodása, éles a 
látása, finom az érzése. Egyéniségében valami sajátságos bűnbeesés 
előtti ádámi, ősemberi romlatlan erőteljességet, erőkiegyensúlyo-
zottságot érzünk. 

De a lelki erők és adottságok még nem jellemzik az egész em-
bert. Az erő tettet kíván, az adottságok érvényesülés után sóvárog-
nak. Magáévá teszi kora tudományát. Gyermekkorának nevelője, az 
apuliabeli Deodatus, Sanseverino grófja volt, de ifjú korának nagy-
mestere mégis Szt. Adalbert lehetett. Ezek csiszolták értelmét vi-
lágos meglátásokra, széleskörű teljességekre, erőre, fegyelemre, ta-
pintatra, szerénységre, bátorságra, igazságszeretetre, komolyságra, 
rendre. Magába szívta a klasszikus és keresztény műveltséget, fel 
volt fegyverezve korának politikai és haditudományával. Nem hiába 
becsüli nagyra az idegenből jött tudást, maga magán tapasztalta an-
nak minden értékét. Vitézeitől katonai tudást, szerzeteseitől, pap-
jaitól erényeket, jogtudományt, teológiát sajátított el. Égi és földi 
tudás övezi alakját s a belőle áradó erő legyűri a pogányságot és új 
életet ad a magyar kereszténységnek. 



Szt. István alkotása, műve, a magyar állam alapvetése szinte 
kimeríthetetlen a kutatók számára, szinte titáni munkának látszik. 
Nem azok közé tartozik, akikhez az ember minél közelebb megyen, 
annál kisebbeknek látszanak. Ellenkezőleg annál nagyobbnak tűnik 
fel, minél jobban elmerülünk alkotásaiba. Minél részletesebben vizs-
gáljuk államberendező munkáját, annál bámulatosabbnak tűnik fel 
előttünk alakja, A megoldásoknak, kezdeményezéseknek szinte ki-
meríthetetlen lelőhelye, A jogtörténet, gazdaságtörténet, társadalom-
történet stb. mindig újabb és újabb szempontokat talál Szt. István 
uralmának méltatására, Lapidáris rendelkezéseiben Nyugat évszáza-
dos tapasztalatai vannak összesűrítve. Alkotásokban olyan gazdag és 
messze évszázadokra ható az ő uralma, hogy szóval nehéz megkö-
zelíteni, A tudás maga még nem jellemzi a lángelmét, annak böl-
cseséggé kell érnie. Szt. Istvánban bölcseséggé érett. Fiatalságától 
fogva egy középponti gondolat irányította működését, a keresztény-
ség elpalántálása a magyar televénybe (N, L, 6,, 7. f.). Ez ad az ő 
működésének olyan csodálatos egységet. Isten a világ oka, Istenből 
merít egységes világképet, ezt nem engedi megzavarni senkitől, sem-
mitől, Ez irányítja működésében. Ezért jellemzi működését az egy-
ség, rend, ezért olyan megnyugtató, bölcs és világos minden. Isten 
és az isteneszme, kereszténység és erkölcs van a zászlajára írva, eb-
ből nem enged, ezért minden anyagi erőt fel tud áldozni, ezért nem 
kímél semmit és senkit. 

Istenből néz mindent, ez ad elgondolásainak olyan egyetemes 
jelleget, zártságot, olyan finoman összefüggő szervezetet, rendszert, 
melyben minden összefügg mindennel. Az alapelvekkel teljesen tisztá-
ban volt s ezek szerint építette fel államrendszerét. 

Alkotó szellem volt Szt. István, mint minden lángelme. Nem 
maradt meg az elgondolásoknál, de nem oly értelemben, mintha 
mindenegyes alkotása saját kigondolása lett volna, Átvesz eszméket 
s a magyar viszonyokhoz alakítja. így lesz a magyar haladás irányí-
tójává. Külön rendszert, szisztémát alakít ki magának, így lesz ő 
reformátora nemzetének, nagy alakja a történelemnek. Ha összevet-
jük kora uralkodóival, egyénisége csak nyer eredetiségében. Olyan 
szilárd ő újító törekvéseiben, amilyen csak egy eredeti alkotó szel-
lem tud lenni. Eszméi miatt népének tekintélyes részével szembe 
került, mégis megvalósítja őket s évszázadokra irányt szab a magyar 
kultúra fejlődésének. 

Mivel alkotó lélek volt, magához vonzotta az alkotás lázában 
égő külföldieket is. Híre bejárta Európát. A zarándokok terjesztet-
ték nevének dicsőségét. Udvara megtelt papokkal, lovagokkal, szer-
zetesekkel, akik nem kívántak mást, mint hogy ,,a felette buzgóságos" 
fejedelem oltalma alatt reguláiknak szerinte éljenek. Eljött Radia, 
Szent Adalbert és tanítványai, Anasztáz, Querfurti Brúnó, Asztrik, 
Bonifác, a francia Bonípert, két lengyel remete. Püspökségeket ala-
pított, Jeruzsálemben klastromot, Rómában 12 kanonokot számláló 
káptalant, Konstantinápolyban szentegyházat (N. L. 11. f,), így híre 
messzefekvő és felette híres földeket betöltött. Szt, István új világot 



teremtett maga körül. Ügy dolgozott, mint akinek isteni küldetése 
van, így lett Szt, István országa gyülekező helye mindazoknak, akik 
egy új jövőt akartak építeni, akik a népek előmenetelén dolgoztak, 
akik Isten ügyéért életet, munkát, tudást nem kíméltek, akiknek ez a 
nagyvonalú újító munka tetszett, így lett Szt, István a magyarság új 
kultúrperiódusának, korszakának megteremtőjévé. Természetesen 
voltak mintái, pl. a törvényalkotásban a bajor törvények, az Intel-
mekben a császártükrök, a bencés regula, az életformában a clunyi 
életeszmény, voltak munkatársai is, a misztikus szellemtől izzó Adal-
bert, Günther, Gellért, Asztrík stb,, de a vezető építő ő volt. Az új 
irányzat teljesen az ő személyén fordult meg. Egy Isten kegyelmével 
telített nagy személyes munka folyt itt. 

Szt. István törekvéseit, uralkodásának alapgondolatát, a nyugati 
európai kultúrközösségbe való kapcsolódás eszméjét az idegenből át-
ültetett intézmények, a Róma fönhatósága alatt álló egyházi szerve-
zet s a frankbajor mintára kiépített közhatalmi és magángazdasági 
szervezet, a régi és mostani uralkodók példájának követése jellem-
zik. De a régi magyar intézményeket nem irtotta ki, Üjító volt, de 
nem forradalmár. Az ősi szokásokat megtartotta, Szt, István nagy-
sága szépen visszatükröződik a későbbi jogtörténelemben, mikor min-
dent tőle igyekeznek leszármaztatni, A szent király nevének nagy 
átütőerejéről tanúskodik ez a tény. Gránitszilárdságú az az alap, 
amit a szent király vetett. 

Ma ís nagy átalakulásban vagyunk, jövőt építünk, gránítszíklákra 
van szükségünk, amelyek nem inognak meg. Szent István gondolat-
világa, alkotástömege, rendszere úgy áll előttünk, mint egy nyitott 
kőfejtője az új magyar kultúrának. Nekünk, kik ezen az új úton dol-
gozunk, nem szabad elmellőznünk Szt, István hagyományait. 

Lobogtassuk fel a jubileummal kapcsolatban a magyar érzést, a 
magyar fajszeretetet, a magyar történeti öntudatot, az ősi vallásossá-
got, az ősi Mária-tiszteletet, A nemzetnek XI, századi nagy vallásos 
megújhodása egy évezredre megtermette áldásos gyümölcseit, A mos-
tani jubileumnak sem szabad futó-tűnő ünnepségnek lennie. Magyar-
ország bíboros hercegprímásának célkitűzése, az egy évi eucharisz-
tikus előkészület ís ennek az eszmének a szolgálatába van állítva. 

Hogy Pannonhalma a jubileum keretében milyen helyet kap, az 
nem tőlünk függ, de hogy nekünk is kell ünnepelnünk, azt mélyen 
átérezzük. Le akarjuk róni hálánkat Szt, István nagy életrajzával, 
kétkötetes rendtörténettel, egy kisebb rendtörténettel, Szt. István 
falvainak történetével, íróink, költőink, szónokaink is kiveszik a mun-
kából részüket. Felragyogtatják műveikben a magyar kereszténység 
virágzó tavaszát. Székesegyházunk tornya nagy költségen megújul, 
gyilokfolyosónk hat művészi kiképzésű domborműves oltárral ellá-
tott kápolnává alakul. 

De nemcsak Szt. István monostorainak, hanem Szt, István fal-
vainak ünnepévé is kell tenni a jubileumot. Ezeket is meg kell moz-
gatni, fel kell használni az alkalmat a falunevelésre, a falu erkölcsei-
nek mélyítésére, kultúrájának emelésére, értékeinek feltárására, 



szükségleteinek kielégítésére. Nagyon jó alkalom ez a falusi nép tör-
ténelmi ismereteinek gyarapítására. A helytörténeti kutatás, az esz-
tétikai, művészettörténeti értékek feltárása, a falu külső szépségének, 
tisztaságának fokozása, virágos templomok, virágos templomterek, 
temetők, virágos kiskertek a házak előtt, fásított virágos utcák, te-
rek, a falu egészségügyének emelése, fokozott anya- és csecsemővé-
delem, kórházak a vidéken, szeretetházak, szegényházak, a falu tár-
sadalmi bajainak megállapítása, szociográfiái képének megrajzolása, 
a megismert bajokon való jóakaratú segítés, a földművestársadalom-
nak szakismeretekben való gazdagítása mind-mind igen kedves lenne 
a magyar népet új utakra vezető, alamizsnás, irgalmas szent király-
nak. Az Árpádházi szentek kultuszának felvirágoztatása is nagyban 
emelné a nép vallásosságát. Ne várjuk meg, míg a tömeg megmoz-
dul. Előzzük meg szociális újításokkal, mely után úgy vágyakozik a 
munkásság s melynek olyan nagyszabású példái állanak előttünk 
Olaszországban, Németországban. A telepítési mozgalom felkarolása 
a német Neuland mintájára, a munkanélküliség enyhítése sürgős fel-
adat. Vigyünk sok örömet életébe (Kraft durch Freude-mozgalom). 

S mikor így megműveltük a falu lelkét, akkor hozzuk fel majd 
népét Magyarország szent hegyére, hozzuk fel a szent királytól ala-
pított főmonostorba, hozzuk fel a falu, a járás, a vármegye népét, 
gyönyörű bandériumokban, Szűz Mária, Szt. Márton, Szt. György 
lovag zászlainak lobogtatásával, az Ah, hol vagy magyarok, a Boldog-
asszony Anyánk éneklésével ünnepíes Te Deumra. A zászlók hímzé-
sét már most elkezdhetik a magyar asszonyok, leányok, hadd tegye 
a hosszú várás, a hosszú előkészület feszültsége még ünnepiesebbé 
az ünnepet. A járás, a megye zászlaján legyen ott a faluk szalagja, 
pántlikája, viruljon fel újból a magyar viselet divatja. Üjuljon meg 
Szt, István népének, monostorainak a lelke, hogy amikor Krisztus 
király, Szt. István, Boldog Gizella s Szűz Szent Imre seregszemlét 
tart az égből, örömmel, megelégedéssel tekinthessen le országa fej-
lődésére. 



KÖNYVEK. 

Bölcselet. 

Báró Brandensteía Béla; Az ember a mindenségben, I. kt. Az emberi test. 
Az emberi kultúra, Budapest , Akadémia, 1936. 692 1. 

Brandenstein Béla hata lmas méretű anthropologiája nemcsak előadásának 
és okfejtésének világosságával, hanem a művében megvalósuló bátor cselekedettel 
igazolja a bölcseleti vizsgálódásnak a szaktudományokkal szemben való fölényét, 
elsőségét és jogosultságát. A mai tudomány az embertan anyagát jóformán annyi 
tudományszakra bontja, ahány fejezete van Brandenstein könyvének. Az ilyen 
összefoglalásoknak nemcsak az a jelentősége, hogy a széteső résztudományokat 
összefoglalja. Ha ezt a mai tudományok terén oly sokoldalú tájékozódással bíró 
kutató teszi, mint Brandenstein, az összefoglalás önmagában is értékes munka 
volna. De Brandenstein többet ád: az összefoglalás először is megjelöli az egyes 
részek pontos helyét az egészben, ezáltal a határkérdések útvesztőjében ád biz-
tos eligazítást; másodszor pedig az egész szemlélet az embertan széteső területé-
nek közös törvényszerűségeit, a szellem azonos szerkezetét, fej lődési vonalát t á r j a 
fel. Ezáltal válik az embertan szaktudományi része maga is a filozófia alkotó-
elemévé. 

Műve első részében Brandenstein az emberi testtel foglalkozik. Szóba ke-
rülnek nála az emberi test kialakulására vonatkozó tények és elméletek. Ezek 
a lapján mondja, hogy „az emberi test ősi természete és eredete bizonyára állati; 
szorosabban véve a prímások közé tartozott és legközelebbi rokonságban az em-
berszabású majmokkal van" (81. 1,). Mivel Brandenstein az állattól való leszár-
mazást kizárólag csak az emberi testre vonatkoztat ja, mivel továbbá bölcseleti 
kérdésként kezelve a problémát, a bibliai teremtéstörténet értelmezésébe nem bo-
csájtkozik, véleményét kizárólag az ősemberre vonatkozó adatok és a belőlük le-
vonható következtetések a l ap ján bírál juk meg. Sokaljuk tételében a „bizonyára" 
szót. Az eddigi adatok szerintünk legfeljebb lehetségesnek tüntet ik fel az állati 
leszármazást. Ezek az adatok azonban kiegészülhetnek ú jabb leletek által. Mint 
ahogy pl. az afrikai „kanami ember", állítólag a legrégibb (harmadkor-végi) ed-
dig fel tárt emberlelet, homo recens-típusú lévén, nehezen illeszthető bele azokba 
a leszármazási sorokba, melyekre Brandenstein is támaszkodik. Ki kell emel-
nünk, hogy Brandenstein az emberi test kialakulásánál is feltételezi a természet 
benső célratörekvését, melynek eredménye: a testi-lelki összetettségű homo sa-
piens. 

Művének második részén ez az alapgondolat vonul át. Ebben az emberi kul-
túrát , társadalmat, ma jd a kul túra egyes ágait (technika, gazdasági élet, jog, já-
ték és sport, tudomány, művészet, nyelv, mitosz, erkölcs) jellemzi. Akit kissé meg-
hökkentene a szerzőnek az emberi testre vonatkozó elmélete, az további fejezetei-
ben az eddigi szerzőkét meggyőző erőben felülmúló bizonyítékait fogja megta-
lálni az ember szellemi mivoltának és e szellem anyag és ál lat fölé emelkedő 
lényeges magasabbrendűségének. Egyenesen megkapó, ahogy az anyagba tapadó 
kultúrtevékenységek (technika, gazdasági élet) szellemi jelentéstartalmát, a szel-
lem fejlődésével együtthaladó telítődését és differenciálódását kihangsúlyozza. 
Tartozunk olvasóinknak azzal is, hogy felhívjuk figyelmüket a könyv azon fe-
jezeteire, melyekben a társadalmi irányoknak, a mai államberendezési törekvé-
seknek, gazdasági rendszereknek bírálatát ad j a . Elítéli az individualista libera-
lizmust, de pálcát tör a „közösség teljes elsőbbségét valló, az egyént tel jes füg-



gésbe hozó totali tárius társadalomszemlélet felett is" (231), felfogása az egyház és 
állam viszonyában is jól megalapozott és helytálló. 

Brandenstein művét egységes és egészséges világszemlélet ha t ja át. Ebben 
a világszemléletben, bár egy-két vonása különbözik a skolasztikus felfogástól, 
nem nehéz a magunkéra ismernünk. A katolikus bölcseletnek pedig egyenest 
példát mutat arra, hogy az örökös egy-helyen-állás, régi mesterek szavaira való 
esküvés helyett : ragadja meg a valóságot más szemmel, a mai kutatás eszközei-
vel; szívja fel a modern szaktudományok sokágú és gazdag eredményeit — és 
így végezze el nemcsak azt a tudományos összegezést, amit Szt. Tamás a XIII. szá-
zadban elvégzett, hanem azt is, amit a XX. században végezne, 

A nagy mű első kötete is sokat nyúj t ; ezért várjuk kíváncsian az emberi 
lélekkel foglalkozó második kötetet. Dr. Kühár Flóris. 

Hittudomány. 
Thomas von Aquín: Summa Theologíca. Deutsch-lateinische Ausgabe. Band 29, 

Die Sakramente. Taufe und Firmung. (Übersetzt von Dominikanern und Benedik-
tinern Deutschlands und Österreichs, Verl. Pustet, 1935., S. 579.) 

A nagy életkérdésekben eligazodást kereső korunk nem veszi hal lat lanra 
XIII. Leó és XI. Pius felhívását: Vissza Szent Tamáshoz! — mert most már 
Szent Tamás Összes müveinek és legkiválóbb kommentár ja inak kritikai kiadásai 
után a nemzeti nyelvekre való lefordítását is rendszeres programmjába illeszti. 

Az egész művelődéstörténetben is párat lanul álló jelenség, hogy egy nagy 
szellem gondolatvilágát immár 700 esztendő azzal a meggyőződéssel vall ja magáé-
nak, ugyanazzal a teológiai éhséggel menjen hozzá termékenyítő eszmékért, mint 
ahogy az első tanítványok tették. Mert Szent Tamás műveiben nem egy le-
tűnt kor ma már hasznavehetetlen gondolatvilága van letéve, hanem az emberi 
elme örök értékei, amelyek mindig időszerűek maradnak és amelyekre minden-
kinek szüksége van. 

A címben feltűntetet t 29. kötet a S. Th. harmadik részéből (Tertia pars, III., 
Christus) való s e kötetben a szentségekbe szóló általános bevezetést kapjuk, 
továbbá a keresztség és a bérmálás tárgyalását . Ami magát a fordítást illeti 
erre a kötetre is tel jes érvényességében fennállanak az eddig megjelent kötetek 
fordításairól elmondhatók: a legjobb szövegkritikai kiadást alapul véve tel jes 
filológiai és szakteológiai felkészültséggel o ld ják meg a fordítók nehéz felada-
tukat, A fordítók lelkiismeretességét kiváltképpen tanúsí t ja a könyvnek egyhar-
madát kitevő ,,Anmerkungen", ahol nemcsak a megértést elmélyítő értelmezése-
ket és magyarázatokat kapjuk, hanem legtöbb esetben a szóban forgó teológiai 
műkifejezések jelentéstörténetét is. K. G. 

Rudloff O. S. B.—Kolos O. S, B.: Rövid dogmatika világiak számára. (Kleine 
Laiendogmatik.) Szent István Társulat kiadása. Budapest, 1936. 231 1. Ára: 2.40 P. 

Az élet nehéz és gondokkal terhes nap ja i rányomódnak az emberi lélekre, 
fásulttá, örömtelenné, rideggé teszik. Amikor a lélek menekülni akar ebből a 
szűk, kényelmetlen világból, felfelé tör, a szabadba, keres valakit, aki fel-
emelje, Támogatót keres, aki eligazítsa; utat keres, amelyet biztosan járhat. Há-
nyan j á r j ák ma a bizonytalanság ú t j á t ? Hányan szeretnének ma belekapasz-
kodni egy biztos kézbe, amelynek megfellebbezhetetlen irányítása mellett, elér-
hetik a lélek magasabb vágyait. Ilyen megfellebbezhetetlen útjelző, életirányító 
e németből fordított dogmatika. Hányan kerestek vezérkönyvet lelkiéletük dog-
matikus megalapozásához! íme, most megkapták. Üj, krisztusibb élet kialakítá-
sában, amelynek szárnycsapkodásait örömmel lá t juk, nélkülözhetetlen minden ön-
tudatos katolikus ember könyvtárából ilyen modern, rövid és világos dogmatika. 
Fontosságát és jelentőségét mindennél világosabban igazolja az a tény, hogy a 
német eredeti már a hatodik kiadást érte meg. Bár ezt írhatnánk majd a magyar 
fordításról is ! 

A német második kiadású dogmatikát folyóiratunk már 1935. év 3. számá-
ban ismertette. Az ú jabb kiadásban maga az anyagbeosztás nem változott: a 
hármas elrendezés, amelyet a kinyilatkoztatás, a hit és ezek letéteményese, a 



Krisztustól alapított Egyház, mint szükséges előismeret, előz meg, megmaradt. 
(1. Isten örök teremtés- és üdvösségterve. Ezen belül: Isten, Szentháromság, te-
remtés, üdvösségterv. 2. Az üdvösségterv megvalósítása: eredeti bűn és megvál-
tás. Krisztus keresztáldozata. 3. A megváltás alkalmazása: Krisztus és a Szent-
lélek, az Egyház mint Krisztus titokzatos teste, a szentségek.) A beteljesedés 
c. fejezettel (halál, különítélet, örök halál és örök élet, az utolsó ítélet) záró-
dik le az ügyesen és tömören felépített dogmatika. 

A zárt rendszert rövid összefoglalás követi, amelyben a hitigazságok né-
hány szóban összegeződnek, megjelölve a tanítás bizonyossági fokát is. Igen 
hasznos és ügyes összeállítás! A függelékben néhány megvilágító adat található 
a tárgyalt anyaghoz, A függeléket az egyetemes zsinatok táblázata követi. Na-
gyon jó szolgálatot tesz és a további lelki képzéshez segítséget nyúj t a könyv 
végén ta lá lha tó irodalom, 

A fordí tás élvezetes és olvasása nem okoz nehézséget, mivel nem igényel 
különösebb bölcseleti előtanulmányokat. Értékesek a lapaljai jegyzetek (pl. val-
lás, ostya stb. szavak etimológiája). 

E rövid dogmatika minden bizonnyal eléri a fordító kívánságát, amelyet 
Előszavában juttat kifejezésre: „Adja Isten, hogy e könyv olvasása révén mi-
nél többen megerősödjenek katolikus hi tükben és minél mélyebb, gazdagabb ka-
tolikus életre buzdul janak!" — ks. 

Szentírástudomány. 
Die Heilige Schrift für das Leben erklärt (Herders Bibelkommentar). 16 Bde. 

— 1. Band XI, 2,: Das Evangelium des hl. Matthäus und des hl. Markus, erklär t 
von Willibald Lauck. — Herder, Freiburg i, Br„ 1936. — X I I + 392 lap. Ara az 
egész sorozat beszerzése esetén kötve 6.50 M., egyes kötet beszerzése esetén fűzve 
5.60 M., kötve 7.80—9.60 M. — 2. Band XII.: Das Evangelium des hl. Lukas, er-
klärt von Wilhelm Bartelt. Die Apostelgeschichte, erklärt von Otto Cohausz, — 
X I I + 494 lap. Ára fűzve 9.50 (11.—) M., kötve 12—14 (14.40—16.80) M. 

1. A Herder-cég szentírásmagyarázó monumentális művének most megje-
lent kötetei újabb bizonyítéka és dicsősége a német alkotó erőnek. A 11. kötet 
második fele a Máté-evangélium magyarázatának folytatása, továbbá a Márk-
evangélium fordítása és ismertetése. A Máté-evangéliumból a szenvedéstörténe-
tet tar talmazza. Lauck munkájával ehhez a szentírásmagyarázathoz fűzött ösz-
szes reményeket megvalósította, az összes óhajokat teljesítette. Az evangélisták-
nak elég szűkszavú leírását, elbeszéléseit megeleveníti e magyarázat: Jeruzsá-
lemnek és környékének élete mintegy szemünk előtt pereg le. Nagyon ügyesen 
ismerteti az egyes evangéliumi szakaszoknál az események történeti sorrendjét . 
Amiről Szt. Máté vagy Szt. Márk nem jegyzett föl semmit, azt a szerző ki-
egészíti a többi evangélium alapján. Megál lapí t ja az események időpontját és 
kronologikus sorrendjét is. Különösen fontos ez a nagyhét eseményeinél és az 
utolsó vacsora leírásánál. Lauck szerint Jézus kétízben űzte ki a kereskedőket 
a templomból; a „bűnös nő", Mária Magdolna és Mária, Lázár testvére három 
különböző személy. A szerző gyakorlatiasságát hirdeti az a körülmény is, hogy 
a jeruzsálemi templom pontos leírását hozza, mielőtt Jézusnak ott elhangzott 
beszédeinek, vagy a templomban véghezvitt tetteinek magyarázatába kezdene 
(8—11. lap), továbbá hogy a szereplő személyek történetét is ismerteti, pl. a 
143—144. lapon Pilátusét. Húsvét napjának megállapításánál Billerbecknek ép-
pen nem valószínű nézetét val l ja a szerző; a Chwolson-féle elméletet — sajnos 
— nem is említi. — 2. A Herder-féle szentírásmagyarázat 12. kötete Szt. Lu-
kács műveit tárgyalja. A Lukács-evangélium magyarázata a gyakorlati lelkipász-
torkodásra támaszkodik és annak akar szolgálni. Falusi lelkipásztor írta ezeket 
a magyarázatokat , aki az életet tartot ta szem előtt, és az életnek vallásos el-
mélyítését. A szerző elgondolását, munká jának célját a legszebben talán ez a 
mondata fejezi ki és jellemzi: „A katolikus szentírásmozgalom értelmének nem 
felel meg az, hogy a hívőknek csak a biblia szövegét ad juk néhány jegyzettel, 
hanem a szöveghez jó magyarázatnak is kell járulnia". Ugyanezt az elgondolást 
valósította meg Cohausz is az Apostolok Cselekedeteinek magyarázatánál. Ez pe-



dig már csak azért is nagyon fontos, mivel a mai korban éppen ez a szentírási 
könyv a legaktuálisabb. Nem pusztán rideg, kimért szavakkal beszél fejezetek-
ről és versekről, hanem szívet, lelket, eleven életet, az emberi életet átformáló 
melegséget is tud belevinni szentírásmagyarázatába P. Cohausz, az Apostolok 
Cselekedeteinek mostanában talán legjobb ismerője, így lesz az ősegyház törté-
nete, a „Szentlélek evangéliuma", az első keresztények élete a mi életünknek 
tanítómestere. Az ember nagyon szívesen veszi kezébe ezt a kötetet is épúgy, 
mint a többieket, örömmel olvassa és alig t u d j a letenni. Hála, te l jes elismerés 
mindezért a munkatársaknak és a kiadó Herder-cégnek! — Rs. 

Germanus a C. J.: Passionis Domini Nostri Jesu Christi Praelectiones Histo-
ricae ad usum scholarum redactae, —- Vol, I, A Cena Bethaníca ad Jesu Christi 
comprehensionem, — X I I + 270 lap. Ára fűzve 12 lira, — Vol. II, A Jesu compre-
hensione ad eius traditionem gentibus. — XXIV+328 lap. Ára fűzve 12 lira, — 
Vol. III. A Jesu gentibus traditione ad eiusdem in cruce supplicium. — XVI + 520 
lap. Ára fűzve 15 lira, — E. Marietti, Torino, 1933—1936. 

Keresztes Szt. Pál örökségként hagyta lelki gyermekeire, hogy legfőbb 
gondjuk legyen népmíssziók és más lelkigyakorlatok alkalmával Krisztus szen-
vedéseinek ismertetése, és hogy az embereket tanítsák meg a szenvedéstörténet 
átelmélkedésére. A passzionista növendékeknek pedig több éven át hittudományi 
tanulmányaik során külön tantárgyként kell foglalkozniok Krisztus szenvedésé-
vel. Ez a rendi örökség bírta r á a szerzőt arra, hogy művét a nyilvánosság elé 
bocsássa. Szerzőnk művét így elsősorban a passzionista növendékeknek és általá-
ban iskolai használatra szánta, de mások is nagyon sok hasznot meríthetnek 
belőle. A szenvedéstörténetet három részre osztja a szerző. Az első rész a be-
tániai vacsora és Jézus elfogása közti eseményeket ismerteti kronologikus sor-
rendben, a 2. rész Jézus elfogatásakor és a zsidó szinedrium előtt lefolyt ese-
ményeket tárgyalja, a 3, részben Pilátus és Heródes ítélőszéke előtt történtek, 
Pilátus ítélete és az ítélet végrehajtása vonulnak el szemünk előtt. Nem tudo-
mányos exegézis volt a szerző célja, hanem inkább a szenvedéstörténet átelmél-
kedése, átélése a nélkül azonban, hogy jelen művet szoros értelemben vett el-
mélkedéseknek lehetne mondani, A Magdolna-kérdéssel nem foglalkozik, az 
utolsó vacsora idejéről a Strack—Billerbeck-féle elméletet vall ja. Külön is ki 
kell emelnünk az utolsó vacsorának és az ekkor történt események sorrendjé-
nek világos tárgyalását. Szerzőnk szerint Júdás az Oltáriszentség rendelésénél 
már nem volt jelen. — Gondos, elismerésre méltó munkával állunk szemben, 
amelyből mindenki, világi és egyházii egyaránt, sok hasznot meríthet. 

— rs — 

Zsoltáros könyv. Fordí tot ta Sik Sándor. A bevezetést írta és a jegyzeteket 
készítette Sebes Ferenc. II, kiadás, Budapest, 1936, Szent István Társulat . 

Sík Sándor zsoltáros könyve, a legjobb magyar költői zsoltárfordítás, im-
már másodszor kezdi meg áldásos körú t já t a magyar glóbuszon. Néhány szó-
nvi javításon kívül változatlanul a d j a az 1923-ban megjelent első kiadás szöve-
gét. A fordítás, vagy helyesebben újraköltés kimagasló jelentőségét, lélekformáló 
értékét már annyian méltatták, hogy itt nem szükséges rá ki ter jeszkednünk, 
őszintén kívánjuk, hogy az ú j kiadás is minél több fogékony lelket nyerjen meg 
Isten országa nagy ügyének! — ig. — 

Lélektan. 
H. von Szirmay-Pulszky: Genie und Irrsinn im ungarischen Geistesleben. 

Verlag von Ernst Reinhardt, München, 1935. 212 1. Fűzve 6.— RM. 
Szirmay—Pulszky munkája Freud lélekelemzése, Kretschmer t ípustana alap-

ján Lange—Eichenbaum iskolájának módszerével megírt pathographia, mely a 
magyar irodalom, festészet és tudomány több elismert szellemi nagyságának éle-
tében a természet- és szellemtudomány fegyverzetével vizsgálja a testi és lelki 
tulajdonságok törvényszerű viszonosságait, a nagyszelleműség és legtágabb ér-
telemben vett téboly (lelki betegség) kölcsönös lényi és szociológiai összefüggé-



seit abban a meggyőződésben, hogy így megfelelő támasztékok találhatók az iro-
dalom- és művészettörténelem ítéleteinek átértékeléséhez. Végső megállapítása 
szerint döntő bizonyítékokat sorolt fel annak igazolására, hogy a nagyszellemű-
ség és téboly kapcsolódásának mily óriási szerepe van a népek kulturális éle-
tének kialakításában és továbbfejlesztésében. A nagyszelleműség és téboly ösz-
szefüggése kettős. Először is nagyon gyakran harmonikus egységben együtt talál-
ható a kettő. Az eddigi kuta tások a lap ján csak mintegy tíz százalékra tehető a 
teljesen egészséges elismert nagy szellemek száma. Másodszor pedig a szellemi 
nagyság hírnevének kia lakulását és elismerését legtöbbször éppen pathologikus 
jellege dönti el, mert ez működését a szent, a numinózus, és rendkívüli mezébe 
öltözteti. 

Szívesen elismerjük, hogy Szírmay-Pulszky tanulmánya nagy gondossággal 
és felkészültséggel íródott. Sikerült bebizonyítania, hogy a nagyszelleműség és 
téboly nem egymást kizáró lelki jelenségek, a kettő párhuzamban haladhat egy-
más mellett, sőt a téboly fokozhat ja és színezheti a szellemi nagyság tevékenysé-
gét minőségi és mennyiségi tekintetben és egyszersmind hozzájárulhat a zseni, 
a szellemi nagyság hírnevének keletkezéséhez. Azt azonban sem statisztikai ala-
pon, sem „Szirmay-Pulszky" módszerével igazolni nem lehet, hogy a téboly és 
nagyszelleműség szükségszerűen összefüggenek, egyik a másik nélkül fenn nem 
állhat, anya és gyermekként fonódnak egybe. Maga a szerző is megvallja, hogy 
a megvizsgált magyar szellemi nagyságok életében még sok kérdést kellene fel-
deríteni a végleges ítélet kialakítása előtt. Egy-két helyen odavetett Freudista 
lélekelemzései nemcsak ennek az iránynak erőszakos egyoldalúságai, hanem a 
felhozott bizonyítékok elégtelensége miatt is visszatetszők. Habár sok érdekes és 
értékes mozzanatra rámutat , melyeket az irodalom-, művészet- és tudomány tör-
ténelem lenézően el nem mellőzhet, de fejtegetései még nem tehetik szükségessé 
az irodalom-, és művészettörténelem eddigi ítéleteinek átértékelését. Természe-
tesen ezzel egyáltalán nem akar juk a szerzőnek tanácsolni ily irányú tudományos 
kutatásának abbanhagyását, csak annyit szeretnénk elérni, ha egy-két alapkiindu-
lási pont já t a legszigorúbb ellenőrzésnek és mérlegelésnek vetné alá, hisz a lelki 
életnek, szellemi tevékenységnek, tisztán egy szemszögből történő vizsgálata 
csak részletigazságokat derí thet fel, de egyszersmind tele szokott lenni az egy-
oldalúság és elfogultság kiál tó hibáival és ferdeségeivel is. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Lelkiélet. A. Stolz O. S. B.: Theologie der Mystik. Regensburg, Pustet, 1936. 251 1. 
Az első keresztény századok ideológiája szól hozzánk e könyvből. A ti tok-

zatos szavak, amelyeket Szent Pál hallott, Ádám közvetlen érintkezése Istennel 
a paradicsomban, a Szentlélek-adta szó az első hívek a jkán : Abba, Atyánk — e 
tényeken indul meg a szentatyák kutatása, a hit tételeire és a benső önmegfigyelés 
adataira támaszkodva. Taní tásukról szemléletes és változatos képet kapunk a 
könyvben. E tanítás a l ap j án próbál P. Stolz a misztika aktuális kérdéseire (a 
misztikus tapasztalat mibenléte, a misztikus életre való hivatottság általános vagy 
rendkívüli volta stb.) feleletet adni. 

A keresztényeket környező pogányvilág a gonosz lélek birodalma. A kereszt-
ség kiemel az ördög hatalomköréből és Isten házanépe közé helyez. Külsőleg még 
együtt él a keresztény a világgal, bensejében ú j élet kezdődik. Imádságában meg-
nyilvánuló hite, embertestvérei iránt tanúsított szeretete a bizonyság, hogy „át-
vitetett e világból Istenhez". — Aszkézis és imádság mélyítik, gyarapí t ják ezt az 
új életet; ál taluk a lélek a Szentlélek működésének közvetlenebb megérzésére 
jut, A hitigazságok mélyebb megértése, a szeretet bensőségesebbé válása jellem-
zik ezt a stádiumot, A kegyelmi élet gyarapodásának pszichológiai megnyilvá-
nulásai különleges fokot érnek el: előzetes gondolkodás, fontolgatás nélkül vil-
lannak fel a lélekben rendkívüli meglátások, hősies elhatározások, — De e lélek-
tani jelenségek származhatnak tudatalat t i okokból vagy a gonosz lélek működé-
séből is: a tiszta kegyelmi élet, miként az egyszerű hit fokán, úgy a misztikus 
fokon is re j tve marad a lélektani analízis előtt, transzpszichologikus jellegű; lé-



lektani ve le járó i annyi ra nincsenek vele szükségszerű összefüggésben, hogy sze-
mélyek szer int különböznek, esetleg el is maradnak , vagy épen ott je lentkeznek, 
ahol kegyelmi életről szó sem lehet (pl. pogányoknál ) . — A kegyelmi élet t e l j es 
valóságában csak a földi vándorút után, „in patr ia" , fog kibontakozni ; addig 
csak hitből tud juk , hogy a Lélek e r e j e az, ami bennünk működik, mikor vallási 
é le tünk elmélyedését ész le l jük. A földi vándorú t u tán viszont leplezet len való-
ságban l á t j uk azt, amire e földön lelki é lményeink csak r e j t ve u ta lnak: a Szent-
háromság t i tokzatos életét , s a mi bekapcsolódásunkat ebbe az isteni életbe. 

Csodálatos biztonsággal vezet P, Stolz az ókeresz tény teológia területén. 
E teológiának a modern misztikával való szintézise még sok teológusnak fog 
munká t adni ; talán a szentek tudatos-misz t ikus élményei a t e l jes szintézisben 
középpont ibb helyet fognak elfoglalni, mint P. Stolznál ; d e mindenkor az ő ér-
deme lesz, hogy e szintézisnek ilyen gazdag, széleskörű patrológiai tudásból fa -
kadó, erős indítást adot t . Dezsényi Lóránt. 

Dr. SZÍVÓS Donát; A ma diákja. Budapes t , 1936. A Szent Is tván Társu la t 
k iadása . 324 lap. 

Sok száz diákszembe kellett a szerzőnek, papi lelke minden jóságával bele-
tekintenie és sok sok vérző szívet gyöngéd kézzel megnyitnia, míg ennyire meg 
tud ta ismerni a d iákle lkek minden rezdülésé t , küzdelmét , nehézségét és míg eny-
nyire megtanul t velük együttérezni és gondolkozni. A köl tői nyelven írt fe jeze-
tek mindegyike egy-egy tükör, melyben a diák önmagára ismer. Fel ismeri benne 
a maga ferdeségeit , tévedéseit , helytelen ú t ja i t , mert a torzképet őszintén fe l tá ró 
tükör fe le t t mindig ott lebeg az eszményi diák képe úgy amint azt az isteni 
Mester elgondolta. Eleven képek, fo rdu la tos stílus, ta lá ló hasonlatok és az író 
emelniakaró atyai jósága á l landóan fogva t a r t j á k a f igyelmet és a szépülni vá-
gyó lelket . Éppen ezért sa jná l juk , hogy a bevezetés csak le lk ipásztoroknak szól, 
holott a könyv elsősorban diákok olvasmánya lehetne és k ívánjuk, hogy minél 
többnek kezébe kerü l jön . Örök igazságok jelennek meg itt ú j , vonzó köntösben. 

Liturgia. 
A. Moretti: Caeremoniale iuxta Rítum Romanum seu de Sacris Funct ionibus 

Episcopo celebrante — assis tante — absente in pa r tes Septem digestum. Vol. I.: 
De quibusdam notionibus Sacram Liturgiám respicíentibus. — E. Mariet t í , Tau -
rini, 1936. X I I + 257 lap. Ára fűzve 12 líra. 

More t t i neve a rubr ic ísz t ikában és á l ta lában a sze r t a r t á s t anban már nem 
ismeret len név. Az i l lusztr is szerző most azzal a tervvel foglalkozik, hogy az 
egyház különböző szer tar tása inak szabályai t hét kötetes műben k i ad ja . J e l e n 
köte t az á l ta lános szabályokat , tudniva lókat és a lapfoga lmakat t á rgya l j a , mint 
pl. a l i turgikus jogot á l ta lában, a bíborosok, püspökök, apátok, kápta lanok, apos-
toli protonotár iusok stb. jogait, kivál tságait , l i turgikus ruháza tá t . Tá rgya l j a to-
vábbá az egyes szentségeket és szente lményeket , zsolozsmát, konventmisét , egy-
házi zenét, szt. helyeket , o l tárokat , t emetőket stb. Mindenüt t a jelenlegi egy-
házi törvénykönyv és az azóta megje lent szentszéki rendele tek a l ap j án dolgozta fel 
a szerző az anyagot. A li turgikus i rodalom nagyot nyer ezzel a munkával , ame-
lyet már a most megje lent kötet a l ap ján is kiválónak minősí thetünk és éppen 
ezért örömmel köszöntünk. — F . M . — 

Egyházjog. 
Dr. Stephanus Sípos: Enchiridion Juris Canonici ad usum scholarum et 

privatorum. Editio tertía. Pécs, 1936. X I V + 1 0 6 6 p. 
Tárgyi lagos b í rá la to t kapunk dr. Sipos Enchir idion járói azon örvendetes 

tényben, hogy a munka harmadik k iadásban jelenhetet t meg. Számokban ez azt 
jelenti , hogy négyezer pé ldány elfogyott és ú jabb ké tezer pé ldány áll az egy-
házjogot tanulmányozók rendelkezésére . Hogy magyar szerzőnek t e r j ede lmes egy-
ház jogát az egyházjoggal foglalkozó belföldi és külföldi körök ily rövid időn be-



lül elkapkodták, ez a kri t ika tel jes elismerését hozza a szerzőnek és osztatlan 
örömet okoz a szerző tisztelőinek. 

Az Enchiridion eddigi két kiadását is az áttekinthetőség, a könnyen átér t-
hető, világos stílus jelezte. A szerző művészien ért ahhoz, hogyan lehet a ne-
héz jogi gondolattartalmat oly anyaggá gyúrni, hogy még kezdők is gyönyör-
ködhessenek az egyházjog felépítményében és kedvet kapjanak a szépítés és 
tökéletesítés folytonos további munkájához. Ha egyáltalán lehet még e téren 
többet nyújtani , szerzőnk az ú j kiadásban megtette. Egyes részeket (pl, a házas-
ságjogi részben az akadályok nyilvános és t i tkos mivoltának meghatározása stb.) 
iparkodott még könnyebben átérthetővé tenni. 

Az Enchiridion a legújabb egyházjogi döntvényeket is hozza egészen 1936. 
májusáig, így az „Addenda" anyaga már belekerült a munka szövegébe. Termé-
szetesen itt „Addenda"-ra mindig szükség lesz, amint a munka végén már is ta-
lálható, 

A bő és kimerítő irodalomhoz érdemesnek tar tom felvenni a Liber II, ti-
tulus XVI-hoz a következő munkát : P, Joseph Palambo C. Ss, R.: De dimissione 
religiosorum, Taurini, 1921. Itt említem meg, hogy Cocchi: Commentarium in C. I, 
C. munkájának újabb kiadása van, melyből pl. a IV. könyv 1930-ban jelent meg. 
Ezen kiadásban a kötetek számozása némileg eltér a régitől. 

Az ú j kiadásban a „De dissolutione vinculi" paragrafus 5. e. y. pont ja 
külön címet kapot t : Solutío matrimonii legitimi auctoritale Sedis Apostolicae. — 
Tudomásom szerint Magyarországon 1929-ben cserkészetet vezető papjaink en-
gedélyt kaptak cserkészruha viselésére a papi jelleg feltüntetésével (133. o.}. 

Szerzőnk a delictum publicum meghatározásában nem áll a régebbi határo-
zottsággal a Wernz—Vidal nézet mellé (916. o.). Érdekes idevonatkozóan Cocchi 
véleményét elolvasni (Cocchi, IV. 267. 3. a.). 

Férf i rendek pápai k lauzurá jába bemehetnek még: illae mulieres quibus 
probari possit speciale privilégium ex speciali seu personali rescripto in forma 
Brevis aut sub plumbo concessa fuisse (Matthaeus Comte a Coronata, IV. 422. 
p.). Célszerűnek tartanám, ha szerzőnk összeállítaná és közzétenné legalább a 
magyar vonatkozásban szereplő ilyen privilegizált családokat, illetőleg szemé-
lyeket. 

Officialis ergo est sacerdos (849. o.) szöveghez az ú j kiadásban következik: 
saecularis: 626. §. 1, Ez természetesen nem akar vonatkozni pl, a pannonhalmi egy-
házmegyére, ahol az officiális nyilvánvalóan bencés szerzetes, még pedig szent-
széki engedély nélkül. 

Az előző kiadáshoz adot t „Addenda" között olvasható ad pag. 923. linea 
24. et 25. ab initio usque ad verba „(1933. §. 1.) deleantur. Ennek ellenére a 
jelzett két sor az ú j kiadásban is fel van véve. 

Kis ismertetésemet azon kívánsággal fejezem be: ad j a Isten, hogy szerző 
és tisztelői az Enchiridion negyedik kiadását néhány éven belül megérhessük. 

Dr. Hermann Ipoly. 

Egyháztörténelem. 
Lehmann I. Baptista S. V. D.j O Brasil Catholico 1936. Synopse da hierar-

chia ecclesiastica brasileira, inclusive Ordens e Congregaçoes religiosas. — Juiz 
da Fora-Estado Minas. 

Ez a 600 lapra te r jedő könyv gondos, aprólékos munkának eredménye. Há-
rom főrészre tagolódik. Az első az egyházmegyékkel foglalkozik, a második a 
férfi szerzetes alakulatokkal, a harmadik pedig a női szerzetekkel. 

Az első rész után a következő összefoglalás áll: Brasilban van 17 egyház-
tartomány (érsekség), 54 püspökség, 23 prelácía, 2 apostoli prefektúra, 2526 plé-
bánia, 2466 világi pap, 847 teológus papnövendék és 1914 kisszeminarista. 

A második rész összegezése a következőket ad j a : Brasilban jelenleg 13 
szerzetes rend él, 25 congregáció, 2 szerzetesi alakulat . A szerzetes papok száma 
2028, a fogadalmas testvéreké 1128, skolasztikus 647. A szerzetesek által irá-
nyított kollégiumok és menhelyek növendékeinek száma 27.478. 

A harmadik rész szerint 11 női rend van, 18 harmadrend (mint pl. a tut-



zingi bencés missziós apácák), 60 kongregáció, A szerzetesnők száma 8826. Ve-
zetésük alatt áll 400 kollégium 91,069 növendékkel; 143 menhely 7.042 gondozot-
tal, 227 kórház 34.042 beteggel s 2 leprás telep. (Brazilban hivatalosan 35.547 
leprásról adnak számot.) 

A brasil plébániák száma 2526, Ha Brasil katolikus lakosságát 42 millióra 
becsüljük, 3 milliót más felekezetekre számítunk, akkor egy plébániára kereken 
16.000 hívő jut, ami még nagyvárosban is elég sok ahhoz, hogy rendesen lehessen 
pasztorálni, mennyivel inkább sok itt Brasilban, ahol olyan nagyok a távolságok s 
távolságok s ter jedelmesek a plébániák. 

Ami a magyarság pasztorálását illeti, nem felesleges megjegyeznünk, hogy 
a magyarok között Sao Paulo állam területén 3 magyar pap működik: két ben-
cés, meg egy szaleziánus. Az utóbbi, Bali Béla már négy éve dolgozik itt, az 
előbbiek közül Horvát Anzelm két és fél éve, Szelecz Arnold pedig öí és fél éve. 
Van magyar pap Sao Luiz de iMaranhaoban, ugyancsak itt magyar papnövendé-
kek is, akiket, úgy hallom, szintén a magyarok pasztorálására küldöttek. Azt 
azonban nem értem, miért kellett éppen oda küldeni őket, ahol ta lán az egész 
Brasilban a legegészségtelenebb az éghajlat , A másik meg az, hogy arra felé, 
bizony könnyen megszámolhatnánk a magyarok számát a tíz ujjon, ha ugyan rá-
juk akadnának. Különben erről ők illetékesebben szólhatnak, Brasilban a magyar 
katolikusok számát ha 50.000-re becsüljük, akkor azt kell mondanunk, hogy a 
magyarság pasztorálása sem mutat az előbbi szempontok szerint kedvezőbb képet. 

Szelecz Arnold. 

Dr, Vargha Dámján; Szent-Mór Emlékkönyv. Pécs, 1936. 
Dr. Vargha Dámján: Szent Mór Könyv, Pécs, 1936, 
Nem volt sem hadvezér, sem vitéz, sem nagy tudós, vagy kiváló író és 

mégis valami titkos erő él benne ma is, amely nem hagyta elveszni emlékét 900 
év után sem. Ez az erő az életszentség ereje, ez az a fényforrás, amelyből me-
rített annyit és annyira, hogy „kilencszáz év után ide átvilágít a huszadik szá-
zadba" í r ja Virág Ferenc pécsi püspök a nagy elődjéről, pannonhalmi Szent 
Mórról kiadott emlékkönyv beköszöntőjében, A lángoló apostol, az első magyar 
szent emléke kiváló tudósaink szívéhez férkőzött és arra bírta őket, hogy emlé-
két megörökítsék. Pannonhalma és Pécs könyvbe merevített örömünnepe ez az 
emlékkönyv, hogy ha veszít is idők folyamán erejéből az érzelem, nyer jen majd 
ú j ra meg ú j r a táplálékot a megrögzített értékekből. Az emlékkönyv első része a 
Szent Mór egyéniségére és kultuszára vonatkozó tanulmányokat tartalmazza. 
Vargha Dámján dr. nagy lelkiismeretességgel foglalja össze azokat az adatokat, 
amelyeket a történelem szolgáltat alapul a nagy szent életének ismeretéhez, 
Kühár Flóris dr, lelkét Szent Mór lelkivilága ihleti és végigvezet annak minden 
mozzanatán a pannonhalmi „puer scholasticus" szomjas ídeálkeresésétől a nagy-
műveltségű királyi tanácsos és író lelkén át egész az alázatos és erős szerzetes-
püspök ízig-vérig bencés lelkületéig. Szent Mórról, mint az apostolilelkületű, 
bölcs, népét és annak életét jól ismerő és hatalmas ki ter jedésű egyházmegyéjét 
biztos kézzel irányító lelkipásztorról és egyházkormányzóról értekezik Loschert 
Kázmér pécsegyházmegyei esperes-plébános. Szentkirályi István pécsi teológiai ta-
nár Szent Mór nyilvános tiszteletéről tárgyalva leír ja Scitovszky püspök hosszú 
küzdelmét nagy elődjének szenttéavatásáért, Gálos László dr. Szent Mór kultuszá-
nak életbeléptetéséről írt alapos tanulmányt, Tordai Ányos dr. pedig „a Szemt 
Bernát-szerzetbeli fráter Aníanus, Istennek nagyobb dicsőségére, ő bódog szent-
jének tisztöletére és minden ő buzgó híveinek szol gálát j á ra" eleitől kigondolta 
és régi írások alapján egybefoglalta Szent Maurus püspök ú j - legendájá t archai-
záló, ízes magyarsággal. Az emlékkönyv második része Szent Mór püspököt a 
XI. század kortörténetébe illesztve muta t ja be. Balogh Albin dr. Pannónia ős-
kereszténységének egyik legkiválóbb ismerője Pécs Szent Mór előtti keresztény-
ségét ismerteti az ottani őskeresztény emlékek a lapján. Szent Mór és kora cí-
men világítja meg Erdélyi László dr, egyetemi tanár, középkori történelmünk e 
nagyon fontos századát, összefoglalva benne e téren végzett kutatásait , „Minden 
korszakra nagy egyéniségek történelemalakító szuggesztív ereje nyomja rá bé-
lyegét" és Angyal Pál dr. nagy jogtudósunk tanulmányából kétségtelenné vá-



lik, hogy ,,a Szent Mór-korabeli jogállapot magánhordta a nagy püspök alkotó 
szellemerejének számos vonását". A pécsi székesegyház és Magyarország Szent 
Mór-korabeli műemlékeinek gazdagságára mutat rá Szönyi Ottó dr. Vargha Dám-
ján dr . tanulmányában pedig Maurus, mint az első magyar író lép elénk, aki a 
legendaműfaj legelső művelője hazánkban és művével megindítója lett a nem-
zeti i rodalmunknak azzal, hogy belekapcsolta a nagy keresztény kultúrközösségbe. 
Meleghangú zárószóval bocsátja útra gr. Zichy Gyula dr. kalocsai érsek az em-
lékkönyvet, hogy bevezetést képezzen abba a korszakba, amely Szent Mór ere-
jét és érdemeit érdem, szükség és igazság szerint ki fogja aknázni. 

Az emlékkönyvvel egyidőben jelent meg a kisebb kiadású Szent Mór Könyv, 
amelyre az a feladat hárult, hogy a nagy szerzetespüspök tiszteletét ter jessze 
és erényeit ismertesse. Tartalmazza mindazt az eredményt, amit a régi és újabb 
kutatások Szent Mórról megállapítottak és mindent, amit a költők, írók, szóno-
kok, zenészek s tb . . . az ő személyével kapcsolatban alkottak. Valóságos Mór-
anthologia ez maradandó irodalmi és történeti értékkel, 

E két könyv a katolikus irodalom, de az irodalomtörténet és történelem 
számára is gazdagodást jelent, őszinte hála illeti meg azért gr. Zichy Gyula 
kalocsai érsek és Virág Ferenc pécsi püspök urakat, akik nagy anyagi áldozattal 
lehetővé tették azok megjelenését. P. F. 

Irodalom. 
Orbán Dezső: Fiumei kaland, Kir, Magy. Egyetemi Nyomda, Ára 3.60 P, 
Egyetlen mondatban összefoglalható a könyv tar ta lma: egy diákvakáció tör-

ténete, De ahogyan ez a vakáció lepereg a könyv lapjain, ahogyan megelevene-
dik a békeévek magyar Fiuméja és három magyar diák kalandjainak színhelyévé 
válik, azt már hosszú-hosszú sorokban sem tudnánk elmondani, A könyvet kell 
elolvasni, hogy az utóbbi idők legjobb if júsági regényéről képet alkothasson az 
olvasó. Van benne kaland, rablóromantika, a középkori Velencét idéző lovagi 
jelenetek, szinte elszakadunk a könyv jelen idejétől és a képzelet szárnyain re-
pülünk a gondtalan diákélet és gondtalan békeévek soha vissza nem jövő leve-
gőjében, hogy az utolsó lapok könnyes magyar karácsonyi hangulatában egyszerre 
rá ismerjünk: a szerző diákélete vonult el előttünk. 

J. Spillmann S. J.: A gyónási titok áldozata. Regény, Korda rt. kiadása, 
Budapest, 1935, 203 1, 

Regényalakban jelent meg ez a történet , amely a mult század vége felé ját-
szódott le Franciaországban, Mivel a könyv megjelenése idejében még éltek az 
esemény főszereplői, az író élve a költői szabadsággal, megváltoztatta az esemény 
színhelyét és a szereplők nevét, a külsőségeket elrajzol ta . Az esemény azonban 
minden részletében megtörtént és értéke® bizonyítéka, hogy milyen kötelességet 
ró a papra a gyónási titok megtartása. Nagyon alkalmas ez a regényes formá-
ban megjelenített tör ténet arra, hogy a gyónás szentsége iránti tiszteletet és bi-
zalmat fölébressze és ébrentartsa az olvasóközönségben, A franciából való for-
dítás munkájá t ügyesen végezte az ismeretlen fordító, 

Gerőcz Kálmán; Az áldozat. Misztérium, Sátoral jaújhely, 1934, 63 1, 
A szerző ,,Abel"c , művének folytatása, azonban önálló egészet alkot. Kain 

testvérgyilkosságának földolgozása öt felvonásban. Kain és Abel mint pártpoli-
tikusok szerepelnek és szervezik a pá r t juka t . A küzdelem a jó és rossz örök 
harca, melyet nem fe jez be a gyilkosság. Az utolsó felvonás mennyei jelenete, 
az utolsó ítélet ad feleletet a harcra, ahol Kain az örök tűzre, Ábel pedig a 
mennybe kerül. 

A, Balogh Páli Múzsa a hullámhosszon. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 
1936. 150 1, 

A rádió föltalálása és fejlődése egy ú j műfa jnak vetette meg az a lapjá t : a 
rádiódrámának. Balogh Pál ízelítőt akar adni abból a finom és különleges világ-



ból, melynek neve rádiódráma. Végigvezet a rádió és film közös ú t ján , kimutat ja 
a hangjáték és rádió já ték közötti különbséget. Megvilágítja a színész és rendező, 
a zene szerepét a rádiódrámában. Bemutatja, hogy hogyan lehet zenével helyet-
tesíteni a fényhatást. Végül felsorolja a külföldi rádiók rendezési módjá t , A könyv 
legnagyobb része példákat közöl. Az Ember Tragédiájából a „Londoni szín"-t 
kapjuk, azonkívül Csanády György, v, Somogyváry Gyula, Kilián Zoltán és Val 
Gieigud egy-egy hangjátéka következik, 

Dr. Gáspár Pál: A vezérlő lejedelem. Bpest, 1935, Szent István-Társulat 
kiadása. 232 1. 

Gáspár Pál szerkesztésében megjelent díszes kiállítású és gazdagon díszí-
tett könyv a magyarság egyik legnagyobb alakjával II. Rákóczi Ferenccel foglal-
kozik, A bevezetőt v. dr, József Ferenc királyi herceg írta. A szerkesztő a feje-
delem jellemét fejtegeti hoszabb tanulmányában, leveleinek bő kiaknázásával. A 
fejedelem hazatérését Hegyi Károly í r j a le. Megtalál juk a könyvben Thaly Kál-
mán és Sík Sándor verseit is, Prohászka beszédét, melyet a magyar ifjúsághoz 
intézett, Radványi tanulmánya Rákóczi jelentőségét ál lapí t ja meg a magyar iro-
dalomban, Pongrácz Zoltánné a zenében. E szép mű igazán méltó hódolat a fe-
jedelem emlékének, Sümegh Lotár. 

Szabó Pál: Csodavárás. Regény. Franklin Társulat , Budapest. 8°, 310 lap. 
Ismét egy regény, amely a falu életéből veszi tárgyát, A realizmus és. natu-

ralizmus térhódítása óta olyan terület, amelyet eszményítve és r ikí tó naturaliz-
mussal torzítva egyaránt sokan bemutattak a nélkül, hogy az ábrázolás lehetősé-
geit kimerítették volna. Maga Szabó Pál is több regényében (Emberek, Béka-
lencse, Papok, vasárnapok) fordult már ehhez a témakörhöz. Egyszerű sorból 
emelkedett íróvá, de továbbra is hű maradt népéhez, közötte él és így feltételez-
hető, hogy az alakításhoz szükséges tárgyismerettel rendelkezik és eredeti megfi-
gyeléssel dolgozik. Mostani regényének sok részletében csakugyan nyoma mutat-
kozik annak, hogy éles szeme van a paraszt-élet jellegzetességeinek meglátására. 
Kár azonban, hogy szemléletét irodalmi hatások módosították, úgyhogy nem mer 
következetes maradni önmagához, egyéni életlátásához és kötelezőnek ismer ma-
gára nézve bizonyos sablonná vált irodalmi divatot. A kastély lakóinak életében 
ő is csak az erkölcsi romlottságot veszi észre, amely megfertőz mindenkit, aki 
ebbe a mérgezett légkörbe kerül. Az intelligencia képviselői csak úgy önző anyagi 
érdekeiket keresik, mint a földéhes parasztok és a majornak hihetetlen nyomorú-
ságban tengődő béres-páriái. Magasabb igényű lelkiségnek nyoma sincs ebben 
a faluban; a protestáns lelkipásztor nyája védtelen zsákmánya a babonának és 
a szociálista agitátoroknak. A több ágban folyó tör ténet háttere egyébként a vi-
lágháború és forradalmak ideje, amelynek a fa lu erkölcsére való hatását a 
már unos-untig ismert vonásokkal szövi bele az író mondanivalójába. Műve a 
maga egészében nem mérhető ugyan esztétikai mértékkel, de vannak érdemei is: 
mesélő készsége, az elbeszélés folyamatossága és magyaros stílusa, amely csak 
hellyel-közzel válik modorossá, a magyar nép és rög szeretete, amely á that ja az 
író lelkét, reményt keltenek további munkásságával szemben. 

Kalló Ferenc: Nostalgia d'amore. Regény, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 
Budapest, 1936. 8°, 390 lap. 

A fér j , Fehér András, fiatal, tehetséges, kiváló orvos. A feleség, Edit évek 
óta szanatóriumban fekszik betegen, a gyógyulásnak nem sok reményével. Az 
orvos házassága szerelmi frigy volt, feleségét ba j ában is ra jongóan szereti, nem 
keres tilos utakon kárpótlást azért, amit a megpróbáltatás elvett tőle, szabad-
ságra sem megy, hogy a beteg körében maradhasson. A munkában keres fele-
dést és az influenza kórokozóját ku ta t j a laboratóriumában, hogy az emberiség e 
szörnyű csapásával sikeresen szembeszállhasson. De az aggódó asszony rákény-
szeríti, hogy idegőrlő munkájában üdülést is keressen. Külföldre utazik tehát pi-
henni s az idegenben találkozik a kísértéssel egy f iatal leány, Éva személyében. 
Kölcsönös, mély szerelem ébred bennük, de közöttük áll a beteg asszony, akihez 



a fé r j semmi körülmények közt nem akar hűtlen lenni. Éva megérti az orvost és 
ugyancsak küzd a lemondásért , de ő mutatkozik ket tőjük közül gyengébbnek és 
csak a férfi becsületessége óvja meg attól, hogy fenntar tás nélkül odaad ja ma-
gát. A regény következő fejezetei azt a forró feszültségű viaskodást ábrázolják, 
amely a két lélekben dúl a vér türelmetlen kívánsága és az erkölcsi parancs ti-
lalma között, Edit halálával elhárul a közöttük levő akadály, az orvos azonba.i 
maga is halálos veszedelembe kerül, midőn önmagán próbál ja ki azt a gyógyítási 
el járást , amelyet az influenza leküzdésére feltalált. Ez az áldozat elmossa lelké-
ben azt az önvádat, amelyet még önmegtartóztató hősiessége ellenére is érez a 
halott asszonnyal szemben. A regény utolsó lapjai nem fejezik ki nyiltan, de 
sejtetik, hogy András és Éva útjai most már egy egész életre találkozni fognak. 

A regény értékét nemcsak rokonszenves etikai á l láspont ja ad j a meg. Ez a 
tényező önmagában még nem jelent esztétikai érdemet, csak fokozza azt a ha-
tást, amey az életábrázolás friss szemléletességéből, a mesevezetés élénk fordu-
latosságából és a meggyőző lélekrajzból ered. Különösen az orvos lelkiállapotát 
sikerült az írónak nagy egyénítő erővel jellemeznie, A szerző lelkéből a regény 
egész légkörébe kisugárzó idealizmus r i tka és nagyon vonzó jelenség eszményte-
lenségre haj ló korunkban. 

Szlovák elbeszélők. Összeállították és a bevezetést í r ták: Gogolák Lajos és 
Rády Elemér, Franklin Társulat kiadása, Budapest. Külföldi Regényírók c. vál-
lalat. 8°, 256 lap, 

A gyűjtemény célja, hogy „első ízelítőt adjon a modern szlovák irodalom 
terméséből". E végből a fordítók t izenhat újabbkori szlovák elbeszélőtől közöl-
nek egy-egy novellát. A magyar olvasó számára kétségtelenül újság az államisá-
gunktól elszakított, de velünk sok évszázadon át testvéri sorsközösségben élt 
nemzët mai ku l tú rá jának irodalmi vetülete. Nem várhat tuk e gyűjteménytől 
azt, hogy teljes és kimerí tő képet nyúj t son az új szlovák irodalom valamennyi 
irányáról és képviselőjéről. Azonban e szemelvényes bemutatás is sokat mond a 
figyelmes olvasónak: érezzük* hogy a fa j i érzés és öntudat , a szülőföldbe gyö-
kerezettség indítékait a szlovák íróknál is á t j á r j á k az európai ál talános szellemi 
és művészét! irányok hullámverései és ahogyan régebben mindig kapcsolatban 
voltak a magyar szellemi élettel, ma sem szűnt meg termékenyítő érintkezésük 
a modern magyar irodalommal. Nem lehet feladatunk, hogy itt egyenkint érté-
kel jük a kötetben szereplő elbeszéléseket és szerzőiket. Egyikük sem jutott vi-
lágirodalmi jelentőségre; némelyikükön még nagyon meglátszik az iránykeresés, 
az önmagára találás vágyának tétovasága. Összességükben azonban hű kifejezői 
mépük és földjük sa já tos karakterének. Godolák Lajos és Rády Elemér, akik 
bevezető írásaikban rámuta tnak e f iatal irodalom jellemvonásaira, munkájukkal 
újabb hidat vertek a magyar és szlovák nép kul túrá ja között, 

Sz. Csorba Tibor: Polgáristák. Az Országos Gárdonyi Társaság kiadása. 
Budapest, 1936. 

Életképek a polgáristák világából, egy melegkedélyű pedagógus és fogé-
kony művésziélek látásán keresztül elénk vetítve. Pillanatfelvételek: r a j tuk maradt 
a mosoly, amellyel í ró juk ezeket a sokszor félszeg és furcsa emberkéket nézte, 
a könny, amellyel szegénységükön és nehéz sorsukon elérzékenyült. A képsorozat 
nem kerekedik ki szerves mesévé: összetartójuk az író személye és az az idő, 
amelyet hősei körében, a kiskúnhalasi polgári iskolában töltött , mint tanáruk. Mi-
lyen különös is lehetett a Szepesség szülöttének és szerelmesének ez a hegyeket 
és fenyveseket nem ismerő környezet, amelybe hivatása szólította! És mégis meny-
nyi szeretettel és megértéssel csiszolta a reá bízott lelkeket, mennyi tapintat tal 
és érzékkel fejlesztette bontakozó tehetségüket. Tanár és nevelő egyaránt tanul-
hat ebből a könyvből. Ma, amikor az iskola munkájá t is a bürokrácia túlten-
gése kezdi fenyegetni, különösen üdítő az olyan pedagógus írásait olvasni, aki 
hisz abban, hogy a tanítványok felé sugárzó szeretet, a lélek mágnese fontosabb 
tényező az iskolában, mint az öncéllá magasztalt módszer és a lelketlen unifor-
mizálás. 



Franz Weriel: A kispolgár halála. Ford. Klopstock Gizella. Frankl in Tár-
sulat kiadása, Budapest . 8°, 208 lap. 

A híres német írónak, Werfelnek három novelláját olvashatjuk e kötetben 
magyar nyelven. Mindegyik történet magja egy-egy bonyolult lélektani eset. A 
kispolgár halálának tárgya, Fiala, a nyárspolgár makacs küzdelme élete megnyúj-
tásáért , hogy elmúlása csak akkor következzék be, midőn életbiztosítási kötvé-
nye már érvénybe lép és hozzátartozói hozzájuthatnak a biztosított összeghez. 
Lelki erejével győzi is a haláltusát mindaddig, amíg sikerül élve átlépnie a re t -
tegett terminus idejét. Ébren és félálomban ez egyetlen cél felé összpontosított 
vágyai és gondolatai éles iellemzetességgel vetítik elénk a nyárspolgár sa já tos 
lelki világát. A Szűkös viszonyok hőse egy kis fiú, aki előkelő és gondtalan egye-
düllétében a kisszerű viszonyok közül hozzájuk kerül t nevelőnő, Erna bizalmán 
és magánéletén keresztül döbben reális életlátásra és szenvedi át a serdülés kü-
lönös, gyötrő izgalmait. A harmadik elbeszélés (Elidegenedés) a műtőasztalra 
került, félig készakarva öngyilkosságot megkísérlő asszony, Gabriella lázas és 
szövevényes álomképeiben fedi fel előttünk egy pszichológiai re j té ly magyaráza-
tá t : miért került az asszony az autóbusz gyilkos kerekei alá? Gabriella életé-
nek értelmét gyermekkorától kezdve fitestvére, Ervin iránt való áldozatos sze-
retete adta meg. Azért kellett egyéni vágyait és álmait eltemetnie, hogy a bál-
ványozott testvér művészi érvényesülését elősegítse. Azért viselte el egy érzelmi 
alap nélkül vállalt kényszerházasság igáját is, hogy az ebből eredő anyagi lehe-
tőségekkel egyengesse a fiú út já t . De Ervint kitépi életéből és magához bilincseli 
egy hódító szépségű, gazdag és előkelő asszony: Judi t . Gabriella feleslegessé 
vált, lé talapja meg inog . . . . A műtőasztalí álomkomplexumban valami furcsa, tu-
datalattiságból feltörő motívum veszi át a vezető szólamot: testvérszerelem. 

Werfel kedveli a különös, kúszált lelkiállapotok, bonyolult esetek felfej té-
sét. Történeteihez első sorban pszichológiai érdeklődés kapcsol bennünket. De a 
szerkezet épségére, a történet művészi kikerekítésére is gondja van. Vérbeli író 
Klopstock Gizella fordítása elismerést érdemel, 

Harsányi Lajos: Túlvilági ballada. Molnár C. Pá l 7 fametszetével. A Vigilia 
kiadása. Budapest, 1936. 8°, 32 lap. 

Érzékeltetni az érzékfeletti világot: képekben, színes jelenetekben megele-
veníteni a természetfeletti élet titkait olyan költői feladat, amellyel a legnagyob-
bak sem tudtak mindig teljes sikerrel megküzdeni. A modern katolikus szimbo-
lista költészet megteremtője és klasszikusa, Harsányi Lajos számára nem szokat-
lan terület a fenség legmagasabb régiója: a Hagia Sophia és a De profundis az 
isteni kegyelem vérkeringésébe kapcsolódott emberi lélek misztikus életsorsát köl-
tészetünkben egyedül álló merészséggel és művészi erővel szimbolizálta. Hogyan 
működik a kegyelem az emberi lélekben, hogy az ember eljuthasson oda, ahon-
nét egyszer elindult földi küzdelmeinek színhelyére; miként viaskodik benne az 
örök jó és az örök gonosz mindaddig, amíg e drámai küzdelem céljához ér: ezek 
az izgatóan mély problémák villannak fel Harsányinak immár trilógiává kitel je-
sedett hatalmas költeményciklusában. A hármas költemény befejező része, a Túl-
világi ballada, méltó betetőzője az eddigieknek. Mi a ^kárhozat és az üdvösség: 
a t i tkok e legnagyobbjait t á r j a fel előttünk, lényegében a katolikus teológia 
értelmezése szerint, de a költői feladat természetének megfelelően nem elvont 
okoskodással, hanem élményszerűen, az egyéni látás újságával és eredetiségével. 
A másvilág küszöbén túl lejátszódó drámai történet jellege szükségképen balla-
dai műformába kívánkozott, A költő csalhatatlan művészi ösztöne megérezte ezt 
a kényszerűséget és alkalmazkodott minden következményéhez. Hevesen lüktető 
jambusai, az esemény lényeges mozzanataira szorítkozó, fordulatos előadása, han-
gulatfokozó ismétlései és refrénjei éreztetik az ihlet intenzitását és feszültségét, 
amely a minden részében arányos és kiegyensúlyoztt szerkezettel megkapó össz-
hangba csendül. 

A költő, aki most foglalta el rég megérdemelt helyét a Kisfaludy Társaság-
ban, érdemekben és sikerekben gazdag költői pá lyá jának egyik legmaradandóbb 
alkotását fejezte be a Túlvilági balladával, Dr. Bánhegyi Jób. 
Pannonhalmi Szemle 2 5 



Dr. Kalmár Gusztáv: Lángoló tengerek. Gyulai Ádám rajzaival, Könyvbará-
tok Kis Könyvei 13. sz. Budapest, Egyetemi Nyomda. 348 1. 

Lángoltak a Xanthos folyó habjai , amikor Európa és Ázsia először vívta 
nagy csatáját Tró ja előtt. Azóta a történelem folyamán ismételten lángbaborul-
tak a tengerek is. Nyugtalanvérű, vércsetermészetű kalózok, hatalomravágyó 
nemzetek, gazdagságukat védő világrészek a tengerek hullámain vívták meg élei-
halálharcukat. Ágyúk dübörgése, egymásba rohanó hajók és összecsattanó fegy-
verek harci zaja , haldoklók halálhörgése verte fel a Nagy Vizek birodalmának 
ti tokzatos csendjét . Iszonyatos öldöklések színhelye és hősök temetője lett a 
tenger. A lángoló tengerek hőseinek, a világtörténelem hírneves tengerészeinek 
emlékét örökítette meg ebben a könyvében Kalmár Gusztáv, A szerző ebben a 
művében is te l jes fényében csillogtatja írásművészetét. Káprázatos képzelőtehet-
sége lenyűgöző erővel vetíti elénk az események forgatagát. Művészi készsége 
játszi könnyedséggel szólal tat ja meg a források holt betűit. Lélekbe látó tekin-
tete a papi lélek finom érzékenységével ismeri fel a tengerészhősök lelkivilágának 
összetevőit, és a melegszívű nevelő magátólértetődő természetességével mutat rá 
a bűnök és erények szükségszerű következményeire- Különösen jól esett az író 
bátor hitvallását hallani a lepantói győzelem gyönyörű rajzában, 

A mély lélekismerettel és higgadt történetszemlélettel párosult színes, za-
matos nyelv derűs kiegyensúlyozottságot ad a könyv minden mondatának. 
Ez a ti tka annak, hogy az olvasó el lenál lhatat lan vágyat érez magában, hogy 
többször is elolvassa és maga előtt láthassa a „Lángoló tengerek"-et, 

DNV. 

Theodor Rali: Deutsches katholisches Schrifttum gestern und heute. Ein-
siedeln—Köln, 1936. Verlagsanstalt Benziger u. Co. Kisoktáv, 260 1. Ára egész-
vászonkötésben 3.80 M. 

A német katolikus irodalomtudomány ú jabban egyre több értékes összefog-
laló munkával gyarapszik, Nadler, Salzer és Mumbauer hatalmas irodalomtörté-
netei után végre Rali müvében rövid és tömör összefoglalást kapunk magá-
ról a német katol ikus költészetről és tudományos irodalomról is a századforduló-
tól egészen napjainkig. Rali könnyed, tudákosságtól mentes és világos fogalmazás-
ban közli az anyagot, A katolikus irodalom fogalmával és feladatával foglalkozó 
első fejezetben értékes és nagyon figyelemreméltó meghatározást ad: a katolikus 
irodalomba tar tozik minden olyan mű, amely katolikus akaratból, hitből és ér-
zésből születvén művészi nyelvi köntössel rendelkezik. Nem számít tehát az író 
keresztlevele, sem a mű vallásos tar ta lma: egyedül az író és a mű katolikus 
alapigazodása fontos. így a katolikus irodalomba tar toznak a megrögzött bűnö-
sök (pl, Verlaine, Wilde), a megkereszteletlenek (pl, Péguy), az Egyház előcsar-
nokában habozok (pl, Unamuno), sőt még az elvesztettek (pl, Scheler, Monther-
lant) is, A katolikus írónak fokozott gonddal kell ügyelnie a forma szépségére 
és a tartalom igazságára és erkölcsösségére: a Kereszt szempontjából kell meg-
ítélnie mindent. Ilyen alapvetéssel fog hozzá Rali az anyag ismertetéséhez, Muth 
Károly forradalmi kezdeményezésétől kezdve egészen a jelenkorig, A katolikus 
naturalizmus, realizmus, népiesség, expresszionizmus, ú j tárgyiasság és a közvet-
len jelen nagy katol ikus íróit sorra ismerteti műveik szerint, de a kisebb tehet-
ségekről sem feledkezik meg. örvendetes, hogy a költői művek mellett az irodalmi 
értékű szaktudományi műveket sem hanyagolja el. Külön fejezetet szentel a je-
lentősebb katol ikus szociológiai, történettudományi, irodalomtörténeti, bölcseleti 
és teológiai írók és műveik ismertetésének. Az utolsó fejezetben pedig mérlegre 
teszi az eddig elért eredményeket és ú j célok felé mutat, Meglepő, hogy mennyi 
jelentős katolikus íróról tud beszámolni és hogy mennyire uralkodik az anyagán. 
Nem leplezi kedvenceinek hibáit és korlátait . Nagy esztétikai ítélőképessége és 
mérséklete megóvja a hasonló katolikus irodalomtudományi művek számos hibájá-
tól. Osztrák voltát azonban nem tud ja egészen megtagadni: azonnal kiütközik, 
ha osztrák katol ikus író ismertetéséről van szó. Mindent összevéve: Rali értékes 
és a maga nemében egyedülálló művet alkotott, amely megérdemli, hogy széles-
körben ismerjék és használják. 

Karsai Géza. 



Dr. Marczell Mihályi A bontakozó élet. VII. A nevelés művészete. Bp., 1935. 
Az Élet kiadása. 283 1. 

A kiváló szerző befejezéshez közeledő hatalmas munkájának VII, kötetét 
kapjuk kézhez eben a könyvben. Mint az előszóból megtudjuk „A nevelés mű-
vészete" a nevelés gyakorlatát foglalja egységes keretbe. Tisztára gyakorlati szem-
pontok irányítják, mellőzi a tudományos nevelési módszerek rendezését és tárgya-
lását, A szentnek, mint legtisztábban kikristályosodott egyénnek lelki perspektí-
vá ja elé áll í t ja e kötet s/emlélődéseit a tudományos elvek és a tapasztalatok idő-
szerű és célszerű kiaknázását . Az életben közvetlen hasznosítható tanácsokat 
akar könnyen érthető módon közölni az olvasóval, E gyakorlati célnak megfele-
lően 4 nagy fejezetre oszlik a könyv. Először a kisgyermek nevelésével foglal-
kozik, majd a serdülőkkel, az if júsággal külön fejezetben és végül a felnőttek 
életének szolgálatával. A könyv végén rámutat az igazi Nevelőre. A szülő, tanító 
és lelkiatya csak végrehajtó eszközök, akik Szent Rafaelként vezetők, „az igazi 
nevelő az Ür Jézus Krisztus, mert ő nekünk minden: „az út, az igazság és az 
élet." Ez a kötet, mint az előzők is, még fokozottabb mértékben kincsesbányája 
annak, aki szeretettel végzi a nevelői munkát. 

Mester János: Az olasz nevelés a XIX. és XX, században. Kir. Magyar 
Egyetemi Nyomda, 1936. 556 1, 

Szerzőnk ezen úttörő műve módszertani szempontból tipikus például szol-
gál nemcsak arra, hogy a szellemtudományokban, ahová tárgya természeténél 
fogva a pedagógia is tartozik, miképpen termékenyíti meg egymást kölcsönösen a 
történeti és a szisztematikus kutatás, hanem élesen rámuta t arra is, hogy a ne-
velés története éppoly szoros összefüggésben van a bölcselet történetével, mint a 
nevelés elmélete a neki megfelelő bölcseleti rendszerrel. Hiszen mindenegyes 
bölcseleti rendszer egy sajá tos értékhierarchiát ad, amelyből a nevelés elmélete 
célkitűzését és nevelési ideálját veszi, másfelől meg a mai szellemi életformákat 
csak úgy tud juk igazában megérten;, ha megvizsgáljuk, miképpen alakultak a 
fejlődés folyamán olyanokká, mint amilyenek most. 

Mester — mint az Előszavában í r ja — az olasz bölcselők tanulmányozása 
közben figyelemmel kísérte az olasz nevelés elméleteit és intézményeit is, és 
a r ra a tapasztalatra jutott, hogy az olasz nemzetet, noha a nevelői gondolkodás 
és gondoskodás terén nagyobbat alkotott mint a bölcselet terén, a nevelés szem-
pontjából külföldön mégis kevésbbé ismerik mint a bölcselet oldaláról. A fasiz-
mus tanügyi reformja talán a kivétel, mert erre lassankint felfigyel az egész 
művelt világ. Azonban ennek a nagyarányú reformnak a helyes megértéséhez is 
szükségünk van a XIX, század pedagógiai eszméinek, intézményeinek és nagy 
nevelőinek ismeretére és értékelésére. 

A munka Bevezető Részében az alapfogalmak (a nevelés, a kul túra, a szel-
lem stb.) tisztázása u tán a bölcselet és a nevelési elmélet és gyakorlat szoros 
kapcsán rámutat arra a három főirányzatra, amelyek a 19, és 20. század átte-
kintéséhez megadják az eligazító szempontokat és amelyek az egész könyvet há-
rom nagy fejezetre tagolják. Ezek a fő irányzatok és egyúttal fejezetek pedig: 
az empirizmus, az idealizmus, a kritikai realizmus. 

Ami először is az empirizmust illeti, „a XIX. századi olasz empirizmus fő-
eszméit a francia felvilágosodásból meríti" (48. 1.). Ardigo Róbert (1828—1920) 
az egyetlen az olasz pozitivisták között, aki teljes rendszert alkotott s az olasz 
egyetemi i f júság előtt a pozitivizmust úgy tüntette föl, mint a tudományos világ-
nézetek végleges formáját . Ardigo leghívebb tanítványa Marchesini J ános (1868— 
1931), aki a pozitivizmust önállóan iparkodott tovább fejleszteni az ú, n. fikció-
elmélet által, E szerint az abszolút értékek nem valóságok, mégis ar ra képesí-
tik az embert, mintha ezek az értékek valóban fennállanának. — A 20, század 
olasz empirizmusa azonban feloldódott annyiban, hogy nem magyaráz már min-
dent kozmikus hatásokkal, hanem megengedi a cél birodalmát, elismeri a szel-
lem öntevékenységét és szabadságát. Fenntar t ja azonban azt az elvet, hogy a 
tapasztala t a nevelői módszer hatásosságának legfőbb t i tka és elméletet csak ak-
kor lehet konstruálni, ha megelőzően a gyermek és az i f jú sajátos lélektani 
alkatát alaposan tanulmányozzuk, Ennek az új tapaszta la t i iránynak főképvise-
lői: Resta Rafael, Vidari Antal és Credaro Lajos. 



Az empirizmus nevelőinek részletes felsorolása és kr i t ikája u tán Mester 
ezen irányzat szerepét és jelentőségét muta t ja be az olasz nemzet életében, A 
pozitivizmus ébresztette a kritikai érzéket és megismerni és megbecsülni tanította 
a valóságot. Ez kétségtelenül érdeme, mert csak ezen valóság t a l a j án virágozha-
tot t fel a mai szellemi kultúra, a mélyebb erkölcsi világ, a megújult vallásos és 
ál lami élet. Azonban az már a rovására írandó, hogy elvetett minden mélyebb 
elméleti irányítást: vallást és metafizikát. 

Ami másodszor az olasz pedagógiai idealizmust illeti, ennek kialakulására 
kívülről Hegel volt legnagyobb hatással. Az ő legkiválóbb értékelője és tovább-
épí tő je az olaszoknál Gentile János, aki három hatásos eszmét emel ki Hegel 
gondolatvilágából: a szellem szabadságát, állandó fejlődését és végtelen ön-
tuda tá t . Ugyancsak Hegelnek elevenen ható gondolata volt az is, hogy a látható 
világ változásai mögött az örökké fej lődő világszellemet pil lantja meg, amelynek 
cél ja a tökéletes állam. A hegeli államfilozófia szinte ebben az egyenletben fe-
jezhető ki: á l lam = nemzeti hatalom = erkölcsiség = az észszerű isteni aka-
ra t — abszolút szellem. 

Ennek a pedag, idealizmusnak még a 19. század folyamán legkiválóbb kép-
viselője: Gioberti, ki az olasz nemzeti eszmény és nemzeti nevelés legtökélete-
sebb kifejezője. 

Az idealista irányzatnak azonban a legnagyobb pedagógiai ér téke: Gentile, 
aki re az új Olaszország első tíz esztendejében úgy tekintet t föl, mint a nemzeti 
lelkiismeret megújí tójára . Mester több mint 100 oldalon foglalkozik G, bölcseleti 
és pedagógiai rendszerének értékelésével, hibáinak forrásával, nagy architekto-
nikus erővel rendszerezett tanügyi reformjával . — Ugyancsak az idealizmus fe-
jezete alatt foglalkozik Mester a fasizmus megalapítójával Mussolinivei, akinek 
nemzetnevelő intézményeit a nemzeti anya- és kisdedgondozó egyesületektől 
kezdve a balilla-intézményen át a főbb kulturális és propagandaintézetekig sorra 
részletesen bemutat ja . Az idealizmus című fejezetet szerzőnk Padellaro-val fejezi 
be, aki a hegelianizmustól mindinkább távolodik és ugyanakkor közeledik a kato-
licizmushoz. 

Végül a hata lmas munka harmadik nagy fejezetét a kritikai realizmus 
teszi, amelyben a keresztény nevelés különböző módszereinek olaszországi alakulá-
sait kapjuk. Itt mu ta t j a be a katolikus Rosmini pedagógiai elveit és módszerta-
nát, továbbá Bosco Szent János nevelői módszerét, akiről azt í r ja szerzőnk, hogy 
„Olaszország", sőt ta lán a XIX.—XX. században az egész keresztény világ leg-
nagyobb nevelője, aztán a már nálunk is meglehetősen ismert Montessori Máriát, 
az Agazzi-módszert, XI. Pius pápának a „Divini illius Magistri" kezdetű a neve-
lésről szóló híres körlevelét és végül Gemelli Ágoston személyével kapcsolatban 
az ú j egyetemi gondolat megvalósítását. 

A roppant nagy anyagot felölelő három nagy fejezet után Mester az olasz 
iskolákról és a fasizmus nevelőintézményeire vonatkozó statisztikai táblázatok-
kal, továbbá az olasz nevelés irodalmával teszi még teljesebbé és értékesebbé 
valóban úttörő művét. 

A szerző igen értékes összefoglaló és kritikai müvének elsősorban peda-
gógiai célkitűzése van, de másodsorban célkitűzése az is, hogy ezzel a művével 
is szolgálja a magyar kultúrának az olasz kultúra felé való erősebb orientálódá-
sát. Ezt a művet örömmel a j án l juk mindazok figyelmébe, akik szellemi életüket 
az olasz kultúra nevelési értékeivel a k a r j á k emelni és lendíteni, K.G. 



RENDI HÍREK. 

Az első szír bencés. A subiacio kongregáció francia rendtarto-
mányához tartozó jeruzsálemi perjelség ez előtt öt évvel egy szír 
ritusú novíciust vett fel, aki azóta már felsőbb egyházi jóváhagyás-
sal ünnepélyes fogadalmat is tett, sőt pappá is szentelték. Remél-
hető, hogy P. Rahal Istvánnak, az első szír rítusú bencésnek a pél-
dáját mások is fogják követni s akkor a még néptelenül álló szír 
ritusú kolostorokat be lehet népesítení a bencés központtól függő 
szerzetesekkel, 

A maríalaachí bencés apátság az apátsági templom előtt emlé-
ket állított a konvent hősi halottainak. Az őskeresztény művészet ha-
tása alatt álló emlékmű a Jó pásztort ábrázolja, amint egyik bárá-
nyát vállára veszi, kettő pedig lábához simul. Az emlékmű az apátság 
műhelyéből került kí. 

A st. ottílíení bencés míssíósoknak, akik a wonsani apostoli 
helynökségben és a jenki apátságban dolgoznak, nagy örömük volt. 
Sauer Bonifác püspök-apát most szentelte fel az első bennszülött 
koreai papokat, akik közül az egyik ősi vértanú családból szárma-
zott, Az újonnan felszenteltek az 1927-ben alapított tokwoní míssiós 
szemináriumban tanultak svájci és hollandiai alapítványi helyeken, 
Mi is örülünk a missíó eme gyarapodásán, mert a háború, a rablók 
garázdálkodása, a kommunizmus úgy is sok kárt okozott neki, 

XI, Pius pápa Máríaeellt külön pápai brevével apátsági rangra 
emelte. 

Az 1071-ben alapított egykor híres orvalí bencés apátságot 
belga Luxemburgban a trappisták újra benépesítették, 

A Benediktínische Monatschrift ünnepi számot szentel a tudós 
dr. Molítor Rafaelnak, a gerlevei Szt, József-apátság apátjának 30 
éves apáti működése alkalmából (1906—36), 

Nov, 29-én halt meg Radványi Győry Teréz grófnő, Perkáta jó-
tékonyságáról ismert nagyasszonya, aki Pannonhalmának egy érté-
kes kelyhet hagyott, mely valamikor Somogyi Dániel főapátunk 
kelyhe volt, A II, József korában történt feloszlatáskor szétszórt 
műkincseink e maradékának a visszatérése nagy örömet okozott a 
főmonostorban. Jótevőnk temetésén a főapát úr, Rezner Tíbold és 
Mihályi Ernő vettek részt. 

Megjelent a pannonhalmi Szt, Benedekrend és a pannonhalmi 
egyházmegye Névtára, amely az 1930-as állapotokhoz viszonyítva a 
tagok számában 19 gyarapodást mutat, 



Stotzinger Fídél prímásapát súlyos betegségéből felépülve sze-
mélyesen vezeti már a S. Anselmo ügyeit. 

Montserrát végzetes napjai. Spanyolország szent hegyén, a 
Boldogságos Szűz világhírű kegyhelyén, ahol békés időben júl., aug. 
és szept. hónapokban a napi zarándokok száma mindig meghaladta a 
2000-et, még júl. 19-én, a barcelonai forradalom kitörése napján 
is 500 ember áhitatoskodott. Júl. 21-én jelentek meg a bar-
celonai kommunisták először, hogy mint túrísták kikémleljék, tud-e 
hadi ellenállást kifejteni a monostor. Az a hír terjedt el ugyanis, 
hogy meg van rakva fegyverekkel és fegyveresekkel. De bizony ott 
csak imádkozó embereket láttak. Erre júl. 22-én lefoglalták a monos-
tort, még pedig a renddel rokonszenvező helyi hatóságok tanácsára 
kórháznak és ezzel a pusztítástól, a rakoncátlan csőcselék támadá-
sától meg is mentették az épületeket. A kifosztástól azonban nem 
menekült meg. Egy francia újságíró szept.-végi jelentése szerint ki-
sebb rombolásokat nem tekintve (keresztek, oltárképek, kálvária, régi 
remetelakások a hegyen elszórva) az épület és templom érintetlen, 
sőt a híres Madonna-kép is ott van a főoltár felett, melynek eredetí-
jét idejében kicserélték egy másolattal. 

A 150 szerzetes, akik a szorongattatás e napjaiban apátjukkal 
élükön mind el voltak készülve a vértanúhalálra, júl. 24-én a felosz-
latás után kisebb csoportokban hagyták el a monostort, a jóindulatú 
helyi hatóságoktól őrizetbe véve a legtöbben el is jutottak a határig, 
sajnos azonban 30-an az anarchisták dühének estek áldozatul. Min-
denükből kifosztva, polgári ruhában igazolni nem tudták magukat, 
különben is az ilyenekben mindjárt papokat sejtettek s egy-kettőre 
végeztek velük. Akik átjutottak a határon, azok eleinte Rómában, 
majd Nagyboldogasszony ünnepe után a békés Nyugat egyéb monos-
toraiban élvezik a bencés testvériséget. Marcet Antal apát 10 társá-
val Beuronban van. A többi megmenekült otthon bujdosik, legutóbb 
két anzelmóí klerikus jelentette, hogy biztonságban van. Egy atyá-
ról, aki ott maradt a betegekkel és misézett is nekik, az a hír érke-
zett, hogy állítólag agyonlőtték. 

Montserráton egészséges fekvése, levegője miatt már a bencések 
is tartottak fenn kitűnően berendezett kórházat, most a létét ez men-
tette meg. Sajnos szép liturgikus élete és tudós műhelye szünetel, pe-
dig paleographiai, egyházzenei, egyháztörténeti kiadványaikra fel-fel-
figyelt a tudományos világ. D. Sunyol Gergelyt az ambrózián li-
turgikus ének terén végzett kutatásai miatt a milánói zenei főiskola 
vezetésével bízták meg. 1925-ben jelent meg egy másik alapvető mun-
kája: Introduccio a la paleografia musical gregoriana katalán nyel-
ven, sok ősi kézirat közlésével. D, Albareda Alfonsot nagy tudomá-
nyos történetkritikai működése alapján a Szentatya a vatikáni könyv-
tár prefektusává tette. (Analecta Montserratensia, L, Abat Olíva, 
fundator de Montserrat, Bibliográfia de la Regia Ben. stb.) 

Szelecz Arnold és Horváth Anzelm brazíliai missziósrendtár-
saink buzgó működése egyre szebb gyümölcsöket terem. Árpádfalván 



okt. 25-én szentelték fel a magyarok kápolnáját szép magyar ünnep-
ség keretében. Nagyban készülnek az 1938-as magyar szentév megün-
neplésére. Szeretnének egy kis Szent István-ereklyét, amelyet kül-
döttség vinne Brazíliába, egy pappal az élén, aki azután lelkigyakor-
latokat is tartana mindenfelé. Kérnek munkatársakat is, mert nagy 
az aratás és kevés a munkás. 

1936, nov, 19-én a Bencés Diákszövetség kőszegi csoportjának 
meghívására a Pannonhalmi Szemle kultúrestélyt rendezett Kősze-
gen a bencés gimnázium dísztermében, A műsor a következő volt: 

Dr, Bánhegyi Jób: A testalkat és jellem, 
Gluck: Megdicsőültek kara. Játszotta a gimnázium zenekara, 
Mayer Sixtus: Az átöröklődés eugeníkaí vonatkozásai, 
Fauconier: Rêverie, Játszotta a gimnázium zenekara, 
Dr, Vanyó Tihamér: A keresztény női eszmény, 
A dísztermet zsúfolásig megtöltő közönség meleg szeretettel ün-

nepelte az előadókat. 
Az ideiglenesen egyesített Győr, Pozsony és Moson vármegyék 

törvényhatósági bizottságának nov, 23-i díszközgyűlésén avatták fel 
a vármegyeház udvarán felállított Szt. Imre-szobrot, Az avató beszé-
det Kelemen Krizosztom főapát úr mondta. 

Míg a külföldön, az öt világrész mindegyikén ott dolgoznak Sz. 
Benedek leányai Isten dicséretével, addig nálunk sokáig késett a 
rend női ágának fölélesztése. De az oblátus gondolat terjedése ezt is 
meghozta, Dr, Hanauer István váci megyéspüspök úr 1928, március 
21-én, Sz, Benedek napján, a Szentháromság imádására, Jézus Szí-
vének kultuszára, Sz, Benedek és Sz, Skolasztika tiszteletére, hiva-
talosan felállította Sz, Benedek Leányaínak társaságát, mint egyház-
megyei egyszerű, örökfogadalmas szerzetet, melynek célja, hogy tag-
jaiban a lelki tökéletességet előmozdítsa és e mellett a nép, főleg a 
tanyai nép számára iskolákat, kisdedóvókat fenntartson, a népet hit-
oktatásban részesítse és a felebaráti szeretet cselekedeteit gyakorolja. 

A társulat anyaháza Tiszaujfalun (Pest m.) van. Szabályzat sze-
rint élnek, a napot ájtatossági gyakorlatokkal, a Szent Szűz kis of-
fíciumának elvégzésével és a hivatásukhoz tartozó munkával töltik. 
A zárda élén a perjelnő áll, A noviciátus elvégzése után a zárda tag-
jai az alföldi falusi és tanyai iskolákban fognak működni és az iskolai 
munka mellett apostolkodnak a lelkipásztorok irányítása szerint, hasz-
nos kézügyességeket tanítanak, segítenek a szegények és betegek 
gondozásában. Nagy céljaik elérésére új tagokra van szükségük, A 
társaságba felvételt nyerhetnek oly jó családból származó, erkölcsi-
leg kifogástalan, a szerzetes életpályára hivatást érző nők, akiknek 
belépését kánoni akadály nem gátolja, ha 16, évüket elérték, a 30,-at 
még nem töltötték be, A tanítónői és óvónői oklevéllel bírók előny-
ben részesülnek, A belépés föltételeiről, a szükséges okiratokról, ho-
zományról a társaság per jelnője ad felvilágosítást, (Címe: Tiszauj-
falu. U. p. Alpár.) 



A bencés gimnáziumok működése oz 1935/36=i iskolai évben. 
Az 1934 : XI. tc. értelmében csak gimnáziumról beszélünk a jövőben, s közép-

iskoláink első osztályai már ugyanazon tanterv szerint végezték munkájukat . 
Hosszú va júdás után mégis csak megvalósul az egységes magyar középiskola 
gondolata. Természetes, hogy az új tanterv tekintetbe veszi a leány- és fiú-lé 
lek közti különbséget, továbbá az V. osztálytól kezdve a tanuló hajlandóságaival 
számolva hármas tagozódást enged meg, de az általános műveltség nemzeti ele-
meinek a középpontba való áll í tása a szétágazódásban is megőrzi a szellemi egy-
séget, Az értelem kiművelésével karöltve jár a valláserkölcsi és hazafias ne-
velés, azonban a testnevelés jogos követelményei is bőségesen kielégülnek. A 
törvény csak keret, de tömör megokolásának szelleme nagyon biztató. Középis-
kolai oktatásunk nem száll le majd a szellemi értékek kultuszának magassá-
gából, mégsem veszti el kapcsolatát a valóságos élettel. Közli a megelőző korok 
szellemi munkájának eredményét, de egyúttal felszabadítja, kiképezi az önálló 
teremtő erőket. A reform összhangban van az általános európai pedagógiai i rány-
zatokkal, azonban ez csak párhuzamos fej lődés jele, s az ú j magyar középiskola 
szerves kapcsolatban marad a múlttal. 

Midőn az intézetek megemlékeznek a törvény életbeléptetéséről, jelzik egy-
úttal azt is, hogy az 1934 : XI. és 1935 : VI, tc, értelmében ezentúl az állam 
csak főfelügyeletet gyakorol felettük, legfőbb irányításuk a Katolikus Középis-
kolai Főhatóság (K, K, F.) kezében lesz, mely iskoláit az említett törvénycik-
kekben megszabott keretek között sa já t szabályai szerint igazgatja és felügyel 
a nevelés és tanítás munkájá ra , A főhatóságnak elnöke a hercegprímás, tagjai a 
püspöki karból kiküldött két püspök és a középiskolát fenntartó férfiszerzetesren-
dek főnökei. Hatásköre 44 intézetre t e r j ed ki, melyek 2 kivételével szerzetes-
rendiek. Ezek az iskolák tanügyi közigazgatás szempontjából hat kerületre van-
nak beosztva élükön egy-egy kat, középiskolai főigazgatóval. A mult iskolai 
évben még csak az érettségi vizsgálatokon érvényesült az önkormányzati jog, tel-
jes életbeléptetése a következőre maradt. 

Az Értesítők mind hódolnak Pannonhalmi Szent Mór emlékének, aki 900 
éve emelkedett a pannonhalmi apáti székből a pécsi püspökségre. A győriben dr. 
Jámbor Mike méltat ja az első nagy magyar püspököt, irodalmunk első magyar 
művelőjét, Kőszegen dr, Barcza Leánder ír róla, a többi dr, Mihályi Ernőnek 
a Pannonhalmi Szemle megelőző számában megjelent tanulmányát közli, hozzá-
csatolva Fehér Bálint fordí tásában Szent Mór latinnyelvű fennmaradt művét. 

A soproni gimnázium 300 éves jubileuma május 23—24-én országos ünneppé 
tágult, melyre még őszentsége XI, Pius p á p a is elküldte üdvözlését és á ldását . 
Az Értesítő le í r ja a fényes ünnepségeket, melyekről különben annak idején s 
sa j tó is beszámolt, azonkívül Kuczogi Marcell tollából az iskola történetét hozza, 
míg Dr. Szabady Béla a győri egyházmegye historikusa, önálló kutatásra támasz-
kodva ra jzo l ja meg az intézet alapítójának, kora egyik legértékesebb egyénisé-
gének életét és működését, (Draskovich György győri püspök élete és kora. 
1599—1650.) A terjedelmes monográfia méltó emlék és egyúttal egyháztörténeti 
i rodalmunknak is kiváló terméke. 

A győri Értesítő is leró egy adósságot, midőn fizikus tanárának, Ferenczy 
Viktornak Jedl ik életrajzából egyelőre az első részt közli. Az életrajz nemcsak 
Jedl ik Ányos pá lyá ja első feléről ad minden eddiginél pontosabb, részletesebb 
képet, hanem az író fáradhata t lan kutató buzgóságáról, szakavatottságáról és írói 
művészetéről is bizonyságot tesz, 

A pápai Értesítőben Bóta János „Kifejezési módszertan" címen közöl tar-
talmas cikket egy kialakulóban lévő nyelvi tudományágról. Igen örvendetes, hogy 
pedagógiai tanulmányokat is találunk a programmértekezések között, A buda-
pesti Értesítőben dr. Brunner Emőd az ú j középiskolai törvényt méltatja, beállítva 
a hazai és egyetemes iskolaügy fejlődésébe, dr. Bognár Cecil A szülők és az is-
kolai bizonyítvány címen mond el megszívlelendő észrevételeket., a kőszegiben 
pedig dr. Sulyok Efrémnek didaktikai értekezését lát juk. (Új módszer és szemlé-
let a magyar irodalom tanításában.) 

Ami az intézetek rendes életét illeti, az Értesítők a megszokott képet mutat-



ják. Szerénytelenség nélkül elmondhatjuk, hogy búzgó nevelő- és tanitómunka 
folyik gimnáziumainkban. 

Az elmúlt évben 119 tanár működött bennük, még pedig 97 bencés és — 
főleg testnevelés és rajztanítás terén — 22 világi. Hárman közülük kitüntetésben 
ís részesültek. A soproni gimnázium jubileuma alkalmat adott arra, hogy Ma-
gyarország Kormányzója a legfelsőbb elismerésben részesítse az intézetnek fárad-
hatat lan igazgatóját, Sziklai Jenő- t , Ugyancsak ezen alkalommal adta át Tasnády 
Nagy András vallás- és közoktatásügyi ál lamtitkár ugyanezen kitüntetést az is-
kola immár 50 éven át mintaszerűen, önfeláldozással működő tanárának, dr. Mérei 
Kálmán c. igazgatónak, aki i ránt később rendkívül megható ünnepséggel is 
ki fe jezte háláját az intézet, az i f júság és a volt tanítványok, tisztelők nagy se-
rege. őszentsége Mérei Kálmánról is megemlékezett és a bíboros ál lamtitkár kü-
lön iratban köszöntette az érdemes tanárt , Esztergomban igazgatói címmel tün-
tet te ki a VKM. Serédi Dénest, aki a következő évben tölti be pé ldaadó működé-
sének 50, évét, 

A Rend gyakorlóiskolájában 5 gyakorlótanár képezta magát, az iskolai év 
végén mind megszerezték a tanár i oklevelet. 

Középiskoláink látogatottságát a következő táblázat tünteti fel: 

I n t é z e t 
Osztá -

lyok 
száma 

Nyilvános 
tanuló 

Magán 
tanuló Összesen 

Válto-
zás 

a mult 
évhez 
képest 

Egy osz-
tályra esik 
nyilvános 

tanuló 

Budapesti Szent Benedek 
gimnázium. 8 518 28 546 4-3 6475 

Esztergomi Szent István 
gimnázium. 8 352 104 456 —2 44 

Győri Czuczor Gergely 
gimnázium. 12 660 10 670 —17 55 

Kőszegi Ferenc József 
gimnázium. 8 279 — 279 —22 34'87 

Pápai Szent Mór 
gimnázium. 8 354 22 376 —5 44.25 

Soproni Szent Asztrik 
gimnázium. 8 357 6 363 + 6 44.62 

Összesen : 52 2520 170 2690 —37 51.07 

E szerint 37-tel kevesebben tettek vizsgálatot mint tavaly, A csökkenést 
magyarázza az első osztályba felvehetők számának korlátozása, főkép azonban 
a kőszegi csökkenés (22), aminek, mint már a mult évben is jeleztük, a trianoni 
békeszerződés az oka. Ezzel szemben Pápán az idén is egész osztályra való ta-
nulót kellett visszautasítani az I, osztályból, Budapesten meg egy helyett négy 
osztály is betelt volna a jelentkezőkből. 

Ez az egvszelleműség nagyon elősegíti az iskola és a szülőiház együttmű-
ködését. Ezt a célt szolgálták a szülői konferenciák, melyeket pl. Pápán részben 
osztályok szerint tartottak. A győri Értesítő főkép a fogadó-órák hasznosságát 
emeli ki e szempontból. Nem egyszer valósággal a szülők nevelése folyik ra j tuk . 
Sok anyát, apát nem lehet ugyan kigyógyítani elfogultságából, de viszont mindig 
többen ismerik meg az iskolával való együttdolgozás fontosságát és módját . Nagy-
hatásúak e tekintetben a szülők számára rendezett lelkigyakorlatok is, melyek 
után anya, apa és gyermek közösen járulnak az Úr asztalához. 



Vallás szempontiából a következőkép oszlottak meg a tanulók: 

Intézet ranulók 
száma r. kat. gör. kat, gör. kel. ref. ág. h. ev. izr. 

1. Budapest 
o/o 546 

539 7 
98-72 í 1-28 

100 
2. Esztergom 

O/o 456 
430 

94-30 
95 

4 
0-88 

18 

10 
2-19 

5 
1-10 

7 
1-53 

3. Győr 
o/o 670 

59? 1 
89-90 1 0-15 

90-05 

1 
0-15 

17 
2 5 4 

28 
4M 8 

26 
3-89 

4. Kőszeg 
o/o 279 

249 
89-25 

89 

2 
0-72 

97 

3 
107 

18 
6-45 

7 
2-51 

5. Pápa 
o/o 376 

366 
97-23 

97 

1 
0-27 

50 

1 
0-27 

2 
0-53 

6 
1-60 

6. Sopron 
o/o 363 

362 1 
99-72 1 0-28 

100 
Összesen : 

0/0 2690 
2544 

94-54 
95 

16 
0-59 

•13 

1 
0-04 

31 
1-15 

4-

53 
1-97 

87 

46 
1-71 

A valláserkölcsi nevelés terén az örvendetes mélyülés továbbra is tapasz ta l -
ható. Mindig mélyebb medre t ás a l i turgikus mozgalom, de mellette gyakorla-
tibbá is válik a vallásos búzgóság. A Mária-kongregációk beszámolói egyértel-
müleg hangsúlyozzák az i f júság bekapcsolódását az Actio' Catholicába, a gyű-
léseken sokat foglalkoznak korunk t á r sada lmi bajaival , főleg a szociális kérdés-
sel. Hasonló irányzat érvényesül a cserkészetben is. I t t különösen a cserkészjó-
tet tek gondolata ad a lka lmat a szociális érzület gyakor la t i megnyilvánulására. 
(Sopron, Budapest .) Különösen örvendetes a cserkészek életének vallásos elmé-
lyülése. A gyakori á ldozás rendszeressé vál ik köztük és még a táborozások al-
kalmával sem marad el. Természetes fe j leményként je lentkezik azután a Cordi-
a/e-mo'zgalom (Budapest) , mely a cserkészet valláserkölcsi i rányzatának köve-
telményeit 100%-ig érvényesí teni aka r j a a ka t , felfogás értelmében. Ez a gyöke-
res jóság még frissebbé, üdébbé, vidámabbá, életrevalóbbá és kedvesebbé teszi a 
cserkészetet. Csak el kell olvasni a beszámolókat a táborozásokról! 

Nem hanyagol ják el a sportot sem. A vívósport t e rén pl, kiváló te l jes í t -
ményt n y ú j t o t t a k a budapest i , esztergomi és a meglehetősen kedvezőtlen helyzet-
ben levő soproniak. A budapest i cserkészek egyébként jubilál tak is: 10 éves 
múltra tekinthetnek már vissza. Zászlót szenteltek, csónakokat avattak. Érdekes, 
hogy az egyik csónak keresz tany ja a budapes t i belga követ neje volt, ki rend-
kívül szép beszédben köszöntöt te f iainkat , 

A cserkészek élénken ápol ják a nemzetközi kapcsola tokat is (Budapest , 
Győr, Pápa , Sopron), elég élénken folyik a levelezés a külföldi társakkal . Ennek 
köszönhető, hogy két budapes t i tanulónk a nagy vakációban 3 hetet töl thetet t 
angol bará ta iknak körében. 

Hogy a vallásos hit a legjobb t áp l á ló j a az igazi hazafiasságnak, azt mon-
dani sem kell, A ket tő egyesülve mindig ú j meg ú j ta r ta lommal tölti meg azo-
kat az iskolai ünnepeket , melyek évről-évre ismétlődnek (Szent Imre-ünneD, a 
Kongregáció-felvétel, Szent Benedek nap ja , okt, 6,, márc ius 15.), és ú j táp lá lékot 
nyernek azokban a visszaemlékezésekben, melyekre egy-egy esedékes évforduló 
ad a lkalmat (Liszt Ferenc emléke, Budavár visszavételének ünnepe, a Szent Mór 
jubileum). Igen üdvös az a szokás, hogy a vallásos ünnepeken lehetőleg egy-
egy világi társadalmi előkelőség szól az i f júsághoz, 

E légkörben nem lehet súlyosabb panasz az i f júság fegyelme ellen. 
A tanulmányi e löha ladás is jó. 



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

elégtelen 
Bukott 

összesen 
Budapest 

°/o 
546 116 

21-25 
209 

38-28 
197 
36-08 

21 
3 8 5 

3 
0 5 4 

24 
4 3 9 

Esztergom 
o/o 456 62 

13-60 
142 
31-14 

189 
41.45 

54 
11-84 

9 
1-97 

63 
13-81 

Győr 
o/o 670 82 

12-24 
243 

3627 
266 

39-70 
58 

8"66 
21 

3 1 3 
79 
1179 

Kőszeg 
O/o 279 33 

11-83 
87 
3118 

107 
3835 

37 
13-26 

15 
5'38 

52 
19-64 

Pápa 
O/o 376 52 

13-83 
114 
30-32 

165 
43-88 

37 
9-84 

8 
2 1 3 

45 
1197 

Sopron 
O/o 363 43 

11-85 
118 
3250 

146 
40'22 

43 
11 85 

13 
358 

56 
1543 

Összesen : 
o/o 2690 388 

14-43 
913 

33*94 
1070 

3977 
250 

9 3 9 
69 

257 
319 

11-96 

Az érettségi vizsgálatok a következőkép sikerültek: 

Intézet 
A ta-
nulók 
száma 

É r e t t B u k o t t 

Intézet 
A ta-
nulók 
száma 

kitünte-
téssel jelesen jól egyszerű-

en 
1 tárgy-

ból 
több 

tárgyból 

Budapest 
o/o 56 4 

7-14 
6 

1071 
27 
48-22 

18 
3 2 1 4 

1 
179 

Esztergom 
o/o 38 7 

18-42 
4 

10-53 
13 
34-21 

12 
31*58 

2 
5-26 

Győr 
o/o 48 8 

16-67 
4 
8 3 3 

15 
31-25 

17 
3 5 4 2 

4 
8 3 3 

Kőszeg 
o/o 16 2 

12-50 
3 

1875 
8 

50 — 
3 

1875 — 

Pápa 
o/o 29 2 

6-90 
2 
6 9 0 

8 
2758 

15 
51-72 

2 
6'90 

Sopron 
o/o 32 4 

12-50 
5 

1562 
14 
43-75 

9 
2 8 1 3 — 

Összesen: 
o/o 219 27 

1233 
24 
1096 

85 
3881 

74 
33"79 

9 
411 

Feltűnő az eLső táblázatban a két szélsőség. Budapest jó eredményének ma-
gyarázatára felhozható, hogy a felvételnél nagyon válogathat az intézet, ami Kő-
szegen nem lehetséges. Hozzájárulhat az Ís, hogy budapesti diákjaink vannak 
általában a legkedvezőbb anyagi helyzetben. Előkerül természetesen a bejáró 
tanulók problémája (pl. Pápán), a győri igazgató szóváteszi a tankönyvekkel kap-
csolatos nehézségeket ís. 

A tanítás munkáját támogatták, kiegészítették az önképzőkörök. E téren 
mindig jobban érvényesül a szakosztályokra való tagozódás, Sopron régi pa-
naszai is megszűntek, mióta megalakultak a különféle és szépen dolgozó szak-



osztályok, sőt a jó vezetés mellett az irodalmi élet is fellendült. Általában itt is 
érezhető a f iatalság érdeklődése a természettudományok, matematika iránt, de 
hogy az i f júság nem vesztette el érzékét a klasszikus tanulmányok iránt, mu-
ta t j a az esztergomi klasszika-filológiai szakosztály szép munkája . 

Az önképzőkörök szerepét az alsó osztályokban némileg a szavalókörök 
töltik be. Értékes fejlődést muta tnak a gyorsíró-körök, A szépen induló győri 
és az országos viszonylatban is elsőrangú budapest i kör mellett ú jak alakultak 
Pápán és Esztergomban. Említésre méltó még a budapesti Aero-kür és hogy a 
bélyeggyűjtők egyesülései is mily tanulságos munkát folytathatnak, példát adnak 
a budapesti és soproni körök. Jó l működött a győri és soproni Olvasó-kör is. 

A nem kötelező rendkívüli tárgyak taní tásában nagy a változatosság. Leg-
több helyen folyik a német és f rancia társalgás gyakorlása, a gyorsírás, a művészi 
rajz , vívás tanulás. Erősen fej lődik a zene és ének kultusza. E téren szép ha-
gyománya van Kőszegnek, ahol hálás ünneplésben részesítették Kováts Ferenc 
karnagyot, aki 30 éves iskolai zenetanításával és a zenekarnak vezetésével intéz-
ményesen állandósította az iskolában és a volt zenetanítványok révén a városban 
a zenei hagyományokat. E munka eredményei látszottak meg az intézet Liszt-
ünnepén és azon az előadáson, melyet a kőszegi gimnazisták a Magyarországot 
járó külföldi úrlovasok tiszteletére rendeztek. Rendkívül gyorsan magasra szö-
kött a zene- és énekkultúra Budapesten (a Szent Benedek-ünnep a Zeneakadé-
mián), továbbá erősen fejlődik Győrött, amiről a febr, 15—16-i ünnepség tett ta-
núságot. Az énekkarok mellett szépen működnek a zenekarok is, legtöbb inté-
zetnek fúvós zenekara is van. 

Kitűnően folytak Esztergomban és Budapesten a fizikai gyakorlatok, Buda-
pesten kémiai gyakorlatokra is volt alkalma az if júságnak. 

A testnevelés terén — mondanunk sem kell — élénk az élet. Legtöbb sikert 
a budapesti Sportkör könyvelhet el. Egyéb sikereken kívül kerületi tornacsapat-
bajnokságot, tőrcsapata pedig országos bajnokságot . Elismerésre méltóak azonban 
a sokkal szerényebb viszonyok között dolgozó pápai kör eredményei is, kebeléből 
került ki Magyarország ezévi középiskolai gerelydobó bajnoka. Kőszeg is szé-
pen szerepelt a szombathelyi kerületi versenyen, Esztergomnok jeles hagyomá-
nyaihoz hű sportköre két vándordí ja t őriz, Győrött is virágzik minden tagozat, 
különösen figyelemreméltó azonban az evezős szakosztály pár já t r i tkí tó munkája. 
Mindenesetre nagyon örvendetes a testnevelés fellendülése, de itt-ott óvatosságra 
intenek e tekintetben. A diák könnyen haj l ik túlzásra. Sopronban nagyon óvják 
az ifjúságot a tuberkulózistól. Az iskolaorvos végigvizsgált minden tanulót, tü-
dőbajt nem talál t , de többnél megállapította a kezdődő szívbajt, mint a túlzásba 
vitt) labdarúgó-szenvedély következményét. Az egészségi állapot egyébként jó 
volt, csak Pápa panaszkodik; kanyaró és fültőmirígygyulladás járványosán lé-
pett fel a városban, aminek következményét az iskola is megérezte. Három jó diá-
kunk húnyt el, kettő Pesten, egy Sopronban, Az esztergomi iskola-fogorvosi 
munka az elmúlt évben is folyt. Az iskolaorvos 279 tanulót kezelt 449 esetben: 
386 tömés, 30 idegkezelés, 23 foghúzás volt. Az egészség ápolására mindenütt 
nagy gondot fordí tanak. Pápának van aránylag legszegényebb diáksága, éppen 
azért azokat, akiknek otthon nem nyílt r á alkalmuk, az intézet rendszeresen 
fürösztette. 

A szertárak gyarapodása tekintetében szerencsés volt Esztergom, művészet-
történeti gyűj teménye rendkívül nagy értékekkel gazdagodott. Néhai Forster 
Gyula báró, az intézet egykori növendéke, anagynevű műtörténettudós, az Alma 
Maternek adományozta Székely Bertalan két nagyméretű kar tonjá t , melyeket 
a vajdahunyadi vár freskói számára készített, és a budavári koronázó templomba 
szánt három kép kar tonját , melyek a rózsafüzér titkait szemléltetik. Megkapta 
még az intézet Lötz Károly híres festményét: Hunyadi János halálát , továbbá 
ugyancsak Lotztól Hunyadi János és László egészalakos képét, Keleti Károly két 
hangulatos esztergomi tá jképét és ezenkívül a III. Béla király s í r jában talált 
ékszereket, az egykori esztergomi székesegyházat ábrázoló régebbi képeket, va-
lamint Esztergomról a mult század harmincas éveiben készült nagyobb tájképet . 

Segítségben is részesültek tanulóink. A jótettben elölj árt a Rend főapátja , 
aki 20.000 pengő tandí jat engedett el. Erősödnek a diáksegítő egyesületek, külö-
nösen beválnak a könyvsegélyzők. Az ösztöndíjak is gyakoriabbak. Itt említjük 



meg, hogy Budapesten a szülők adományából ösztöndíj-alap létesült Mattya-
sóvszky Kasszián emlékére (1,685.69 P). Az ifjúság sok vagyonosabb jóakarója 
siet a szegény diákok segítésére. Pénzt, ruhát, élelmet adnak, vagy a jótanulók 
jutalmazására könyveket. Pápa városa az idén is 1980 pengőt bocsátott az igaz-
gatóság rendelkezésére. Meghatóan jellemző még a budapesti szülők lelkületére, 
hogy a Dunába fulladt derék Schumann György VI. o, tanuló holttestét ők ho-
zatták haza Paksról, ahol a Duna kivetette. 

Szeges gonddal ügyeltek a tanárikarok a diákság elhelyezésére, éppen azért 
a szállásügynek mindenütt megvolt a maga tanári intézője. Rendi internátus 
nincsen ugyan, csak Budapesten a napközi otthon, de a többi városban mindenhol 
állanak jól vezetett internátusok intézeteink mellett: Sopronban a Szent Imre-
Kollégium, a Szent Domonkos-rend konviktusa és a Voss-féle kat, fiúinternátus, 
Kőszegen: a Kelcz-Adelffy-, a Societas Verbi Divini-internátus, Győrött a Rákó-
cziánum és Pálffyánum, a kat. Tanítóképző-Internátus, az esztergomi magánta-
nulók zöme a Szalézi-rend nyerges-új falusi diákotthonából való, de bent a vá-
rosban a Szent Anna kolostor is fogad be alsóbb osztályú tanulókat, rendelke-
zésre éli még az érseki Fiúinternátus, 

Az öregdiákok szívesen jönnek a találkozókra. Sopron jubileuma nagy se-
reggel hozta össze őket, de nagyszabású volt a győri találkozó is, amelyre újra 
10 évfolyam jött össze, A 65 éve végzettek közül már csak egy jelent meg. 

• * 

Pár sorban megemlékezünk az elszakított Komárom gimnáziumáról is. Az 
intézet 8 osztályában túlságosan sok, 639 tanuló végzett, még pedig 492 (mt. 25) 
fiú és 147 (mt. 14) leány; akik -közül 632 volt magyar, csehszlovák 5, német 2, 
vallásra nézve kat. 442, ev. 24, ref, 100, ízr, 73; kitűnően „alkalmas" 136, alkal-
mas 445, nem alkalmas 4, javító, illetve pótlóvizsgálatot tehet 46, nem osztályoz-
tatott 8. A. másvallású hitoktatókon kívül 16 tanára volt az intézetnek, 8 bencés 
(1 szabadságolva tanulmányokra) és 8 világi- Van az intézetnek két (fiúk és 
leányok számára) Mária-kongregációja és Czuczor-önképzőköre, Jókai-cserkész-
csapata, Vöröskereszt-sarjadéka. Van díákmenzája, mely 32 bentlakó, 17 bejáró 
növendéket vett fel, kik közül 11 ingyenes, 30 pedig kedvezményes volt. A Se-
gítő-egyletnek 18,193,85 csehkorona kiadása volt, Az intézetet odaadóan támo-
gat ja az egész érdekelt környékbeli magyarság. Király-püspök alapítványa nagy 
támaszték, 33 tanuló 22,800 cseh koronát kapott belőle; az Országos Hivatal 14-et 
6482 koronával, a Középiskolai Szociális gondozó 1150 korona segélyt küldött. 
A gimnáziummal kapcsolatban van a Marianum kat. Fiúinternátus 60 diák szá-
mára, a felvidéki magyar kat. papság alapítása a valláserkölcsi nevelés és a papi 
hivatás ápolására. 

K. L. 



HALOTTUNK. 

t Tóth Áladár Sándor. 

1884. dec. 24-én született Tárkányban, 1901. aug. 6-án öltözött 
be a Szt. Benedek-rendbe. 1907. jún. 29-én szentelték áldozópappá. 
Két évig Pápán, utána három évig Komáromban volt gimnáziumi ta-
nár. Egyévi egyetemi tanulmány után a pannonhalmi főiskolán lett 
a fizika tanára, és 23 éven keresztül önzetlenül és önfeláldozóan töl-
tötte be e hivatását. 

Rendtársai szerették, tanítványai ragaszkodtak hozzá. Kedélye 
üde frisseségén soha sem engedte uralkodni a borongós hangulatvál-
tozásokat. Külsején mindenki észrevehette lelke benső kiegyensúlyo-
zottságát és békéjét. Átlátszó egyénisége, háttérnélkülí nyíltsága ro-
konszenvessé tették az emberek előtt. Tanítványaitól megkövetelte a 
lelkiismeretes munkát, de ebben maga járt elő a legjobb példával. 
Idejének nagyobb részét vagy a fizikai szertárban kísérletek, mérések 
előkészítésével vagy íróasztala mellett szakkönyvek tanulmányozá-
sával töltötte el. Erről a csendes munkáról fogalmat alkothatunk ma-
gunknak, ha arra a bőséges irodalmi termelésre gondolunk, mely a fi-
zika területén megnyilvánul s amelyet figyelemmel kellett kísérnie, 
hogy korszerű szaktudással rendelkezzék. Üjabb eredmények felkel-
tették érdeklődését és amennyiben körülményei megengedték, be-
hatóan foglalkozott velük; rádióját már akkor örömmel hallgatta, 
amikor még Magyarországon kevesen élvezhették. 

Hogy a tudományban önálló, kimagasló eredménnyel nem dicse-
kedhetett, abból találékonyságára, tehetségére vonatkozóan merész-
ség volna ítéletet mondani, mert munkaköre a tanárképzést tűzte ki 
feladatául és ez eléggé igénybe vette idejét. A módszeres tudomá-
nyos felfedezésekhez szükséges anyagiakat mostanában legfeljebb 
csak egyes tudományos intézmények tudják előteremteni, viszont az 
ötletek szerinti nagy felfedezések kora mindjobban letűnik. Talán 
ezek a szempontok is segítenek megértetni velünk az ő életét- amely-
nek legnagyobb érdeme e téren az a csendes, hangtalan munkában 
eltöltött élet, amely sohasem törekedett a világ elismerésére. A ta-
nárképzésre áldozta fel életét és tudását itt kamatoztatta. Tanítvá-
nyainak mindenkor rendelkezésére állott, nemcsak évközben, hanem 
vakációban is. Ha kellet júl. és aug. hónapok legnagyobb részét is a 
fizikai szertárban töltötte, hogy mindenben segítségére legyen a szak-



dolgozatát készítő tanítványának és a rekkenő nyári hőségben együtt 
szenvedett tanítványával. Lelkületére legjellemzőbb az a természe-
tesség, amellyel e segítséget nyújtotta, soha nem várt köszönetet érte. 

Tanítványait később is szívesen fogadta, és kísérleti eredményeit 
most is azok javára gyümölcsöztette. Sok türelmet és időt igénylő 
kísérleteit a középiskolai tanárok részére tette közzé a „Fizikai és 
Kémiai Didaktikai Lapok"-ban. Itt megjelent cikkei: A nehézségi 
gyorsulás mérése fonálingával; Üj kapcsolás a sarkítási áram kimu-
tatására; Önindukciós kísérletek Wheatstone híd jávai; Fémek hőki-
terjedésének vetítése; Mozgási kísérletek a lejtőn; Az ingalengések 
izochronizmusa; Az elektromos mértékegységek tanítása. Kisebb köz-
lemények: Ein Glühlampenwiderstand; Ein Demonstrations-Milliam-
peremeter aus einem Schalttafelinstrument, a „Zeitschrift für den 
physikalischen und chemischen Unterricht" című folyóiratban jelen-
tek meg. Még legutóbb is jelezte, hogy van készülőben egy cikk. de 
azt már nem tudta befejezni. Tavasz folyamán összeállította a Jed-
lik—Palatin-féle osztógépet, de a maga bevallása szerint a precízíro-
záshoz már nincs elég ereje s valóban nem is lehetett, mert ekkor 
már betegsége nagyon kínozta. 

A halál a maga mély komolyságával mindig megrendít bennün-
ket, még ha hosszú betegségen keresztül vezet is az út hozzá. 1934 
augusztusában hallottuk először meglepetten, hogy vasegészségű rend-
társunk beteg. Magas a vérnyomása, mely különösen melegebb időben 
bénítja meg munkaerejét. S aki talán sohase volt beteg, most kényte-
len az orvos szigorú előírásait megtartani. A baj azonban annyira 
komoly volt, hogy nem lehetett várni a teljes felgyógyulást, legfel-
jebb a baj felőrlő rombolását lehetett késleltetni. Óráit e két éven át 
is ugyanolyan lelkiismeretességgel tartotta meg, nyáron azonban min-
dig rosszabbul érezte magát, mert a hőség miatt sokat szenvedett. 
Az utolsó nyáron a győri kórházba vitték, de segíteni nem tudtak 
rajta és visszaküldték Pannonhalmára, Mindenki biztos volt, hogy a 
halál kérlelhetetlenül közeledik' csak ő reménykedett rendületlenül. 
Optimizmusa soh'se hagyta el és biztos volt abban, hogy az új iskola-
évet is megkezdheti, pedig ekkor már vesezsugorodásban és májrák-
ban szenvedett. Lassankint a gyomor felmondta a szolgálatot, aludni, 
pihenni nem tudott. Ha lefeküdt, alig hogy elaludt, kínos fájdalmai 
fölébresztették és végső elernyedésében íróasztalára hajtotta fejét, 
hogy mégis pihenhessen valamit. Betegségét nemesen, türelmesen vi-
selte, nem akart terhére lenni senkinek, csak maga emésztődött föl 
benne maradéktalanul. Mikor már éppen csak a lélek tartotta össze 
a test erőit, még akkor is kedélyes volt, ha meglátogatták, A sok 
szenvedéstől annyira lesoványodott, alig lehetett ráismerni. 

Halála előtt körülbelül két héttel agyvérzése lett, ennek követ-
keztében jobboldala megbénult, beszélni nem tudott. Ekkor látták el 
a betegek szentségével. Ügy látszott, hogy öntudata egy ideig bírja 
a küzdelmet, de mindinkább homályosabb lett, végül is az öntudat 
tükör-fényességét belepte a ködpára és a földi dolgok már nem tük-
röződtek vissza, — bár néha tekintete mást árult el. Haláltusája 



majd egy hétig tartott, számára a halál megváltás volt. Aki nem látta 
küzdelmét, nem sejti, mily rettenetes volt a szenvedése. Rendtársai 
ott álltak betegágyánál és mindegyikük segítette imáival a szenvedőt. 
Karban imádkoztak érte és a rózsafüzér Üdvözlégy-eit küldték útja 
elébe. Lélekzete szaggatott volt és hosszabb-rövidebb időre elakadt. 
Napokon át alig vett magához valamit. Az utolsó éjszakákat rendtár-
sai virrasztották át mellette imádságba merülten. Szept. 17-én reg-
geli 4 órakor, mikor derengett a hajnal, lelke visszaszállt hosszú 
szenvedés után megpihenni Teremtőjéhez. Teste pedig annak oltalma 
alá menekült, kinek rózsfűzérjét morzsolgatta álmatlan éjszakákon 
keresztül, a Boldogasszony-kápolna kriptájába. 

Kelemen Szulpic. 

Sárkány Nyomda R.-T. Budapest, VI., Horn Ede-utca ». Tel.: 1—221—90. 
Igazgatók: Dr. Wessely Antal és Wessely József. 



Balatonfüred Gyógyfürdő 
m* __ 

és Éghajlati Gyógyintézet 
Egész évben nyitva ! 

Természetes szénsavas fürdői a gyenge, beteg szívnek legkiválóbb gyógytényezői. 

Az Erzsébetszanatóriumban nemcsak gyógykezelésre szorulók, hanem üdülő, 
pihenő vendégek is nyerhetnek elhelyezést, akik csak a rendes szállodai 
árat fizetik. Központi fűtés, hideg-meleg folyóvíz, lift a fürdőbe is. — 
Szobák 5 pengőtől. 

A Grand-Hotelben, Ipoly udvarban hideg-meleg folyóvíz. Szobák 3 pengőtől. 
A Stefánia udvarban szobák 2.50 pengőtől. 
A főszezonon kívül 20">lo engedmény, két hétnél hosszabb tartózkodásnál 30°/o. 
Étkezési napi penzióárak : a szanatóriumban 4.40-tői, a vendéglőkben 3.30-tól. 
Szénsavas fürdők a főszezonban 3 P, az elő- és utószezonban 2.50 P, a fürdő-

igazgatósági szállodák vendégei részére 50 fillér kedvezmény, október 
1-től április 15-ig 2 P. 

Balatonfüred fürdőigazgatósága készséggel szolgál mindenkor felvilágosítással. 



SVÁJCI ÓRÁS • ÓRA KÜLÖN-
LEGESSÉGEK ÁLLANDÓ RAK« 
TÁRA. NAGY JAVÍTÓMŰHELY 

BUDAPEST, IV. KER. 
A P P O N Y I TÉR 5. 
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j T O R O N T Á L I S Z Ő N Y E G j 
I S Z A K Ü Z L E T I 

BELVÁROSI SZONYEGHÁZ | 
I Bl lUPEST, IV. KÍIlOLY-KliT 38. 
j — = Telefon ; 1.888-94. , 
I Rendek, zárdák, intézmények szállítója. | 
= Ë Ë 

í o l t á r r z ő m y e c í e k í 
J K Ó K U S Z F U T Ó K | 
n̂ili>*MI|iainiI|l>>>illlli>Eil|liiiail|II>ttif||iii*iiiiiiiiii||iiaiii||iiaiii||iii>iit|li>iil||litui||iiiiiif|iiitii||ii>Ltiii m i| fi i11') i|intlt| fi •••illlli>nil f l><('i||i>ivtl||̂  



S c h e r z i n g e r - n é i 

I X . , Ráday-u. 1X-13 
Telefon: 1-873-97 
A l a p í t v a : 1896 

m i n d e n t e g y h e l y e i t 
legjobban és legolcsóbban 
vásárolhat. Nagy választék: 

Uri-, női divat, harisnyák, kesztyűk, selymek, 
vásznak, szabó-kellékek. Bélés-, rövidárúk, 
szövetek, intézeti cikkek. Divatgomb, csatt, 
csipkék, hímzések. Kész nci-, férfi fehérnemű* 



Se 
SI M A J O R J A N O S 

V A S K E R E S K E D É S E 

BUDAPEST, VIII., RÁKÓCZI-ÚT 59. 
N a g y rak tá r e l s ő r e n d ű ház ta r t ás i c i k k e k b e n 
KÁLYHÁK, T Ű Z H E L Y E K , E D É N Y E K 
A L P A C C A E V Ő E S Z K Ö Z Ö K B E N 

v / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ^ ^ ^ ^ 

^ f r u i t k h a J t n p ^ z t ^ y ^ 

szövetű kc/zAretíama gycurótií 

IV. PROHASZKA OTTOKÁR-U. 8. 
VI. TERÉZ-KÖRÚT 8. 

VIDÉKRE MÉG MA KÉRJE SZÖVETMINTÁINKAT! 

y / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ^ ^ 

S Z É K Á S Y G Y U L A 
Női és férfi divatkelme újdonságok, 
selymek, bársonyok . 

Budapest, IV., Kristóf-tér 4 (a Szervita-tér sarkán) 

Intézetek szállítója 



Vásároljunk mindent egy helyen ; 

az ország legnagyobb keresz-

tény üzletében ! 

agykovácsy Milenkó 
textil-, ruházati-, szőnyeg- és cipőüzlete 

IV., Petőfi Sándor-utca 3. sz. 

IV., Városház - utca 1-3-5 sz. 

Fiókok: VIII., József-körút 53 

XI., Horthy Miklós-út 39. sz. 

Töltőtollak, E c k e r - takarékirónok 
íróasztali márvány töltőtoll-állványok 

P 3.50-től kezdve 

N é v - a l á í r á s d í j ta lan b e v é s é s e 
PARKER, MONTBLANC. WATERMAN, ASTORIA, OSMIA, MATADOR, 

MELBI, LUXOR, STEFÁNIA STB. MÁRKÁS TÖLTŐTOLLAK 
ARANYTOLLAK, 3.50-től 

Mellék utca Szolid á r a k ! 

Budapest, VIII., Vas-u. 12 ECKER KÁLMÁN 
Kath. „Összetartás" cég 



H E R M A N N O T T O 
BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCA 46. 
T E L . : 1 - 8 3 3 - 5 9 Angolkisasszonyok Intézetével szemben T E L . . 1 - 8 3 3 - 5 9 

oosoocoo 

CHIFFON, VÁSZON, INTÉZETI SZÖVETEK, FEHÉRNEMŰ 
RÖVIDÁRÚ, TEMPLOMI LEN-VÁSZNAK 

X P A L K A J Ó Z S E F l " sS 
^ M a g y a r o r s z á g e z u s í k o s z o r ú s m e s t e r é n e k ^ 
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 5 0 . | 
I TELEFON: 1-302,-28. ALAPÍTVA 1Ö94. I 
sN % 
^ 1912.-ben „Pro e c c l e s ï a et Poniïfïce" p á p a i a r a n y é r d e m -
^ - kereszl le l ki lünielve. ^ 
I : I 
I KÉSZÍT: stílszerű színes és fesíeíí | 

íernplomablakokat a legegysze- || 
rűbbíől a leggazdagabb kivitelig. ^ 

I I I Költség vetés díjtalan. | 
Ablakok javítását is vállalja. 

II % 
%ww/mmM&/////////MMmMm 

Ciánozás bizalmi munka, 
E r e d m é n y e s f é r e g i r t á s a i m a t t ö b b nagy 
ka tho l i kus i n téze t is g a r a n t á l j a . 

Ciánoztasson Nemes J ó z s e f céggel 
V i d é k r e is Budapest, V., L ipó t -körú t 9. sz. 
olcsó á rak . Telefon : 1-281-73. Alapítva 1904. 



R I E G E R OTTÓ 
O R G O N A G Y Á R 

BUDAPEST, 
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. 

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 -
régibb templom-

berendező é s 
z á s z l ó k é s z í t ő 

vál la lata * 

1 írnia 1 i- - .'itt»1! I -ojiï&jM 

l Ä i 
V V m m 

Miseruhák, pluvialék, 
s z e n t s é g t a r t ó k , 
k e 1 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 f a -
ragot t szobrok készí-
tését , kelyhek a r a n y o -

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

h árjegyzékemet díjmentesen 
megküldöm. 

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 -
régibb templom-

berendező é s 
z á s z l ó k é s z í t ő 

vál la lata * 

Miseruhák, pluvialék, 
s z e n t s é g t a r t ó k , 
k e 1 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 f a -
ragot t szobrok készí-
tését , kelyhek a r a n y o -

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

h árjegyzékemet díjmentesen 
megküldöm. 
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Miseruhák, pluvialék, 
s z e n t s é g t a r t ó k , 
k e 1 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 f a -
ragot t szobrok készí-
tését , kelyhek a r a n y o -

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

h árjegyzékemet díjmentesen 
megküldöm. 

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



Ügyeljen a keresztnévre ! ! ! 

„PRO ECCLESIA ET PONTINCE" pápai érdemkereszt tulajdonosa 

MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
HARANG- ÉS ÉRCÖNTÖDE, HARANGFELSZERELÉSGYÁRA 

BUDAPEST, VI., PETNEHÁZY-UTCÁ 78. SZ. 
Frangepán-utca 

mellett 
T e l e f o n : 

2-913-53 Kitüntetve 

Számtalan 
egyházi 
elismerő 

levél. 

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

Párizsi 
világ 

kiállításon 
dísz 

oklevéllel, 
8 nagy 

arany 
és t nagy 

ezüst 
éremmel, 

több 
állami 
dísz 

oklevéllel. 



D r . C s ő k a .Ï. L a j o s : 

M á r i a T e r é z i a i sko la -
r e f o r m j a és K o l l á r A cl á m 

pedagóg ia tö r téne tünk egyik l e g j e l e n t ő s e b b 

korszakának ú j megvilágítása. 

VINCZE JÁNOS 
K A L Á P O S M E S T E R SZAKÜZLETE 

GYÖR, DEÁK FEREHC-U. 8. 

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

Legjobb és legolcsóbb bevásárlási forrás 
sajá t készítésű és márkás Borsa -
lino, Gyukits , Pichler stb. férf i-
ka lapokban. 

Női ka lapokban , eredeti model lek-
ből á l landóan nagy választék. 
Festés, vasalás, alakítás! 

C A L D E R O N I é s T A K S A 
l á t s z e r é s z e k »»« lapes t , T . , V ö r ö s m a r t y - t é r 1. 
IMIM, „II im I ' m mii Tel.: 1-81|-#8 (Haas-palota) Alapít. 1819 

Ajánlunk legjobb minőségű pápaszemeket, orrcsíp- p 
tetőket és lorgfietteket Zeiss-punktá! Ultrasin üve- ]) 
gekkel. Különleges pápaszeniek orvosi előírás sze- I) 
rint pontosan készítve. Hő- és lázmérök, aneroid U 
barométerek. Bor-, pálinka- és teimérők. Fényké- y 

H pészeti készülékek és cikkek nagy választékban, n 



Rail: Deutsches katholisches Schrifttum gestern und heute. Benziger. Köln. 
Muckermann: Grundriß der Rassenkunde. 2. Aufl. Schöningh. Paderborn. 
Homeyer: Roswitha von Gandersheim Werke. Schöningh. Paderborn. 1936. 
H. von Szirmay-Pulszky : Genie und Irrsinn im ungarischen Geistesleben. Ver-

lag von Ernst Reinhardt. München. 6 RM. 
P. Dr. Aegid Schermann: Geschichte von Lockenhaus. Pannonhalma. 1936. 
Voinovich Géza: Petőfi: Bp. Magyar Szemle Társaság. 
Kovrig Béla: Szociálpolitika. Bp. Magyar Szemle Társaság. 
Horváth Jenő: Világtörténelem. Bp. Szt. István-Társulat. 1936. 
Sik Sándor: Zsoltároskönyv. Bp. Szt. István-Társulat. 1936. 
Schütz Antal: Őrség. Bp. Szt. István-Társulat. 
Megyesi Schwartz Antal dr.: Az isteni kegyelem anyja. Bp Szt. István-Társulat. 
Nagy Méda: Hét ősz, egy tavasz. Élet-regények. Bp. 
Balásházy Péter: A láthatatlan ellenség. Élet-regények. Bp. 
Váth János: Szt. László népe. Élet-regények. Bp. 
Georg Rendi: A messzi út. Élet-regények. Bp. 
Az esztergomi papnevelő-intézet magyar egyházirdaolmi iskolájának 1935—36. 

évi munkássága. Esztergom. 1936. 
Magyar Umbria. 1926—36. Jubileumi szám. Gyöngyös. 1936. 
Perroy—Blsson: Sainte Bernadette. Desclée de Brouwer et C. Paris. 
Gersler a Zeil: Infernus. Marietti. Toirno. 1936. 
Moretti: Caeremoniale iuxta ritum Roinanum. I. Taurini. Marietti. 1936. 
Chrysogoni Asceticae et mysticae summa. Taurini. Marietti. 1936. 
Gerster a Zeil: Sacramentum extremae unctionis. Taurini. Marietti. 1936. 
Dr. Révai József: A nagydiák szabadságharca. Szeged. 1936. 
Gábriel Asztrik: Gosztonyi püspök és párizsi mestere. Bp. 1936. 
Náray—Berkó: Légitámadás! K. M. Egyetemi' Nyomda. 8 P. 
Boros A.: Doctrina de haereticis ad mentem S. Gregorii Magni. Romae. 1935. 
Dr. Szabó T. Attila: Zilah helynévtörténeti adatai a XIV—XV. században. Turda. 

1936. 
Mihalovics János dr.: Az első bánvatisztképző tanintézet alapítása Magyarorszá- -

gon. Bp. 1936. 
Gáspár Pál: Éljen a vakáció. Bp. 1936. 
Dr. Dvorzsák Dezső: Politikai és gazdasági nacionalizmus. Bp. 1936. 
Alföldi András: Pannónia rómaiságának kialakulása és történeti kerete. Bp. 1936. 
Faller Jenő: A szt. ferencesek elpusztult várpalotai rendházának története. 

Veszprém. 1936. 
Dr. Balogh Albin: Történelmi séta Esztergomban. 11. kiadás. Esztergom. 1936. 
Florio Banfi: Nel CCL anniversario della Iiberazione di Buda dai turchi. Roma. 

1936. 
Németh Imre: Surányi Miklós Széchenyi-regényéről. Pécs. 1936. 
Molnár Ernő: A nagyi enő-tüskevári páloskolostor. Veszprém. 1936. 
Polány István: Nyugatmagyarország néprajzi története. I. rész. Szombathely. 

Í936. 
Florio Baníi: Una scena del rinascimento ungherese in un affresco del bat-

tistero di Castiglione Olona. Budapest. 1936. 
Dr. Timár Kálmán: Liszt Ferenc és Kalocsa. Kalocsa. 1936. 
Szelecz Arnold: Matto Grosso brazil úttörői. Sao Paolo. 
P. Gernianus a Corde Jesu: Passionis D. N. Jesu Christi praelectiones historicae. 

V. 3. Marietti. Taurini. 1936. 
Sprengers: Conferentiae ad usum sacerdotum. Taurini. Marietti. 1936. 
Die heilige Schrift: Matthäus und Markus. B. XI. Verlag Herder. Freiburg Br. 

5.60 RM. 
Die heilige Schrift: Lukasevangelium. Bd. XII. Verlag Herder. Freiburg Br. 

11 RM. 
Koleszár Andor: A pipacs. Sátoraljaújhely. 1936. 
Koleszár Andor: A Ronyva álma. Sátoraljaújhely. 1936. 
Anselm Stolz O. S. B . r Theologie der Mystik. Pustet. Regensburg. 4 RM. 
Erdélyi László: Magyar Történelem. I—II. Athenaeum. 9.60 P.^ 
Friedrich Schneider': Bildungskräfte im Katholizismus der Welt seit dem Ende 

des Krieges. Freiburg im Br. 1936. Herder. 
Bangha Béla S. J.: Magyar jezsuiták Pombal börtönében. Bp. 1937. 
Fanfaiii: De iure parochorum. Taurini. Marietti. _ 
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Au service de Jesus pretre. V. III. Les oeuvres de Dieu. Marietti. Torino. 12 fr. 
Faíler Jenő: Várpalota története az Újlakiak és Podmaniczkyek idejében. 

Veszprém. 1936. 
Dr. Szívós Donát: A ma diákja. Szent István Társulat . Bp. 1936. 
Csávossy S. J.: Kereszt és feltámadás. Lelkigyakorlat. Bp. Korda. 
Eckhart Ferenc: A jog- és államtudományi kar története. Bp. 1936. Kir. Magyar 

Egyetemi Nyomda. 
L. Ujváry Lajos: A mai gyermek és a könyv. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. Bp. 
Masszi Ferenc: Bevezetés a középiskolai nevelésbe. Pécs. 1936. 
Tibor Baráth: L'histoire en Hongrie (1867—1936). Par is . 1936. 
Tibor Baráth: Histoire de la presse hongroise. Paris . 1935. 
Tóth Nándor: Kereszttel a félhold ellen. Bp. Korda. 
Kalló Ferenc: Nostalgia d'amore. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. Bp. 1936. 
Rudloff—Kolos O. S. B.: Rövid dogmatika. Szent István Társulat. Bp. 1936. 
Szabó Pál: Csodavárás: Franklin Társulat. 
Kaffka Margit: Színek és évek. Franklin Társulat. 
Szlovák elbeszélők. Franklin Társulat. 
Orbán Dezső: Az ezüst flotta. Franklin Társulat . 
Willa Cather: Árnyékok a sziklán. Franklin Társulat . 
Bernanos: A sátán árnyékában. Franklin Társulat. 
Werfel: A kispolgár halála. Franklin Társulat . 
P. Bruno—P. Ernő: Keresztes Szt. János életrajza. Keszthely. 1936. 
Vallée: La volonté de Dieu nourriture de l'ame. Desclée. Paris. 
Isselé: De latinorum sermone. Praecepta. Desclée. Paris . 
Fauvre: Jesus lumière, amour. Lethielleux. Paris. 
Dr. Wild Lajos: Tizenöt év Brazíliában. Arad. 
A magyar sors t ragédiája. Drámai korra jz . Bp. 1936. 
Czike Gábor: A magyar termelőtársadalom megszervezése. Szeged. 1935. 
Neumann: Die stimmliche Erziehung des Chores. Pustet . Regensburg. 1.80 RM. 
Dr. Leo Söhner: Die Orgelbegleitung zum gregorianischen Gesang. P u s t e t Re-

gensburg. 2 RM. 
Feilerer: Der gregorianische Choral im Wandel der Jahrhunderte. Pustet. Re-

gensburg. 2 RM. 
Hengstenberg: Christliche Askese. Pustet . Regensburg. 4.70 RM. 
Aertnys—Dankelman: Compendium liturgiáé sacrae iuxta ritum Romanum. E. X. 

Taurini. Marietti. 1936. 
Pirotta: Summa philosophiae aristotelico-thomisticae. V. II. Ph. naturalis gen. 

et spec. Taurini. Marietti. 1936. 
Ter Haar: Casus conscientiae. Taurini. Marietti. 1936. 
Acta Pont. Academiae Romanae S. Thomae Aq. et religionis catholicae. 1935. 

Taurini. Marietti. 
Scipiades Ida: Magyar úriasszonyok szakácskönyve. Veszpréna. 1927. Ara 5 P. 
Gerely Jolán: Ki vagyok? Korda. Bp. 
Donatus Haugg: Vom Geheimnis der heiligen Messe. Kösel-Pustet. 
Nagysolymosi: Égő sebeink. Kausz József. Hévizgyörk. 
Dr. Takáts Lajos: Csanád vezér. Csanádvármegyei Könyvtár. 22. Makó. 
Dr. Odo Casel O. S. B.: Jahrbuch der Liturgiewissenschaft. Aschendorff. Müns-

ter in Westf. 1935. 
Konrad Heiden: Hitler. Das Leben eines Diktators. Europa Verlag. Zürich. 
Dr. Paar István: A vasárnapi evangéliumi szakaszok homiletikus magyaráza ta 

és vázlatos feldolgozása. II. rész: húsvét vasárnapjától ádventig. Győr . 1936. 
Grandpierre Edit: A kolozsvári Szt. Mihály-templom. Cluj. 1936. 
Dr. Balogh Ernő: Dr. Szádeczky-Kardoss Gyula. Cluj. 1936. 
Dr. Kozocsa Sándor: Históriás ének Bocskay Istvánról. Cluj. 1936. 
Dr. Radda Gyuláné Bernolák Anna: Az ökológiai tényezők hatása növényeink 

proteintartalmára és a termés minőségére különös tekintettel a rozsra . 
Budapest. 

Schulte: W a s der Seelsorger von nervösen Seelenleiden wissen muß? Verlag 
Verdinand Schöning. Paderborn. 

Földi Mihály: Kiáltás a válságból. Budapest . Nyugat. 



STIMMEN AUS PANNONHALMA. 
ELFTER JAHRBANG. Heft 5. 15. Dezember 1936. 
Hauptschriftleiter: P. Dr. Viktorin Strommer. Schriftleiter: P. Dr. 
Ernő Mihályi — Katholische Zeitschrift für Geistesleben und Kultur. 
— Herausgegeben von der Benediktiner-Erzabtei Pannonhalma. — 
Erscheint jährlich fünfmal. Schriftleitung und Verlag: Pannonhalma, 
Győr vármegye, Ungarn. — Bezugspreise: Das einzelne Heft 1.50 

Pengő, Jahrespreis 6 Pengő. 

INHALT. 
Aufsätze. P. Dr. Polikárp Radó: Die äthiopische Kirche. — P. Dr. Jób Bánhegyi: 

Körperbau und Charakter. — P. Dr. Elemér Lovas: Die Umgebung von 
Pannonhalma in vorgeschichtlicher Zeit. 

Umschau. Erzabt P. Krízosztom Kelemen: Die Krise unserer Jugend, — P. Dr. 
Jeromos Szalay: Der spanische Bürgerkrieg, — P. Dr. Ernő Mihályi: Das 
bevorstehende hl. Stephans-Jubiläum. 

Besprechungen. 
Benedictina. Ordensnachrichten. — P, Dr. Lénárd Kocsis: Bericht über das Le-

ben unserer Gymnasien im Schuljahr 1935/36, — Nachruf. 

REVUE DE PANNONHALMA. 
No. 5. le déc. 1936. XI-ième Année. 
Organe catholique d'intérêt général publié par l'Archiabbaye 

bénédictine de Pannonhalma. 

Directeur: D. Dr. V. Strommer, secrétaire de rédaction: D. Dr. Ernő 
Mihályi. — Paraît cinq fois par an. — Rédaction et administration: 

Pannonhalma, Győr vármegye, Hongrie. — Abonn. 6 P. par an. 

SOMMAIRE. 
Études. Dom, Polikárp Radó: L'Eglise éthiopienne. — Dom, Jób Bánhegyi: 

Physionomie et caractère. — Dom. Elemér Lovas: La vie aux environs de 
Pannonhalma a l'époque préhistorique. 

Revue des idées et des faits. Archiabbé Krízosztom Kelemen: La crise de 
notre jeunesse, — Y. S.: Les événements d'Espagne. — Dom. Ernő Mihályi: 
Vers le jubilé de St. Etienne 

Livres. 
Benedictina. In memóriám. 
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