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P A N N O N H A L M I SZEMLE 
1930. FEBRUÁR 15. V. ÉVF, 1. SZ. 

Tanulmányok. 

RENDÜNK XV. ÉVSZÁZADÁNAK KÜSZÖBÉN. 
Vulgus cupidum est novarum rerum — mondja a latin. Ter-

mészetünknek egyik fele a kíváncsiság. Az újnak, a titokzatos 
látásának, elérésének a vágya. Ez az ösztönös belső mozgalmas-
ságunk a haladásnak centrifugális erejévé, a megismerésnek a 
kísérleteknek, fölfödözéseknek, nagy próbálkozásoknak a rugó-
jává lehet. Az egyéni, a társadalmi és állami életben egyaránt 
a tönkremenésnek, katasztrófának, forradalmaknak hordozójává 
is lehet az újnak, újításnak ez a mohó ösztöne, ha csak fékezője, 
az óvatosság, a higgadt megfontolás, a józan ítélet, a biztos bí-
ráló készség, a régi kipróbált dolgok megbecsülése ellenhatás-
ként nem működik, a merész kezdeményezést a szertelenségek-
től vissza nem tart ja. A friss, szinte gyermeki kíváncsiság, a férfi 
nyugodt önfegyelmezésével egybekapcsolva biztosítja az előre 
haladásnak, a fejlődésnek zavartalan harmóniáját. 

Az ú. n, ,,felelőtlen elemek": az ifjúság, a tömeg, az akar-
nokok hada, s kinek nincs sok veszteni valója: a csőcselék — 
fanatikusan esküszik a tetszetős újítások megváltó hatására. 
Gyönyörűségét is jobban megtalálja az újszerűségekben, bár-
mily értéktelenek legyenek is, mint pl. a megszokott természeti 
szépségekben. Megfigyeltem. Az egyszerű munkás föl sem emelte 
szemét, a tündéri szép naplementére, míg a mélyebb kedélyű, 
esztétikailag fejlettebb ízlésű művelt ember szabadulni sem tu-
dott az alkonyulatnak igézetes varázsa alól. A mi szemünkben 
példának okáért a kőszegi — álítólag 800 éves — szelid gesz-
tenyefa; az akarattyai nagy szilfa nem egyszerűen vén fa, ha-
nem a nagy idők tanúja, A megboldogult József főherceg kato-
násan tisztelgett a pápai Esterházy-park nagyszerű platánfája 
előtt. Ahogy mondotta: ,,mint a honvédség főparancsnoka kö-
szöntöm az évszázadok képviselőjét." Vagyunk még, hála Isten, 
kik korunk siető rohanásában tudunk is, akarunk is pár pilla-
natot szentelni az állandó szépségeknek, a maradandó érté-
keknek. 

Ki ültetett, ki gondozott, ki nevelt nagyra, kérdezzük az 
öreg fától. Hány tavaszt értél meg? Hány emberöltő kacagó 
gyermekserege hancúrozott a lat tad? Mennyi és minő viharok 



szaggatták szépséges lombkoronádat! Hány sistergő villám ci-
kázott körülötted! Emlékszel-e rá, vén fa, mikor Rákóczi gyűlé-
sezett árnyékodban? Mikor vert hadak pihentek meg; midőn 
győzedelmes, ujjongó harci dalok születtek és csendültek föl 
lombsátorod alatt? Érzed-e, vén óriás, az egymásra nehezedő 
évszázadoknak a terhét? Soká élsz még, avagy ,,succisa vires-
cis", kivágva is ú j sar ja t növelsz? Ilyenféle kérdések és érzel-
mek fakadtak lelkemen akkor is, midőn egy másik faóriásra 
Szent Benedeknek Monte Cassíno ormára ültetett, 1400 éves 
életfájára tekintettem föl. 

Patriarcha vagy te, hatalmas fa, társaid között, amint ülte-
tőd ís patr iarchája a nyugati szerzeteseknek. De hát időszerű-e 
ma, az autók repülőgépek, Zeppelinek, százkilométerekre hordó 
ágyuk, lángszórók, fojtógázok s egyéb ú j alkotások izgalmasan 
újszerű napjaiban Libanon öreg cédrusával bíbelődni? Igenis, 
időszerű. A modern Bábelnek szemünk láttára történt összeom-
lása, az a kínos, de hasztalan vergődés, menekülni akarás a ro-
mok alól, melynek szenvedő alanyai vagyunkj kinyitotta az em-
beriség jobbjainak a szemét. Ma már sokan látják, hogy kissé 
túlságosan kifelé néztünk, kifelé éltünk a belső értékek rovására. 
Érzik, hogy messzebb mentünk, mint szabad lett volna. Ma már 
sokan látják, hogy a hírtelen növéssel nem tartott lépést, nem 
volt arányban a belső szerveknek a kifejlődése; hogy a száguldó 
technikai kultura mellett messze a mélyben visszamaradt, ami-
nek pedig vele párhuzamban kellett volna haladnia visszama-
radt a benedekí „conversío morum", az erkölcsöknek folytonos 
javulása. Ma már látjuk, hogy morális teherbiróképesség nélkül 
összeroskad az emberiség a kultura áldásai alatt. Bizony a há-
borút, az összeomlást, a forradalmakat, ezt a csúf békétlen bé-
két, mind, mind a materiális és morális kultúra egyensúlyának 
hiánya okozta. Ezért nézünk ma, a kelő, muló divatok, a vak-
merő nekilendülések, irgalmatlan összeomlások idején, szinte 
döbbenetes hódolattal szent Benedek gazdag, erős fájára, mely-
nek 1400 év nem idő, melynek kicsi Európa, hogy árnyékát el-
foglalja. A vitalitásnak mily megfoghatatlan princípiumát, a 
dimensióknak mily kolosszális mértékét kapta szent Benedek 
rendje örökül, hogy az arányok kifejlődését 1400 év multán sem 
tudjuk elgondolni, hogy küldetésének korlátait a szinte másfél 
évezred sem tudja fölállítani! 

Nem ernyedt el szent Benedek rendje a térítésben, Európa 
félvad népeinek kulturnemzetekké nevelésében, a rokon törzsek 
duló harcaínak helyén a keresztény államok kialakításában. So-
hasem merül ki e rend munkálkodása, mert dolgos kezét az 
imádságban pihenteti, fáradt szellemét a jókedvvel végzett mun-
kával frissíti. Nem öregedett el, mert életcsírája Krisztusé, szent 
Benedeké csak a keret, melyet bölcs mérséklettel a keresztény 
család eszméjéből, Róma jogából és milítíajából szerkesztett 
össze szerzetesi fegyelemmé. íme, az isteni elv egy világraszóló 



emberi elme gyakorlati megvalósításában, az isteni erő egy 
nagyszerű emberi akarattól működésbe hozva. Innen van, hogy 
szent Benedek rendje másfél évezreddel a vállán is örökifjú. 
S miközben állja a régi vártát, a Rajna part ján, az idegen föld-
részeken csoda-számba menő sikerekkel ú j kikezdésekbe fog. 

Vár-e még a pannonhalmi „vár", mely a tatár és a török 
ostromokat hősiesen állta? Áraszt-e még áldást a földre, hova 
csak apostoli kettős keresztjét égnek emelő tornya ellátszik? 
Van-e még életereje, van-e mondanivalója, van-e hivatása az ú j 
magyar évezred számára? Mikor a haza szent teste vérzett, a 
magyar állam bölcsőjét ringató ősi Rend mindig vele szenvedett. 
Most is földjének kétharmadát vesztette az ország. Rendünk jö-
vödelmi forrásai is hozadékukat tekintve egyharmadukra csök-
kentek, míg a Rend terhe, munkatöbblete a réginek másfélszere-
sére nőtt. Más család, más intézmény összeroppant volna ha-
sonló fejszecsapások alatt, szent Benedek magyar rendje pél-
dás fegyelemben teljesíti kötelességét. A világháború szomorú 
vége, a fölforgató forradalmak árván, a rendi egység és fegyelem 
legfőbb őre nélkül, főapát nélkül érték a rendet, S a vihar el-
vonultán Krisztus földi helytartója, XV. Benedek pápa, szüksé-
gesnek látta, hogy meg nem alkuvó, gerinces viselkedésükért me-
leg, atyai szavakkal cirógassa meg szent Benedek magyar fiait. 

Mint tanár és igazgató láttam, hogy iskoláink túlzsúfoltsága 
az ezerszemű kritikusnak, a nagyközönségnek, a szülőknek bi-
zalmából, a diákoknak ragaszkodásából ered. Falusi plébániáin-
kon, népiskoláinkban, az iskolán kívüli népművelés terén becsü-
letes munka folyik. E munkának méltánylása csak a napokban 
jött a legfelsőbb helyről, midőn az ország kormányzója „Signum 
laudis"-sal tűntette ki Szekeres Bónist, Győrcsanak bencés 
plébánosát, a magyar népfőiskola lelkes kezdeményezőjét, buzgó 
munkását. A legilletékesebb faktor, a magyar püspöki kar, szíves 
szavakban méltányolta a Rend tagjainak fárasztó, rendes mun-
kájukon fölül végzett buzgólkodásukat a lelkigyakorlatok, 
missíók tartása terén. Nem dicsekvésből, hanem higgadt szám-
vetésből örömmel regisztrálhatom az eredmények közé tudomá,-
nyos téren dolgozó rendtársaim értékes műveit, magát a negyed-
évenként megjelenő Pannonhalmi Szemlét is. 

Minden okom megvan arra is, hogy büszkén emlékezzem 
meg a bencés cserkészetről, Rendtársaim érzik, hogy új célért, 
ú j föladatokra a komoly erkölcsi felelősséggel vezetett cserkész-
táborokban nevelődik új nemzedék: ú j intelligencia, mely a nem-
zeteknek tehrbíró derékhada lesz. Kádár Titusz vezetésében 
a kőszegi cserkészek időben és pompás megszervezettségükben 
is a magyar vidék első cserkészei voltak. Az esztergomi vízi-
cserkészek ismételten arattak nemzetközi versenyeken fényes 
győzelmeket. A pápai r a j a diákmenza megalkotásában szerzett 
elévülhetetlen érdemeket magának. Győri cserkészeink körében 
pezsgő élet folyik. Nem tudom, van-e még az országban olyan 



érdemes öreg-cserkészraj, mint a győri, A győri tábor Fiume 
mellett az Adria par t ján s Mária-Wörthnél becsülettel lengette 
a magyar trikolort. A rendi közfelfogás eléggé ismeri és méltá-
nyolja a cserkészetet, 

Az ,,ora et labora" fiai a munkálkodás mellett az imádko-
zásról sem feledkeznek meg. Hogy a világra szóló benediktinus 
tavasz fuvallata: a liturgikus elmélyülés, hozzánk is elérkezett, 
annak bizonyítására hadd idézzem a ,,Katolikus Kántor" XVII. 
évf, 1929. 12. számának szavait. Szeptember 22-én Pannonhal-
mára zarándokoltunk. „Valóban nemzeti zarándoklás: gyerme-
kek, nők, férfiak impozáns sora csúnya, nedves, szeles időben 
érkezik föl a halom tetejére s tódul be a román-gót stílusú szé-
kesegyházba. S örül a lelkünk, mert a kóruson fölcsendülő gre-
gorián-mise — a változó részek is — ilyen szépen előadva új-
szerűen hatnak reánk, budapestiekre. S fölvetődik a gondolat, 
nem lehetne-e Pannonhalmán magyar Seckaut, vagy ha úgy tet-
szik, magyar Beuront teremteni, ahová tanulni, gyakorolni, is-
mételni mehetnénk. Ahová magyar menne magyarhoz, hogy 
azután Isten dicséretét az Egyház megkívánta formában, minél 
tökéletesebben zengje otthon kicsi falujában vagy a nagyváro-
sok templomainak a kórusán. Nemcsak kántorok, egyházi kar-
nagyok, hanem templomi énekesek is elzarándokolhatnának ide, 
nem egy napra, hanem sok napra, hogy komoly hivatásukat meg-
értve és átérezve, végezzék az angyalok funkcióját itt a földön." 

így a „Katolikus Kántor" cikkírója. 
A fiatalos lendület, az új munkatérre vágyás sem lankadt 

el a Rendben. A rendi vezetőség mindent elkövet, hogy a főváros 
életének sokszerű szövedékébe belevihesse a benediktinus ak-
centust. Tudja azt, hogy a magyar sors a fővároséval áll vagy 
dől. Bele akarja vinni a Rend a magyar jövőbe, mit a magyar 
múltba beleépített: a benedeki engedelmességen alapuló fegyel-
met; a benedeki stabilitásból táplálkozó becsületes, hűséges ki-
tartást s a szent Benedek Regulája szerinti conversio morumot, 
az életszentségre való szüntelen törekvést. Akar ja abban a meg-
győződésben, ha szilárd bázis volt a benedeki fundamentum az 
ezeréves magyar mult számára, bizonyára hasznát veszi a titok-
zatos magyar jövendő is. 

Hasznát veszi, mert a benedeki haladás sohasem juthat holt 
vágányra. Nem pedig azért, mert gyermeki kíváncsiságának, fia-
talos ambíciójának, férfias elérni, érvényesülni akarásának célja, 
mozgatója: az örök igazság, a kimeríthetetlen jóság, a végtelen 
szépség, egyszóval maga az Isten. A benediktinus haladás soha-
sem eshetik túlzásba, mert a fék, a szabályozó, a bölcs mérsék-
letnek ébrentartója pedig az Istennel, a minden titok látójával 
a minden szándék ismerőjével szemben való felelősségérzet: a 
gyengéd lelkiismeret. Ez a szellem óvhatja meg az egyetemes 
emberi haladást is az önzés falánk mohóságától s egyben hazar -
dírozó könnyelműségétől. Ezért van erre a szellemre szüksége a 



jövendőségnek, az új magyar évezrednek ís. Ezt a célt, ezt az 
irányt szolgálta a Pannonhalmi Szemle Kühár Flóris dr kiváló 
szerkesztésében, kit távoztában is melegen üdvözlünk. Ebben az 
irányban való működést várjuk el az ú j szerkesztőtől is. Hísz-
szük, hogy megtalálja az elméleti tudásnak a gyakorlati élettel 
való kapcsolódását. Reméljük, ebben az irányban megértéssel, 
szeretettel találkozunk az olvasók táborában is. Ezt a lelkes tá-
bort pedig az ú j év, az ú j rendi évszázad hajnalán szíves szere-
tettel köszöntjük, 

Kelemen Krizosztom. 

Igazán csak akkor élünk magunknak, ha másoknak élünk. Tolsztoj. 

Mi haszna a Szentháromságról nagy elmésen vitatkoznod, ha híjával 
vagy az alázatosságnak, amiért aztán nem kellesz a Szentháromságnak. 

Kempis: Krisztus követése. 
* 

A jó Istent gyakran kielégíti az, hogy látja vágyunkat, amellyel az ő 
dicsőségét igyekszünk előmozdítani. Lisieux-i kis szent Teréz. 

Annak, hogy magad örülhess, az igazi titka ez: szerezz örömet mások-
nak, ott és annyit, amennyit tudsz. Kluê-

ft 

A keresztek az égbe vezető úton olyanok, mint szép kőhíd a folyó 
fölött, amelyen át kell kelnünk. b. Vianney János. 

Hogyha nagyhatalmú embereknek akarunk valamit mondani, csak 
alázattal és tisztelettel merjük ezt tenni; mennyivel inkább kell Istenhez, 
a mindenség Urához, teljes alázattal és tiszta áhítattal esedeznünk! 

Szent Benedek: Regula. 

Szeressük ellenségeinket és nem lesznek ellenségeink. Tolsztoj. 



A LITURGIA ÉS A BENEDEKI SZELLEM. 
Miután szóltunk a Regula és a liturgia közti kapcsolatról,1} 

most szeretnénk még jobban behatolni a benedeki aszkézis és a 
liturgia lelkébe, hogy a történelmi adatokon belül meglássuk a 
kettőt összekötő kapcsot és megismerjük a kérdés filozófiáját. 
Ez az elmélkedés ismét közelebb visz minket Szent Benedek 
szellemének megértéséhez, melyet úgy határozunk meg, hogy 
Szent Benedek szelleme az apostoli Egyház őskeresztény szel-
leme. És ennek az ősi Egyháznak a lelke él ma is a liturgiában. 
Egy tőnek: a vita apostolica-nak hajtása mind a vita liturgica, 
mind a vita benedictina, tehát meg kell lennie köztük annak a 
közösségnek, melyet fel akarunk tárni.2) 

Más helyen tárgyaltuk a bencés lelkíélet főbb kérdéseit. Az 
összehasonlítás másik részéről, a liturgikus lelkiségről is lehetne 
külön tárgyalnunk, hogy azután alkothassuk meg a szintézist, de 
rövidség kedvéért erre vonatkozóan Beauduin, Guardini és a ma-
gunk munkájára utalunk.3) Itt pedig csak az összefoglalást adjuk. 

1. A családi szellem és a liturgia. Elfogadott megállapítás, 
hogy Szent Benedek alapításának jellemző megnyilatkozása a 
családiasság. Nemcsak azért, mert Szent Benedek, mint a patrí-
cius törzs sarjadéka a római „paterna potestas" tiszteletet pa-
rancsoló és társadalmat alkotó erejét értékelte és fent akarta 
tartani, hanem azért is, mert alapításának egyik célia lehetett, 
hogy Regulájával az Istent kereső lelkeknek oly otthont adjon, 
ahol a ,,stabílítas" fogadalmával lekötve megérezhessék a zsol-
tár igazságát: Ecce quam bonum et quam íucundum est habítare 
fratres in unum, (Ps, 132., 1.), Igazi benedeki élet tehát csak ott 
van, ahol megvan ez a családias bensőséges viszony az apát és 
az egyes testvér, továbbá a testvér és a testvér között. Mindakét 
viszony igen fontos. A legjobb egyetértésben élhetnek a testvérek 
egy kolostorban, de ha az apát oly nagy távolságban áll a rend-
tagoktól, mint jobb esetben a püspök a papjaitól, vagy rosszabb 
esetben az ezredes a katonáitól, és így az apát nem is lehet a 
testvérek lelkíatyja és vezetője, ott nem lehet szó teljes érte-
lemben vett benedeki életről!! — De a liturgia elsegít ehhez az 
ideális családi kapcsolathoz, mert a liturgia a családi életnek 

1) L. a Szent Benedek jubileumi számban, 
2) Ebben a részben főként M. Festugière értekezésére támaszkodunk: 

La liturgie catholique. (Revue de philosophie, 413, XIII. 692—885. L) Ennek 
'20. fejezete a kérdés vázlatos megoldását adja. „La liturgie dans ses rapports 
avec la spiritualité et l'ascèse bénédictins," 778-—791. 1. 

;1) Beauduin—Szunyogh: Az Egyház lelkiélete. Ph. 1922, — Guardini: 
Geist der Liturgie. Freiburg Herder. 1928. Szunyogh: Az igazi katholikus 
élet forrásánál. Ph. 1927, 



legnemesebb formája és legtökéletesebb megnyilatkozása. Sauter 
Benedek mondja:1) 

„A család fogalmához hozzátartozik a közös leszármazás, 
amelynél fogva ugyanaz a természetes életfolyamat folytatódik 
a szülőkből az utódokra. Hozzátartozik továbbá, hogy a család 
tagjaiban bizonyos közös vonások vannak és hogy egymással kö-
zös életet élnek. Mindez a legnemesebb és a legtökéletesebb mó-
don megvan az isteni officíumban. Mi Szent Benedek gyerme 
kei vagyunk ugyan lényünkben és cselekedeteinkben minden-
hol: a refektóriumban, az oktatásban, a szórakozásban, a mun-
kában, egyszóval a családban, de elsősorban a legnemesebb és 
legfönségesebb ténykedésben vagyunk az ő gyermekei: a szent 
zsolozsma és a liturgia végzésében. Itt egy és ugyanaz a lelki 
életprincipium tölt el mindnyájunkat, még pedig az istenszolgá-
lat lelke: a Szentlélek forrasztja itt egybe mindnyájunk szívét. 
Itt a „Spiritus Dei" a lelkeket mint a kis mécsfényeket egy 
lángba, a saját Isteni Lelkének lángjában olvassza össze. Az 
isteni officiumban alakul ki a családi hasonlatosság, amennyiben 
ugyanaz a szertartás a kórus minden tagjában ugyanazon hatást, 
ugyanazon mozdulatokat, ugyanazon viselkedést, ugyanazon meg-
jelenést alakítja ki. Egy családban sem lehet tehát ez a hasonla-
tosság nagyobb, mint Szent Benedek családjában, mikor az a 
kóruson a szent zsolozsma végzésére egybegyűl." 

,,Az istenszolgálatban alakul ki a legnemesebb életközös-
ség: a lelki javaknak igazi közössége. Mert mikor a testvérek 
együtt, egy szívvel-lélekkel imádkoznak, akkor egymásért is 
imádkoznak, egy mindenkiért és mindnyájan egyért, Még pedig 
úgy, hogy akinek többje van, az megosztja ezt a többiekkel és 
akinek kevesebbje van, az kap attól, akinek több adatott. Egy 
testnek tagjai ők, és egy a fe jük: Krisztus. Amit az egyik tag 
tesz, azt teszi az egész test és amit az egész test tesz, az az 
egyes tagoknak is iavára válik. Ismerjük fel tehát végre vala-
hára azokat a megbecsülhetetlen kegyelmi ajándékokat, melye-
ket a benedeki családba való bekapcsolódásunk épen az isteni 
zsolozsma által szerez rneg nekünk! Mindenki nagy lelkiismere-
tességgel és hűséggel vegyen részt, amikor csak teheti, a szent 
zsolozsmában, hogy ne holt vagy gyenge és erőtlen, hanem élő 
és erős tagja legyen Krisztus misztikus testének a farnilia hene-
dictina kebelén belül," 

Az igazi bencés családi szellem kialakításának tehát az a 
feltétele, hogy minden benedeki közösségben meglegyen a közös 
istenszolgálat, a szent zsolozsma együttes végzése." Keressétek 
először Isten országát és ezek mind megadatnak" — mondja az 
Ür, de nem tudjuk szavát a gyakorlatban elhinni, 

2. Az engedelmesség és a liturgia. Mint minden szerzetesi 

) Sauter: Colloquien über die heilige Regel. Freiburg, Herder, 1927. 
125. 1. 



életnek, úgy a benedekí életnek is nagyon lényeges eleme: az en-
gedelmesség. És az engedelmességet vizsgálva is megtaláljuk a 
belső kapcsolatot a Regula és a liturgia közt. A benedeki enge-
delmesség kialakítását elősegíti a liturgia és fordítva; a liturgia 
szebb végzését idézi elő az engedelmesség. 

A Regulában nincs ugyan meg a modern korban szokásos 
felosztás és rendszerezés az engedelmességre vonatkozóan sem. 
Legalább is nincs meg benne kifejezetten, bár bennfoglaltan min 
dent megtalálunk benne, amit a modern aszkézis tanít az enge-
delmesség fokairól, melyekben a pusztán végrehajtó külső en-
gedelmességtől a lélek belsejében való engedelmességen át az 
értelem engedelmességéig és a hősi engedelmességig juthatunk 
el, Szent Benedek az engedelmességben egyrészt nagy szociális 
értéket lát, mely a közösséget felépítő lényeges és szükséges 
erény, másrészt pedig az egyénnek a legnagyobb tökéletességét, 
mely által lesz az egyén a leghasonlóbb Mesteréhez, aki engedel-
mes volt egészen a kereszthalálig. 

Mennyiben segít tehát a liturgia végzése a benedeki enge-
delmes lelkület kialakításában? Régi tanács az, amit Szent 
Ágoston már szavakba foglalt: ,,Et sí orat psalmus, orate: et si 
gémit, gemite. Et si gratulatur, gaudete. Et si sperat, sperate. 
Et si timet, timete". ) 

Joggal kérdezhetjük tehát Festugiére-rel, hogy ha ennek a 
tanácsnak megfelelően végezzük a liturgiát, akkor ,,van-e az 
engedelmességnek egyetlen egy fokozata, egyetlen egy faj tá ja , 
egyetlen egy árnyalata, egyetlen egy indítása, melyet ne gyako-
rolnánk? Ha így mondjuk az officiumot, akkor engedelmesked-
tünk materialiter, amikor a törvénymegszabta imádság minden 
szavát elmondottuk és minden utasítását követtük; engedelmes-
kedtünk minden tagunkkal, a fejünktől kezdve az ujjakig; enge 
delmeskedtünk a „kicsiny dolgokban", amelyeknek hűséges meg-
tartásáért oly nagy jutalmat igért az Űr; engedelmeskedtünk 
szívből is, mikor a szöveg érzelmét magunkévá iparkodtunk 
tenni; engedelmeskedtünk, amikor a szórakozottság ellen küzdöt-
tünk; engedelmeskedtünk, amikor a szent szöveg értelmére ébe-
ren vigyázva figyeltünk; engedelmeskedtünk hitünkkel, szerete-
tünkkel . . . Tehát Szent Benedek Atyánk adhatott volna szabá-
lyokat az engedelmességre anélkül is, hogy a liturgiát tette volna 
meg szerzetesei lelkiségének alapjául; de amely pillanatban ezt 
megtette, abban a pillanatban az engedelmesség erényének igazi 
tanítója és harcosa lett".6) 

Egy másik nagy lelki tanítómester azt í r ja: ,,A lelkiéletnek, 
különösen pedig a benedeki lelkíéletnek lelke: az alázatos enge-
delmesség. Ezzel tökéletes szerzetes vagy, enélkíil semmi sem 
vagy, sőt bűnös, hibás vagy. — De az egész kolostori életben 

B) In psalm, XXX. Migne P. L. XXXII. 
") I. m. 286. 1. 



nincs semmi, ami az engedelmességnek oly finom és tiszta kifeje-
zést adna, mint az isteni zsolozsma. Nem szólva arról, hogy a 
tartalma is mindenütt az alázatosságról és az engedelmességről 
tanít, de a puszta elvégzése is ennek a két erénynek a kifejezése, 
úgy hogy lehetetlen a szent zsolozsmát jól végeznünk az alázatos 
engedelmesség pontos és gyengéd megtartása nélkül. A szent 
zsolozsma végzésénél érvényesül ugyanis az elv: Mindent el-
hagyni, hogy mindent megnyerjünk. A tudásvágynak, kritikának, 
egyéni ízlésnek el kell maradnia, hogy helyet adjon az egyszerű, 
alázatos hitnek. Sőt még a testtartás és a tagok mozdulatai sem 
szabadok, mert a fegyelemnek és a feltétlen engedelmességnek 
szigorú törvénye alatt állnak. Pontosan meg van állapítva, mikor 
kell leülni, mikor felállni, mikor kell az oltár felé fordulni, mikor 
szembe a kórus másik felével. Az egész szövegnek egyetlen egy 
szavát sem szabad megváltoztatni, felcserélni, lassabban vagy 
gyorsabban, korábban vagy későbben, halkabban vagy hangosab-
ban, magasabban vagy mélyebben mondani, mint a szent zso-
lozsma szabályai megkívánják!"7) Kell-e az engedelmességnek 
ennél jobb iskolája. Hiszen itt nemcsak a gyakorlás ereje, hanem 
a kegyelem támogatása is segít, hogy ez a szent erény vérünkbe 
menjen, életünk alkotó eleme legyen. 

Ezek a gondolatok azonban még csak, mint egyéni erényt 
tekintik az engedelmességet, Nézzük most meg szociális szem-
pontból is, mennyiben segíti elő a liturgia a közösségben az igazi 
benedeki szellemben való engedelmesség kialakítását? Az enge-
delmesség, mint szociális erény, magunk énjének megtagadásá-
ból és mások énjéhez való engedelmes hozzásímulásából áll. 
És mennyi alkalom van ennek a gyakorlására a zsolozsma alkal -
mával! ,,A szomszéd hibáinak és fizikai fogyatkozásaínak el-
nézése; különösen a disszonáns hangoknak kölcsönös türelmes 
elviselése, az egymásnak adott engedmények ezer apró meg-
nyilatkozása, minden tévedés megbocsátása, a külső nyugalom 
és hallgatás megtartása minden felíndultság ellenére is, a kelet-
kező izgatottságnak gyökeres kiirtása, íme ezek azok a szociális 
önmegtagadások melyeket a közös imádság követel. Szent Bene -
dek Regulája előre fel tárja a szerzetesek mindezen látszatra 
kicsinynek tűnő ; morális szenvedéseit, amelyek azonban naggyá 
nőhetnek, mert a társas életmód folyamán egyre gyarapodnak. 
Gondoljunk csak azokra a néha bizony fájdalmas leckékre, 
melyeket a családi élet. a házas élet és általában minden közös 
életmód ad mindnyájunknak a mindennapi érintkezés folyamán. 

Bizonyos, hogy a szociális erény gyakorlásának nehézsége 
egyenes arányban áll a testvérekkel való érintkezés bensőségével 
és gyakoriságával. Általában nincs veszekedés az olyan lakók 
között, akik csak a lépcsőn találkoznak. A Regulának azon helye 
ahol Szent Benedek a „botrányok tüskéjéről" beszél amelyek 

T) Sauter, i. m. 124. 1. 



„rendszerint előfordulnak", azt a gondolatot kelti, hogy jórész-
ben a liturgikus imádság szempontjából tar t ja szükségesnek az 
említett erényeket. 

A Regula a jánl ja még a személyiség külső megnyilvánulá-
sainak az eltörlését, mindenfajta „különködés" elkergetését és a 
„régiek" szokásainak, az ősök példájának követését. (7. fej. 8. 
fok.) Nyilvánvaló, hogy ezek egyúttal a liturgia következményei 
is, és hogy a liturgia győzte meg Szent Benedek Atyánkat ezek-
nek a szociális parancsoknak a fontosságáról. A liturgia valóban 
azt akarja, hogy senki ne különítse el magát és hogy senki egyéni 
„ájtatosságában" ne vegye falakkal körül magát, hogy senki a 
maga javát ne helyezze a közös jó elé. A liturgia azt akarja, 
hogy minden részvevője a másik szerint alakítsa magát és tudja 
a közös haszon érdekében egyéni tehetségeit és magábanvéve 
törvényes vágyait is feláldozni. A liturgia sugallata alatt a társai-
val való egyesülés és egyformaság keresése lesz a szerzetes 
számára az aszkétízmus alapja és kifejezetten hangsúlyozott 
alakja. És így a szerzetesek, a látszat szerint minden egyéni 
vonást nélkülöző liturgikus eszménynek megvalósítása által 
alkalmat találnak igazi egyéniségük kialakítására. 

Az engedelmesség, mint szociális erény, a testvéri szeretet 
izzó tűzhelye. Viszont ez a szeretet adja az engedelmesség 
indítóokait és ösztönzéseit. A hangok és az ajkak szerzetesi 
orcheszterét szabályozni kell; de szabályozni kell a szív és az 
érzelmek szimfóniájának szempontjából is. A kóruson miért oly 
fontos és miért oly szükséges magunknak mások alá való rende 
lése? Kétségtelenül elsősorban az „opus Dei" tökéletes, illendő 
és méltó végrehajtása miatt! De ezenkívül még azért is, mert 
minden jó szerzetesnek azon kell lennie, hogy testvéreinek lelke 
otthonosan érezze magát az Isten házában, hogy imádságukat ki-
tágítsa, hogy ájtatosságuknak tisztább, világosabb és melegebb 
éghajlatot teremtsen. 

íme ezek azok a gondolatok, amelyek — bár ismételjük, 
hogy ki nem fejezetten — de a következtetés szerint teljes bizo-
nyossággal megvoltak Szent Benedek logikájában, amikor meg-
írta azt a két fejezetet: „a testvérek egymás iránt tanúsított 
engedelmességéről" és „a jóra vezető buzgalomról, melynek a 
szerzeteseket éltetnie kell". Azok a szerzetesek, akik öreg test-
ben ifjú szívvel, „javíthatatlan" buzgósággal énekelnek és utolsó 
napjukig is énekelni fognak mennyei himnusokat. azok az öregek 
atyai érzelmekkel teli pillantást vetnek a kis novicíusokra, akik 
a lelkesedés megtanulására hozzájuk jönnek és fiús, fiatalos 
hangjukat egyesítik idősebb testvéreik férfiasabb és már a sír 
felé hajló legidősebb testvérek el-elfúló hangjával. 

Az imádságnak és a szent szertartásoknak közös végzése 
a szerzeteseknél a testvéri szeretetnek egyik fő együtthatója. 
Soha nem érezhetik a bencések magukat annyira egynek mint 
mikor a kóruson vannak, mikor hangjuk egyesül, mikor a „béke-



csók" jár közöttük sorról sorra, mikor az apátjuk körül csoporto-
sulva mindnyájan az Isten dicséretének egy és ugyanazon orgá-
numát alkotják. 

Ami pedig a benedíktínus stabilitást érinti: a liturgiát nem 
lehet másnak tekinteni, mint ezen intézmény meghatározó alap-
okának. Szent Benedeknek megvolt az oka, amiért nagyon is 
meghatározott értelemben szerzetesi ,,családot" akart teremteni 
és egész Regulája ennek a gondolatnak megvilágosítására szol-
gál. A ,,stabilitás ' a liturgia kollektív átélése és megtapaszta-
lásai számára nagyon kedvező állapotot teremt. És viszont a 
liturgia az általa táplált testvéri szeretet eszközeivel a monaszti 
kus szervezetnek egyik, — sőt azt gondoljuk; hogy bátran mond-
hatnánk — a fő kelléke.8) 

3. A szeretet és a liturgia. A bencés aszkézisnek további és 
nagyon jellemző vonása az, amelyet a modern aszkézis nyelvén 
így fejezhetünk ki: Szent Benedek Regulájának célja a tökéletes 
szeretet, melyre a prológus és a hetedik fejezet gyönyörű be-
fejező szavai mutatnak rá: ,,mikor a lelkiéletben való előhala-
dással és a hit növekedésével kitárult szívvel a szeretet kimond-
hatatlan édességével járhatjuk az Ür parancsolatainak ú t já t" 
(Prol.) és amikor ,,már nem a félelemből, hanem Krisztus szere-
tetéből, csupa jószokásból, az erényben való gyönyörködésből 
minden fáradság nélkül, mintegy természetszerűleg tesszük a jói 
és a helyest". (Reg. 7. fej.) Mily vonzóan kedves és mily békét 
sugárzó cél ez! 

Kérdés azonban, hogy ehhez a célhoz milyen úton akar min-
ket elvezetni Szent Atyánk? 

A modern aszkétikus irodalomban két út van. Az egyik 
Loyolai Szent Ignác útja, aki emberi erőnk megfeszítésével, 
magunknak kemény önnevelésével, finom lélekelemzésekkel vég-
zett részletes lelkiismeretvizsgálattal, elmélkedéssel, lelkigyakor -
lattal akar ehhez a tökéletes szeretethez elvezetni. A másik 
Szalézi Szent Ferenc útja, aki azonnal a szeretet út jára visz a 
Filoteában és a Theotimosban, csak azt kívánja, hogy ez a szere-
tet őszinte, engedelmes és nemeslelkű legyen; mert az erények 
megszerzésében számít azután ennek a szeretetnek hatalmára. 

Szent Benedek idején nem volt ez a két út ennyire külön-
választva. Sőt ahelyett, hogy szétválasztották volna az Istenhez-
jutásnak ezt a két útját, inkább egyesíteni iparkodtak. De ha ele-
mezzük, hogy mily erőkkel akar ja a Regula a lélekben lakó erő-
ket megindítani és már a kezdet kezdetén a Prológus atyai 
szavaival és szerető lelkesedésével mily indításokat akar adni, 
akkor kétségtelen, hogy az utóbbinak, a szeretet útjának adott 
előnyt,") 

8) I. m. 786—788. 1. 
0) Ezért a modern aszkétikus írók közül senki sem áll oly közel a bene-

deki szellemhez, mint Szalézi Szent Ferenc, — Blosius munkája mallett az. 



Egyébként Festugiére is csak a különbség könnyebb meg-
érthetése végett említi Szalézi Szent Ferenc szavát. A történeti 
igazság és a dolgok mélyére való hatolás a híppóí püspökhöz 
vezet el minket. Az ő lelkiségét legcsattanósabban kifejező mon-
dás, az „Ama et fac, quod vis." Szeress csak és akkor tehetsz, 
amit akarsz! Csak a szeretet vezesse minden tettedet. Szent 
Ágoston kegyelemtana kering Szent Benedek Regulájában/0) 

4, A bűnbánat és a liturgia. A lelkiéletnek fontos kérdése 
a bűnökkel szemben való állásfoglalás és a belőle fakadó bűn-
bánat szelleme. Itt is Festugiére szavaira támaszkodva mondjuk: 
,,Ha a lelkiísmeretvizsgálaton a lélek nyomoruságainak Isten 
szeme előtt való teljes , kirakodó vásárát" értjük, amelynek az 
a rendeltetése, hogy a léleknek fájdalmas tűszúrásokat okozzon 
és az imádkozásra ösztönözze: — akkor ezt mind Szent Benedek 
mind elődjei, nem győzik eleget ajánlani."11) Szent Benedek 
tehát azt akarja , hogy tanítványai járjanak állandóan Isten jelen-
létében, szokják meg, hogy kísértések idején azonnal hozzá-
meneküljenek, múlt hibáikat egyetemesen összefoglalva tartsák 
meg emlékezetükben, és ennek segítségével őrizzék meg szívük-
ben a töredelem szellemét. 

Ha most összehasonlításunk másik felét, a liturgiát nézzük, 
akkor itt is megtaláljuk a liturgikus szellem mély hatását a 
Regulára, A liturgia is arra segít, hogy önmagunkról megfeled-
kezzünk és egyedül Istené lehessünk. De Istennel szemben és az 
Ő isteni tökéletességével szemben a lélek megismeri igazán ön 
magát, megismeri nyomorúságát. Az isteni fény ragyogásában 
meglátja a maga árnyékát. 

Fontoljuk meg ugyanis, hogy mily lelkület illik az emberhez, 
mikor Isten színe előtt áll? Csak az evangéliumi vámos lelkülete: 
,.Miserere mei, Domine peccatori". Szent Benedek Atyánk ezt 
akar ja lelkünkbe ültetni: állandóan a Miserere hangulatában 
akarja tartani lelkünket, És ezt teszi a liturgia is. A bűnbánó 
Dáviddal az isteni irgalomban való rendületlen bizalom, a bűn-
bánat, és a megbocsájtó Isten iránt való szeretet szövi át a zsol 
tárokhoz hasonlóan a liturgiát is. — íme így vezet ebben a pont-
ban is a liturgia a Regulához és segít e benedeki lélek kialakítá-
sában. 

5. Isten jelenlétében való járás és a liturgia. Ennek a bene-

ő Filoteája a legjobb bevezetők egyike a bencés szellembe. V, ö. Ryelandt 
érdekes tanulmányát: La parenté et l'esprit de S, Benoit et de S. François 
de Sales. (Revue lit. et. mon, 1923.) 

10) Szent Ágoston és Szent Benedek kapcsolatára csak célzást tesz 
Festugiére és még több más író, de ezt a kérdést még senki íel nem dolgozta. 
A legbővebben tárgyalja eddig: Miért jöttél, Ph. 1927. 63—68. 1. Később 
ezeken a nyomokon továbbhaladva szándékozunk teljesebben kidolgozni ezt 
a problémát, 

«) I. m. 783. 1. 



deki léleknek még több jellemző vonását állíthatjuk össze, 
melyek mind kapcsolatban állnak a liturgiával. Ilyen például az 
Isten jelenlétében való járás is. 

A legújabb aszkétikus írók visszatértek a lelkiéletnek ehhez 
az ősi támogatójához,1 ') mert amikor ma szétvált a vallás és a 
civilizáció és lelki kataszrófák felé vezet ez a kettős út, isméi 
nagy erővel támadt fel az a vágy az élet és vallás, a természet 
és természetfeletti egyesítése után. Ez pedig csak úgy történhetik 
meg, amint a Regula mondja, hogy „visszatérünk ahhoz, akitől 
eltávoztunk" (prol.). És Szent Benedek Atyánk ismételten figyel-
meztet, hogy éljük át Isten jelenlétét. 

De hol tudhatnánk jobban átélni ezt, mint a liturgiában, 
mely mint misztérium, éppen az Isten életének és a megváltás 
nagy tényének megjelenítése. „Hisszük, hogy Isten mindenütt 
jelen van és hogy az Ür mindenkor figyelve nézi a jókat és gono-
szokat, de kiválóan és minden kételkedés nélkül kell ezt hinnünk, 
m ;kor az isteni szolgálatban részt veszünk." (Reg. 19. f.) És mit 
is tesz mást a liturgia, minthogy Istenről szól hozzánk és mi is 
vele együtt magasztaljuk az Ő műveit, hirdetjük jogait, hálát 
adunk jótéteményeiért. 

6, Lelkivezetés és a liturgia. A szeretetről fentebb mondott 
néhány szó elvezet minket egyenesen ahhoz a vezető gondolat-
hoz, mely Szent Benedek Atyánkat életében és Regulájában 
lelkesítette.I!) 

Amióta, mint ifjú a világból elmenekült és felkereste Subiaco 
magányát, (ahol valószínű a Szentírás volt a fő vagy talán az 
egyetlen könyve) Szent Benedeknek csak egy volt a vágya: Soli 
Deo piacere desíderans, hogy magát Istennek teljesen átadja. 

Amint pedig élete körülményei arra viszik, hogy a köréje 
gyülekező tanítványok életét intézményszerűen szervezze és 
számunkra Regulát írjon, az általa alapított intézménynek ezt a 
nevet ad ja : Dominici schola servitii. És ezzel (ez nagyon fontos!) 
semmi más szándéka nincsen, minthogy a világtól elkülönített 
környezetet teremtsen, melyben a bentélök törekvése egyedül 
csak az, hogy tökéletes keresztények legyenek. 

Az apát mintegy a lelkek kertésze. Egyénenként foglalkozik 
az egyes lelkekkel s eközben szolgálja az egész kertet. Munkájá-
nak célja, hogy mindenkit az Isten szolgálatában való legnagyobb 
teljesítményhez elsegítsen. 

Ebből következik, hogy a lelkívezetés, elsősorban pedig az 
aszkétikus irányítás és imádságos lelkület kialakítása is nem 
különleges utakon, hanem az Egyház szellemében történik. Néz-
zük meg tehát, mint vezet a liturgia a lelkíélet ezen utain és 

12) V. ö. Alois Mager: Wandel in der Gegenwart Gottes. (B. M. 1921. 
1—18. 1.) 

13) V. ö. de Hemptinne: Notice sur l'órdre de Saint Benoit. Maredsous.. 
(Ez az egész pont Festugière gondolatait adja.) 



milyen aszkétikus eszközöket tár elénk és akkor meglátjuk, hogy 
ebben is megegyezik egymással a Regula és a liturgia. 

Sokszor idézik a Regulának ezt a mondatát: Sic stemus ad 
psallendum, ut mens nostra concordet voci nostrae. Ez a mondat, 
önmagában véve, nincs a szövegben külön kiemelve. Egyszerűen 
befejezi a ,,de disciplina psallendi" fejezetet. De megtaláljuk 
ebben a lapidáris mondatban összesűrítve az első keresztények 
teljes szellemét. És megtaláljuk benne az igazi szerzetesek szelle-
mét is. Kezdve Thebai pusztájában levő legelső szerzetesektől 
egészen a XX-ik században élőkig. Természetesen csak az igazi, 
authentikus szerzetesekről van szó; és a körülmények, a külső 
környezet a szerzetesek egyes csoportjait tartósabban is meg-
foszthatja az authentikusságtól. 

„Sic stemus ad psallendum, ut mens nostra concordet voci 
nostrae": azt jelenti, hogy alkalmazzuk gondolatainkat, képze-
teinket, akarásainkat, óhajainkat, érzelmeinket, elhatározásain-
kat, röviden: egész benső életünket, sőt alakítsuk testtartásunkat, 
hanghordozásunkat és bizonyos fokig arckifejezéseinket is a litur-
gia helyzeteihez, szavaihoz, cselekedeteihez, énekeihez, érzel-
meihez, Aki csak egyszer is olvasta (de figyelemmel!) a zsoltá-
rokat, az evangéliumi szakaszokat, bibliai szövegeket, egyházi 
imádságokat és a liturgikus könyvekben levő rubrikákat, akinek 
csak valamelyes fogalma van a szertartások szimbolizmusáról, 
annak át kell látnia, hogy ebben a programmban van változatos-
sága erő és benső tartalom. 

Most kedvező alkalom lenne lélektani elemzés végzésére és 
részletesen leírni, hogy mennyit kell kísérletezniük a liturgikus 
életben még kezdőknek, mily erőfeszítéseket kell tennie a szóra-
kozottságtól és rossz hangulattól sújtott léleknek, hogy milyen 
a küzdelem a fellázadó spontaneitás és a ránk nehezedő feladat 
között, hogy mekkora az ide-oda ingadozás a megállapodni 
szerető képzelet és a maga út já t könyörtelenül folytató officium 
között, és végül, hogy a liturgikus lelkiéletben már gyakorlott 
léleknek mennyi tiszta, derült öröme van a liturgiában, mert 
benne a hosszú időn át gyakorolt szabadság a lelki és az alacso-
nyabb testi erők meghatározottságát egy nemes szolgasággá 
változtatta át. De hagyjuk ezt a lélekbúvároknak. 

Számunkra elég néhány formula felállítása. 
Először is a liturgiából élő és a liturgiát átélő szerzetes lel-

két az Isten szava megtöri és átalakítja. A bibliai ököl meg-
gyúrja az embert és kicsiszolja a kovát. 

Használhatunk ennél kevésbbé erős képet is és talán még 
hívebben lefesthetjük vele a „kegyelem" szelíd munkáját : az 
emberi lélek a liturgia révén lassú, de teljesen át járó hasonulás-
nak van alávetve. A liturgia érintése alatt a léleknek, ennek a 
csodás hangszernek a húrjai lépésről-lépésre, észrevétlenül 
szinte, egyre hajlékonyabbá válnak és egyre jobban összehango-



lódnak, míg végre a szent szöveg és az érzelmek tökéletes harmó-
niát alkotnak, 

A liturgiának önálló aszkétikus módszere van. Gondoljunk 
csak a lelkihaladásnak arra a klasszikus felosztására: a tisztulás 
útja, a megvilágosítás ú t ja és az egyesülés útja. Ez a hármas 
felosztás nagyon alkalmas arra, hogy beszélhessünk az egyes 
osztályok érintkezéséről és hogy meg ne feledkezzünk a követ-
kező két igazságról: 

a) Először rrrnden léleknek szüksége van arra, hogy gyakran 
érezze azt a tisztító erejű „borzongást" és hogy évenként leg-
alább egyszer megfürödjék az erkölcsi tisztulás „hideg fürdő-
jében", 

b) Másodszor, hogy az az imádság, mely tárgyánál és betű-
jénél fogva a tisztulás és megvilágosítás útján haladó léleknek 
felel meg, a tökéletes lelkek számára az egyesülő szeretet táplá-
lékává lesz. Érvényesül a régi közmondás: ,,quod recipítur, ad 
modum recípíentís recipítur". 

Az Egyház liturgiájában a lélek számára a lelki megújulás 
évi menetét nyújt ja . A liturgikus évben a megállásoknak és fel-
frissüléseknek egész sorozata van. Minden egyes megálláskor a 
lélek az összeszedettség belső munkájának van alávetve és ez 
kiváló módon alkalmas az aszkézísnek. Az ádvent liturgiája 
vágyódó és felkiáltásokban kitörő. A karácsony jellemzője a 
mérhetetlen könnyedség és vidámság; és így tovább. 

Másrészről, ha a liturgia az időszaknak megfelelően egy 
alaphangulatnak, egy uralkodó hangnak uralma alatt tar t ja is 
a lelket, azért nem lesz soha zsarnokká, A lélek megtalálja a 
liturgiában mindenkor azt a „szeretetreméltó" szabadságot, mely-
ről még szólni fogunk. 

A nagyböjt erősen és határozottan tisztító, — az ádvent 
már finomabban. A karácsony ünnepe a megvilágosítás korát 
tárja fel. Húsvét alatt a „földre hozott" természetfelettíség, az 
egyesülés teljében él az ember. 

A keresztény ókor és középkor nem tartott „lelkigyakorla-
tokat" a szónak Szent Ignác óta ismert modern értelmében, mert 
a liturgikus év aszkézisének folyamán úgyis megtették. Különö-
sen a nagyböjt volt az erkölcsi megújulás nagy korszaka a kate-
chumenek oktatásával, bűnbánati gyakorlataival, a bűnbánók 
engesztelésével, az egész keresztény hitközségnek a húsvétra 
való előkészítésével, miséinek csodálatos sorozataival, melyek 
maguk külön tanulmányt érdemelnek meg. A nagyhét alatt a 
lelkek titokzatosan meghaltak Krisztussal, hogy vele együtt fel-
támadjanak húsvét hajnalán. 

Szent Benedek, amint többé-kevésbbé mindenben, úgy ebben 
is összefoglalta és megőrizte az első keresztények hagyományait 
és Regulájában megtalálni a húsvétnak ezt a jelentőségét, 
A hagyományokat megőrző kolostorokban (mily kevés ilyen volt 
a középkor alkonyán!) a nagyböjti fegyelmet megőrizték egészen 



a XVI-ik század kezdetéig. Még a modern szerzeteseknek is meg-
vannak a nagyböjt tartama alatt a külön aszkétikus lelkigyakor-
lataik és ezeknek a gyakorlatoknak számukra nagy fontosságuk 
van és az egyhetes „magánybavonulás" szokása általános lett, 
A lelkigyakorlatok intézménye, egészben véve meglehetősen ide-
gen intézmény a zárt szerzetesek számára, azonban kiváló és 
korunkban szinte nélkülözhetetlenül szükséges a világgal érint-
kező szerzetesek, továbbá világi papok és a világban élő keresz-
tények számára. 

És miért ez a szükségszerűség? — Azért, mert ha a liturgia 
olyan módszert állít is fel, mely teljesen megfelelő és alkalmas 
arra, hogy az Egyház minden hívében kifejlessze és fenntartsa 
a rendes keresztény életet, azért igaz marad, hogy a megtérő 
bűnösöknek és a lázas vagy nagyon elfoglalt életet folytató 
keresztényeknek szükségük van, hogy kivételes módon, az ő lelki 
és aszkétikus előrehaladásuknak s állapotuknak megfelelően 
legyen másuk is, mint a liturgia. Nekik kell külön idő az erkölcsi 
felrázásra, a tanítások összefoglalására, a megállapodásokra és 
vallásos elmélkedésekre, hogy így magukra eszméljenek. 

Összefoglalva mondhatjuk, hogy ha pillanatról-pillanatra, 
óráról-órára, ünnepről-ünnepre, évszakról-évszakra a liturgikus 
naptár ütemével, lüktetésével vitetjük magunkat, akkor lelkünk 
fokozatosan egyesül Krisztus Urunk minden érzelmével és min-
den titkával. A liturgia, — mondjuk ki bátran — Krisztusivá 
alakítja, a liturgia stigmatizálja a lelket. 

7. Az öröm a liturgiában. Szent Bernát mondja: Ordo noster 
abiectio est, humilítas est, voluntaria paupertas est, obedientia, 
pax, gaudium in Spiritu". Vagyis rendünkre és reánk, mint Szent 
Benedek fiaira, jellemzők a következő vonások: önmagunk meg-
vetése és megtagadása, az alázatosság és engedelmesség, az ön-
kéntes szegénység, a béke és az öröm a Lélekben. Ezek közül 
nem szóltunk még az örömről és a békéről, amely kettő egy: 
a békéből fakadó lelki derű és az örvendező lélek békéje.33) 

De az örömnek legállandóbb és soha ki nem apadó forrását 
nyitja meg a bencés életben a liturgia. „Servite Domino in laeti-
tía", szól a zsoltáros és valóban a zsolozsma örömre hív mind-
járt a bevezetésben; „Venite exultemus Domino" és mindvégig 
azt akar ja : „Cantate Domino cantícum novum". Külön értekezést 
lehetne írni erről a tárgyról is: az öröm a liturgiában. Mennyi 
öröm van az ádventnek a teljesülésben biztos vágyakozásában; 
karácsony három misés, glóriás, gyertyafényes ünnepében; víz-
kereszt királyi megnyilatkozásában: a quadragesima lelki meg-
újulásában; a húsvét allelujás, ujjongó meggyőződésében; pün-
kösd apostoli nekibuzdulásában és vértanúi elszántságában. 

14) Szent Benedek Atyánk tiszteletére írt legelső könyvemnek azért 
adtam ezt a címet: Béke és öröm, mert gyümölcseiről ismerjük meg a fát és. 
Szent Benedek Atyánk fájának ez a legnemesebb gyümölcse. 



Mennyi öröm forrása egyetlen szentmise mélységes misztériumá-
val, az Istennek köztünk való megjelenésével, az embernek 
Istenbe való beleolvadásával, ezzel a kettős szentséges cseréjé-
vel, Vagy a szentségekben, amikor tudatára jövünk a keresztségi 
kegyelem életdöntő hatására, vagy mikor az életre megerősít a 
bérmálás, a bűnből kiemelve az Isten fiúság tudatát ú j ra meg-
adja a penítencia, az Űr testével táplál az Eucharísztía, élet-
pályánkon a nagy választást megáldja vagy a házasság vagy az 
ordo szentsége, és utolsó utunkra megerősít a betegek kenete. 
Vagy nem az esztétikai örömök áradatát ad ja a templom, a ké-
pek a szobrok, a tömjénfüst, és orgonazúgás, harangszó és 
gyertyavilág és mind, mind, ami a liturgiában körülvesz minket. 
A liturgiában eltűnik a föld és megnyílik az ég és a mennyország 
örömeit élvezhetjük már itt a földön. És csoda-e, hogy így a 
benedeki élet is éppen a liturgia által úgy tele van örömmel, 
mert tele van szépséggel. 

A liturgia megtart ja a bencésben az érzelmek frissességét 
és a szív fiatalságát. Nincs semmi jobban megalapozva, mint a 
liturgiából élő pap lelkíélete, így megkapja belőle a lélek a lelki 
megújulás örömét. A liturgia által a szentek meghitt barátaink 
lettek, akiket ú j ra látnunk oly jóleső érzés és akikre rábízzuk 
magunkat, mert barátságuk biztosít a jóban való előmenetelben 
és iparkodásunkat segíti valóraválni egyrészt imádságuk, más-
részt támogatásuk által, 

A liturgiában a költészetnek kettős forrását találja meg a 
szerzetes, Festugíére szerint.14) Először Krisztus Urunk miszté-
riumának (elsősorban megtestesülés és megváltás misztériumá-
nak) és az egész természetfeletti rendnek költészetét. Azután az 
Isten fényében látott természet és történelem költészetét: ,,Coeli 
enarrant glóriám Dei", Newmann magának Szent Benedeknek is 
jellemző vonásául a költészetet tulajdonítja és mint a fiatal Egy-
ház örömét kifejező költőt magasztalja.1 ' ') És vájjon valóban nem 
a művészlélek nyilatkozik meg Montecassíno megválasztásában. 
Benedictus montes amabat! A benedeki kolostorok világa, (és 
most teljesen benedeki szellemben élő kolostorokra gondolok!) 
nem ezzel a szépségével ragadja meg a művészleikeket, egy 
Huysmans, egy Jörgensen, egy Verkade lelkét? És mind e köl-
tészet és szépséges művészet a liturgiából és liturgiáért van és 
így a liturgia lelke: az Eucharísztía köré sorakoz'k. 

A benedeki élet báját a liturgia adja meg és ez a báj magá-
hoz vonzotta még a barbárok szívét is. Egy régi legenda naiv 
verselése rámutat erre a bájra. Egy éjjel Canut király f lot tája 
Ely szigete mellett hajózott el, Hirtelen felhangzott az éjszaká-
ban a szerzetesek éneke. Mindnyájukat elragadta ennek az ének-

15) I. m. 790. 1. 
16) John Henry Newman: Der hl. Benedikt, seine Mission und seine 

Schulen, Mainz, Grünewald — 1926, 



nek a szépsége. A király parancsára a parthoz közelednek s a 
vezér és a katonák mind figyeltek az ének szavára, 

„Dulce cantaverunt monachi in Ely, 
Dum Canutus rex navigaret prope ibi: 
„Nunc milites, navigate propius ad terram 
Et simul audiamus monachorum harmoniam." 

„Ne mondja senki — folytat ja egy kritikus —, hogy ezt a 
legendát egy ely-i szerzetes írta. Azért ép oly tanulságos marad, 
íme tehát jó néhány századdal Huysmans előtt, a benediktinu-
sok már nagyon is tudatában vannak a maguk elbájoló hatalmá-
nak. Ismerték ezt az örömöt, melyet nagyszerű templomaikban 
a zsolozsmák adnak a legegyszerűbb lelkeknek. Ismerték apátsá-
gaik harmonikus és békítő hatását. Dulce canteverunt. . ,"11') 

8. A fegyelmezett viselkedés és a liturgia. A bencés külső 
megjelenésében meg kell lennie a „gravitas"-nak, a nemes komoly 
ságnak, A Regula parancsa is ennek kialakítását célozza. A ben-
césnek „az ístenszolgálat alatt, a kóruson, a kolostorban, a kert-
ben, az úton, a mezőn, vagy bárhol ül, jár vagy áll, fegyelmezett-
ségét nemcsak szívében, hanem külső magatartásával is meg kell 
mutatnia". (Reg. 7. fej. 12. fok.) „Beszédében szendén, nevetés 
nélkül, alázatosan, keveset és okosat kell szólnia és sohasem 
szabad lármásnak lennie." (Reg. 7. fej. 11. fok.) „Nem hajolhat 
könnyen és készségesen a harsogó nevetésre." (Reg. 7. fej. 10. fok.) 
„Az udvariasságra mindig ügyel. Ha mással nem is tud, legalább 
jó szóval áll testvérei segítségére." (Reg. 31. fej.) „Senki a mási-
kat puszta nevén ne szólítsa, hanem az öregebbek a fiatalabba-
kat testvéreknek szólítsák, a fiatalabbak pedig az öregebbeket 
atyáknak." (Reg. 63. fej.) , Ha öregebb megy el, a fiatalabb kel-
jen fel és adjon helyet a leülésre és a fiatalabb ne is merjen 
leülni, míg az öregebbik ezt meg nem hagyja." (U. o.) Még a 
ruhára is gondja van Szent Atyánknak, hogy ez a fegyelmezett-
ségből fakadó úri vonás a külsőn is meglássék, azért meghagyja, 
„hogy azok a testvérekre jól szabottak legyenek"; „ha valakinek 
már kopott lenne a ruhája, kapjon úja t és a kissé használtat 
ad ják a szegényeknek"; sőt ha valakinek a kolostoron kívül van 
dolga, „kapjon az otthon viseltnél valamivel jobbat". 

De az igazi arisztokratikus vonást és gravitást, méltóságot 
mégsem ezeknek a szabályoknak a megtartása adja a bencésnek, 
mert ezeket félremagyarázhatják és gyakorlatban úrhatnámsággá 
tehetik. Hanem a Regula mellé odajárul a liturgia, a vallásosság 
erényének gyakorlása, a szent cselekedetek méltósága, a kórusi 
élet felséges ritmusa, a hieratikus viselkedés megszokása és ezzel 
a külsőségessé válható fínomkodást á t j á r j a lelkiséggel, megszen-
teli és örökértékűvé teszi. Egy szellemes író szerint17) a jezsui-

!7) Bremond: Ls charme bénédictin. (Bulletin de la Semaine. 1909.) 
18) Thaddäus Soiron. Die franciskanische Frömmigkeit. Vita Seraphica. 
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ták militaristák, a franciskánusok demokraták, és a bencések 
arisztokraták, — mert Szent Ignác fiai Krisztusban a vezért lát-
ják, akinek seregében kell harcolniok Isten országáért; a feren-
cesek a szenvedő Krisztusnak szenvedő társai akarnak lenni; 
a bencések pedig a mennyei trónján ülő Krisztus király udvar-
tartását alkotják és a liturgiában szolgálnak a századok örök 
királyának. 

9. A bencés történet és a liturgia. Ennek a kérdésnek a tel-
jes kifejtése magábanvéve is hatalmas tanulmány lenne. Itt csak 
azt az állításunkat szeretnénk megerősíteni, amely az egész érte-
kezésnek is alapgondolata, hogy a liturgia és bencés szellem a 
legszorosabb kapcsolatban vannak és ezért a liturgia átélése 
hathatósan segít napjainkban az igazi benedeki lelkiség kialakí-
tásában. Evégett Festugiérrel a középkor négy nagy bencés apá-
cájára mutatunk rá és az ő példájukból szeretnénk megbizonyí-
tani, mint lehet a liturgia segítségével az igazi bencés szellemet 
magunkban kialakítanunk. Nézzük meg tehát ezt a négy nagy 
szentünket: Szent Hildegardot (1098—1179), Schönaui Erzsébe-
tet (1129—1165), Szent Mechtildet (1241—1298) és Nagy Szent 
Gertrudot (1256—1302). 

Azt meg se kísérelhetjük, hogy csak egy kis fogalmat nyújt-
hassunk arról a hatásról, melyet korára gyakorolt Szent Hilde-
gard, a próféta, a ,.Rajna-menti Szibilla", aki magát nyomorult 
asszonyfélének nevezte, ,,ego paupercula feminea- forma", — 
akit örökös és kegyetlen szenvedések és bajok gyötörtek, de 
e mellett tekintete áthatott a felhőkön és olvasott a jövőben, 
értelme magábanfoglalta kortársainak minden tudományát, sza-
vai szétsugároztak minden országból magánya felé igyekező 
híveire; — akinek apostoli utazásai felrázták a császári feudális 
és szimoníákus Németországot, — kinek jövendölései nem egy-
szer még életében teljesedtek, — akinek hercegek, prelátusok, 
császárok, pápák, és szentek kérték a tanácsát, keresték vigasz-
talását, dicsérték tollát. Szerintünk nincs még egy nő, akinek 
vele egyenlő tekintélye lett volna, több theologiai mélységet 
tanúsított volna és lediktált írásaiban a lángésznek hasonló jeleit 
adta volna. 

De minket most csak a lelkiélete érdekel és az, hogy mily 
szerepe volt ebben a liturgiának. Tehát mit mondanak erről 
okmányaink? 

Elsősorban tudnunk kell, hogy Szent Hildegard a szent 
énekekben növekedett fel, hogy a liturgia volt a nevelője, hogy 
az tartotta m'ndennapi táplálékával, hogy szerette a korális éne-
ket, hogy iparkodott a zsoltározás közös végzésében a buzgósá-
got ápolni és hogy maga is élvezettel egyesült az Egyház és a 
szentek tiszteletére a himnusok, canticumok. antífonák és a ,,can-
tus planus" dallamaihoz, Végül minden írása tanúbizonyságot 
tesz a Szentírás gazdag ismeretéről és prófétai ihletével kiváló 
módon tudott világosságot vetni az isteni szavakra. 



De ő maga is igyekszik erre a kérdésre feleletet adni. Köny-
vének (Scivias) egyik víziójában (Lib. II. vizió VI.) megismerhet-
jük, hogy mily fölséges képe volt Hildegardnak a szentmise theo-
lógiájáról, És jóllehet ez az említett theológiai kifejtés ímperso-
nális jellegű, mégis a szentet mintegy tetten érjük, amint a 
keresztény élet forrásából merít. Csodálatát kifejező szavakkal 
beszél a felajánlás és átváltozás rítusáról, a Sanctus és az Agnus 
Dei énekléséről, a praefatío és a canon imádságáról, a miszté-
rium természetéről, a szentáldozás iránt való tiszteletről, a pap-
ság méltóságáról és a papok szentségéről. 

Szent Hildegard tehát, aki egyformán rendkívüli volt, mint 
theológus, mint misztikus, mint látnók, mint cselekvő asszony, 
lelkíélete révén az igazi tradíciónak megfelelő igazi bencés volt: 
mindig a breviáriumból és az egész konvent által közösen éne-
kelt miséből élt. 

Lehetséges azonban, hogy kíváncsiságunk, mely egyszerre 
jámbor is és tudományos is, nem elégedik meg a ,,rajnai Szíbil-
láról" szóló adatokkal. Nála ugyanis nem követhetjük napról-
napra vagy legalább is hétről-hétre a liturgikus év fonalát és 
következésképpen nem tudjuk megfigyelni Szent Hildegard lelki-
életének „liturgikus menetét". Ebben a tekintetben sokkal job-
ban kielégítenek Szent Erzsébet, Mechtild és Gertrud, mert az ő 
lelkiéletük részletes chronologiáját is bírjuk. E három személy 
mindegyike megérdemli a külön-külön részletes leírást, de mi 
összefoglalva tárgyaljuk. 

Benső életük leírásában Szent Gertrud és Mechtild nem 
pontosak és nem naplószerűek, de mindketten el tudnak bájuk-
kal ragadni. Szent Gertrud és Mechtild is bátran járnak a biza-
lom útján és fel tárják szívük titkos kincsét, melyet Hildegard 
és Erzsébet féltettek, Gertrud és Mechtild egyszerű szerzetesnők 
voltak, nem apátnők, nem volt oly fényes szerepük, mint Erzsé-
betnek, de különösen Hildegardnak. Misztikus lelkíéletük meg-
nyilatkozásai sokkal diszkrétebbek, (de talán éppen ezért köze-
lebb állnak hozzánk, mindennapi emberekhez). Szenvedéseikben, 
melyektől a Gondviselés egyáltalában nem kímélte meg őket, 
nincs meg két elődjük tragikus nagysága. Mindennapos körülmé-
nyek között éltek a kolostor tiszta egyformaságában, szemüket 
jobban lesütötték és megmaradtak az emberi látókör oltalmában, 
sőt tekintetük egyre félénkebb lesz, minél jobban belemerülnek 
az isteni titkokba. Jellemző vonásuk nem a jövendölésekben van, 
sem a nagyszerű cselekedetekben: egész valójuk teljes kifejezé-
sét egyszersmíndenkorra megtalálták az Ür Jézus iránt való 
gyengédségben. Szent Erzsébetben még volt valami a sasból; 
Gertrud és Mechtild mindig csak galambok voltak. De ne feled-
jük el, hogy ezek a galambok azért nem féltek a szédüléstől s 
gyakran nagyon magasan szárnyaltak, fent a tiszta légben keres-
ték ártatlan szemük elragadtatását és ízlelték szerető szívük 
gyönyörűségeit ! 



Az Ür Jézus állandóan megjelent nekik és a családias szere-
tetnek valami kimondhatatlan leereszkedésében részesítette őket. 
Igaz, hogy utánuk még négy évszázad múlt el, amig Paray le 
Monial apácája, Alacoque Szent Margit megkapta a Szent Szív 
ígéreteinek kincseit és a küldetést, hogy az egész Egyházban el-
terjessze Krisztus embersége iránt való tisztelet új alakját . 
De Alacoque Szent Margitnak adott egyetlen egy szava, egyet-
len egy közlése sem multa felül bensőségben és gyöngédségben 
a két bencés apáca iránt való bizalmát. Mondhatjuk, hogy a 
XIII-ik század harmadik negyedében a ,,Cantícum canticorum" 
allegóriái realizálódtak a helftai kolostorban. 

Ami pedig Jézus Szíve ájtatosságának történetét illeti, ebben 
Szent Gertrudnak is volt közvetlen elődje, egy másik bencés 
apáca, Luitgard (1182—1246), akinek itt csak egy mondásáról 
emlékezünk meg, mert a liturgia és a lelkíélet szempontjából 
érdekel, Luitgard különös kegyelemként azt kérte az Ürtól, hogy 
,,jobban értse a psalteríumot és így nagyobb áhítata legyen", 

Schőnaui Szent Erzsébetnek és a helftai két testvérnek írá-
saiban megegyező közös vonásokból összeállíthatjuk pontokba 
szedve a liturgikus lelkiélet egész programmját. 

a) Mind a hárman a legnagyobb tisztelettel viseltettek a 
zsoltárok, a Szentírás és a liturgikus irodalom iránt. Ez utóbbi-
ban különösen Szent Gertrud tűnik ki. 

b) A legnagyobb intenzitással átélték Krisztus titkait az 
egyházi év folyamán, kiváltképpen Szent Gertrud és Mechtild. 

c) Mmden egyes nap szentjével nehezen leírható élénk kap-
csolatot tartottak, — ebben Szent Gertrud látszik leghűségesebb-
nek, A nap ünnepelt szentjét majd ragyogó hatalmában szemlél-
ték, majd mint Isten barátságának kegyelmében élőt. Ez adott 
ezeknek a kolostorba zárt szüzeknek életébe elragadó változa-
tosságot. 

d) A liturgia szavai gyújtották Istennel való belső társalgá-
suknak szívük szárnyalásának majdnem minden táplálékát. 
A liturgia egy-egy szava, kifejezése, verse, szakasza, gondolata, 
árnyalata, mozdulata, körülménye világította meg értelmüket, 
melegítette fel szívüket, és szolgált víziók kiinduló pontjául. 
A liturgia ily módon második természetükké lett. Kimerítették 
teljesen a napi liturgiában lévő érzelmeket és teljesen magukévá 
tették, 

e) Különösen meglepő az az összeszedettség, amellyel a 
liturgikus imádságra készültek, a figyelem, amellyel végezték és 
az aktuális szándék amely által a liturgiával egyesültek, 

f ) Erkölcsi szempontból a liturgiából merítették a legprakti-
kusabb indításokat és segítségeket a mindennapi megpróbáltatá-
sok elviselésére és a testvéri szeretet gyakorlására. 

g) Szociális szempontból a liturgia, az Anyaszentegyház 
imádsága növelte bennük az egyházi társadalomhoz való lángoló 
ragaszkodást. 



h) „Keresztény" szempontból (ez a szó „christianus" érte-
lemben használva, talán legjobban kifejezi gondolatunkat) a 
liturgia oly hatással volt rájuk, mint a Krisztushoz való hasonu-
lás, a „christianus'-sá válás leghatalmasabb erőforrása. A litur-
gia stigmatizálta lelküket: ,,hoc sentite in vobis, quod et in 
Christo Jesu". 

Ezen nagy szentjeink példáján kívül még egy tény bizo-
nyítja a liturgia és az igazi bencés szellem közti kapcsolat meg-
lételét és szükségességét. Ez a tény az, hogy Szent Benedek 
rendjének a XlX-ik század közepe óta látható hatalmas emelke-
dése kapcsolatban van a solesmesi bencés kongregáció alapító-
jának, Dom Guéranger és a beuroni kongregáció két alapítójá-
nak, Wolter Maurus és Piacidusnak működésével. És ők is a 
liturgia apostolai voltak. Általában a liturgikus felébredést Gué-
ranger 16 kötetes „L'année liturgíque"-je indította meg és a litur-
gikus apostolság ma is egybeforrt a bencések nevével. Solesmes, 
Beuron, Maredsous, Maria-Laach országokra szétáradó liturgi-
kus központokká lettek és éppen gyönyörűséges szép liturgikus 
életükkel alakították ki jobban a bencés élet eszményképét is. 
Ezért lettek rendünk szellemi vezetőivé és ezzel vonzzák maguk-
hoz az embereket. 

Még lehetne a Regula és a liturgia közti belső, lényegbeli 
és lelki kapcsolatokat tovább elemezni. A legfontosabbakat, ha 
vázlatosan is, de elmondottuk. Befejezésül pedig a legmélyebb 
kérdésre szeretnék rámutatni, amelynek megoldását most pró-
bálgatják marialaachí bencések, de még sok a tisztázandó részlet. 

A liturgia és a Regula is egy léleknek: az apostoli egyház 
őskeresztény szellemének a terméke. Ez az őskeresztény szellem 
pedig teljesen más, nrnt az utóbbi idők szelleme. És mi, akik 
korunk szellemét akarva — nem akarva, magunkba szívtuk, 
lassú újranevelésre, ,,lente reéducation"-ra szorulunk, ha akár a 
liturgia lelkiségét, akár a benedeki világnézetet akarjuk magun-
kévá tenni. Elsősorban meg kell tanulnunk ú j ra az első kereszté-
nyek hitével nézni és meglátni a misztériumot a liturgiában. Mert 
mind a bencés, mind az őskeresztény lelkület valóban a miszté-
rium-kúltusz lelkülete.18) Ebben az „opus operatum" gondolata, 
tehát a szakramentális gondolat uralkodott az ,,opus operantis", 
tehát az etikus gondolat felett. Másszóval jobban hittek és erő 
sebben bíztak a liturgia objektív kegyelemközlő és lelket átala-
kító erejében és ennélfogva többet is építettek erre, m'nt az 
emberi erőfeszítés érdemszerző voltában és önnevelés ereiében, 
A „gratia Dei sum id, quod sum" jobban bele volt lelkükbe 
gyökerezve és életükben működő, lüktető elv volt. 

lft) V. ö. Ildefons Herwegen: Kirche und Seele. (Die Seelenhaltung des 
Mysterienkultes und ihr Wandel im Mittelalter.) Münster in W. Aschen-
dorff. 1926. — Továbbá: Mysterium. Gesammelte Arbeiten Laacher Mönchen. 
Münster in W. Aschendorff. 1926. 



Erre van szükségünk nekünk, Szent Benedek gyermekeinek. 
Az előző tanulmányunkban ugyanis azt akartuk bebizonyítani, 
hogy a liturgia mily jelentős helyet foglal el a Regulában. És már 
ebből is azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Szent Atyánk 
példájára: operi Dei nihil praeponatur, első kötelességünk, hogy 
a benedeki liturgikus életnek a felemelésén dolgozzunk. Ezt 
kívánja tőlünk általában a bencés voltunk, de azután a magyar 
bencés voltunk is, mert a visszaállító oklevél ezt első kötelessé-
günkké tette. 

Ebben pedig arra mutattunk rá, hogy mily szoros benső, 
lelki kapcsolat van a liturgia és a Regula között, és lássuk át 
ebből, hogy az igazi benedeki lelki vonásokat akkor tudjuk ki-
alakítani magunkban, ha belemerülünk a liturgia lelki világába 
és annak szellemét iparkodunk átélni és sajátunkká tenni. Mert 
ismételjük: ezek az elméleti megfontolások és a tizennégy év-
százados történelem bizonyítja, hogy az imádságos élettel áll és 
virágzik minden rend. de elsősorban a liturgikus imádságos élet-
tel áll és virágz;k Szent Benedek rendje. íme: ebben rejlik 
szebb jövőnk helyes célk'tűzése! 

Dr. Szunyogh Xav. Ferenc. 

A legnagyobb szentek Isten szemében rendesen a legcsekélyebbek 
maguk szemében. Kempis: Krisztus követése. 

A legnagyobb igazsúgok — a legegyszerűbbek. Tolsztoj. 

Nem az a tonlos, hogy milyen helyet töltünk be, hanem az irány, 
amelyben előre megyünk. Holmes. 

Bizalom nélkül imádkozni annyi, mint a jó Istennek írt levelet fel nem 
adni, azt gondolván. hogy úgysem kapunk rá feleletet. Adiren Sylvain. 

Többet ér lépésben menni a biztos, mint vágtatva a bizonytalan felé, 
Palau, 



A PROTESTÁNS EGYHÁZAK CENZÚRÁJA. 
1. Bevezetés. Általános protestáns cenzúra. 

Erre vonatkozólag a protestáns Ballagi Géza ezeket í r ja : A 
protestánsok — ami igen természetes — nem bízhatták sorsukat 
a velük ellenséges viszonyban álló (kath.) fejedelem önkényére, 
hanem a cenzúra életbeléptetésével önmaguk gondoskodtak saját 
védelmükről, Különös jelenség, hogy ép ez az egyház, melynek 
sarkelve az egyéni szabadság, s amely ennek az elvnek akár a 
koronás, akár a tiarás fejedelem által való korlátozása ellen 
mindenkor fennen és erélyesen tiltakozott, hogy ez az egyház a 
saját érdekében nem tűrte a szabad véleménynyilvánítást. Ez a 
tény paradoxonnak látszik első pillanatra, holott megszűnt az 
lenni, ha elgondoljuk, hogy a protestáns egyház akkor, mikor 
még sokkal fiatalabb és fejletlenebb volt, semhogy a legcseké-
lyebb ellenséges támadás is befolyással, még pedig káros be-
folyással ne lett volna a jövendő fejlődésére, mindent kénytelen 
volt megragadni, amivel lételét biztosítani vélte és így a római 
kúria találmányát, a cenzúrát is elfogadta csupán azért, mert ez 
által hitte elejét vehetni a saját kebeléből származható ellensé-
ges támadásoknak.1) 

Hát ez nagyon szépen van mondva, de vannak rá megjegy-
zéseim. Az a kath, fejedelem nem önkénykedni akart a protes-
tánsokkal szemben, hanem az addigi törvényes birtoklásban levő 
kath. egyház ellen fellázadó, az országos békét és egyetértést 
zavaró protestánsokkal szemben csak fejedelmi jogait és köteles-
ségeit akarta gyakorolni, semmi egyebet. Különben is korábbi 
országos törvények meghagyták neki a kath, egyház védelmét, 
az eretnekségek kiküszöbölését és I. Ferdinánd alatt is hoztak 
az országgyűlések hasonló törvényeket. Pl. 1542-ben a beszterce-
bányai, 1544-ben a nagyszombati és 1548-ban a pozsonyi ország-
gyűlésen. Továbbá a protestánsoknak legcsekélyebb kifogásuk 
sem volt saját protestáns fejedelmeiknek cenzúrája ellen, bár ez 
semmiben sem volt enyhébb a kath, fejedelmek cenzúrájánál, sőt 
ők maguk sürgették fejedelmeiknél a legszigorúbb cenzúrát. A 
cenzúra továbbá nem a római kúria találmánya, hanem a régi 
pogány görögök és rómaiak is gyakorolták már és az egyházban 
sem a római kúria kezdte, hanem utasításai nélkül is gyakorol 
ták az egyes egyházak az első századokban, A protestánsok közt 
pedig már maga Luther, Zwingli és Kálvin is a legszigorúbban 
gyakorolták ellenfeleikkel szemben és később, amidőn a protes-
táns egyház már nem volt fiatalnak és fejletlennek mondható, 
hanem teljesen kialakult és megszilárdult, akkor gyakorolták 
csak igazán állandóan és intézményszerűen, 

Midőn a Lutherhez ragaszkodó wittenbergi diákok 1518 ele-

Ballagi: A politikai irodalom Magyarországban, 11, 1. 



jén Tetzelnek tételeit nyilvánosan elégették, Luther márc. 21.-én 
kelt levelében úgy fogja fel a dolgot, hogy ezt iránta való szere-
tetből tették. Midőn azonban emiatt később támadások érték őt, 
két iratban tagadta, hogy tudott volna a tervről "és nagyon 
csodálkozott, hogy róla mint theológusról és szerzetesről ilyesmit 
tételeznek föl az emberek. 

Nemsokára ő maga is ugyanazt cselekedte. Miután X. Leó 
pápa kiközösítette, 1520. dec. 10.-én a pápai bullát, a Corpus 
iuris canonicit és néhány más munkát máglyán elégette és utóbb 
külön iratban kelt eljárásának védelmére. 

Midőn a kath. papok gyónóikat a lutheri iratok olvasásától 
óvták, 1521-ikí iratában inti híveit, hogy inkább mindent elhagy-
janak, mint az ő iratainak olvasását és a pápai iratokat semmi-
sítsék meg.") Ekkor még a világi felsőbbség iránt való engedel-
mességre bíztatta híveit, ha a rossz iratokat megtiltják; de mi-
dőn a kath. fejedelmek az ő új-szövetségi fordítását is megtiltot-
ták, a zsarnokok iránt való engedetlenségre biztatta. — Néhány 
év múlva értésére esett, hogy Emser Jeromos Rostockban kath, 
fordítást készül kiadni és ekkor a mecklenburgi herceghez for-
dult, hogy ezt akadályozza meg és a szász választófejedelem 
tanácsosainál kieszközölte, hogy óhaját támogassák. 

1536. ápr. 1.-én Erasmusnak iratait kárhoztatta, majd pe-
dig híveinek szigorúan megtiltotta az iratok olvasását. — Külön-
ben már sokkal korábban cenzúrát gyakorolt magán a Szentírá-
son és Szt. Jakab levelét apokrifnek mondta, kiküszöbölte, ol-
vasását megtiltotta, helyébe pedig a ,,sola fides"-t iktatta be. 

Erasmus irataihoz hasonlóan bánt el Lemníus Simonnak, 
Melanchthon védencének és tanítványának epígrammáival, me-
lyeket 1538.-ban kiadott. Maga Melanchthon egyetemi rektor, 
Luther parancsára kénytelen volt Lemniust elítélní és az egye-
temről kizárni. Luther pedig a templomok a j t a já ra pamphletet 
függesztetett ki Lemníus iratai ellen. 

De már sokkal előbb is, 1525-ben Szászországban a cenzúrát 
hívta segítségül Karlstadt iratai ellen. 

A szászországi 1528. évi templomlátogatási rendtartás már 
szigorúan meghagyja a veszélyes könyvek nyomtatásának, meg-
vételének és árusításának meggátlását; tehát az előzetes cen-
zúrát is elég hamar életbe léptették. Ugyanabban az évben 
Luther és Melanchthon a szász választófejedelemtől szigorú pa-
rancsot eszközöltek ki. amely szerint a szakramentáriusok, újra-
keresztelők és Luthertől eltérő egyéb szekták könyveit és iratait 
az országban sem venni, sem eladni, sem olvasni nem szabad 
élet és jószágvesztés terhe alatt. 

1545-ben Luther, Melanchthon és Frigyes szász herceg bo-

-) Mit szól mindezekhez az erdélyi Teutsch püspök, aki oly megvetőleg 
nyilatkozik a kath. egyházról azért, mivel ,,ilyen eszközökhöz" nyúlt, t. i. a 
Brassóban és Szebenhen elterjedt lutheri iratokat elkobozta és elégette? 



szankodva utasították el a zürichi theológusoknak kérelmét, hogy 
irataikat Szászországban szabadon lehessen terjeszteni. 

Egyébiránt Zwingli, aki szintén a kérelmezők közt volt, tel-
jesen Luther mintájára járt el és már 1523-ban három más 
zürichivel együtt a városi tanács megbízásából gyakorolta a 
cenzúrát, 

Helyesen mondja Staphylus: ,,Midőn Luther írogatni kez-
dett, azt mondták, hogy ellenkezik a keresztény szabadsággal, 
ha a keresztény népnek nem engedtetik meg, hogy mindenféle 
könyvet olvasson. Most azonban, mivel maguktól a lutheránu-
soktól is sokan elpártolnak, megismétlik a régi egyháznak szo-
kását, megtiltják ellenfeleik, az elpártolok és társaik könyveinek 
árusítását és olvasását és ahol elég hatalmuk van, elűzik azo-
kat a prédikátorokat, akik nem tartanak velük." ') 

Kálvin pedig Genfben való első tartózkodásakor elvétette 
a katholíkusoktól imádságos és énekes könyveiket és a kátékat 
és azt követelte, hogy csakis az ő kátéja legyen használatban. 
Valóságos inquisitiót szervezett Genfben, amely mindenütt ház-
kutatást tartott és a pápista könyveknek eltitkolását szigorúan 
megbüntette. A népnek rçszt kellett vennie a consistóríumtól 
megtiltott minden könyv üldözésében és aki csak kmyitni is 
mert ilyen könyvet, börtönnel lakolt, vagy pénzbírsággal, vagy 
megvetés nyilvánításakor halállal. 

1539-ben Genfben az előzetes cenzúrát is életbe léptették, 
1556-ban és 1560-ban megújították és teljes szigorúsággal gya-
korolták. 

Mivel Servet Mihály Franciaországban eretnek könyvet 
adott ki, azért Kálvin, aki maga is a katholikus egyháztól pár-
tolt el és mást tanított, Svájcban elfogatta és kivégeztette. Eljá-
rásának védelmére 1554.-ben könyvet adott ki, melyben a szász 
protestantizmust hasonló eljárásra akarta rábírni. És midőn Cas-
tellio és Laelius Socinus még ugyanabban az évben Baselben név-
telenül elleniratokat adtak ki, Kálvin azonnal felszólította a ba-
seli papságot, hogy indítsanak vizsgálatot és büntessék meg a 
szerzőket. 

M ;dőn Kálvinnak utolsó éveiben a francia tudós, Jean Bap-
tiste Morelly könyvet írt, mely Kálvin rendszerével ellenkezett, 
a genfi consistóríum és tanács elítélte az „ártalmas és veszedel-
mes" könyvet, sőt példaadás végett elégettette, megtiltotta adá-
sát-vevését, olvasását és szigorú büntetés terhe alatt meghagyta 
1563 szeptember 26-án, hogy minden példány 2i óra alatt be-
szolgáltatandó, vagy tulajdonosa feljelentendő.4) 

Legyen ennyi is elég az első reformátorok eljárásának jel-
lemzésére. M'nd az előzetes cenzúra, mmd az utólagos tilalom, 

!) Hilgers Der Index der verbotenen Bücher. Freiburg. Herder, 1904. 
280. s kk. 11. 

4) Hilgers i. m. 268. s kk. 11. 



elkobzás, megsemmisítés és egyéb szigorú büntetések már ekkor 
is szerepeltek. 

Azért helyesen mondja Pokoly: ,,A XVI. és XVII. század 
története eléggé világosan bizonyítja,, hogy a hatalomra jutott 
protestantizmus a római katholicizmussal, egyik protestáns fe-
lekezet a másikkal szemben m ndíg a k'zárólagosság álláspont-
jára helyezkedett, ha tisztán vallási kérdésekről volt szó. Az 
összes protestáns fejedelmek ellenszegültek az (erdélyi) róm, 
kath, püspökség visszaállításának és a jezsuita szerzetes rend 
behozatala elé nehéz akadályokat gördítettek. Az első századok 
protestantizmusa általában véve nem volt eléggé türelmes."5) 

Más helyen azt mondja Pokoly: ,,Már maga az un'tárízmus 
mint vallásos irányzat is ingerelte őket (t. í. I. Rákóczi Györgyöt 
és papjait), mert az unitáriusok a reformátusokból váltak ki, te-
hát visszatérítésük szent kötelességnek tűnt fel". — Ez legalább 
őszinte beszéd, de kérdem, vájjon miben különbözik ez a kath. 
egyház felfogásától és eljárásától? Az összes protestánsok a 
katholikus egyházból váltak ki és visszatérítésüket az egyház 
szent kötelességének ismeri és vallja, 

Lássuk ezek után a magyar protestánsok cenzúráját rész-
letesen, 

2. A magyar cenzúra kezdete. 

Az 1545, évi medgyesi zsinat egyebek közt úgy határozott, 
hogy az ágostai hitvallás a hitszónokok és a hitvallás zsinórmér-
tékéül veendő, amely szerint, mivel Isten igéjéből van véve, min-
den más iratot meg kell bírálni és hozzá alkalmazni, amennyi-
ben templomainkban helyeslendő és elfogadandó,0) 

Ez tehát valóságos előzetes cenzúra, Az erdélyi evangéliku-
sok eszerint már 1545-ben szükségesnek látták védelmül, hogy 
minden megjelenendő theológiai munka előzetesen megbiráltas-
sék és az ágostai, vagyis augsburgi hitvalláshoz szabassék. Ha-
mar rájöttek tehát, hogy ha teljesen szabad véleménynyilvání-
tást tűrnek meg; akkor a kinyilatkoztatás tartalma egyre jobban 
kisiklik kezükből; hogy tehát megmentsék azt. ami még ment-
hető kénytelenségből behozták az előzetes cenzúrát,. amire a 
magyar reformátusok csak nagykésőn íöttek rá, 

És Honterus János. Erdélynek reformátora: aki már 1533-
ban nyomdát állított fel Brassóban s kiadta Luthernek műveit, 
1547-ben kiadott agendájában ezeket rendeli: „Semmiféle könyv-
kereskedő ezentúl haszontalan és elvetett könyveket ne vigyen 
be Erdélybe, sem pedig újonnan beszállítottakkal ne keresked-
jék, mielőtt az illető hely tudós férfiai át nem nézik és jóvá nem 
hagyják, Mivel ugyanis kevesen értenek a megválogatáshoz és 

5) Az erdélyi református egyház története. Budapest, 1904. I. 3. 1. 
") Lampe: História Ecclesia? reformatae. I. 92, 1. 



gyakran a silányakat a jobbak helyett veszik meg, azért a belő-
lük kellő ítélet nélkül merített vélemények által megrontják és 
félrevezetik a népet, Ennélfogva félni kell, hogy miként egykor a 
könyvek hiánya, úgy most a folyton megjelenőknek zavaros kii-
löníélesége és sokasága sokat árt a jámborságnak."7) 

Azonban bármennyire iparkodott az erdélyi lutheránizmus 
az ő tanításának védelmére kelni és minden újítást meggátolni, 
csak annyit ért el, hogy a szászok nagyjában megmaradtak 
ugyan e tanítás mellett, a magyarok ellenben lassankint legna-
gyobb részt Kálvin tanításához pártoltak át, amiben igen nagy 
része volt Heltai Gáspár nyomdájának is. Ő 1549-ben Hoffgrev 
Györggyel együtt fölállította a kolozsvári nyomdát, mellyel az 
erdélyi magyarok közt a reformációnak szélesebb körben való 
elterjesztését megkezdte. 

A debreceni nyomda kivételével hazánk egyik nyomdájának 
sem volt akkora része a reformáció terjesztésében, mint a ko-
lozsvárinak, A magyarság közt a szellemi evolúció voltaképen 
Heltai nyomdájának felállításával és irodalmi működésével esik 
össze. A XVI, században megjelent 371 magyar nyelvű nyom-
tatvány közül 101 esik a kolozsvárira. 

A Heltai-nyomda első terméke volt a Catechismus minor, 
az első magyar lutheri káté a kolozsvári szász plébánostól,1") 

Az erdélyi evangélikusoknak legelőször Stancaróval, Petro 
vícs Péter helytartó udvari orvosával, kí a kálvinízmust kezdte 
terjeszteni, kellett fölvenniök a küzdelmet. Ő azt tanította, hogy 
Krisztus csak az emberi, nem egyszersmind isteni természetével 
közbenjáró; egyebekben pedig Kálvin nézetét fogadta el. 

Az 1555. évi erdődi zsinat 17. és 19. cikke azt mondja, hogy 
a többségben lévő lutheránus lelkészek Stancaro újításait eltil-
tották, úgyhogy egy időre kénytelen volt újításaival visszavo-
nulni/') 

A zsinat 19. cikke így hangzik: . Elhatározta a közönség, 
hogy mindazokat, akik ebben az egyházi hatóságban akár hamis 
tudományuk, akár rossz életük miatt vádoltatnak, meg kell 
idézni; tudományuk és életük felől számadásra kell venni, amit 
ha teljesíteni vonakodnának, meg kell őket hivataluktól fosz-
tani."1") 

Ezután Petrovicsnak másik barátjával. Kálmáncsehivel, a 
volt gyulafehérvári kanonokkal gyűlt meg a bajuk az evangéliku-
soknak, mert ő is a kalvinizmust terjesztette mindenfelé, még 

• 

7) Hilders Der Index, 304, 1, 
s) Dr. Lakos Béla: Heltai Gáspár reformátor. A pápai ev. ref. főiskola 

1912—13. évi Értesítőjében 26. s k. 1. 
B) U, o, 32. 1. 

10) Kiss Áron. Magyar reform, zsinatok végzései. Budapest, Franklin. 
1882. 42. 1. 



pedig Stancarónál nagyobb sikerrel, főleg Petrovics kiterjedt 
birtokain. 

A ládányi zsinaton az evangelikus papok Kálmáncsehit eret-
neknek mondták újításaiért. 

Mivel Kálmáncsehi írásba foglalta a maga tanítását, azért 
Dávid Ferenc és Heltai Gáspár a Responsum Ministrorum 
ecclesíae Colosvariensis c. munkába foglalták össze feleletei-
ket, majd 1556. júl. 26-án a templomok a j t a j á ra kifüggesztett 
tiltakozásban igyekeztek Kálmáncsehí és Szegedi Lajos krasznai 
plébános tanítását lerontani,") 

Az 1557. évi szebeni zsinat a kálvinisták ellen való védeke-
zés szempontjából kimondta, hogy a szász egyházakra csak a 
Reformatio ecclesiarum Saxonicarum irányadó. A kálvini és 
más eretnekségeket kárhoztatják. Az úrvacsora kérdésében pe-
dig szigorúan ragaszkodnak a wittenbergi ecclesia törvényé-
hez.12) 

Az ugyanabban az évben tartott (júniusban) kolozsvári vi-
tatkozáson a többségben levő evangelikus papság megújította a 
januárban tartott szebeni zsinat kárhoztató ítéletét és az úrva-
csoráról kiadták a régi hitvallást vagyis ragaszkodtak a witten-
bergi ecclesia törvényéhez és kimondták, hogy új dogmát nem 
fogadnak el,13) 

A gyűlés határozatait a valószínűleg Dávid Ferenctől szer-
kesztett Concensus foglalta magában, melyet 27 erdélyi és ma-
gyarországi pap írt alá, köztük három superintendens , , , Erről 
a Concensusról egyesek azt határozták, hogy átvizsgálás céljá-
ból megküldik Melanchthonnak.14) 

Ez időben újból megjelent tanításával Stancaro, de Ko-
lozsvárról elűzték. Míg ő városról-városra menekült és Kálmán-
csehi superintendens utolsó napjait élte Debrecenben, megérke-
zett Melanchthonnak helyeslő ítélete a Concensusról, 1558, jan. 
16-án, ami leírhatatlan lelkesedést keltett a lutheránus papság 
között, 

íme tehát, megint szerepel a jóváhagyás, approbatio, amit 
a kath. egyháztól oly rossz néven vesznek a protestánsok, 

A nek^ bátorodott lutheránus papság ezután kieszközölte, 
hogy az 1558, évi máj, 27-én tartott országgyűlés a sakramen-
táriusok, vagyis kálvinisták felekezetét eltiltotta és csak a pápis-
táknak és lutheránusoknak adott vallásszabadságot. 

Viszont Stancaro már előbb, 1558. febr. 5-én Vásárhelyről 
levelet írt Izabella királynőnek s kéri a fejedelmet és rendeket, 
hogy Heltaít, Dávidot és Hebler Mátyás superíntendenst mint 

11 ) Dr. Lakos í. m, 35. 1. 
12] U. o. 36. 1. 
13) Lampe i, m, 111. 1. 
14} Dr. Lakos i. m. 37. s k. 1. 



eretnekeket az Isten, jog és polgári törvény értelmében égessék 
meg, 

1558, májusra megint zsinatot hivtak össze Tordára, Stan-
carót elüldözték, aki végleg elhagyta Magyarországot, Ez a zsi-
nat is védekezik a reformatio továbbterjedése ellen, midőn az 
utcai szónokok ellen hoz szigorú határozatot. Kérő szóval for-
dul a zsinat az újítókhoz, hogy ne tegyenek zavargásokat az egy-
házban és végül a polgári hatóságoknál az újítók kemény meg-
büntetését indítványozta,15) 

A tordai zsinat végzései nem tudták meggátolni a kálviniz-
mus gyors terjedését, melynek vezetője ez időben Méliusz (Ju-
hász) Péter debreceni pásztor volt. Különben ez időben Dávid 
Ferenc és Heltai Gáspár is mindinkább a kálvinizmus felé ha-
joltak.10) 

Az 1560. évi medgyesi zsinaton a lutheránusok is, meg a 
kálvinisták is pontokba foglalták össze hitvallásukat, majd a 
többségben levő lutheránusok Dávid Ferencet, Heltai Gáspárt és 
követőiket, szóval a kálvinistákat a lutheránus egyházból ünne-
pélyesen végleg kiközösítették,17)) 

1561-ben újból zsinat gyűlt össze Medgyesen. Heltai és Dá-
vid az 1559-ben megírt Defensio-jukat hozták elő tételeikkel 
együtt, viszont Hebler és Alesius evangélikusok a ,,Rövid hit-
vallást", Mivel megegyezés nem jött létre, azért János Zsigmond 
fejedelem elrendelte, hogy mindkét fél a maga hitvallását a leg-
jelesebb németországi egyetemekre küldje megbír úlás végett. A 
szászok, vagyis evangélikusok el is küldték 14 hitcikkbe foglalt 
vallomásukat és a kálvinistáknak 15 pontból álló kolozsvári hit-
vallását, de a magyarok, vagyis a kálvinisták a maguk részéről 
nem akartak erről tudni, mivel nekik nem lehetett reményük, 
hogy Melanchthon halála után az ő nézetüket a németországi 
akadémiák helyeselni fogják. 

A kálvinisták azért még 1561-ben Kolozsvárott gyűltek ösz-
sze zs'natra, ahol először tette vita tárgyát a praedestinatio tana 
és ebben a kérdésben is létrejött köztük az egyezség. 

A kálvinista hitrendszernek első rendszeres összefoglalása 
a debreceni hitvallás volt.18) 

Az 1562. évi debreceni zsinat végzései közt a „kétféle ható-
ságról" szóló részben talál juk körvonalazva azon jogokat, me-
lyek a fejedelmet illetik. Eszerint a fejedelmeknek gondjuk van 
az Isten dicsőségének megőrzésére, a botrányok lerontására, a 
gyalázatosságok letörésére, a bálványozok és misegyártók meg-
büntetésére, a gonosz hittani tételek megsemmisítésére, birodal-

15) U. o. 41. 1. 
18) U. o. 41. s k. 1. 
17) U. o. 45. 1. és Kiss: A reform, zsinatok. 57. 1. 
1W) Dr. Lakos i. m. 45. 1. 



munknak és hatalmunknak misegyártó érsekeknek át nem enge-
désére. 

Méliusz Péter a prédikátor tisztét abban látja, hogy a feje-
delmet Isten igéje szerint vezesse, intse az ő tisztére, hogy öl-
jék, rontsák a gonoszokat, . . . eretnekeket, tolvajokat, hamis tu-
dományt, a pápai h'tet . . . a böndő: here papokat ölesse, mint a 
paráznákat. l f '} 

Az 1562. évi tarcali zsinat végzéseit, mivel reformátusok 
voltak (ott és Tordán 1563-ban a tarcali-tordai református hit-
vallást is megszerkesztették és kihirdették), nem szívelte Perényi 
Gábor zemplénmegyei nagyúr és megparancsolta a birtokán lévő 
lelkipásztoroknak, hogy tartsák magukat az ágostai hitvalláshoz. 
A lelkészek készségüket nyilvánították, hogy ez ügyben a lip-
csei és wittenbergi hittudósokat birájokul hívják fel. 

Perényi valóban elküldött néhány lelkészt követségben és 
levelében fölkérte a szász választót, hogy hívja föl a nevezett 
akadémiák tanárait hogy a fennforgó vitás kérdésekre adják ki a 
maguk nyilt, és teljesen kimerítő feleleteiket és magyarázatai-
kat. A követek eljártak megbízatásukban és az akadémiáknak 
1563. júl. 11-én kelt nagyterjedelmű válaszával tértek vissza.20) 
És a dunántúli evangélikusok hányszor fordultak jóváhagyásért 
és útbaigazításért a német tudósokhoz! (Lásd: Payr: A dunán-
túli evang. egyház történetét). 

íme, ha a katholikusok római utasítást kérnek, vagy kapnak 
és hozzá alkalmazkodnak, az bűn a protestánsok szemében, de 
ha ők hasonlóképen járnak el, akkor a dolog egészen természe-
tes és teljesen rendben van. 

1564-ben egy harmadik eretnekség kezdett terjedni, t. i. az 
unitarismus, melyhez Dávid Ferenc is átpártolt. Az unítarismus-
nak első hirdetője hazánkban tulajdonkép Kőröspeterdi Arany 
Tamás volt, aki Debrecenben 1561. novemberben kezdte terjesz-
teni, de Méliusz Péternek és társainak sürgetésére már ugyan-
azon évi december hóban reverzálissal kötelezte magát arra, 
hogv a Szentháromság tanát fogja hirdetni. (Zsilinszky: A ma-
gyarhoni protest, egyház története. Budapest 1907. 107. 1.). 

Midőn Egri Lukács, Dávidnak tanításával telítve, 1565-ben 
Egerbe távozott és ott az unitarismust kezdte terjeszteni, a refor-
mátus papság még ugyanabban az évben a gönd zsinaton igye-
kezett tanításának terjedését meggátolni. 

Ezen a zsinaton a genfi hitvallást újból elfogadták, miként 
a 3 cikk mondja: ..Mivel a genfi hitvallást, melyet Béza Tiva-
dar, azon egyház lelkésze nagy szorgalommal megszerkesztett 
már két zsinaton aláírták, azért ezt a hitvallást iparkodjanak 
(a pásztorok) megszerezni, olvasni és tanulni. Nem azért n r -
vel Bézától származ'k, hanem mivel megegyezek az Isten igéjé-

ie) U. o. 59. 1. 
20) Kiss i. m. I. Lampe: História eccl. reform, pag, 122. 



vei. Kálvinnak kathekezisével is, melyet az előbbi zsinat közsza-
vazattal elfogadott, iparkodjanak megismerkedni."1) 

Mivel Dávidék, az unitáriusok, nem tudták megnyerni Hel-
tait és így nyomdája továbbra is a kálvinisták kezében maradt, 
szükségük volt Dávídéknak arra, hogy nyomda álljon rendelke-
zésükre, amely szellemi termékeiket kiadja. Ezért már 1565-ben 
Hoffhalter Ráíáelt Váradról Gyulafehérvárra hívták, és nyom-
dáját királyi nyomdává tették. Ettől fogva Dávidnak unitárius 
munkái ott jelentek meg. 

Méliusz Dávidékkal szemben a megégetést helyezte kilá-
tásba.22) A debreceni zsinaton 1567-ben a reformátusok elhatá-
rozták, hogy Dávidék hamis tudományát mint ragályos pestist 
elkerülik és az eretnekségek megvizsgálását választott bizottság 
elé terjesztik, hogy az még keményebben ítéljen fölöttük. 

Ezen zsinat szerint egyes pásztorok, minthogy megvetették 
a sz. bibliát, a közhelyek foszlányaihoz és némely főtanodák ha-
tározataihoz mintegy szeggel oda vannak szegezve; és az aka-
démiák ítéletét többre becsülik a sz. írás igazságainál. Bizonyla-
taikat sem a bibliából, hanem az akadémiák határozataiból és 
rongyaiból idézik." ') 

Ezen zsinat határozatainak 5. cikke (a Geleji Katona-féle 
12. Kánon) így hangzik: ,,Senki se merészeljen a hitágazatokban 
és a keresztyén vallás más alaptételeiben, rendtartásaiban 
(ágendás könyvek) és sakramentomokban magánlag és öntekin-
télyével sokak botrányára és megütközésére valamely változta-
tást vagy újítást tenni. Hanem ha valami újítandó, vagy változ-
tatandó vagy kijavítandó a szokott tudományban és szertartá-
sokban van, azt a törvény szerint az egész egyház beleegyezésé-
vel tegyék, előbb összehíván az egyház zsinatját, (azokban) az 
Isten igéjével és atyákkal kegyesen vessék össze és vitassák meg 
a dolgot". 

A dunántúli lutheránusok is a meszleni, vagy dunántúli ká-
nonokban vagy törvénykönyvben 1595-ben egységes zsinórmér-
téket fogadtak el és tettek kötelezővé. (Payr. í, m. 629, 1.). Ennek 
alapján Reczés János fősenior hivatalos ellenőrző látogatásra 
ment a plébániákba és Szilben Kincses Pál lelkésznek, aki nem-
volt otthon, még szekrényét is feltörte, hogy meglássa, micsoda 
könyvei vannak (Payr. 632. 1.). 

íme tehát ők is rájöttek, hogy tanító tekintély nélkül nem 
lehetnek meg és hogy a korlátlan véleményszabadság teljes rom-
láshoz vezet. Ha ők az Istentől rendelt egyházi tanító testület 
a pápa és püspökök helyett az ő zsinatjaiknak tanítótekintélyéi 
ismerik el, ez az elven nem változtat semmit. Tehát hiába vá-
dolják a kath. egyházat arról, hogy a szellemet rabigába haj t ja , 

21) Dr. Lakos i. m. 53. 1. Lampe í. m. 133. 1. 
22) Dr, Lakos í. m, 54. s k. 1. 
23) Kiss: A reform, zsinatok. 562. 1. 
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hogy minden szabadabb szellemet és egyéni véleményt elfojt, 
mert az ő egyházuk is ép úgy jár el, mint a római egyház, ami-
ben azonban mi nem látjuk a szellemnek rabigába hajtását, ha-
nem a hitkincsnek védelmét. 

Az említett 5. cikkben már határozottan bennfoglaltatik az 
előzetes censura kötelezővé tétele, ha nincs is világos szavakkal 
kimondva, mert hiszen csakis előzetes censúra mellett lehetett 
az újabb műveket mint a zsinati határozatoktól el nem térőket 
elfogadni. 

A zsinat 64. cikke így szól: „Isten igéje szerint tanítjuk, 
hogy az istenkáromlók és eretnekek (t. í, az unitáriusok), kik az 
igaz tudománytól törvényesen megcáfoltattak és elitéltettek, ha-
lálos bűnösök, kiket az egyházból kí kell vetni, a hatóságoknak 
pedig a fegyver hatalmával megöletni, minők a Szabellíus, Szer-
vet, Arius, Fotínus követői."24) 

Mennyiben különbözik ez a határozat az 1525. évi ország-
gyűlésnek ,,Lutherani comburantur" határozatától? 

A zsinat továbbá így szól: ,,A többi (t. i, a csengeri, genfi 
és tarcali-tordai) hitvallások között pedig bevették és aláírták 
az 1556-ban kiadott helvét hitvallást, melyet a genevei (genfi) 
egyház lelkészei is aláírtak. 

,,És mindazt, aki a mi zsinatunkban megerősített hitvallásun-
kat és ezt a Tigurumban (Zürich) kiadott helvét hitvallást, vagy 
pedig ezeket az isteni igéből vett cikkeket fölbontja és ellenke-
zőt tanít, egyházhatóságílag megbüntetendőnek Ítéltük".25) 

Ugyancsak Debrecenben 1567-ben jelentek meg az úgyneve-
zett nagyobb, cikkek, számszerint 74, melyeknek előszava eze-
ket mondja: Az egyháznak összes szolgái, kik az Ürnak 1567. 
esztendejében febr. 24-én összehívott sz. gyűlésben a Tiszán in-
nen és túl, ezen cikkeinket és hitvallásunkat (a tarcali-tordait) 
és a Zürichben kiadott helvét hitvallást 1566-ban a genfi egy-
ház szolgáival aláírták, a mi testvéreink.20) 

Az 1568. évi gyulafehérvári zsinaton a reformátusok 6. téte-
lükben arra kérik a fejedelmet, hogy a legyőzött félt büntesse 
meg, a 8-adikban pedig arra, hogy a külföldi akadémiák elé bo-
csáthassák jóváhagyás végett a zsinat végzéseit. Dávidék, vagyis 
az unitáriusok ez ellen tiltakoztak, mert Isten igazsága sehogy 
sem függ az emberi ítélettől.27) 

Míg tehát az 1561, évi medgyesi zsinaton a reformátusok 
hallani sem akartak az előzetes jóváhagyásról, mert akkor még 
tanításuknak elvetésétől tartottak, most már ők maguk követelik 
ezt az unitáriusok ellen való védelmül. 

Habár intézményszerű előzetes jóváhagyásról még itt sincs 
2') U. o. 698. s k. 1. 
25) U. o. 612. 1. 
26) Lampe i. m. 163. 1. 
27) Dr. Lakos i. m. 62. 1. Kiss: A reform, zsinatok. 629. 1. 



szó, mégis az elv már kifejezetten diadalra jut a reformátusok-
nál is, később pedig ők is állandó intézménnyé tették. 

Mivel Egri Lukács unitárius, akivel már a gönci zsinaton is 
eredménytelenül vitatkoztak a reformátusok, a kassai 1568. évi 
zsinaton nem akarta aláírni a zsinatnak hitvallását, azért a zsi-
nat kívánatára Svendi Lázár tábornok elfogatta Egrit és öt évnél 
tovább, vagyis haláláig maradt a börtönben Szádvár várában."8) 
Az 1569. évi nagyváradi zsinatra János Zsigmond fejedelem ré-
széről való meghívásuk alkalmából Méliusz Péter superinten-
d e d és társai ismét kívánták, hogy ellenvetéseik bizonyítékaik-
kal, valamint az unitáriusok feleletei latin nyelvre lefordítva a 
keresztyén világ nevezetesebb akadémiáihoz megbírálás végett 
megküldessenek, Dávid Ferenc, az unitáriusok vezére pedig is-
mét ellenezte ezt.2") 

E zsinat 5. napján az unitárius János Zsigmond fejedelem 
Méliusznak, aki azt kívánta tőle, hogy ,,a hamis tudományokat 
(az unitarismust) mint a pozdorját megégesse és megeméssze", 
azt felelte, hogy Méliusz ne pápálkodjék a mi birodalmunkban, 
a ministereket igaz vallásért ne kergesse, a könyveket meg ne 
égesse, senkit hittel (esküvel?) az ő vallása mellé ne kötelez-
zen.30) 

E szerint tehát Méliusz teljesen Kálvin módjára gyakorolta 
a censúrát. Zsilinszky is mondja, hogy Méliusz az unitáriusok 
könyveit elégette és papjaikat elűzte.31 ) Ez volt az utolsó dis-
puta, melyen az unitáriusok erejüket összemérték a reformátu-
sokkal. 

A baranyamegyei hercegszőlősi 1576. évi református zsinat-
nak 46. pontja így szól: Ezen artikulusok alá minden prédikátor 
í r ja nevét és azzal minden engedelmességet ígérje, hogy ez Re-
gulák és parancsolatok ellen nem akar járni vakmerőképen. Aki 
pedig ezt nem teszi, és szerinte nem tanít, büntetendő," 

A nagyváradi 1577. évi zsinaton elfogadott kisebb cikkek 
5-ike majdnem szóról szóra ismétli az 1567. évi debreceni zsinat 
5, cikkét. így hangzik: ,,A hitnek ágazataiban és a keresztyén 
vallás más alaptételeiben, a szertartásokban és a sakramento-
mokban senki se merészkedjék a mások hátrányára és ártalmára 
magánlag és ön okából valamely változást vagy újítást tenni.33) 

A 16. cikk pedig ezt mondja: ,,A gúnyiratok és mást gya-
lázó levelek írása letétel büntetése alatt büntetendő."34) 

28) Kiss i. m. 629. 1. — Lampe i. m. 213. 1. 
29) Kiss i. m. 644. 1. 

Kiss i. m. 648. 1. Dr. Lakos i. m. 67. 1. 
:tl) A magyar országgyűlések vallásügyi határozati. I. 140. 1. 
32) Még a 17. század elején is Suri, komjáti reíormátus lelkész a katho-

licizmusra hajló Forgách Péter kezéből igyekezett elszedni a kath. könyve-
ket, melyeket nagy emberek küldenek vala. (Ipolyi: Veresmarti Mihálv 
munkái. I. 107.) 

33) Kiss i. m. 691. i. 3i) U. o. 694. 1. és Lampe i. m. 370. 1. 



A 16, század végéről való felsőmagyarországi református 
cikkek közül, melyeket csak 1667-ben publikáltak, a 10.-ik eze-
ket rendeli: „Mindenütt egy és ugyanazon kátét kell tanítani, 
nehogy a lelkipásztorok változásával a tudomány és oktatás 
alakja is megváltozzék a hallgatók világos kárára".35) 

A borsod-gömöri-kíshonti századvégi cikkek pedig a 10. 
cikkben ezt rendelik: „Elsőben Batizi, azután a Siderius Kátéját 
kell tanítani".3") 

Tehát más káté tanítását megtiltották. Siderius (Szederi) 
János tarcali lelkész 1597. körül írta meg kátéját az abaúji és 
tornamegyei lelkészek helyeslésével, vagyis jóváhagyásával.37) 

A 38. cikk pedig így hangzik: „Miután ezek a cikkek meg-
bíráltattak és a hit szabálya szerint helybenhagyattak s a lelki-
pásztoroknak is tetszettek, akarjuk, hogy ennek mind egyenkint 
aláírjanak, hogy ezeket azután vakmerően megsérteni ne meré-
szeljék",38) 

Kérdem, vájjon mindez miben különbözik a kath, egyház 
el j árásmód j ától ? 

1574, jan, 19. az északkeleti magyarországi öt szab. kir. vá-
rosnak zsinatján az összegyűlt világi követek és lelkészek régi 
evang. hitvallásukat és a wittenbergi és lipcsei akadémiáknak a 
flacciánusok ellen kiadott könyveit elfogadólag aláírták, nemkü-
lönben a Melanchthon-féle Corpus doctrinaeből készült káténak 
az összes iskolákban leendő tanítását elrendelték.39) 

A kassai városi tanács 1581-ben jan. 23-án Weda Ferenc 
magyar prédikátor bíztatására felelősségre vonta Károlyi 
András lelkészt „Wegen seine falschen ausgegebenen büchein. 
Ein ehrsamer ratt sampt einer ganzen gemein haben es für gut 
angesehen, dass es unnott sei einer disputation, weil er vormals 
anders seine confession geschrieben und anders auch in druk ver-
fertigen lassen ettlich bûcher mit unwarheit; sondern ein ehr-
samer ratt will sorg darauf tragen und ander mittel darin finden. 
— Végre meghagyták neki, hogy három napon belül hagyja el a 
várost,40) Utóbb könyveit is elkoboztatta a városi tanács. Néhány 
év múlva Weda Ferencnek is egy Kálvint dicsérő irat terjesz-
tése miatt Kassáról távoznia kellett, de négy év múlva a szemé-
lyéhez ragaszkodó hívek kierőszakolták visszahívását. 

Gogreff kasai evang. lelkész már régebben Thoraconymus 
tanító ellen vádat emelt, hogy gyanús sacramentaríus. 

Az evangélikusok a körmöci gyűlésen 1580-ban márc. 17-én 
35) Kiss i. m, 725. 1. Lampe i. m. 432. 1. 
36) Kiss u, o. Lampe i, m. 128. 1. 
:t7) Lampe i. m. 129. 1. 
38) Kiss i. m. 732. 1. 
:'9) Ráth György: Két kassai plébános története. Századok. 1895. 128. 1. 
40) Történelmi Tár, 1894. 187. 1. Ráth György: Két kassai plébános 

lörténete a XVI. században. Századok. 1895. 334. 1. 



kárhoztatták a kalvinizmust; ,,(Es) sind des Rectoris und aller 
Kalvinisten Schwermereien öffentlich verdammt und verworfen 
worden".41) 

Ráth György azt í r ja a zsinatról, hogy a Fröhlich rector és 
Melczer Gergely lelkész közt felmerült vita elintézése végett 
hívták egybe és így határoztak: Mivel a hitben és a hitvallásban 
megegyeznek és csak dogmatikus elnevezésekben térnek el egy-
mástól, azért azokat prédikációikban mellőzzék, amire a két fél 
írásban kötelezte magát. Egyúttal Fröhlíchnek hitvallását tár-
gyaló részletesebb fejtegetéseit a zsinat egyhangúlag helyesek-
nek ismerte el. Továbbá a bányavárosok összes lelki pásztorai-
nak meghagyta, hogy csakis a részükről Ferdinánd és Miksa ki-
rályoknak, úgy néhai Oláh Miklós érseknek bemutatott hitvallás-
hoz tartsák magukat, ellenben a Formula concordiae-t hivatal-
vesztés terhe alatt senki ne merje elfogadni és aláírni.4") 

A zsolnai evangelikus testvérületnek 1592. évi határozatai 
közül az első így szól: „Eretnekekre sehol sem kell ránézni. A 
hatóságnak tiszte pedig az, hogy minden lehető módon büntesse 
azokat, akik új dogmákat és véleményeket terjesztenek, melyek 
az Isten világos szavával ellenkeznek."43) 

íme, midőn ők, a lutheránusok a kath. egyháztól elpártolva 
új dogmákat és véleményeket kezdtek terjeszteni és a püspökök 
ezt akadályozni akarták, ez bűn volt, most pedig ők is teljesen 
ugyanezt teszik! 

Egyébiránt, hogy ők tanításukban mily következetesek vol-
tak, kitűnik abból, hogy a Formula concordiae c. ágostai vallású 
könyvet a körmöci 1580. és a csütörtökhelyi 1582. évi zsinat egy-
hangúlag elvetette, de már az 1610. évi zsolnai zsinatnak 7. 
kánonjában superintendensek és prédikátorok mindenképpen 
köteleztettek ezen ,,liber sacrosanctus"-nak elfogadására.44) A 7. 
kánon szerint a superintendenseknek jegyzőkönyvük legyen a 
fölszentelendőkről; a fölszentelendők pedig mindenkép tartozza-
nak a ,,Liber Concordiae"-t aláírni és másként ne bocsáttassanak 
a rendek felvételére.45) 

A dunántúli evangélikusoknál a csepregí 1630. évi zsinaton 
alkotott egyházlátogatási cikkelyek közül a 7-ik elrendeli, hogy 
a vizitáló mindenekelőtt azt vizsgálja, vájjon a lelkész a Concor-
dia könyvében foglalt igaz keresztyén tudományt tanítja-e és 
vájjon a vasárnapi és ünnepi evangéliumokat rendesen és más 
gyülekezetünkkel megegyezőleg prédikálja-e; vaj jon a szentsége-
ket a meg nem változtatott Ágostai hitvallás és az Ágendában 
előírt forma szerint szolgálja-e ki, A 8. cikk szerint pontosan 

41) Ribíni: Memorabilia augustanae confessionis. I. 523. I. 
42) Két kassai plébános története a XVI. században. Századok. 1895-

(29.) 133. 1. 
Ribini: Memorabilia augustanae confessionis. I. 529. 1. 
U. o. I. 271. 1. 

i5) Szeberényi: Corpus Synodorum. Pest, 1848. pag. 18. 



meg kell vizsgálni, hogy prédikációk írásában milyen szerzőket 
követ a lelkész. (Payr í. m. 663. és 664. 1.) 

Mivel dunántúl a titkos kálvinisták miatt sok zűrzavar 
támadt, azért 1595. a meszleni zsinaton utolsó kísérletet tettek 
a két theol. pártnak (a lutheri és kálvini tanításnak) egyesíté-
sére. Reczés fősenior az Ágostai hitvallás könyvecskéjét elhozta 
egyszer-másszor a zsinatra Nádasdy földesúrnak felszólításá-
val, hogy az eltérő hitcikkekre nézve igyekezzenek megegyezni. 
Ők ezt meg is tették, a hitvallást felolvasták, áttanulmányozták, 
megállapdoásaikat írásba, az ú. n. : Meszleni Concordiába fog-
lalták és annak kölcsönös megtartására nevük aláírásával is 
kötelezték magukat. (Payr i. m. 737. 1.) 

Ez azonban csak előterjesztett munkálat volt, melyet mind-
két fél visszautasított. A kálvinisták elhagyták a gyűlést, az 
evangélikusok pedig megalkották az ú. n. meszleni kánonokat 
(u. o. 739. 1.). 

Ezután Reczés tanácsára Nádasdy 1596-ban Csepregbe hí-
vott össze zsinatot, melyen hivatalvesztés terhe alatt követelte 
meg a birtokain élő lelkészektől, hogy az Egyesség könyvét alá-
írják. A nagyobb rész ezt könnyen tehette, mint őszinte lutherá-
nus; néhányan talán csak azért írták alá, hogy jó állásukat el ne 
veszítsék; de voltak határozott kálvinisták is, akik a könyvet alá-
írni egyáltalán nem akarták. 

Nádasdy és a zsinat határozatából Reczés egyházi látoga-
tásra indult, hogy a vonakodókat aláírásra kényszerítse (u. o. 
739. és 742, 1.). 

Reczés buzgalmát mutatja, hogy az Egyesség könyvét már 
1596-ban 78-an aláírták. Voltak ezek közt, akik eleinte tiltakoz-
tak, és viszont az aláírók közül egyesek később ismét elpártol-
tak (u. o. 743. 1.). 

Az 1598. évben a sopronmegyei Keresztúron készült lutherá-
nus Agendáról pedig Pázmány Péter a Magyari Istvánnak 1602-
ben adott feleletében ezt í r ja: Tí magatok is 1598. esztendőben 
egy Agendát szerzétek Sopron vármegyébe és annak megtartá-
sára kötelezitek az tanítókat (u. o. 775. 1.). 

Ennek előszavában ezt mondják: Végezett akaratunk pedig 
ez könyvecske felől ím ez, tudni illik, hogy az mi gyüleke-

zetünkbe ez időtől fogván ím már ennek utána minden egyházi 
szolgálatokat igéről-igére e szerint szolgáltatunk ki mindenféle 
változás nélkül, hogy így is jelentessék meg az mi keresztyén 
tudományunkban való egyességünk (u, o. 776. 1.). 

Mindez bizonyára a szabad kutatás elvének nagyobb dicső-
ségére történt. 

De még ezután is sok ingadozás és feszültség volt a lutheri 
községek közt ezen könyvre vonatkozólag, miként Lányinál40) 
olvasható. 

A flaccíánus lelkészekkel a dunántúli evangélikusok egész 
röviden bántak el, vagyis elűzték őket, ahol tehették. 

Hogy megint a reformátusokhoz térjünk vissza, Tasnádi 



Veres Mihály superíntendensnek 43. Kánonja, a Canones Rube-
rianí, az 1606. évi marosvásárhelyi zsinaton jóváhagyást nyertek, 
ad quorum dictamen ministrí et ministerium componebantur.47) 

Ballagí a protestánsok cenzúrájáról azt mondja, hogy nyo-
mai a 16, században és a 17, század első felében fellelhetők. 
Az utólagos cenzúra ebben az időben szerinte már Kánonok alap-
ján gyakoroltatott. A Zoványi-féle Kánonkönyv 88. pontjában 
ugyanis kimondották, hogy a gúnyiratok szerzője a nyelvvel vét-
kezők büntetési súlya alá esik (poena emendae linguae). Az elő-
leges cenzúra azonban szerinte ez időben még csak annyiból 
állott, hogy a protestáns tudós püspökök, professzorok, approba-
tióval láttak el egy-egy könyvet s ezen approbatió által a tudat-
lanokra nézve az jelentetett ki, hogy az illető író műve jó lélek-
kel olvasható,48} 

Ebből azt kellene gondolni, hogy törvény nem létezett erre 
vonatkozólag, hanem egészen önként csak néha-néha gyakorolták 
az előzetes cenzúrát; pedig az eddigiekből nyilvánvaló, hogy 
zsinati határozatok követelték már az előzetes cenzúrát. 

Alvinczi Péter 1609-ben egy levelében azt írja, hogy „Páz-
mány Péter ellen írt egy könyvecskét szenior uram ő kegyelme 
censurája után, mostan nyomtatják Debrecenben."4") 

Szilvás—Üjfalusi Imre váradi lelkész és senior kénytelen 
volt a váradi református zsinaton 1610. nov. 10-én magát köte-
lezni, hogy sem szóval, sem írással nem fog izgatni a református 
egyház és elöljárói ellen és erről reversalist állított ki. Ha nem 
tar t ja meg igéretét, letétellel bűnhődik. Mivel nem tartotta meg 
igéretét, nemcsak megfosztották hivatalától, hanem börtönbe is 
vetették, ahol 6 évig sínylődött, később pedig száműzték.50) 

A protestánsok , , , Pázmányt és iratait ócsárolták minden-
képpen; intik, kérik, sőt t i l t ják híveiket, hogy (az 1613-ban meg-
jelent) Kalauzt ne olvassák.ïï1) 

Bizonyára nemcsak a Kalauznak olvasását tiltották meg 
híveiknek, hanem más katholíkus munkákét is, hiszen közmondás 
ez: catholíca non leguntur. 

Az evangélikusok a sempteí 1622. évi Consistoríumon a 2. 
Kánonban valóban általános tilalmat hoztak: A superíntendens-
nek feladata őrködni, hogy a felügyelete alá tartozó papok a 
tiszta tanítást közöljék a néppel, mely a prófétai és apostoli ira-
tokban és a Christiana concordia könyvében foglaltatik; a más-
kép tanítókat semmikép se tűrje. A fiatalabbak pedig; akik még; 

40) Magyarföld egyháztörténetei. I. 358—60. 1. 
47) Benkő: Transsylvania. II. 173. 1. 
4W) A politikai irodalom Magyorországban. 12. 1. 
49) A politikai irodalom Magyarországban. 12. 1. 
50) Lampe: História eccl, reformatae. 338—355. II. 
r,i) Fraknói: Pázmány Péter élete, I, 162. 1, 



nem elég szilárd ítéletűek, a vitás dolgokban a pápistáknak és 
kálvinistáknak irataitól tartózkodjanak.5") 

Erdélyben (a Bethlen Gábortól 1622-ben alapított) gyula-
fehérvári fő :skola kötelékébe tartozó egyének műveinek censurá-
jával a nevezett főiskola tanárait bízta meg Bethlen Gábor, 
amennyiben a főiskolai törvényekben elrendelte, hogy ,,semmi 
oly írás, akár nagy, akár kicsiny, ki ne nyomattassék, amely előbb 
az összes tanároknak míndnyájoknak bírálata alá nem volt vet-
tetve", egyszersmind meghagyván a főiskolai nyomdásznak, hogy 
,,semmit ki ne nyomtasson, ami a tanács (főiskolai?) bírálatát 
ki nem állotta". Megjegyzendő még, hogy a gyulafehérvári tanári 
kar a könyvek megvizsgálására vonatkozó kiváltságot, tudtunk-
kal még akkor is élvezte, amidőn már a censurât az egyházkerü-
letek vették kezükbe, mondja Ballagi/'1) 

Ez tehát sokkal szigorúbb censura, mint a kath. egyházé, 
mert ez rendesen megelégszik egy censornak bírálatával. 

A dunántúli evangélikusoknál az 1625. évi csepregí zsinat 
elrendelte, hogy a prédikálás könyv nélkül tétessék. A Kánonok 
megkövetelték, hogy a lelkészek eredeti beszédeket írjanak, ne 
pedig másokét mondják el. Különösen pedig a r. kath. auktorok 
használatát tiltották. Az egyházlátogató esperesek az 1631, évi 
cikkelyek szerint megvizsgálták, van-e bibliája a lelkésznek, 
milyen auktorokat vesz mintául, nehogy hanyagságból ellen-
feleink postílláit használva megbotránkozást okozzanak, (8. cikk. 
Lásd Payr i. m. 790, 1.) 

Debrecen városa Fodorík Menyhért nyomdásszal 1633-ban 
szerződést kötött, melynek utolsó, vagyis 5. pontja így hangzik: 
„Semminemű újítást a könyvek kibocsátásában, sem valami 
híjába való pasquilust, de kiváltképpen theológiát a város becsü-
letes prédikátorai és a becsületes tanács híre nélkül ne meré-
szeljen." 

És az érdemes tanács ugyancsak komolyan vette a szerző-
dést, mert a debreceni egyházmegye jegyzőkönyvében olvasható, 
hogy Töltési István nyomdászt a főbíró börtönbe vetette,, mivel 
Posaházi Jánosnak Cocceius és Cartesíus ellen írott művét enge-
dély nélkül merte kinyomatni.34) 

Mennyire igaza van Szekfünek, mikor megállapítja, hogy 
csak a történeti methodus durva megsértésével lehet a XVI. és 
XVII. században vallásszabadságról és türelemről beszélni."""') 

Dr. Schermann Egyed. 

5~) Szeberényi i, m, pag. 50. 
I. m. 13. 1. 

s ' ) Ballagi i. m. 13. 1. Pintér Jenő: A magyar irodalom történetének 
kézikönyve. Budapest, 1921, I, 155. 

55 ) Szekfü Gyula: Magyar történet. V. k. 266. s köv. 1, 



NEMZETI KLASSZICIZMUSUNK IRODALMI 
ALAPVETÉSE. 

Két tábora van ma Magyarországon az irodalomnak s közöt-
tük áthidalhatatlan elvi és érzelmi mélységeivel közel félszázadba 
tátong már a szakadék. Mélyebbre tekintve azt látjuk, hogy itt 
a magyar lélek polaritásának páratlanul öntudatosult és szinte 
a végleges szakításig fejlesztett irodalmi válfajával van dolgunk. 
A konzervatív tábor nemzeti klasszicizmusunk, a Petőfi—Arany— 
Gyulai-féle eszményi alapvetés nagy hagyományait őrizve, lassan 
és nyugodtan halad célja felé. A másik tábor, igazolva Arany 
komoly aggodalmát, nem győzi bevárni az organikus fejlődés 
hosszú folyamát, „folyvást idegen töveket plántál s elmulasztja 
öntözni a már zsendülő hazait. Mennél közelebb látszik sarkába 
érni szaladó mintaképének, annál táplálhatatlanabb távolságba 
felleng önnön erőteljes gyökereitől".1) Ily anorganikus, az ala-
pokig sohasem hatoló „fejlődésnek" szükségszerűen forradalomra 
kellett vezetnie, S az nem is késett sokáig! 

Jelen értekezésünk után több önálló tanulmány keretében 
be fogjuk mutatni, mint jutott el a magyar írók egy töredéke 
három nemzedéken át az egyéni kezdeményezés ösztönös ellenzé-
kiségétől a nemzeti klasszicizmus teljes öntudatú, intézményesí-
tett megtagadásáig, az irodalmi forradalomig. Miként távolodott 
el fokról-fokra annak klasszicitásától és nemzeti jellegétől, mi-
ként mondott nemet annak leghatározottabb igenjeire az iro-
dalom lényegéről, céljáról, az irodalmi eszményről, tudatról, 
ízlésről, a művészi egyéniségről, az írói gyakorlat és az esztétika 
alapvető kérdéseiről vallott felfogásában. Történeti és lélektani 
módszerrel megkíséreljük majd a fejlődésnek és rugóinak fel-
tárását a vezető elmék és irányzatok rajzának keretei között. 
A viszonyítás mértékéül előrebocsátjuk a jelen tanulmány kere-
tében nemzeti klasszicizmusunk irodalmi hitvallását. Éles meg-
világításba helyezzük e sokat támadott örökérvényű igazságokat 
s ezzel az „éltető eszmévé finomult" régi gondolatoknak új fényt, 
új jelentőséget igyekszünk kölcsönözni. 

Minden igazi klasszicizmus tudatos törekvés a művészi és 
egyéni, az általános emberi és nemzeti értékek eszményi harmó-
niája felé. Nemzeti klasszicizmusunk is e törekvés jegyében él, 
mint ideál azonban igen sok heterogén elemnek a szépség, jóság 
és igazság őseredeti, misztikus hierarchiájára vonatkoztatott 
magasabbszintű egyensúlya. Röviden: minden magyar érték 
foglalata sub specie aeternitatís, „Örök időkre szóló útravalója 
a magyar műveltségnek, irodalmunk történetének pedig köz-

') Horváth János: Aranytól Adyig. Bp., 1921, 7. 1. 



pontja, sugárgyüjtője : minden korábbi ide fut össze, minden 
későbbi innen származik szét."2) 

Ezt az eszményt irodalmunkban eddig legtökéletesebben a 
szabadságharc előtti és utáni néhány évtizednek „nagy fél-
százada" valósította meg. Petőfi lángeszének vakító napfénye, 
Arany precizitása és nyugodt fensége, Kemény misztikus mély-
sége s a harcos Gyulai Pál legyőzhetetlen logikájú bölcsesége 
az alapvető elemei szellemi értékeink e páratlan szintézisének, 
„Európaiság és gyökeres magyarság, művészeti és erkölcsi esz-
mény a klasszicitás tökélyével ragyog műveikben/'3) Induljunk 
el mi is e megvalósulás nagyjainak lábnyomain és fürkésszük 
ki az eszményt, amint ők látták és körülményeikhez mérten meg 
is valósították. 

Az első kérdés: mennyiben klasszikus ez az irány? 
Nemzeti klasszicizmusunk, mint minden klasszicizmus, 

vallja az „irodalom önhivatását" s azt nem hajlandó alárendelni 
semminek sem, így a magyar irodalom esztétikai köztudatának 
és ízlésének letéteményesévé lesz a fejlődés tetőpontján. A Köl-
csey—Bajza-féle idealizmussal szemben a realizmust, helyeseb-
ben reálidealizmust, a Kazinczy-féle általános emberi (rein 
menschlich) jelleggel szemben pedig a nemzetiességet hang-
súlyozza. Hisz a művészet egyetemes és örök törvényeiben. El-
veti az esztétikai relativizmust és nihilizmust: lélektani hűséget, 
benső realizmust és igazságot kíván. Józanul mérlegel. Nem 
szélsőséges, nem feltétlen híve egy iránynak, egy „izmusnak" 
sem. Szinte rajongó hévvel mindenütt csak a szépséget keresi, 
így a dolog természete szerint nem valamely általános elmélet-
hez való ragaszkodás vagy dogmatikus merevség vonul végig 
ra j ta : a szépet tenyésző helyén, a költői lélekben vizsgálja és 
örök normákhoz viszonyítja (lélektani szempont, psychognosis). 
A művészi szép lényege szerinte a harmónia. Ez a műalkotás 
tartalmi és formai határozmányainak végső összefoglaló elve is 
egyszersmind.4) E harmónia nagyon sokrétű fogalom. Létrehozója 
az anyagba, vetett eszme (belső forma), mely mindig kibontako-
zik a maga teljes szépségében, ha az esetleges és anyagi erőt 
nem vesz rajta, a lényegesen és szellemin.') Pozitív magyaráza-
tát, meghatározását nem adják a nemzeti klasszicizmus elmélke-
dőí e fogalomnak: féltik természetes üdeségét és csak intuíció-
val megközelíthető lényegét a „definíciók nyűgétől". A széphatás 
előidézőjének az eszményítést tart ják, „Nem a való hát: annak 
égi mása lesz, amitől függ az ének varázsa", í r ja Arany. (Voj-
tina ars poétikája.) Az eszményítés alapja csak az igazság 
lehet, mégpedig olyan igazság, mely mindig s nemcsak kívétele-

-) Horváth I.: i. m. 55. 1. 
<) U. o. 8. 1. 

4) V. ö. Pítroff Pál: Arany János és a harmónia. Bp., 1917. 9. 1. 
5) V. ö. Gyulai Pál: Dramaturgiai Dolgozatok. Bp., 1908. I. 257—9. ». 



sen igaz. Az eszményítés klasszikus értelme Gyulai szerint a 
valóságban uralkodó lényeges és nem az esetleges vonások ki-
emelésében áll; ez teszi széppé és költőivé az igazságot. Eszmény 
és való így fejezik ki, idealizmus és realizmus így egyensúlyoz-
zák egymást. A képzelet legmerészebb szárnyalása sem célozhat 
mást, mint az emberi élet vagy természet, tehát a fogható való-
ság felragyogtatását a nyelvadta keretek között. Eszmény és 
valóság egybeolvadásából fakad a tökéletes műalkotás, a remek. 

E reálidealizmus vagy objektív idealizmus az irodalmi elem-
zés és a költői gyakorlat induktív útjain fejlődött nemzeti 
klasszicizmusunkban minden költői valóság legfőbb normájává. 
Immanens forma ez, mely körülfogja, rendezi az élmény anyagát 
és szinte háttérbe szorul ,,a látás éles tisztasága és az inspiráció 
csodálatos mélysége mellett". ') E szépségideál puszta jelenlété-
vel a jóság megtestesítője is egyszersmind. A valódi szép u. i. 
sohasem lehet erkölcstelen; mindig jó, ha nem is akar kifejezet-
ten az lenni.7) Ezért elítélik a moralisták utilitarízmusát, mely 
szerint a költészet főcélja az erkölcsi eszmény kifejezése, a 
didaxis. Elítélik az antimoralísták erkölcsi nihilizmusát is, mert 
létalapját veszti az a költészet, mely nincs összhangban az embe-
riség közérzületével. ,,Ki lehet költő — kiált fel Gyulai — a 
világ erkölcsi rendjének ismerete nélkül?"8) Az erkölcsi jóság 
tehát éppúgy alapvető eleme a művésziességnek, mint a szépség 
és az igazság, A költői mű összhatásának semmi sem árt jobban, 
mint az erkölcsi közöny, vagy tendenciózus erkölcsi prédikáció 
és a degenerált érzékiség. A nemzeti klasszicizmus nem tiltja 
a tendenciát, „Iránya lehet valamely költői műnek — írja 
Arany —, de a főirány mindig a szép legyen, ne a hasznos, vagy 
a tanulságos."9) Az alaptétel tehát az, hogy a művészi elv szülje 
az erkölcsit és ne fordítva! 

A nemzeti klasszicizmus igazságfogalma, mint máshol min-
denütt, viszony: az intuícióval szerzett eszme és a megvalósult 
költői mű közti megegyezés, a belső forma kibontakozása az 
anyagban, az anyagszerűség elveinek tiszteletbentartásával. 
Vallja a nemzeti klasszicizmus, hogy igazság nélkül*csak színes 
művirága lenne a költészet az emberi műveltségnek, ihlet nélkül, 
mely vonzzon, élet nélkül, mely elragadjon, ,,A költő mindent 
merhet, de a természethez és az emberi szívhez, melyet rajzolnia 
kell, nem lehet hűtelen . . ,"10) Elismeri tehát a költői lelemény 
korlátlanságát, de a műalkotástól — bármilyen iskolához tartoz-
zék is — benső igazságot, lélektani hűséget kíván 

ß) Keresztúry Dezső: A nemzeti klasszicizmus essay-irodalma. Bp,, 
1928. 16. 1. Minerva-Könyvtár. XVI. 

7) V. ö. Gyulai P.: Emlékbeszédek. Bp., 1902. II. 243—54. 1. 
8) Gyulai P.: Kiitikai dolgozatok. Bp., 1908. 153. 1. 
H) Szépirodalmi Figyelő, I, 560, 1. 

10) Gyulai P.: Bírálatok. Bp„ 1911. 177. 1. 



Igen jellemző, hogy Petőfi, Arany és Kemény ihletett lelkük 
minden idealizmusa mellett is szinte félénk tisztelettel kezelték 
a valóságot, Petőfi versein megérzik a húmusz illata, melyből 
kiszakadtak. Arany és Kemény a történettudós gondos józansá-
gát párosították lángeszük feltaláló készségével, olyannyira, 
hogy a világirodalomban is pár já t ritkítja rendkívül hű alkotó és 
elevenítő erejük a multbalátásban.11) 

Ez az igazság nem hivalkodó: a felszín alatt rejtőzik. Nem 
látható, de mindenütt érezzük jelenlétét. A motiváció általa lesz 
teljessé és költőivé, a külső forma plasztikussá és a széphatás 
biztosítékává. Az élet hű, de eszményített rajza ez, mert a rideg 
valóság önmagával soha sincsen összhangban. A művész lelkében 
élő eszmény általa uralkodik az anyagon, a valóságnyujtotta 
elemeken. Egységesíti, folytonossá és arányossá teszi a rendezet-
len anyagot. Egymásbafonja a valót és az eszményt, hogy belőle 
egy ú j és mégis ismerős világ fakadjon, mely így ideális és mégis 
konkrét valóság, „önmagánál szebb, dicsőbb természet" legyen 
az ,,élet teljén",1") 

A művészi elem e klasszikusan teljes ideáljához méltó az 
egyéni elemé is. Ennek két főkelléke van: élményszerűség és 
egyéniség. „írjon mindenki az élményeiből", hirdeti Gyulai.1 ) 
Az élmény alapja mindig konkrét valóság legyen szenvelgés és 
alakoskodás nélkül. Egyedül folytonosan fejlődő tehetségének 
ösztöne vezesse a költőt, ne pedig önmagára erőszakolt esztétikai 
irány vagy divat, mert ezzel csak egyénisége dinamikáját és 
eredetiségét gyengíti, ami mindig a szépség rovására megy.14) 
Az élményben az érzés a legfontosabb elem, de lényeges kellék 
a megértés is. Az egyéniség már csak az élményszerűség konkre-
tizálása. Kellékei: költőiség, érdekesség és újság.1 ') Kora és 
nemzete keretei között a történelmi hűség és folytonosság elvei-
től vezérelve önmagából forrja ki az átvett idegen elemeket. 
Az egyéniség csak így lehet a műalkotás valódi középpontja, 
eredetiségének és művészi tökéletességének bővizű forrása. 
Legyen ezért harmonikus és következetes s amellett hogy erede-
tiségével visszadöbbent és elragad, „a néha megsértett ízlést száz 
diadallal engesztelje ki".10) Nem a „poéta doctus", hanem az 
életet és önmagát nyílt szemmel figyelő, bátor, határozott és erő-
teljes költői egyéniség a nemzeti klasszicizmus eszményképe. 
Ez nemcsak művészi, hanem példaadó életeszménye is egyszers-
mind! Páratlan önismeret mellett a világirodalom nagyjainak 

V. ö. Loósz István: Kemény Zsigmond és a történeti hűség. Irodt. 
Közi. 20: 50. és 171. 1. 

12) V. ö. Gyulai: Kritikai dolg. 164. 1, és Arany: Vojtina ars poétikája. 
") Kritikai dolg. 189. 1. 
l l) U. o. 23. 1. 
1B) U. o. 49. 1. 
lö) U. o. 23. 1. 



intuícióval párosult tanulmányozását kívánja a költőktől. Óvja 
a közepes tehetségeket a szuggesztív erejű hazai nagyságok 
utánzásától és inkább külföldre utal. 

Az egyéniség ihletintenzitásának legnagyobb foka szüli a 
lángelmét. Ez a géniusznak bármely formában is megnyilatkozó 
és magávalragadó erejében, a fogyatékosságok lehető kevés 
számában, a képzelet képalkotó gazdagságában és szerkesztő 
erejében, egyszóval: főként az intuitiv munka értékeiben nyilvá-
nul meg. Hatalmas költői erejének egyensúlyozására s kora 
egyoldalúságaitól való megóvására neki is az arany középút elvét 
ajánl ja mindenben. Lát juk tehát, hogy a nemzeti klasszicizmus 
igazán klasszikusan értelmezi és értékeli a lángelmét, de a köz-
ízlés csodálatának spontán megnyilatkozásait kritikája nem 
engedi kultusszá, istenítéssé fajulni, hanem itt is harmóniára, ön-
uralomra késztet,37) 

A természetben minden mint különféleség olvad bele a maga-
sabb egységbe. A nemzeti klasszicizmus ezért megkívánja a költő-
től, hogy az időszeríntibe általános érdeket leheljen, de úgy, 
hogy az általános emberit a kor ruhájába öltöztesse. Klasszikus, 
vagyis a lehető legnagyobb hatást keltő mű ugyanis csak az 
lehet, mely általános érdekű és mindenkitől érthető. Az idő-
szerintinek és az általános emberinek tehát harmóniában kell len-
niök és egymás hatását kell fokozníok. E belső harmónia leg-
szebb elégtétele a klasszikus remekmű elévülhetetlensége. 
Az általános emberi örökértékűvé konzerválja az időszerintit, el 
mélyíti és kiemeli a köznapiság keretei közül. Az általános 
emberi elem a tiszta szépség lobogója alatt könnyen elszakítja 
a költészetet a való élet talajától és jellegtelen, léleknélkíili 
formalizmusba sodorja, nemzetközi sablonok lerakodóhelyévé 
teszi. Ezért a nemzeti klasszicizmus a tisztán klasszikus eszményt 
a maga finom, de élettelen valóságában nem tar t ja célhozvivő-
nek, hanem a hazai földhöz, az ezredéves magyar lélekhez viszo-
nyítja, nemzetivé teszi. 

Ezek után fölvethetjük a második kérdést: mennyiben 
nemzetileg klasszikus a Petőfi—Arany—Gyulai-féle irány? 

Üjabbkorí irodalmunk megindulása és egész léte egyetlen 
nagy végső cél szolgálatában áll: ú j életre hívni és abban meg-
erősíteni a magyarságot. , s) A nemzeti ösztön e páratlan ön-
tudatradöbbenése nemzeti klasszicizmusunkban éri el a tetőpont-
ját. Ez kiművelte és minden elkövetkező kor eszményéve tette 
az erkölcsi tisztaságában tündöklő ezeréves magyar lelket. 
Az irodalomban megköveteli, hogy minden műalkotás e lelket 
hordozza és sugározza szét a nyelvadta keretek között. Mint 
mindenben, itt is nem kirekesztő, hanem összefoglaló, kiegyenlítő 

17) V. ö. u. o. 146. 1. 
V. ö.: Mitrovics Gyula: Szépérzelmeink nemzeti elemei. Beöthv-

Emlékkönyv, 80. 1. 



szempontok vezetik. Átveszi és újraértékeli a múlt minden érté-
két, Dugonicsék „népszerű ízlését, a franciás, németes és antik 
klasszicizmus, a franciás és a magyar romantika fejlesztményeít 
s azokat szélsőségeiktől megfosztva egy egységes, ú. n. „mérsé-
kelt ízlés" keretében klasszikus magasságba emeli és a népiessé-
get teszi e megújult ízlés szilárd alapjává. Ez „új phasisa vala 
— írja Gyulai — a nemzeti költészet fejlődésének, a nemzeti 
szellem új hódítmánya erősebb alapon, tágabb láthatárral".19) 

Mivel a nemzeti klasszicizmus is vallotta, hogy „nyelvében 
él a nemzet", irodalmunk e virágkorában a költői nyelv is sudárba 
szökkent. Felébreszti ez az irány íróinkban az érzéket nyelvünk 
épsége, magyarsága és szépsége iránt. Hirdeti az „aesthesis" 
jogát, de a magyar nyelv szellemében, Célja egy minél szebb, 
hajlékonyabb, kifejezőbb és mégis erőteljes és ép irodalmi nyelv 
kialakítása. Tudja, „hogy a költészet hatása majdnem fele rész-
ben a nyelv művészetétől függ",20) ezért gondos tanulmányt, jó 
nyelvérzéket és módszeres invenciót kíván az íróktól nyelvünk 
rejtett szépségeinek felismerésére és helyes alkalmazására. 
Fáradhatatlan búvára a népnyelvnek, belőle frissíti fel és gyara-
pítja szókincsét, belőle bizonyít és belőle fejleszti ki sajátosan 
egyéni stílusát is. Mérsékelt neológus. Kikel a költői szabadság 
nyelvi túlzásai ellen. E téren főként Arany János szerzett hal-
hatatlan érdemeket. 

A nemzeti klasszicizmus stílusfogalma sem kirekesztő, ha-
nem összefoglaló. „Anyagában irodalmi hagyomány és élő beszéd, 
nyelvújítási eredmények és érintetlen ősanyag, művelt osztályok 
elfinomult, alsóbbak tárgyibb zamata: egyaránt helyet foglalnak 
Ezért klasszikusan magyar, ezért konzerváló s egyszersmind ele-
ven; ezért képes különféle hatásokra, miknek a népies (helyeseb-
ben: naiv) csak egyik ágazata. Petőfi és Arany, Kemény és Jókai, 
Deák Ferenc és Gyulai Pál: mind e klasszikus magyar stíl kép-
viselői s e stílfaj meghatározása csak akkor lehet helyes, ha a 
megnevezetteket mind befogadhatja."21) 

Petőfi „a népköltészet nyelvének friss eredetiségét, könnyed 
bájait, heves szökeléseit szövi a magáéba s ebben minden magyar 
költőt fölülmúl, de a régi nyelvet kevésbbé ismeri . . ,"22) Arany, 
mint előtte Vörösmarty, merít a régi-, a nép- és a köznyelvből 
egyaránt, de rajongó lelkesedéssel és alapos tanulmánnyal új já , 
művésziesebbé szüli adatait. „Bámulatosan bírja a nyelv plaszti-
káját, lágyságát és erélyét — költői nyelvében a nyelv és költé-
szet géniusza egymást sugalmazzák, táplálják s úgyszólva egy-

1B) Kritikai dolgozatok, 63. 1. 
20) Gyulai: Költői nyelvünk és szépprózánk. Budapesti Szemle, 89: 

483. 1. 
31) Horváth: i. m. 20—21. 1. 
2Ï) Gyulai: Emlékbeszédek, I. 247. 1. 



mást szülik."" ) ízlés és ihlet vezeti a műnemek és műfajok 
különbözőségeihez való alkalmazkodásban. Rövidség és tömör-
ség, erő és báj, művészi tökéletesség és elévülhetetlen nemzeti, 
gyökeresen magyar jelleg jellemzi az ő stílusát. Kemény lélek-
elemzéseinek zord mélységét, részletrajzainak ornamentikáját 
csontigható lényeglátását; Jókai páratlan folyamatosságát, plasz-
ticitását, kedves elevenségét, festőiességét és könnyed átmeneteit, 
erejét, hangzatosságát, meglepően újszerű és gazdagerű magya-
rosságát méltán dicsérte még az oly szigorú Gyulai is! Deák és 
Gyulai kristályos szerkezetei, egyszerű fensége és fölényes 
dialektikájuk határozott, logikus tömörsége, Péterfy finomsága, 
sokoldalú és intuitív jellemzőereje, tartózkodó előkelősége és 
nagyvonalúsága klasszikus stílusunk újabb, meglepően gazdag 
válfajait jelentik. Egyszóval: minden gazdagsága mellett is erős 
reális érzék jellemzi e stílus rétegeit, mely természete szerint, 
ha néha nehéz küzdelmek árán is, de mindig megóvja a költői 
hitelt. Talán nem tévedünk, ha e fajíságunk gyökeréig lehatoló 
stílrealizmusba helyezzük a nemzeti klasszicizmus nemzetiessé-
gének végső elvét, melyen az ellenzékiség stílromantikája soha-
sem tudott erőt venni. 

Hasonlóan alapvető fontosságú a nemzetiesség szempontjá-
ból a nemzeti klasszicizmus ritmikája is. A nemzeti klassziciz-
mus állapítja meg a nemzeti versidom igazi fogalmát, az különíti 
el legélesebben a klasszikus és a nyugateurópai versidomtól. 
Meghatározza az ütem-, sor- és szakalkotás törvényeit. Külön-
böztet belső és külső ritmus között s a kettő harmóniáját köve-
teli. Igazságot szolgáltat a megvetett régi magyar verselésnek, 
példát ad annak modern átértékelésére és továbbfejlesztésére. 
Itt főként Aranyra gondolunk! Ö volt a magyar ritmika „leg-
kitűnőbb gyakorlati mestere s legszabatosabb elméleti magyará-
zója".1'4) Ő villantott rá először annak páratlan zenei lehetősé-
geire s ő adta a legnagyobb ösztönzést az idegen ritmusok 
magyarrá ojtásához. Teljesen nemzeti és klasszikus a zeneiség 
fogalma is. Ezt a vers teljes dallamosságának és szorosabb 
értelmű zeneiségének egybecsengése hozza létre, „Némely utolsó 
versében a plastikus Arany pusztán a rhythmussal, a hang és 
szó édes változásával bizonyos zenei zsibongást ébreszt az olvasó 
lelkében", í r j a Péterfy.23) 

Mindaz, amit eddig klasszikus, illetőleg nemzetíleg klasszikus 
szempont szerint, mint eszményt és elvet tárgyaltunk, a legvál-
tozatosabb színpompában érvényesül a nemzeti klasszicizmus 
költői gyakorlatában az egyes műfajokban. Az elvek e megvalósu-
lását az anyag rendkívül nagy terjedelme miatt alkalomadtán 

2!) U. o. 247—8. 1. 
24) U. o. 253. 1. 
23 ) Arany János Őszikéí. Budapesti Szemle. 53: 157. 1. 



külön fogjuk tárgyalni. Egyelőre csak a műfajelmélet alapvető 
elveinek bemutatására szorítkozunk, 

A nemzeti klasszicizmus a műfaj állandóság híve. Minden 
műfajt egyformán értékel, mert mindegyik a legnagyobb lehet 
a maga nemében. A tartalom és forma idővel módosulhat, de 
a műfaji lényeg állandó!20) 

A líra tárgya csak érzés lehet, más csak annyiban, amennyi-
ben az érzésben vissza tud tükröződni."7) E téren Petőfi az 
eszményképe: az ő őszintesége, természetessége, kristályos egy-
szerűsége és közvetlensége. Teljes mértékben igazolja ő Gyulai 
mondását: ,,A költők azért szállottak le a néphez, hogy magukhoz 
emeljék, hangján szólaljanak meg s eszményeit örökítsék."28) 
Nála jelent meg először a „népies" elem a maga teljes szépsé-
gében irodalomtörténeti fontosságra emelkedve. Benne és Arany-
ban egyesült a tudatosság legnagyobb fokán mindaz, amit a 
magyar szellem e téren alkotott, ,,a kritikusok és népkutatók 
munkássága s az egyes költők kísérletei".29) így fejlődik a nem-
zeti klasszicizmus lírája a „különösb" (népi) elemből kiindulva 
a „különösön" (nemzeti) át az „általános" (emberi) felé.30) 
„Szeretem a nemzeti költészetet; a népiesség köntösében még 
most; később majd pusztán. Esztétikai útam az indívidualizálás 
elve . . .", ír ja Arany.31) 

Az epikában a nemzeti klasszicizmus alaptétele az eposzi 
hitel.3") Ez történeti és lélektani hűségen alapszik, mely meg-
okolja a megokolatlant, művészileg motiválja a henye, de színes 
adatot és beleilleszti a cselekmény művészi szerkezetébe. „Adj 
pennámnak erőt, úgy írhassak, mint volt", kéri az eposzíró 
Zrínyivel. így legfőbb kötelessége az átvett töredékes és hézagos 
anyagból, a „rudis indigesta molesből" egy művészien kikerekí-
tett s a „szellem sugárain derengő" (Arany) világot alkotni. 
Az eposzi ideál legméltóbb megközelítője a népies naiv eposz 

À regényben Kemény az eszménykép, kinek egyetlen célja: 
átalakítani és műveltségében előbbre vinni a magyarságot. Ezért 
választja a regényt, mely céljának és zsenialitásának legjobban 
megfelel. Tudja, hogy a regényíró hivatását nem merítik ki 
„csupán a szépműtani elvek", hanem nevelnie is kell az olvasó-
közönséget a jelen követelményei s a jövő igényei szerint,33) így 

"") Salamon Ferenc véleménye e tekintetben eltérő, V. ö. Császár E.: 
Salamon Ferenc esztétikája. Budapesti Szemle, 1927, évf. 202. 1. 

27) V. ö. Gyulai: Kritikai dolg. 161—2. 1. 
2!S) U. o. 64. 1. 
2fl) U. o. 64. 1. 

V. ö. Arany: Hátrahagyott iratai, II. 519. 1. 
:!1) U. o. III. 45. 1. 
32) Ez nem azonos a történeti hitellel, V. ö. Arany, Hátrahagyott iratai 

II. 308. 1. 
:,Ä) V. ö. Tanulmányai. II. 299. 1, 



regényelmélete „politico-aestheticus", Számol a megváltozott 
közízléssel. Lélektant és történeti kutatást olvaszt egybe s ki-
mutatja, hogy a regény virágzása az illető nép magas kultúr-
fokára vall. Körvonalazza a regényírói hűség határait. Emellett 
egységes alapeszmét, kerekded és drámaian gyors cselekményt, 
valószínű és egyéni jellemzést kíván.34) Hangsúlyozza, hogy a 
regényíróban nagyon fontos az érzék a mellőzés, kiemelés és 
főként a művészi épség iránt. Az élet ugyanis sohasem befeje-
zett, időbelíleg sohasem egész és rendezett; a költői mű azonban 
az legyen: önelvű, elhatárolt kis világ. Az eszmény itt a motivá-
ció művészi teljessége lélektani alapon. 

A nemzeti klasszicizmus költői gyakorlata leginkább a drá-
mának látta hiányát, ezért elmélkedőí a drámai műfajok elméle-
tével és a drámabírálattal foglalkoznak legtöbbet. Alapvetőleg 
megállapítják, hogy a modern drámához a keresztény szellemi 
és erkölcsi világrend és a klasszikus drámai eszmény ismerete is 
szükséges.3") A drámai hős nem lehet az erény gáncsnélküli 
lovagja, mert a dráma lényege az összeütközés, ehhez pedig bűn, 
tévedés vagy fogyatkozás kell, mert az író ártatlanokat nem 
keverhet bajba.36) Ez a tragédiára és a komédiára egyaránt érvé-
nyes. A bűn vagy nagyszerűsége által lesz drámai értékűvé, 
vagy mint nemes és jogos szenvedélyek korlátlansága, tévedése. 
Az egyszerű bűnözés vagy a fantasztikus, kivételes esemény alig 
lehet drámailag értékes.37) A dráma szerkezetére vonatkozólag 
a következőket állapítja meg Gyulai: A hős cselekvéseiben 
koncentrált nagy vonalakkal jellemezze magát. A bonyodalom 
és kifejlet fokozatosságával és gyorsaságával hasson. A jellem-
zés ereje és a cselekmény szigorú, világos egysége fokozzák egy 
más hatását. Mindezt csak a színpad és az élet tanulmányozásá-
nak egybeolvadásával érheti el az író.38) 

A drámai hős bírja teljes részvétünket. Erős és határozott 
szenvedély vezesse, mely összeütközik a világrenddel. Cselekvő 
jelleme alapjában bárminő lehet, de legalább egyszer hibáznia 
kell. A katasztrófa mindig tény legyen, megrázó és kiengesztelő, 
jellemző, arányos és erőteljes, ne pedig puszta szóbeszéd.39) 
A költői és a színi hatás föltételezzék és egészítsék ki egymást 
művészi harmóniává vagy díszharmóniává, mely utóbbi a harmó 
niát hivatott fokozni.40) Alapvető dolog a drámában a cselekvés, 
a tett. Ezt megöli a tragédiában a retorika, a komédiában az éle, 
a melodrámában az érzelmesség, a ballettben a hatásvadászat. — 

40) U. o. I. 277—8.; 265—6.; 268. és 279, 1. 
31) V. ö. Kemény: Élet és irodalom 60. 1. Olcsó Könyvtár, 19132. 
38) V. ö. Gyulai: Dramaturgiai dolgozatok, II. 293. 1. 
38) V. ö. u. o. 327—9. és 331—2. 1. 
37) U. o. 495. 1. 
38) U. o. I. 104—5. és II. 423., 402—3. 1. 
3fl) U. o. I. 97—100. és II, 457—8. 1. 



A drámairodalom a költészet legfejlettebb virága. Csak virágzó 
és zavartalan nemzeti élet, nagyrahivatott korok tehetik klasszi-
kussá: a nemzet ép, erős és új tetterejének szép megnyilvánu-
lásai,41) 

Ez lényegében nemzeti klasszicizmusunk hitvallása a szép-
ségről, az irodalomról. Oly irányé, mely azzal tisztelte meg az 
igazságot, hogy nyiltan megvallotta és meg is valósította. Ves-
sünk végül egy pillantást a nemzeti klasszicizmus íróit és közön-
ségét irodalmi szempontból egyneművé avató közös lelki for-
mára 

A nemzeti klasszicizmus megtestesült irodalmi öntudata 
Gyulai Pál volt. De valamennyi képviselője hitet tett az ő sza-
vaira: ,,Én némi önérzettel mondom ki, hogy nekem az irodalom-
ban határozott rokon- és ellenszenveim vannak . . . Ez elvek és 
rokonszenvek miatt soha sem fogok pirulni, míg idő folytán a 
tapasztalat, tudomány és elmélkedés ellenkezőről meg nem 
győz,"42) E tudat leghívebb kifejezői a nemzeti klasszicizmus 
bírálata, essay-irodalma és folyóiratai voltak. 

A bírálatot a produktív jelleg és a nemzeti szempont mellett 
az elvek kultusza, harcias bátorság, az irodalom és a nyelv 
tisztaságának védelme jellemzi. Magas, összefoglaló szempon-
tok és pontos részletprogrammok szerint vizsgál írókat és irá-
nyokat. Kutat, boncol, küzd és példát ad, hogy férfias önisme-
retre, érett megfontolásra és a valódi szépség felismerésére 
tanítsa nemzetét. Gyulai szigora és harcratermettsége, Arany 
tapíntata és finom megfígyelőereje, Kemény problémalátása. 
Salamon történetérzéke és Péterfy európai látóköre szerencsé-
sen egészítik ki egymást. A hivatottság e fölényes és szelid ön-
tudata nyilvánul meg Arany Szépirodalmi Figyelőjének „Előraj-
zában" is. Bár specifikusan nemzeti alapon áll, gyűlöli e kritika 
a sovinizmust. ízlésében és jogérzetében mégis európaibb azok-
nál, kik elkábulnak minden újszerű idegen irodalmi divat csillo-
gásától. Becsüli az idegen esztéták és kritikusok értékeit, de a 
maga lábán jár. Halhatatlan szavakkal tolmácsolja kora szelle-
mét és együttérez a klasszicitás és a nemzetiség korábbi ébreszt-
getőivel. (Kazinczy, Vörösmarty, a Kísfaludyak stb.) Elsősorban 
a múltra épít, az újítás szabadságát a lángészre bízza. Védi és 
bátorítja a kisebb tehetségeket is, kik ,.nem hagyják elaludni a 
költészet vesztatüzét, melynél egy leendő lángész isteni fáklyá-
ját maidan meggyújthassa."43) 

A nemzeti klasszicizmus tehát tanulmánnyal és intuícióval 
kifürkész' az örök magyar szépség eszményét s azt közli nemzete 
legszélesebb rétegeivel (ez a népiesség valódi értelme!), első-
sorban műveiben, majd főként gyakorlati útmutatások alapján 

41) U. o. I. 271—2, 1. 
42) Kritikai dolg., 108. 1. 
43) Arany: Irodalmi hitvallásunk. Koszorú, 1863, I. 5. 1. 



a kritikájában és az akkor még újkeletű essay-irodalmában. Leg-
kiválóbb essay-írói: Arany János, Gyulai Pál, Kemény Zsigmond 
s később, a nemzeti klasszicizmus alkonyán Péterfy Jenő.44) 
Klasszikus programmadással indult meg Arany Szépirodalmi 
Figyelője (1860—62) és Koszorúja (1863—65) s Gyulai Buda 
pesti Szemléje (1873—) is. Nem a foradalmár hiú jelszavai-
val, hanem a magvető, az alapot építő komoly felelősségérzeté-
vel, hogy „a fejlődés folytonos, de lassú út ján jobb állapotokat 
idézzen elő".43) „Díszes koszorúba" gyűjt minden művészi érté-
ket. „Főként a forma bajnoka" akar lenni s az írói becsvágyat 
élesztgeti, a szellem nemes eszményeit tűzi ki az immár 
„nagyobb-korúságra" jutott magyar irodalom elé, hogy ezzel is 
ébressze „az irodalmi morált".4,i) 

A nemzeti klasszicizmus tudatosságának végső elve s egyút-
tal legösszefoglalóbb művészi tanítása a már sokszor említett 
harmónia. Célja Arany szerint: „formát és tárgyat összhangba 
hozni, egészet alkotni". így születik az érzéklésből az intuíció, az 
intuicióból az „eszmélet", az eszméletből a theóría, a theóriából 
az elv, mely ismét visszahat a költői gyakorlatra. E harmónia, 
mint jellemző lelki attitude, nem szüli ugyan az ihletet, de útat 
tör számára, irányítja, fokozza és nemesbíti azt. 

Az ízlés dolga nem magánügy, hanem nemzeti ügy, hirdeti 
Gyulai. Nemzeti klasszicizmusunk e téren az összeegyeztetés, a 
kiegyenlítés nagy feladatára vállalkozott, „Hagyomány, alkal-
mazkodás a közönséghez, vagy a művészi autonómia makacs ér-
vényesítése, tartalmi eredetiség minden előtt, vagy formai 
szépség; politikum, nemzeti szempont minden áron, vagy l'art 
pour l ' a r t . . , ezeket az ellentéteket elemezhetjük ki abból az iro-
dalomból, amelyik a századfordulótól a 40-es évekig növekedik.47) 
Nemzeti klasszicizmusunk elsimította ezen ellentéteket. Az érté-
kes elemeket átvette s az irodalom és a nemzeti élet követelmé-
nyeit kielégítve, újat és régit egy közös, ú, n, „mérsékelt" ízlésben 
egyesített s azt kötelező elvként átvitte a köztudatba. Nem az 
ú ja t hirdeti tehát ez az ízlés a régi ellenében, hanem az örök 
szépséget képviseli az időleges, az elmúlásra ítélt eszmények-
kel szemben. Ezen egységes ízlés végső magyarázatát a nemzeti 
klasszicizmus rendkívül objektív élet- és irodalomszemléletében 
találjuk meg, melynek leghűbb önkifejező-attítudje a már emlí-
tett stílrealizmus volt. E stílrealizmus minden adatnál hívebb 
tükre a nemzeti klasszicizmus közízlésének, záloga nemzetiségé-
nek és klasszicitásának egyaránt. 

A változó közízlés is e pontra irányozta három nemzedéken 
î4) V. ö, Keresztúry Dezső kitűnő értekezését: Nemzeti klasszicizmu-

sunk essay-irodalma. Bp., 1928. Minerva-Könyvtár XVI. 
45) Arany: A „Koszorú" bemutatása. Hátrahagyott iratai, II, 504, 1. 

V, ö. Arany: Irodalmi hitvallásunk. Koszorú, 1863. I. 5, és 30—31. 1. 
47J Keresztúry D,: i. m. 13. 1, 



át minden támadását, a maga sajátos stílromantikáját erőltetve 
a helyébe. Hogy mily sikerrel járt e törekvés, legjobban az bizo-
nyítja, hogy nemzeti klasszicizmusunk tekintélye és erkölcsi kö-
telezősége sohasem világolt jobban, mint — a harc csillapodtá-
val — épen manap! 

Dr. Kurzweil Géza. 

Csak az nem hisz a halhatatlanságban, aki nem gondolkozott sohasem 
komolyan a halálról. Tolsztoj. 

* 

Csak az alázatos lesz bölcs s csak az a bölcs alázatos, kinek a szíve 
iiszta. Palau. 

A szenvedélyek pusztító lángját csak a szenvedések vízsugara oltja. 
Keppler püspök. 

Ha jó gondolatokat vetünk, jó cselekedeteket aratunk. Adrien Sylvain. 

Ha igazán és őszintén mondhatod : „Uram Istenem! Vezess, ahova 
akarsz, csak akkor szabadulsz meg minden szolgaságtól és leszel igazán sza-
baddá. Epiktetosz. 

Hasznosabb néhány bölcs tanítást ismerni, amely javadra válhatik, 
mint sok dolgot tudni, amely mit sem használ. Seneca. 

Az élet olyan iskola, amelyben a kudarc többre tanit, mint a siker. 
Granadai Szulejmán. 

A tudatlan embernek legjobb, ha hallgat. De ha ezt tudná, már nem 
lenne tudatlan. Saadi. 

Micsoda erő lakozik az emberben, aki folyton Isten akarata szerint 
cselekszik és neki minden dologban alárendeli magát. Marcus Aurelius. 



Figyelő. 
RÓMAI LEVÉL. 

Kedves Szerkesztő Uram! 
Ritka dolog az, hogy az ember az utódjával levelezhet; de 

mivel nálunk ez a lehetőség megvan, használjuk ki, míg a jó 
Isten engedi. Nekem amúgy is nagy öröm, ha ily módon a 
Szemle olvasóival állandó összeköttetésben maradhatok. Talán 
érdekelni fogja a mi hűséges közönségünket mindaz, ami az 
örök városból, rendünknek is központjából megvilágítja Sz. Be-
nedek rendjének mai helyzetét. 

Az Anselmiánum ú j tanéve november elején megkezdődött. 
A régi tanári karhoz két ú j tag került: Matthias Thiel Maria-
laachból, aki a bölcselettörténetet tanítja — és csekélységem, A 
hét évre ter jedő bölcseleti és hittudományi képzés 20 tanár ve-
zetése alatt áll. Hallgatóink száma: a bennlakók 90—100 közt, 
van köztük amerikai is elég; van brazilíaí és ausztráliai is; az 
Anselmo egészen megtelt; bejáró hallgatóink is vannak: Szale-
zíánusok, mechitaristák, olivetánusok, ansay-i (uniós) és Sz. Páli 
(falakon kívüli) bencések. Az egész hallgatólétszám 130. A ta-
nári karból Gredtnek ép most jelent meg ötödik kiadásban vi-
lághírű bölcseleti kézikönyve; Höpfl Hildebrand pedig legutóbb 
a Szentírás sugalmazottságáról írt egy művet. 

Az abbas primas a nyarat (májustól—novemberig) Brazíliá-
ban töltötte, ahol a rendi monostorokat látogatta meg, A brazíliai 
katholícizmus helyzetéről azt mondja, hogy fellendűlőben van; 
de nagyon nagy a paphiány és főleg nagy a mai célokra képzett 
papok hiánya. Az ottani bencés kongregáció monostorai is sok 
kai áldásosabb munkát fejthetnének ki, ha népesebbek volnának. 

November 13-án, a bencés szentek ünnepén volt Monte-
cassino jubileumának záróünnepsége. A Szentatyát Lepicier bí-
boros képviselte, ő mondta az ünnepi nagy misét és ő méltatta 
szentbeszédben az ősmonostor múltját. Az abbas prímás sok más 
apáttal emelte az ünnep fényét, melyen Dél-Itália főpapjai is 
sokan megjelentek és a világi hatóságok is részt vettek. 

A bold, emlékű Serafini bencés bíboros holttestét Rómából 
(ahol ideiglenesen pihent) átszállították Subíaco-ba. A megbol-
dogultnak testvére a Cittá del Vaticano mostani kormányzója, 
Subiacoban valami átépítés alatt érdekes régi freskóra bukkan-
tak a XIII, sz, elejéről, III, Ince pápát ábrázolja Sz, Benedek-
kel és az akkori subiacoi apáttal. A freskó egész ép. 

A montecassinoi apát (püspök) a monostori gimnázium nö-
vendékeit elhozta Rómába, hogy a szentatya aranymíséje alkal-
mával hódolatukat bemutassák. A szentatya felhasználta az al-
kalmat, hogy a rend tanító és nevelő munkáját méltassa. Ki-



emelte azt, hogy mennyi nagy nevelőérték van Sz. Benedek Re-
gulájában és szellemében; mily nagy jótétemény a bencés neve-
lés a mai világ számára is. Az Egyház fejének szavai kell, hogy 
mélységes hálával töltsék meg a rend minden tagját, aki a régi 
bencés nevelés és tanítás eszményéért dolgozik. Azok a célok, 
melyek a mi iskolai működésünk előtt állnak, azoknak megvaló-
sítása tehát az Egyház fejének ítélete szerint rendünk és alapí-
tónk szellemének kisugárzása. Jól esik ezt Sz. Péter utódjától 
hallani, mert sajnos, vannak, akik Sz. Benedek célkitűzését meg-
akarnák szorítani a maguk felfogása szerint és a rendet kivonni 
az iskolai és lelkipásztori munkakörből. 

A 136 angol vértanú boldoggáavatása új rózsákat fűzött a 
Sz. Benedek-rend szentjeinek dicsőséges koszorújába. 

A boldoggáavatások közt is ritka eset, hogy ily nagyszámú 
vértanút egyszerre avatnak boldoggá. Az angol katholicizmus 
most ünnepli százéves fordulóját annak, hogy vallásszabadságát 
az angol birodalomban visszanyerte és a rettenetes, vértanú-
termő törvények erejüket vesztették. Ezen alkalommal" az apos-
toli szentszék ki akarta tüntetni azt a vértanútermő hitet és erőt, 
mely az angol katholicizmusban rejlik és melynek mai szép ered-
ményeit is köszönheti. 136 vértanúját avatta boldoggá, akik hi-
tükhöz, az egyházhoz és a pápához való hűségükért 1541—1680. 
közt szenvedtek vértanúságot. Férfiak, nők, papok, szerzetesek, 
világiak seregében — az angol bencések sem hiányoznak. Az ő 
rendjük térítette meg Angliát, illő volt, hogy első helyen legyen 
részük az üldöztetésben, a vértanúságban is. Többeket közülük, 
a VIII. Henrikkel meginduló üldözések áldozatait már régeb-
ben avattak boldoggá; most megint 8 bencés került a boldogok 
sorába. 

Ezek a következők: 
1, Barkworth Márk; Lincoln-tartományban született. Szülei 

protestánsnak nevelték, de ő ott hagyta a tévelyt; hogy a hitben 
testvéreinek szolgálhasson, elhagyta hazáját, a valladolídi kollé-
giumban (Spanyolország) pappá szenteltette magát, majd belé-
pett Sz. Benedek rendjébe. Visszatért aztán hazájába, hol búj-
dosva rejtőzködve szolgálta egyházát. Hiszen a misézés és gyón-
tatás halálbüntetés terhe mellett volt eltiltva. A hőslelkű bencés 
nem kerülhette el az államhatalom besúgóinak figyelmét. 1601. 
febr. 26-án Tyburnban felakasztották és utána felnégyelték, 

2, Gervase György előkelő nemesi családból született a 
sussex' grófsághoz tartozó Boschanben. Douai-ben (Francia-
ország) szentelték pappá. Bencés lett és vállalta a míssiós mun-
kát saját hazájában, vele a vértanúság pálmáját is. 1608. ápr. 
9-én végezték ki Tyburnban. 

3, Roberts János szintén előkelő angol család sarja.* Mer-
vínben, Valladolidban belépett Sz. Benedek rendjébe. Hazájában 
a rend visszaállításán dolgozott. A vértanúság volt hivatásának 
jutalma, 1610. dec. 10-én Tyburnban felakasztották, és a szokott 



vadállatiassággal beleit felvágták, testét felnégyelték, — Az ős-
keresztény vértanúkra emlékeztető kedves és megható esetet je-
gyeztek fel róla. 

Vértanúságának előestéjén belopózott börtönébe, ahol tár-
sával, Somers Tamással a hősi áldozatra készült elő, Carvayal y 
Mendore Lujza, gazdag és előkelő nő, hogy vacsorát vigyen 
nekik, 

A szent agapé alatt azt mondja Roberts a nemeslelkű nő-
nek; Nem gondolja, hogy az én nagy vígságom megbotránkoz-
tat ja majd az embereket? Nem volna jobb félrevonúlni és imád-
kozni? 

Nem, — mondotta Lujza. — Azzal adja a legjobb példát a. 
világnak, hogy megmutatja, milyen bátran, nyugodtan tud meg-
halni Krisztusért. 

4, Scott Vilmos, bencés áldozópap, sz. Essexben, Meghalt 
hitéért Tyburnban 1612, máj. 30-án, 

5, Barlow Ede Ambrus, nemes származású, született 
Manchesterben, A papi pályára Donaíben és Valladolidban ké-
szült elő, belépett Sz. Benedek rendjébe, pappá szentelték. A 
vértanúságot Lancasterben érte el 1641-ben, szept. 10-én, 

6, Roe Bertalan Albán, sz, Suffolkban. A cambridge-i egye-
temen végezte tanulmányait, ugyanitt — meggyőződvén az egy-
ház igazságáról, katholikus lett. Átment Douai-be, az ottani 
míssíós szemináriumban készült elő a papságra. Belépett Sz, 
Benedek rendjébe, pappá szenteltette magát. Hazájában teljesí-
tett papi hivatásában érte el az igazak és hősök pálmáját , a vér-
tanúságot 1642, jan, 21-én Tyburnban. 

7, Powel Fülöp, fejedelmi családból származott. Mint a Sz. 
Benedek-rend papja tett vérével tanúságot ősei hite mellett 1646. 
aug. 10-én Tyburnban, 

8, A hét bencés mellé sorakozik nyolcadiknak Pickering 
Tamás bencés laikus testvér, aki társaival osztozkodott a vérta-
núság dicsőségében. 1679. máj, 9-én Tyburnban végezték ki. 

A boldoggáavatás dekrétumát dec. 14-én olvastatta fel 
őszentsége a vatikáni Aula del Consistoríoban. Az ünnepre meg-
jelentek az angol főpapok, köztük Bourne westminsteri bíboros-
érsek is, Cardiff, Liverpool, Birmingham érsekei, Northampton, 
Lancaster (Pearson O. S. B.) püspökei, az angol bencés kongre-
gáció prézese, a downside!, belmonti bencés apátok. Őszentsége 
Bourne bíboros szavaira válaszolva, az angol katholíkusok nagy 
harcait és hősiességét magasztalta. Szavain az a fohász sóhaj-
tott át, mely a boldoggá avatott vértanúk képén is ott áll: Deus 
couverte Angliám. 

Dec, 15-én délelőtt volt a Sz, Péter templomban az ünne-
pélyes boldoggáavatás. Az angolok mindent megtettek, hogy az 
ünnep minél fényesebb és lélekbemarkolóbb legyen. Első alka-
lommal láttam magam is ilyen szertartást, azért megengeded 
kedves Szerkesztő úr, hogy kissé részletesebben ír jam le. 



Az ünnep színtere — a Sz. Péter főoltára, az, mely a főhajó 
felső csúcsán áll. A négy szentatya aranyozott szobra tart ja ma-
gasra az oltár fölött Sz. Péter katedráját , püspöki székét. E fö-
lött játszi angyalok serege alkotja a keretet a boldoggáavatan-
dók képe számára, mely a szertartás elején még el van függö-
nyözve. A fénysugarakban fürdő angyalsereg (mily eleven, moz-
gékony, röpke gyermeksereg ez!) — amint meggyullad az ezer-
nyi fény a hajóban, az oszlopokon, mindenütt, mintha csillag-
koszorúval hintenék be a templomot — nagy kíváncsisággal les 
a kép felé — ők már látják, mi még nem látjuk — a függöny 
miatt Ők már látják; társaik odafönn — vagy odatúl — mert 
igazán nehéz volna megmondani, hol kezdődik a menyország, 
azontúl, ami ez angyalok körül és mögött van — már a vértanú-
ság pillanatában vitték diadallal a Bárány trónusa elé — a Bá-
rány vérében megfürdött lelkeket. És most mégis csodálkoznak, 
kíváncsiskodnak ezek az angyalkák is. 

Közben készülődések történnek az ünnep földi részére is. 
Igaz, hogy ez, ami itt földi, úgy látszik, mintha nem is e világból 
volna. Vagy földi még ez a pompa, ez a bíborral végig fürdetett 
hajó, ez a csillagfény, mely most nappali sugárzást ád, ezek a 
méltóságos márványszentek, a nagy rendalapítók — itt a pil-
léreken? 

Csak úgy érz k rajtuk az öröm és boldogság hogy család-
juk — odafönn és idelenn újabb dicsőséggel gyarapszik. Oda-
nézek Sz. Benedek atyánk szobra felé. Mikor egy fénysugárban 
látta rendje jövőjét, biztos, hogy benne látta ezt a napot is; 
nyolc fiának megdicsőítése napját. Az angolok ünnepelnek. Itt van 
papságuk és híve :k színe-java. De Sz. Péter hajójában sohse ül 
egy nemzet, ha még oly nagy is — külön ünnepet. Itt az Ecclesia 
militans, a küzdő Egyház ünnepel; ünnepli a győzteseket. 

Ez a küzdő egyház pedig képe a győzedelmesnek, Minden 
népből, nemzetből, fajból, törzsből, nyelvből vannak ta^íai. 

íme itt találkoznak a hosszú főpapsorokban — angol olasz, 
német, magyar főpapok. Megjönnek a Sz, Péter kanonokjai, föl-
vonulnak az érsekek, püspökök, apátok, prelátusok. Ki tudná a 
neveket most elszámlálni. De a nevek itt fölöslegesek ^s. Itt az 
apostolok utódai gyűlnek össze^ Jön tizenegy bíboros, Ezek iga-
zán fejedelmek, principes populi christíani. A vér színével ékesen 
jön a celebráló főpap és az asszisztenc'a. Következik a magában 
véve egyszerű szertartás. Kérik a szertartások kongregációia bí-
boros elnökét, rendelje el a pápai dekrétum fölolvasását. A fel-
olvasó az emelvényre lép és olvassa hangosan, messzehallhatóan 
a hősi éneket, az angol katholicizmus száz éves eposzát (mert 
hisz ez a 136 vértanú-életrajz — ezekkel a rövid adatokkal is —-
hősi eposz; a legklasszikusabb szentlélek adta poiesís). Három-
negyed óráig tart a dekrétum felolvasása. A hívők serege türel-
mesen hallgatia; csak ép odafönn, az elfüggönyözött kép körül 
repdeső angyalok türelmetlenkednek. De aztán megvan az ő örö-



műk is: félrevonják a függönyt, megjelenik a kép — mintha nem 
is kép volna, hanem egy sóhajszerű messzi pillantás az ég ré-
gióiba — dantei ecsettel megfestett Paradíso-jelenetbe. A festő 
jól dolgozott; eget és megdicsőülést festett és nem portrékat. 
Sok is lett volna: 136 portré egy képen. De ekkor már nem is né-
zünk, hanem elkapjuk a kép lelkes örömét szívünkkel, szánkkal és 
úszunk abban a fényárban, mely a Te Deum lelkével árad fe-
lénk. A Te Deum hangzik, morajlik, lelkesedik, imádkozik és 
hálálkodik végig a szíveken . . . 

A pontokat nem azért tettem, mintha már be akarnám fe-
jezni levelemet. Tőlem nem szabadul oly könnyen Szerkesztő úr, 
(mint munkatárs is megtartottam a szerkesztő főtulajdonságát, 
hogy ne hagyja magát egykönnyen lerázni). 

Még valamit akarok írni. Tegnap (azaz dec. 17-én) este 6 
óra után volt a magyar zarándokok hódolata a Szentséges Atya 
előtt aranymiséje alkalmával. Hisz igaz, erről már nem kell so-
kat írnom. A részleteket és az egészet az újságok úgyis jobban 
közölték De hát — a hódolatban ott volt a mi édes Pannonhal-
mánk is; ketten, Janota Ciríllel képviseltük rendfőnökünk meg-
bízásából a rendet, ott voltak még anselmoi növendékeink is ket-
ten. Összesen öt magyar bencés vett részt ezen hódoló tisztelgé-
sen, Azaz — az első vezette a magyarokat, az összeseket; az 
ittlevőket és az otthonlevőket — a Szentatya lábai elé. De nem-
csak oda: egészen belelopta őket, az egész hazát, az egész nem-
zetet — a kereszténység Atyja szívébe. Ügy éreztük, hogy jó 
helyünk van ott — az aranymisés pápa szívében. Hogy könnyez-
tünk is — az örömtől, meghatottságtól-e, mikor szívünk érzéseit 
oly ékesen tolmácsolták előtte, mikor a magyar bíboros a szen-
vedő magyar nemzet könnyeit öntötte az atyai szívre — és ami-
kor az Atya a meghatódott szeretet elcsuklásával vígasztalt, bá-
torított, élesztett, biztatott bennünket és általunk a magyar nem-
zetet . . . hát természetes, hogy ugyanazt tettük, mint a gyerme-
kek, ha megérzik atyjuk szívének egész melegét. Mert a Szent-
atya — nemcsak ismer minket, történetünket, multunkat, hanem 
mert szeret minket, ismeri legigazibb, legnemesebb valónkat. 
Nem hiszem, hogy valaki, valaha úgy jellemezte volna a ma-
gyart, mint ő most. Tí históriát kutattok és írtok, de még nem 
tudtátok oly röviden, oly szépen, oly csattanósan jellemezni a 
magyar lelket, mint ő most. Azt mondta: 

,,Ha áll az, amit általában mondanak: facere et pati fortia, 
christianum est. akkor én ezen szavakat így is mondhatom a ti 
nemzetetekről: Facere et patí íortía hungarícum est." 

„Nagyot tenni és nagyot szenvedni: magyar erény." így is-
meri és mint ilyent szereti XI. Pius pápa a magyar nemzetet. Ez 
a vigasztalásunk, hogy ő, Krisztus földi helytartója, így ismer 
minket. 

Kedves Szerkesztő uram, most már be is fejezem. Mi ma-
gyar bencések — voltunk a gyökér a nemzet fájában; most is 



hus vagyunk a nemzet húsából és vér a véréből. Egy a sorsunk a 
nemzetével. Ha nehéz is a sorsunk, teljesítsük hivatásunkat: 
facere et pati fortia. 

Neked még boldog karácsonyt és újévet kívánok (olvasóink-
nak szintén kívánok, de már későn tudják csak meg). 

Róma, 1929. XII. 18. 
Dr. Kühár Flór is. 

KATHOLIKUS VILÁGNÉZET - MODERN NÉMET 
IRODALOM. 

A művészet, mint minden korban, a jelenben is a korlélek 
leghívebb tükörképe s így az irodalomtörténet alapjában véve 
nem más, mint szellemtörténet. A modern német irodalomban 
kavargó izlésirányok is a kor szellemi áramlatainak letétemé-
nyesei. Sokféle változatuk azonban csak a laikust zavarhatja 
meg. A mélyebbre tekintő előtt ugyanis a naturalizmus, impresz-
szionizmus, expresszionizmus és válfajaik inkább két fogalom, 
realizmus és romanticizmus szerint lesznek csoportosíthatók a 
racionális vagy irracionális elv túlsúlya szerint. Az expresszio-
nizmus ugyanis az újromantika, az impresszionizmus a natura-
lizmus, a naturalizmus pedig a realizmus fokozott, de lényegé-
ben ugyanazon formája. Mindhárom pedig a felvilágosodás végső 
kijegecesedése, azon objektiv és tudományos színezetű világképé, 
mely az utolsó négy évszázadban a művelt nyugat felsőbb körei-
nek biztos tulaj dong volt, melyet romantikus ellenáramlatok 
vagy klasszikus tökéletességű irányok csak átmenetileg szakítot-
tak meg s mely a természettudomány, a technika és a materia-
lizmus századában fejlett ki legteljesebben. 1900 körül azonban 
nagy átalakulás észlelhető. A régi közszellem racionalizmusa, 
kételkedése, erkölcsi relativizmusa, fásult eszménytelensége és 
pedáns tudományos világképe helyett egy új szellemvilág hírnö-
kei tűnnek fel a német irodalomban: irracionalizmus, érzelem, 
hit, vallásos misztika, idealizmus, szimbolizmus, metafizikus vi-
lágkép, eksztatikus életszemlélet stb. A korszellem megváltozá-
sával egy új embertípus kialakulása is párhuzamos. Ez ellentéte 
annak, mely Nietzsche és Darwin hatása alatt az irodalomban ki-
fejlődőben volt. Üj Sturm und Drang ez, mely tagadni látszik 
egy négyszázéves fejlődés minden eredményét és arra az alapra 
tér vissza, melyet a renaissance és a hitújítás oly hűtlenül el-
hagyott, a középkori gót lélekhez, az individualizmus tobzódásá-
tól a középkor bámulatos univerzalizmusához. A szellem fejlő-
désének e korszakos fordulatával a költői formák átalakulása is 



párhuzamos. A l'art pour l'art minden megkötöttséget tagadó 
áramlata mellett megtaláljuk a tiszta formák kultuszát is s kö-
zöttük nagyon sok az átmenet. 

Ilyen szellemtörténeti alapvetéssel vezeti be Naumann ki-
váló művét,1) mely az utolsó félszázad német irodalmának el-
ismerten legjobb feldolgozása. Jóllehet ezen alapvetés nem min-
den részében igazolható s könnyen felvethetjük ellene a már 
meghaladott álláspontot jelentő historizmus vádját, mégis a kor-
lélek egészéből való kiindulás meglepő világosságot támaszt az 
óriási anyag eddig elrejtett összefüggései között. Mi az alábbiak-
ban különösen a mindenütt hangsúlyozott ethikai szempontot 
vesszük figyelembe. 

A modern német dráma történetében a berlini Freie Bühne 
megalapítása (1889 ápr. 5.) az első fontos dátum. A korai natura-
lizmus első szárnycsapása ez, Ibsen és Strindberg a mintaképei 
e kor drámaíróinak. G. Hauptmann első művében (Vor Sonnen-
aufgang, 1889), melyben megadta a német naturalista dráma re-
ceptjét, még az ő hatásuk áll. Fejlődésvonala azonban csakha-
mar a szimbolizmus és a miszticizmus, a mély vallásosság és az 
individualizmus felé halad. Hauptmann követőinél visszaesés mu-
tatkozik. Csak Sudermannal lendül előbbre a naturalista dráma, 
hogy A. Holzban a legkövetkezetesebb művelőjére találjon, aki 
Hauptmann receptjéhez megfelelő naturalista ritmikát is alko-
tott, Schlaf és a későbbi naturalisták Hauptmann és Sudermann 
pólusai közt mozogva, csak a részletekben adnak újat. A natu-
ralista dráma nélkülözve a koncepció újságát, lassankint deka-
denciába fullad, hogy átengedje a vezetést az Ausztriából kiin-
duló újromantikus iránynak, az impresszionizmusnak. Ez az ú j 
irány egy érettségében fáradt század utolsó és legfejlettebb vi-
rága. Előkelő báj, menekülés a köznapiasságból egy szebb álom-
világba, melankolikus halálsejtelem, az antik kultusza, szellemes 
és elegáns nyelv, meglepő formaművészet stb. a jellemzői. A. 
Schnitzler és H. Bahr a mesterei. Legnagyobb tehetsége azon-
ban a náluk jóval komolyabb H. v. Hofmannsthal, ki már kora 
ifjúságában halhatatlanná tette nevét meglepő eredetiségű egy-
felvonásosaival. Az őt követő újromantikus iskola azonban az 
impresszionizmust is elsekélyesítette. Az írók lassanként belát-
ják, hogy abszolút erkölcsi törvények nélkül nincs igazi drámai 
hős, nincs összeütközés, nincs dráma, Paul Ernst és az újklasz-
szikus dráma már elveti az erkölcsi relativizmus elméletét, mely 
csaknem tudományos alapossággal mindent az átörökléssel, a 
környezettel, a fejlődéssel akart megmagyarázni. Frank Wede-
kind e téren oly messzire megy, hogy a színházat morális intéz-

l) Hans Naumann: Die deutsche Dichtung der Gegenwart. Negyed ik á t -
dolgozott s egy új fejezettel, „Versuch über die Neue Sachlichkeit" bővített 
kiadás. Stuttgart, 1929. J, B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. Nagvoktáv, 
412 1. Ára fűzve 9 M, vászonkötésben 11 M. 



ménynek tekinti. Csakhogy ő emberi s nem polgári erkölcsre 
gondol. Wedekinddel már az expresszionizmus tűnik fel a mo-
dern német drámában. Az új irány drámatechn'káját az „eksta-
tisches Szenerium" jelszava jellemzi legjobban: az egymásmellé 
helyezett képek sorozata. E szintetikus technika zsúfoltságával 
és nagy távlataival emlékeztet a középkori misztériumdrámákra, 
melyek műfaját épen az expresszionizmus újította fel nagy si-
kerrel (vö Werfet: Spiegelmensch, 1920). Az antik tanulmányo-
zása az expressz'onizmusban a szintétikus techn'kát eredmé-
nyezi. Nem az összegezés, hanem a végső eredmény, az állapot 
kifejtése lesz fontos egy helyen és egy időben (vö. R. Goering 
sorstragédíáít). A költői hivatás és célkitűzés is merő ellentéte 
a múltnak. Több eszményiség, több mélység és természetfölötti-
ség után sóvárog a legfiatalabb drámaírók nemzedéke. A szín-
pad szószék, a színház templom s a játék istentisztelet legyen: 
ez a szándék Valójában a világháború után : kultúrálís és er-
kölcsi hanyatlást rajzolja nem közönséges kifejezőerővel az 
expresszionista dráma. 

A modern német regényirodalom C. Spitteler sajátosan 
egyéni naturalista programmjávai indul meg. Az igazi korai na-
turalizmus azonban G. ConradáaX kezdődik. A mintakép Zola. 
Kezdetben még zavaros az írók fogalma a naturalizmusról. Con-
rad folyóirata a „Die Gesellschaft" körül a legkülönbözőbb 
egyéniségek tömörültek. Zola mintájára városregényeket írnak. 
Miként a drámában és a lírában, a regényben is a hatalmas cik-
likus koncepciók jellemzik a kor íróit, de kevésben volt meg 
A. Holz szívóssága hogy a nagy tervek egészükben megvaló-
suljanak. Nagy az érzék e korban a szociális problémák iránt. 
Az egyén sorsa 'nkább csak mint a közösség szimbóluma szere-
pel, Bölsche naturalista esztétikáiát A. Holz fejleszti tovább, 
megtagadva a költészettől az abszolútumot. Fejlődés, átöröklés, 
környezet s a természettudományos regénytechnika egyéb motí-
vumai határozzák meg ezután a hős sorsának alakulását, Holz 
új kifejezőeszközt is alkot e célra, az ú n. Sekundenstilt (mozza-
natstílus), mellyel Zolát jóval meghaladva a végletekig kifino-
mítja az állapotrajzot, mozzanatról-mozzanatra követve a tör-
ténés folyamát (vö. Papa Hamlet, 1839). Üj lírai lehetőségei 
támadtak ezzel a prózának úgyhogy J. Schlaf bízvást líraiaknak 
nyilváníthatta későbbi prózai műveit. H. Sudermann, mint a drá-
mában itt is közvetítő szerepet vállal. Nagy fejlődésregényeiben 
megőrzi érzékét a magas ívelésű koncepció íránt s elejti a pe-
dáns mozzanatstílust melv csak rövidlélekzetű művekhez volt jó. 
Iskolájában azonban az előző nagy mintákhoz viszonyítva visz-
szaesés mutatkozik Kitűnő művelődéstörténeti forrásművei e re-
gények egv rezignált csalódásokkal telt alaphangulatú kornak, 
de magasabb szempontot nem nyújt lélektelen és sokszor logi-
kátlan művészetük. Sudermann az ú, n. Heimatsroman terén is 
úttörő volt. Iskolája legtehetségesebb tagjai K. Wiebig, H.Böhlau 



és R. Huch műveikben már az impressizonizmus hirdetői. Th. 
Mann és öccse H. Mann müvészregényei, ironikus társadalom-
kritikája, Hauptmann Emanuel Quintje és Atlantisa szorosan be-
leilleszthetők ebbe az újromantikus fejlődésbe. J. Wassermann, 
P. Scheerbart s főként K. Edschmid regényei azonban már az 
expresszionizmus intuitiv szellemi látást sürgető erőteljes plasz-
t ikáját jelentik. Edschmid stílusa már nem is stílus, hanem a" 
legszínesebb adatok, képek halmaza. Az Isten, a szellemi szép-
ség utáni vágy egyre erősbödő megnyilvánulása az egyes írókban 
azt h'rdeti, hogy az előző irányok eszménytelen és földhözrög-
zött embertípusa a regényben is letűnt. 

A modern német ííra tárgyalásában Naumann sokkal meg-
értőbb, mint a többi elméletíró. Minden tehetséget méltányol s 
inkább többre akar értékelni, mintsem az ellenkező végletbe esni. 
Elsősorban azokkal az írókkal foglalkozik, akik az életet, a fej-
lődést jelentik a lírában. — A modern német lírát a nagy előre-
törések jellemzik. A nyolcvanas évek és a közelmúlt Sturm und 
Drangja mindenben emlékeztet a régire. Üj problémákat vet fel 
s nem ismer el más tekintélyt a magaállította bálványokon kívül. 
Jelszavai is a régiek: igazság, eredetiség, érzelem, emberies-
ség, természetes egyszerűség, küzdelem a társadalmi különbsé-
gek s a polgári erkölcs zsarnoksága, az egész ,,tintanyaló szá-
zad" ellen stb. Az ifjú óriások művei szimptomatikus, korjel-
lemző jelenségek, de a szerzők eltűnnek, korán elpusztulnak, 
hogy helyet adjanak a sokszor még náluk is fiatalabb, igazán 
nagy tehetségeknek, 

Az egész mozgalmat legjobban az egyes reprezentatív 
anthologiák segítségével tekinthetjük át. Az első ilyen antholo-
gia (Moderne Dichtercharaktere, 1884) teljesen a naturalizmus 
jegyében áll. C. Henckell, H. Conradi és H. Hart mellett O. J. 
Bierbaum, E. Hartleben s főként A. Holz a kiemelkedő egyénisé-
ge'. Holz a lírában is forradalmár és úttörő volt s teljesen meg-
valósította naturalista programmját. Elveti az eddigi lírai formá-
kat s a metrika helyett a ritmikát teszi uralkodóvá egy láthatat-
lan zenei tengely köré csoportosítva a kifejezésben rejlő termé-
szetes ritmikus hatásokat. A rímeket és a versszakot száműzve, 
minden korláttól megszabadítja a verselést, 

Hatalmas lírai kötetével (Phantasus, 1898—99) iskolát te-
remt, Tanítványai, J. Schlaf és C, Flaischen már az ő láthatat-
lan zenei tengelyét is elejtik s eljutnak a prózában írt versig. 
Az amerikai Walt Whitman hatása itt félreismerhetetlen Ke-
vesebb elmélet és művészi programm, de annál több ösztönös 
eredetiség jellemzi D. v. Liliencron költészetét, ki mesteri tech-
nikájú plain-aír-verseiveí az impresszionizmus előfutárjának te-
kinthető, Lilíencrontól a szimbolizmushoz, R Dehmelig vezet az 
út. A kozmikus és erotikus mámor minden problémának a meg-
oldása nála, A szociális kérdést a forradalmasságig fokozza. 
Ethikai világképén Nietzsche erős hatását érezzük. Sokrétű lí-



rá ja hű tükre a századvég szellemi életének. Az impresszioniz-
mus legjellegzetesebb képviselői azonban St. George, R. Schau-
kai és H. v. Hofmannsthal. Költészetükben az értelem csak má-
sodlagos, fő a zeneiség, a homályos szimbolika és a hangulat. 
A legszebb román formákban írt verseik is sokszor csak töredé-
kek, vázlatok, hangulatfoszlányok. A felsőbb tízezer irreális mű-
vészete ez. Az erkölcsi és művészi relativizmus tetőpontját je-
lenti. George azonban hamar kiemelkedik e súlyponttalan világ-
ból s jelzi az útat Dauthendey, Mombert, Morgenstern s főként 
Rilke tísztultabb művészete felé. A pietizmus óta most kezd ki-
fejlődni először Rilkével a német líra egy újabb, nagyobb mér-
tékű vallásos iránya. A vallomások divatossá lesznek s szinte 
kozmikus lendület vesz erőt e költészeten. A felébredt szellemi-
ség sodró á r ja azonban egyre erősödik s George és Rilke költé-
szetét is meghaladja az önmagát dicsőítő örök fiatalság előretörő 
lendülete. Loerke, Stadler, Däubler és Trakl már a korai expresz-
szionizmust képviselik. A gyors fejlődés legjobb útjelzői az 
egyes anthologiák évszámai lehetnek (Kondor, 1912; Mistral, 
1913; Kameraden der Menschheit, 1919; Menschheitsdämmerung, 
1920 és Verkündigung, 1922). A jelszavak, mutatis mutandis, 
ugyanazok, mint régen. Legfőbb köztük a Scandaliser le bour-
geois! Legtisztultabb és legművészibb egyénisége ez iij Sturm 
und Drangnak Franz Werfel. Lírája hangos kiáltás a jóság, a 
tisztaság, a megváltás után. Szeretet, részvét és főként testvéri-
ség a jelszavai. Teljesen keresztény alapon áll. Az ethikai elem 
költészete minden izét áthat ja . Benne és társaiban egyre erősebb 
lesz a meggyőződés, hogy a költő hivatása az, hogy népének 
vátesze, vezetője legyen. 

Műve utolsó, Versuch über die Neue Sachlichkeit c. feje-
zetében Naumann a modern német irodalom legifjabb hajtásai-
val foglalkozik. A lírában már az utóexpresszionizmus uralkodik 
(vö. a Junge deutsche Lyrik és Anthologie jüngster Lyrik c, 
gyűjteményeket), mely elhagyva elődje forradalmár sallangjait, 
megállapodottabb, klasszikusabb önkifejezésre törekszik. A ka-
tholikus misztikához közelálló ú j vallásos életszemlélet körvona-
lai bontakoznak ki Ruth Schaumann lírájában, ki az egész irány 
legfigyelemreméltóbb egyénisége. A drámában Zuckmayer és 
Lampel, a regényben pedig Renn, Remarque, Bronnen stb. hábo-
rús regényei képviselik az ú j tárgyszerűség irányát. Néhány régi 
mester újabb műveinek (George: Das Neue Reich; Hauptmann: 
Till Eulenspiegel) méltatása után Naumann egy figyelemreméltó 
gondolattal zár ja művét. Azt mondja ugyanis, hogy a közelmúlt 
külső és belső megrázkódtatásai végképpen megérlelték a német 
népben a középkori gót lélekhez, a katholicizmushoz való vissza-
térés eszméjét, mely az utolsó félszázad irodalmában oly sok-
szor, mint láttuk, egyre nagyobb nyomatékkal igyekezett érvényre 
jutni. Olyan élő alapot akarnak teremteni, mely az egész német 



nemzet közkincse legyen. Mondanunk sem kell, hogy e gondolat 
gyakorlati következményeit latolgatni még kissé korai volna! 

Mint láttuk, Naumann megértő és türelmes álláspontjával, 
biztos és tárgyilagos ítéletével meglepő összhangba hozza a 
modern német irodalom először talán zavarosnak látszó fejlődé-
sét. Kifejező stílusával és színes, eleven előadásával megbízható 
képet ad minden műről, íróról és irányzatról jelentőségének mér-
téke szerint. Ha értékeléseit nem is tehetjük mindig a magun-
kévá, a szakkritíka majdnem egyhangú véleményéhez, hogy Nau-
mann a modern német irodalom legjobb kézikönyvét írta meg, 
készséggel hozzájárulunk. Magyar szempontból azért értékes e 
mü mert olvasása közben egyre sürgetőbbnek láttuk a modern 
német és a modern magyar irodalom közti szoros kapcsolatok 
földerítésének feladatát, 

Dr. Kurzweil Géza. 

PANNONHALMA A MAGYAR MŰVÉSZETBEN, 
A Majovszky Pál kitűnő szerkesztésében megjelenő Magyar 

Művészet már egy egész számot szentelt Pannonhalma műemlé-
keinek és műkincseinek (IV, évf. 1928. 1, sz.), de azóta is ismé-
telten vissza-visszatér reájuk. Legutóbb is Berkovits Ilona dr-
nak jelent meg benne értékes tanulmánya (V, évf. 1929. 4. sz.) 
a budapesti egyetemi könyvtár pannonhalmi kódexéről, a sok-
szor szétszórt műkincsek egy szerencsésen fennmaradt darabjá-
ról. Nem mehetünk el e tanulmány mellett észrevétel nélkül, 
hiszen új megállapításai bevilágítanak Pannonhalma XVI. század 
eleji művészi életébe, sőt lelki világába is. 

A pannonhalmi kódexben, amelyet rendtörténetünk III. k. 
egyszerűen Forgách-kódexnek nevez, tulajdonképen két külön-
böző szerzőtől írt kódex van egybekötve: egy 1510 táján készült 
evangéliárium s a benedictíókat s a szerzetesi fogadalom pannon-
halmi szertartásait tartalmazó, 1515—16-ban készült Forgách-
kódex, amely a szövegben jelzett írójától, losonci Forgách Pál 
pannonhalmi bencéstől kapta nevét. Berkovits Ilona stíluskrítikai 
alapon az evangéliárium szerzőjeként egy másik pannonhalmi 
bencést állapít meg, aki nemcsak a magyar kódexfestésben foglal 
el kiváló helyet, hanem egyszinten áll a legjobb hasonló külföldi 
munkák szerzőivel. 

Ez az ú j miniator a harmadrangú Forgáchcsal szemben a 
Mátyás udvarában divatos olaszos irány ellenhatásaképen a 
politikai és rendi kapcsolatok folytán közelebb eső német és 
osztrák művészethez igazodik. Művészetét az osztrák míniatúra-
mühelyekben sajátíthatta el, de a Dürer-, Schongauer-metszetek 
s a baseli imakönyv fametszetei is hatottak rá. Ismeri a magyar 
művészetet is. Azonban egyéniségének egységesítő készsége 



folytán mindig egyéni, egységes stílust alkot képeiben s így nem-
csak stílusátvevő fogékonysága, hanem stílusteremtő képessége 
is megnyilvánul. Amit a képek lelkéről mond, így foglalható 
össze: a jóságot megszépítő esztétika párosul bennük a derűs és 
áhítatos felfogással. Bepillantást nyerünk ezzel Tolnai Máté fő-
apát korának szellemébe, amikor a 80 apátságból álló magyar 
bencés kongregáció főapátját s vizitátorát a belső megújhodás 
erős vágya tölti el. 

A lapokat keretelő ornamentikának már nincs egységes stí-
lusa. A címlapon a miniaturákban is mintaképül választott osztrák 
művészetet követi. A második lapon a flamand kódexek natura-
lisztikus ábrázolását nyújt ja. Az ötödik lapon az olaszokat utá-
nozza. Majd merész ötlettel két különböző stílusú ornamentikát 
egyesít, A hatodik lap díszítményei S, Stetnernek, a tiroli mínia-
túra-festészet legkiválóbb mesterének hatása alatt készült. Addig 
válogat, míg egyéni stílusa ki nem bontakozik. íme, Panonhalma 
megérzi a nyugati kultúra minden rezdülését s mégis megmarad 
magyarnak. 

A jelen számunkban közölt kép a 26 lapos evangélíárium 
első lapja. Az E-be foglalt miníatúra Krisztus születését ábrá-
zolja s Dürer kis passiójának hasonló tárgyú metszetére vezet-
hető vissza, amely 1509—11-ben készült. De, mint az összevetés-
ből kitűnik, nem egyszerű másolat, hanem érvényesül benne a 
festő egyéni felfogása. Az alsó két kép egyike Szent Máté apos-
tol, mivel a kódexet Tolnai Máté szentmártoni főapátnak aján-
lotta fel a miniator, a másik pedig a hely védőszentje, Szent 
Márton, amint megosztja köpenyét a szegénnyel, A középen levő 
címer nem Tolnai címere, 

A dísz osztrákos, de nem zsúfolt, könnyed levélornamentika. 
A kanyargó levelek közt virágok, aranytallérok, önálló, víg éle-
tet élő puttók helyezkednek el. A színek elevenek (kék, piros, 
zöld, sárga stb,). A pompás minuszkulákkal az éjféli mise evan-
géliuma van leírva. (Luc, 2.) 

Hálásak vagyunk Berkovits Ilonának, hogy az idegen hatá-
sokat megbecsülő, magábaszívó, de önmagáról soha le nem 
mondó, önállóságáról soha meg nem feledkező magyar művészet-
nek egyik értékes bencés képviselőjével ismertetett meg ben-
nünket. 

Ugyancsak a Magyar Művészetben (IV. évf. 1928. 9. sz.) 
közli dr, Zádor Anna, hogy megtalálta a pannonhalmi barokk 
ebédlő festőjét Davide Antonio Fossati személyében, akmek ne-
vét eddig hiába kerestük a főapáti és perjelí naplókban. 1728-
ban Fossati a pozsonyi prímási palota falán készít eléggé s'ke-
rült freskót, amikor az épen ott időző Sajghó Benedek főapát 
meghívja a pannonhalmi ebédlő kifestésére. Fossati 1703-ban 
született Mortóban. Marcottinál tanult Velencében s itt ismerke-



dett meg Dániel Grannal, a híres osztrák festővel, akit 1723-ban 
Bécsbe kísér s közreműködik a Schwarzenberg-palota nagyter-
mének és a Hofbibliothek kupolájának kifestésében. Mivel Fossati 
1730 tá ján már visszament Velencébe, a csak 1734-ben benedi-
kált ebédlő munkálataiban nem vett részt mindvégig. 

Dr. Mihályi Ernő. 

Valamint tengeri vihar alkalmával a hajós sokszor olyan szigetet fedez 
fel, melyről a térkép addig mit se tudott, ép úgy a lelki viharban már sok 
ember fedezte fel önmagát, lelkének addig ismeretlen mélységeit. 

Keppler püspök. 

A bátor számára jó- és balsors olyan, mint a jobb- és balkéz, mind-
kettőt használja. Sienai szent Katalin. 

Csaknem fontosabb tudnunk azt, hogy miről nem kell gondolkodnunk, 
mini azt, hogy miről gondolkodjunk. Tolsztoj. 

Az ember abban a mértékben gyarapítja boldogságát, amilyen mértékben 
másoknak szerzi meg azt. Bentham. 

Egyszerre háromnak árt a rágalom: annak, akit megrágalmaznak, aki-
nek elmondják és legjobban annak, aki elmondja. Nagy Baziliusz császár. 

Minden gyönyörnek szenvedés az ára. Igazi örömök árát előre fizetik, 
a hamisakét utólag. John Poster. 

Szórakozva imádkozni annyi, mint elfelejteni a jó Istenhez írt levelet 
megcímezni. Adrien Sylvain. 

Kétségtelenül fontosabb, hogy az ember hogyan fogadja sorsát, mint az, 
hogy a valóságban milyen a sorsa. Humboldt. 

Legkevésbé azok félnek a haláltól, akiknek élete legértékesebb. Kant. 



Könyvek. 
Vallásbölcselet . 

Kühár Flórís O. S, B.: A vallásbölcselet lökérdéseí. Szent István Köny-
vek 81. sz. 

A mai kor egyik jellemző vonása a vallás iránti érdeklődés hatalmas 
fellendülése. Sokaknál ez intenzív vallásos életben nyilvánul meg, mások-
nál a vallási kérdések iránt való tudományos érdeklődésben, ismét mások-
nál pedig bizonyos hajlamban minden miszticizmus iránt. 

Talán soha alkalmasabb időben nem írhatta volna meg könyvét a 
szerző. Ez a munka azok számára szól, akik a vallás kérdéseivel összefüggő 
filozófiai problémákban tájékozódást akarnak nyerni. 

Az első fejezetben (Határkérdések) mindenekelőtt pontosan megál-
lapítja a vallásfilozófiának tárgyát. A vallásfilozófia nem teológiai tudo-
mány, nem az egyes hittételekkel foglalkozik; nem is valamely meghatározott 
vallás igaz voltát akarja bebizonyítani — az az apologetika feladata. Rend-
kívül éles logikával, határozott biztossággal rajzolja meg a vallásbölcselet-
nek, mint tudománynak határvonalait. Szerencsésen tudja ezt úgy megál-
lapítani, hogy a filozófiai vizsgálat kiterjed a vallásokra általában. Miután 
a vallásbölcselet módszertanát tárgyalta, a valláspszichológia következik. 
Több vallásos típusnak a rajzát adja. Ez a fejezet különösen szerencsés tol-
lal íródott. Az egyes típusok plasztikusan állanak előttünk. 

Szívesen vettük volna, ha ez a rész hosszabbra nyúlik azáltal, hogy 
még több, nagyon jellegzetes tipust is felvesz a sorozatba. Így például nem 
kerül elő az optimisztikus és pesszimisztikus típus. 

A vallásos élmény természetének és tárgyának vizsgálata következik, 
ahol a különböző népek vallásos megnyilvánulásainak igen érdekes és jól 
rendezett rajzát kapjuk. 

Minden vallásnak középponti fogalma az Isten, Az Isten fogalmának 
legfontosabb jegyét a személyességben, érzékfelettiségben és az emberrel 
és világgal való kapcsolatában találja a szerző. 

Az isteneszme realitásáról szóló fejezet kissé hosszadalmas és fá-
rasztó. Itt nem olyan közvetlen, világos a szerző előadása, mint a többi 
részben. 

A vallásos kultusz, a vallásnak a kultúrával és a civilizációval való 
kapcsolata annál érdekesebb, megragadóbb tárgyalásban kerül elénk. 

Kühár munkájának egész beosztása nagyon szerencsés, A legfonto-
sabb kérdések köré csoportosítja mondanivalóját. Mindenütt kitér a neve-
sebb valláspszichológusok álláspontjának ismertetésére, röviden, találóan 
jellemzi őket, rámutat megtámadható oldalaikra, anélkül, hogy hosszadal-
mas polémiába bocsátkoznék. A tárgyalás egységén nem ütnek rést ezek 
a jellemzések. 

A könyv nyelve világos, előadása könnyed, élvezetes. A szakemberek 
is hálásak lehetnek a szerzőnek, hogy mondanivalóját ilyen világos fogal-
mazásban és logikus elrendezésben nyújtja, de a művelt közönség is nagy 
érdeklődéssel forgathatja e könyvet, igen sokat tanulhat belőle, anélkül, 



hogy ezt a nyereséget fáradságos munkával kellene megszolgálnia. Annyira 
le tudja kötni az érdeklődést ez a munka, hogy szinte nehéz megszakítani 
az olvasását. B, C. 

Dr. H. Straubinger; Einführung in der Religionsphilosophie. (Herders 
Theologische Grundrisse.). Herder, Freiburg i. Br. 1929. VIII + 132 1. 

Napjainkban nagy érdeklődés nyilvánul meg a vallásbölcselet iránt. 
Ennek oka a vallás nagyobb értékelésében, szociális és egyedi jelentőségé-
nek felismerésében rejlik s ez az értékelés nem elégszik meg többé a vallás 
gyakorlásával, hanem annak mibenlétére, tulajdonságaira, fontosabb meg-
nyilvánulási formáira, mélyebbre nyúló gyökérszálaira is ráirányítja a ku-
tató emberi elme figyelmét. Minden bölcseleti irány és módszer megteremti 
a maga vallásbölcseleti módszerét és formáját s így a vallásbölcselet is kény-
telen osztozni a szubjektívizmus ezerfelé ágazó vágányaira tévedt bölcse-
let kapkodásaiban. Újabban a katolikus tudósok is mindig több figyelmet 
szentelnek a vallás alapjait nem egyszer teljesen kiforgatni akaró vallás-
bölcseleti irányoknak, kutatják a dicsőséges múltra visszatekintő katolikus 
teológiában szétszórtan található vallásbölcseleti mozaikköveket, hogy egy-
séges és a szubjektivista kilengések támadásai ellen jól megalapozott szin-
tézisben foglalják össze a vallásbölcselet ismeretelméleti, lélektani és törté-
neti elemeit. Ennek a nagy munkának egyik kiváló napszámosa Straubinger. 
Rövid terjedelmű müvében a legfőbb vallásbölcseleti módszereket és leg-
kimagaslóbb vallásbölcseleti formákat ismerteti meg velünk. Először az 
egyes vallásbölcseleti módszerek, illetve formák általános képét rajzolja 
meg, majd legfőbb képviselőiknek véleményét foglalja össze és veszi kriti-
kai bonckés alá: igazságelemeiket világosan kiemeli, téves állításaikat 
megfelelő bizonyítékokra támaszkodva visszautasítja. Természetesen csak 
a legfőbb pontokra térhet ki. 

Nyelve világos és könnyen folyó. Kifejezései, fogalmai szabatosak. 
Bizonyítékai jól megválogatottak. Vallásbölcseleti bevezetésül nagyon hasz-
n á l h a t ó . Dr. Hegyi Dámján. 

E. Przywara S. I.: Das Geheimnis Kierkegaards. R. Oldenbourg, Mün-
hen. 1929. XII+177 1, 

A zseniális dán Sőrén Kierkegaard írásait egymás után fordítják német 
nyelvre. Úgy látszik, nagy hatással van mindenkire lelkiségének mélysége, 
őszinte harca az igazságért, tusakodása Isten után, törekvése a protestan-
tizmus kiemeléséért az elvilágiasultság mély szakadékaiból, erős küzdelme 
az emberek vallási terheinek megkönnyítése, leegyszerűsítése végett felál-
dozott Isten jogainak helyreállításáért. Irásművészetének, tanításának és 
személyiségének kérdése már meglehetősen nagy irodalommal rendelkezik, 
de a legtöbb vele foglalkozó írás nem annyira őt magát tárja fel előttünk, 
hanem inkább harcba száll a lutheri tanítás tökéletesen következetes ki-
domborítása folytán annak pőreségeít felfödő eszméivel. Przywara minden 
elfogultságtól menten, hideg tárgyilagossággal iparkodik megismertetni ve-
lünk Kierkegaard írói jellegét, vallási tanítását és személyiségét. Különösen 
dicséretre méltóan sikerült, mély és beható Kierkegaard vallási nézeteinek 
elemzése. Przywara könyve azonban nem könnyű olvasmány nyelvezetének 
sajátossága és széleskörű bölcseleti ismereteket feltételező tömörsége miatt. 



De megéri a ráfordított fáradozást, mert jobban kimélyíti bennünk a meg-
győződést a katolikum formai és tartalmi kincseinek örök értékei felől. 

Dr. Hegyi Dámján. 

J, Mausbach: Dasein und Wesen Gottes. II, B, Der teleologische Got-
tesbeweis. Erste u, zweite Auflage, Verlag der Aschendorffschen Verlags-
buchhandlung, Münster i. Westfalen, 1929. X+291. 1. 

Mausbach neve patinás név az erkölcstani irodalomban, De a hitvédelem 
terén is jó nevet szerzett már kisebb terjedelmű apologetikájával és Isten 
létezéséről tartott előadásaival. Ezt a jó nevet, mint a jelen kötet sejteti, 
még inkább kiérdemli Isten létezéséről és mibenlétéről tervezett 4 kötetes 
müvével. Az 1, kötet a kozmológikus Istenérvre vonatkozó időközben meg-
jelent fontosabb tanulmányok feldolgozása miatt még nem hagyhatta el a 
sajtót. 

Jelen kctet a világban tapasztalható célszerűségből merített Istenbizo-
nyítékot tárja elénk, kifejtve annak alapjait, alkotó elemeit és bizonyító ere-
jét, Példák halmozásával nem keresi a könnyű hatásokat, hanem inkább arra 
törekszik, hogy a modern tudományos felkészültségű emberekkel is meglát-
tassa úgy a szerves, mint a szervetlen világban érvényesülő törvény és cél-
szerűség mögött a végtelenül tökéletes törvényhozót, világalkotót és végső 
célt, akitől nemcsak az anyagi világ formai szépsége, hanem maga az anyag 
is származik. Világos és élvezetes nyelven, megfelelő tudományos szabatosság-
gal és éles logikával megírt munkája végén megnyugtatóan ragyog előttünk 
a monotheista világszemlélet diadalmas igazsága, amely a szellemi és anyagi 
monizmus egyoldalúságától menten nyiltan elismeri az anyag és szellem, a 
mechanizmus és organizmus, a természet és kultúra különbözőségét és mégis 
kielégítő módon áthidalja és egységbe kapcsolja össze a látszólag össze-
egyeztethetetlen dolgokat. 

Mausbach műve a ,,philosophia perennis" nagyon értékes drágaköve 
modern foglalatban. Nagy érdeklődéssel várjuk a következő köteteket, 

Dr. Hegyi Dámján. 

Vallástudomány. 
Dr, B, Bartmann: Lehrbuch der Dogmatík, II. B. Siebte, verbesserte 

Auflage. Herder, Freiburg Ï. Br. 1929. IX+514'1. 
Folyóiratunkban (1929. 2, sz. 408., 409, 1.) már ismertettük Bartmann 

ágazatos hittanának I, kötetét; röviden bár, de kellő elismeréssel kiemeltük 
annak értékes tulajdonságait, közkedveltté tevő előnyeit. Ezek az értékes tu-
lajdonságok és előnyök a II. kötetet is elejétől végéig áthatják és ajánlják. 

Jelen kötet az ágazatos hittan négy fontos kérdését tartalmazza. A 
megszentelés tana c, rész tárgyalja a kegyelem fogalmát és felosztását, a 
cselekvő (actualis) kegyelem valóságát és lényegét, tulajdonságait és hatás-
módját, a megszentelő (sanctificans, íustificans) kegyelem és megigazulás 
bűnletörlő és lelket megszentelő hatását, az ember részéről a megígazuláshoz 
szükséges előkészületet. A második részben az egyházat kétféle szempontból 
tekinti. Szoros értelemben az üdvösség intézménye, mely, mint látható tár-
saság és a krisztusi tanítás egyedül jogosult letéteményese, tanítói és kor-
mányzói hatalmával vezeti az embereket az üdvösség felé; ez az egyház 



örökké íennáll és lényegesen elemeiben változhatatlan; bámulatos egysége, 
szentségének magas foka, elterjedtsége és apostoli eredete krisztusi igazsá-
gának bizonyítékai. Tágabb értelemben a szentek egyessége, mely a küzdő, 
szenvedő és megdicsőült egyház tagjait a legnemesebb szeretetközösségben fog-
lalja egybe. Ezzel kapcsolatban a szentek, ereklyék és képek tiszteletéről is 
szól. A harmadik részben az egyház más jellegét tár ja fel. Az egyház a szent-
ségek, szentelmények és szentmiseáldozat, mint kegyelemközlő eszközök 
alkalmazásával gyakorolja papi hatalmát és köti össze a természetfeletti ke-
gyelem ezer meg ezer gyökérszálával az üdvösségre teremtett lelkeket Isten-
nel, az üdvösség és szentség ősforrásával. Rövid bár, de modern szempont-
ból értékes a szentségek és antik misztériumok kapcsolatát kutató és a szent-
ségeknek az antik misztériumoktól való őseredeti függetlenségét kimutató 
fejezet. Kár, hogy az ősegyház bűnbocsánati fegyelméről nem nyújt világos 
képet, A negyedik részben az egyén és az egész világ utolsó dolgaival fog-
lalkozik. A rövidke függelékben a könyv nyomása közben megjelent fonto-
sabb munkák eredményeit sűríti össze, Dr. Hegyi Dómján. 

Thomas Molina: Das Leiden im Weltplan. Lösung tiefster Mensch-
heitsfragen. Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbruck—Wien—München. 1929. 570 1. 

A szenvedés kérdése: eredete, célja, jelentősége mindig izgatta a boldog-
ságra áhítozó emberi lelket. Nem volt vallás, amely ne törekedett volna meg-
nyugtató feleletet adni rája. Kevés bölcseleti irány mert elmenni mellette 
anélkül, hogy legalább is egy kissé bele ne tekintett volna szoborszerű, tit-
kokat rejtő arcába. De azt is el kell ismernünk, hogy a keresztény valláson 
és bölcseleten kívül még eddig nem akadt vallás és bölcseleti irány, amely 
meg tudta volna oldani rejtélyét, 

Thomas Molina vállalkozik arra, hogy a keresztény vallás és bölpselet 
alapjain hívő meggyőződéssel megmaradva, de egyszersmind új szempontokat 
Í9 figyelembe véve, felfödje és kibogozza a szenvedésnek sokszor vékony és 
kacskaringós gyökérszálait, amelyek minduntalan egymásba fonódva bele-
mélyednek a kereszténység hatalmas, végtelen távlatokat átfogó igazságaiba, 
azokat csodálatos egységű zárt rendszerré kötik össze. Megállapítja a szen-
vedés titokzatos szerepét a jó cselekedetek érdemszerző jellegében, a bűn 
létrehozásában, az akarat szabadságában, a bűn kiengesztelésében, a lélek 
megszentelésében, a krisztusi férfiasság, érettkorúság és tökéletesség kiala-
kításában, Emellett nem sajnálja a fáradságot arra sem, hogy a hagyományos 
thomista és molinista elméletet elvetve, egészen ú j nézet megalkotásával vi-
lágítsa meg az isteni kegyelem és az emberi akarat sajátos együttműködését 
a jó cselekedetek létrehozásában. Kitér a bűn, illetve halálos bűn igazi lé-
nyegének felfedésére is. Krisztus szenvedéseinek főcélját nem az emberiség 
megváltásában és megszentelésében véli megtalálni; ezek csak alárendelt cé-
lok, legkiválóbb eszközei Krisztus önmegszentelésének. E három pontra vo-
natkozó bizonyítékai ugyan iskolázott, éles elméjű teológusra vallanak és 
kellő méltánylást érdemelnek, de a kérdést teljesen el nem döntik, a thomiz-
mus és molinizmu9 vitáját pusztán történeti jelentőségű vitává nem fokoz-
zák le. Állásfoglalása még sok támadásra ad alkalmat, sok vitát szít fel, míg 
felvetett új eszméinek át meg átgondolása után kihámozódik igazságértékük 
magva. 



A szerző a szenvedés magasztaló „énekek éneké"-nek, valóságos him-
nuszának szánja könyvét. Gondolatai, eszméi, meglátásai nem egyszer himnu-
szo9 magasságokba emelkednek, de a kiíejezés szárnyalását, a felreppenés 
gyors ívelését nagyon sokszor megakasztja a tudós, okoskodó, aprólékosan 
cizelláló műgondja. Vannak ugyan fejezetei, különösen Krisztus és az ő 
misztikus tagjainak szenvedéséről szóló második részben, amelyek lendületük-
kel lelkünket elragadják és gyönyörűségbe olvadó lelkesedéssel töltik meg, 
de az egész művön átvonuló polemikus él és oktató tudományosság megöli a 
szerzőből minduntalan kitörni készülő költőt: a lelkesedést gyújtó himnusz 
értelmi meggyőzést célzó bölcseleti költeménnyé lankad, a rapszodikus hév 
tudományos rendszerré mélyül. 

Annyi mindenesetre bizonyos, hogy Molina könyve hatalmasan előmoz-
dítja szent vallásunk igazságainak mélyebb megismerését és mosolygó, vonzó 
élettel telíti meg a szenvedés sokaktól csontvázszerűnek gondolt és így visz-
szariasztónak képzelt arcát. A vallás kérdései után érdeklődők sok értékes 
gondolatot meríthetnek belőle a lelki élet számára. A tudományos teológia 
is kellő méltánylásban részesíti. Dr. Hegyi Dámján. 

P. A, M. Schembri O. S. Aug.: De Sacramentís. Vol. I. De Sacramentis 
in genere. De Baptismo. De Confirmatione. Marietti, Taurini—Romae. 1929. 
VII+ 174 1. 

Schembri könyve nem nagy igényekkel lép a nyilvánosság elé. Nem akar 
a szentségekről szóló tudományos tanítás összes kérdéseire kitérni, megelég-
szik a legfőbb kérdések rövid tárgyalásával s ebben is csak a legszükségeseb-
bekre szorítkozik. Beosztása világos, meghatározásai szabatosak, tömörsége 
nincs a könnyen érthetőség rovására, módszere didaktikai szempontból meg-
felelő, bizonyítékai gondos kiválogatásra és mérlegelésre vallanak, Tan-
könyvnek használható. Az egyes kérdések dogmatörténeti elmélyítése azon-
ben nem egyszer teljesen hiányzik. Döllger kutatásait — sajnos — nem érté-
kesíti, Billot és Pesch művét a szentségekről csak régi kiadásokban ismeri. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Fr. G. M. Paris O, P.: Tractatus de Ecclesía Christi. Ad usum studen-
tium Theologiae fundamentális. Marietti, Taurini, 1929. VII+254 1, 

Tulajdonképpen De Grootnak az anyaszentegyházról írt s utoljára 1906-
ban megjelent apologétikus munkáját akar ja új, a modern iskolai követelmé-
nyeknek úgy nyelvi, mint tárgyi szempontból megfelelőbb átalakításban köz-
rebocsátani; de e két tekintetben annyira átdolgozta, hogy teljesen önálló 
műnek kell felfognunk. Bár az egyházat első sorban hitforrásként kezeli, 
teljesség kedvéért azonban a róla szóló egész katolikus tanítást felöleli. Kü-
lönös tekintettel van a mai anglikánizmus forrongó kérdéseire. Módszere 
Szent Tamásé némi módosítással. Fogalommeghatározásai pontosak. Bizo-
nyításai jól átgondoltak. Főképpen világosságra és rövidségre törekszik, mi-
vel könyvét tankönyvnek szánja és tág teret akar engedni az előadó tanár 
magyarázatainak és bővítéseinek. Különösen történeti szempontból kívánatos 
kiegészítése. Tanquerey ágazatos hittanának már sokkal ú jabb kiadását is 
idézhetné. Kár, hogy nem használja fel d'Herbignynek és Dieckmannak a 
keleti szakadárokra, illetve történeti adalékokra nézve nagyon értékes mun-
káit, Dr. Hegyi Dámján. 



Erailío Campana: Maria nel dogma cattolico. Terza ediziane riveduta 
ed accresciuta. Torino. 1928. 

Az II concilio vaticano híres 2 kötetes munka szerzője szerény szán-
dékkal lép fel e munkában. Olvasói előtt azokat az igazságokat óhajtja 
megvilágítani, amelyek szilárd, kiostromolhatatlan alapjai Szűz Mária iránt 
való érzésvilágunknak. Eme törekvése egy nagy teológiai tudással s a szív 
bensőséges melegével megírt munkát eredményez. Három kiváló tulajdon-
ságát hangoztatja e műnek a külföldi kritika, az ellenfelek támadásaira is 
kiterjeszkedő gazdag anyagot, a nyugodt, tárgyilagos és mégis bensőséges, 
meleg előadást, ami aztán nemcsak tanulságossá, de épületessé is teszi a 
művet. Kitűnő segédkönyv Mária-beszédekhez is. A Corredintrice és Comp-
lementum Trinitatis kifejezésekért — több kritikusával együtt mi sem lelke-
sedünk. Campana müvével nagy értékű könyvvel gyarapodott a Maríológia. 

Sz. 

Bölcselet . 
Kiss Albin: Szent Ágoston De cívitate Dei müvének méltatása. (Szent 

István Könyvek, Budapest, Sz. István Társulat kiadása. 1930., 186 1.) 
A történeti megértésnek és értelmezésnek, szemben a külső jelek, jelen-

ségek valósító okait kutató kauzális magyarázással, a legmélyebben fekvő s 
így legnehezebben hozzáférhető rétege nem annyira az, hogy (akár analó-
giás közvetlen beleéléssel és következtetéssel, akár „együttérző közvetlen 
megértés"-sel) miképen ragadhatok meg a fizikai jelek, mint szimbólumok 
mögött az egyes lelki vonások, hanem az igazi nehézség az ezen lelki vo-
násokat összefogó történeti személyek lelki egységének, individuális tudat-
egészének, — karakterologiaí nyelven szólva —, alapjellemének megragadása 
Sőt ezen a vonalon továbbhaladva idetartozik a jelek mögött meghúzódó vala-
mely közösség vagy csoport tudategészének, a társadalmi léleknek is a re-
konstruálása. Fokozódik ez a nehézség akkor, ha e megértés és értelmezés 
munkája egy olyan kultúrterméken történik, amely valami sajátos szintézis-
ben egyesít magában teológiát, apológiát, misztikái bensöséget, filozófiát s 
ez utóbbi körben főleg történetmetafizikát; a kor szellemi, történeti és tár-
sadalmi időjárásainak minden változását, egy kor lelkét a legmélyebb prob-
lémáiban s a megoldások fáradhatatlan keresésében. Már padig ilyen mű Sz. 
Ágoston De civitate Dei-je. És az említetteken kívül nem kis mértékben ne-
hézség az is, hogy itt egy folyton alakuló, fejlődő intuitiv tipusú genie műve 
van előttünk, aki szóban forgó művét 13 év alatt írta s akinek hozzá még' 
eidetikus jellegű kifejezésmódja a stílusművészet legmagasabb fokán jelent-
kezik. 

Mindezen tárgyi nehézségek eléggé mutatják, hogy nem csekély feladat 
Sz. Ágoston e művének valamilyen szempontú méltatására vállalkozni. De 
mindjárt itt elöljáróban kijelentjük, hogy a szerző kitűzött céljának, amely 
szerint ,,egy régi, sokat vitatott műnek lényegi elemeiről kíván elszámolni" 
(3. 1.), vagy a szerző más szavával szólva: a De civitate Dei „kimagaslóbb 
alapgondolatait" törekszik egybefoglalni és „Szent (37. 1.) Ágoston életfel-
fogásának polemikus jellegű vonatkozásait" kívánja megvilágítani, sokoldalú 
rátermettségével, szorgalmas kutatásával, teljes mértékben megfelelt. Nem 
mindent széjjelforgácsoló filologizálást akart adni, hanem bizonyos vitás 



kérdésekben is (a két civitas fogalma, az állam eredele stb.) az ellenkező 
értelmezésekkel szemben a leghelyesebb álláspontot igazolva akarta Sz. 
Ágoston e művének alapgondolatait . egységes szinopszisban nyújtani, hogy 
ezzel a nagy hippói püspök egyéniségének, „titáni szubjektivizmusának" meg-
értéséhez közelebb vigye a magyar közönséget. 

Ehhez képest aztán szerzőnk könyve három részre oszlik: 
A „Bevezető rész"-ben (1—37. 1.) a következők megértésére történeti 

milieu-rajzot ad; a római kultúra egyes tényezőinek genetikus alakulását 
mutatja be Sz. Ágoston koráig. 

A munka gerincét tevő második fejezet (37—106. 1.) a De civ, Dei 22 
könyvének sorrendjében halad és részint tartalom szerint, részint idézetekkel 
— ezekhez fűzve a kellő értelmezéseket — kiemeli azon alapgondolatokat, 
amelyek az első tiz könyvig inkább a hitvitázás talaján mozognak, a további 
könyvekben pedig jobbára konstruktiv és elmélkedő jellegűek. Bár a De civ. 
Dei-re találóan alkalmazható Leibniz gondolata: a monas tükrözi a világ-
mindenséget, mégis a történetbölcseleti alapgondolatok azok, melyek leg-
élénkebben kiemelkednek belőle. Eszerint a történetnek, ennek a világte-
remtésétől az utolsó ítéletig lejátszódó egységes és egyszeri processusnak 
lényegét a Jó és Gonosz egymással való küzdelme teszi. Mindkettőnek az 
Eget és Földet átfogó szervezett birodalma van: az egyik a civitas Dei, 
amelynek törvényszerűsége az önmegvetésig fokozódó Istenszeretet, a másik 
a civitas diaboli, amelynek tendenciája az Isten megvetéséig fokozódó ön-
szeretet. Nem véletlen alakítja a két civitas váltakozó harcait és ellentét-
jeit, hanem fokozatos fejlődésben a végső kialakulásban való teljes szétvá-
lasztásukig Isten irányítja a két birodalom sorsát a lét és történésnek csakis 
Előtte ismeretes é9 Tőle szabadon meghatározott törvényei alapján s a ke-
gyelem segítségével. Sz. Ágoston történetszemlélete így Istentranscenden-
tiájának és immanentiájának összeegyeztetésén alapszik. 

A harmadik fejezet (106—186, I.) nyilván az előzőnek mélyebb felfo-
gására a De civ. Dei diagnosztikája címen néhány polemikus jellegű kérdést 
tárgyal s így szól a két civitas fogalmáról, Sz. Ágoston államtanával, a po-
gány bölcselethez való viszonyáról és történetbölcseleti felfogásának kritiku-
sairól, gondolatainak geneziséről és méltatásáról. E részt, ahol a fölvetett 
kérdésekről az ellenkező véleményekkel szemben a kath. világnézet állás-
pontján mond kritikát, kissé szétfolyóvá teszi, hogy egyébként helytálló, de 
szervesen oda nem tartozó kérdéseket is tárgyalásba vesz, amilyen pl. Sz. 
Ágoston ismeretelméleti problémája: hogyan jutnak a lélekbe a legfontosabb 
igazságok, elkerüli-e az ontologizmust? E kérdéseket, bármennyire érdeke-
sek is önmagukban, itt a tárgyalásban teljesen elhagytam volna. Úgyszintén 
nem adtam volna e könyv keretében akkora terjedelmet Sz. Ágoston és a 
pogány bölcselet viszonyának megvilágítására sem. Mindez azonban csak a 
szerkezetet érinti. 

Annyi bizonyos, hogy Sz. Ágoston e munkája nem csupán történeti 
erdekű, hanem súlyos létproblémáinál (a praedestinatio, a fizikai és erkölcsi 
rossz kérdése, a történet célja, immanens és transcendens tényezői stb.), 
mélységeinél fogva a mai kor gyermekét is a legközvetlenebbül érintik, s 
csak hálás lehet a magyar olvasóközönség a szerzőnek, hogy a patrisztikus 
kor nagy egyéniségéhez másfél évezredes jubileuma alkalmával ilyen 
módon közelebb vitte. K. G. 



J, R. Loinaz S. J.; Praelcctíones e theología Natural!. (Cursus philo -
sophicus Oniensis) Marietti, Taurini, 1929. VIII+475 1. 

Loinaz 12 évet töltött a római Szent Gergely-egyetem bölcseleti kated-
ráján s ezalatt az idő alatt többször adta elő a természetes Istentant, Ezeket 
az előadásokat most pontosan átvizsgálva, kibővítve és átalakítva közrebo-
csátja, A természetes Istentan körébe vágó kérdések közül általában egyetlen 
egy jelentősebbet sem hagy el. Hiányzik azonban a modern monizmus és fe-
nomenologizmus beható ismertetése és cáfolata, Az ontologízmus és tradicio-
nálizmus cáfolatát, valamint a világ korának és törvényeinek tárgyalását a 
bölcselet egyéb ágaira bízza. Nemcsak a mult nagy teológusait és bölcselőit 
szólaltatja meg, hanem ismeri az újabb irányzatokat is. Inkább a szabatos-
ságra, a fogalmi kétértelműségek kiküszöbölésére és szolid bizonyításra tö-
rekszik, mint az előadás könnyedségére és a nyelv könnyen érthetőségére; 
ezért tanulmányozása — nem is számítva magának a tárgynak gondos elmé-
lyedést kívánó szubtilis kérdéseit — meglehetősen fárasztó. Módszere a ki-
próbált, világos és áttekinthető skolasztikus módszer, mely nem elégszik 
meg a pusztán formális igazságra törekvő új rendszeralkotással, hanem min-
denekelőtt az igazságot akarja kellő tudományossággal megismerni, bizo-
nyítani és másokkal is megismertetni, mégha az régi és évezredektől vallott 
igazság is. 

Dr. Hegyi Dámján. 

A. Spesz; Summarium phílosophíae chrístíanae. (In usum cursus phil. 
unius anni necnon plurium annorum, Taurini (Italia) 1929., p. 371.) 

E könyv a kánonjog követelte legalább kétéves („per integrum saltern 
bienníum") bölcseleti tanfolyam helyett a skolasztikus filozófiai rendszer-
nek egyéves tartamú és ennek következtében csak a legfőbb tételek kifejté-
sére korlátozott kompendiumát adja. Jó forrásokra támaszkodva tartalmazza 
mindazon elveket és eredményeket, amelyek kellő vezetés mellett alkalmassá 
teszik az „ancilla theologíae" szerepére. Értékét és így használhatóságát azon-
ban nagyban növelte volna, ha két dolog még az ily szűkre szabott terjede-
lemben sem hiányoznék belőle: az egyik a nagyobb szabatosság a definíciók-
ban és nem egy helyen a fejtegetésben; a másik, amit főleg az etikában és 
theodiceában nem találtunk meg, a neoskolasztikus jelleg: a modern bölcse-
let jogosult problémáinak és a szaktudományos eredményeknek megvilágí-
tása és összeegyeztetése a skol. bölcselet alapelveivel. K. G. 

Sawícki: Lebensanschauungen alter und neuer Denker (III, Von der 
Renaissance bis zur Aufklärung, 3. Auflage. Verlag Ferdinand Schönigh, 
Paderborn, 1929, 238 1.) 

A szerző a reneszánsztól kezdve a felvilágosodás koráig bezáróan a kul-
túrtörténeti fejlődés tipikus filozófus- és költő-egyéniségeit törekszik elénk 
állítani jól tagolt, világos előadásban. így sorakoznak egymásután a filozó-
fusok közül: ver. Bacon, Descartes, Spinoza, Leibniz, azután a francia felvilá-
gosodás nagy írója: Rousseau és a neohumanizmus három nagy német köl-
tője: Herder, Goethe, Schiller. A kiválasztás kérdését: t, i„ hogy miért épen 
ezeket szemelte ki a szerző? — megoldottnak és adottnak elfogadva, három 
jdessége ajánlja e könyvet az érdeklődőknek: ügyesen beleállítja az egyéni-
ségeket és gondolatvilágukat a korba és a gondolatok fejlődésébe; világos 



áttekintésben, hűségben és tömörségben nyújtja az írók gondolatvilágának 
genezisét, anélkül, hogy banalis „tartalmi kivonat"-szerű tárgyalást adna, de 
anélkül is, hogy különösebben megkapó írói arcképekké élesednének ki; végül 
skolasztikus filozófiai állásponton kritikai értékelést s interpretálást ad. 
Mindezen előnyök miatt elég biztos kultúrtörténeti tájékozódást nyújt e 
könyv az olvasónak, K. G. 

Lelkiélet . 
Szent Benedek Rendszabályai (Sancti Benedicti Regula Monaste-

riorum). Sajtó alá rendezte Molnár Bertalan 0 . S,.B. Pannonhalma, 1929, 
304 1„ kis 8°. Ára 3.50 P a P. Sz. kiadóhivatalában. 

A Regula megírásának 1400 éves jubileuma alkalmából a Szent Bene-
dek-rend magyar ága irodalmi téren két emlékkel hódolt nagy Rendalapító-
jának, Az egyik a Pannonhalmi Szemle 1929. évi első számaként kiadott, 
több mint 300 lapos Szent Benedek Emlékkönyv, a másik a Regulának két 
(latin és magyar) nyelvű kiadása, melyet Molnár Bertalan noviciusmester 
rendezett sajtó alá a filologusokra emlékeztető dicséretes akribeiával. Hogy 
az új kiadás elkészítésére mi indította, beszámol róla a bevezetésben (17, I,), 
A Regula "szóban forgó kiadása legnagyobbrészt a Schmidt szövegét követő 
I.abach Bertold-féle kiadáson (1895.) alapul. Molnár Bertalan kegyeletes 
kézzel bánik Labach zamatos magyar fordításával, mely a mai magyar nyelv-
nek sem hangzanék idegenül. De mégis szükségessé vált raj ta több változta-
tás, mert az újabb szövegtörténeti kutatások eredményeinek pontos figye-
lembevétele és beledolgozása után a latin szöveg változását szükségképen 
nyomon követte a magyar fordítás módosulása is. Ennek a kiadásnak is 
nagy, talán legfőbb érdeme, hogy a fordítás hű és mégis magyaros, élvezetes. 

összehasonlítva a Labach-félével, több előnyére váló újítása van. Ilyen 
az a 18 oldalra terjedő magyar nyelvű bevezetés, melyben ecseteli Szent 
Benedek életét; méltatja a Regulát; megjelöli Szent Benedek helyét a szerze-
tesség történetében; beszámol a Regula szövegtörténetéről. Megemlíti, hogy 
bár a legjobb kritikai kiadása a Regulának a Linderbaueré (1928), gyakor-
lati célból mégis megfelelőbbnek tartotta a Butler-félét (1927), mely — né-
hány kirívóbb vulgáris latinságot nem számítva — a Regula eredeti szövegét 
adja. Ezt követi a jelen kiadás is. 

Néhány lapra terjedő rendkívül hasznos és pontos „index rerum et ver-
borum" zárja be a könyvet (a Labachéból ez is hiányzott), ahol a vulgáris 
latinság nem egy különösségének magyarázatát is megtaláljuk, s ez a gya-
korlati kezelést nagyon megkönnyíti, 

Dr. Kálovics Adorján. 
Dr. B. Poschmann: Grundlagen und Geisteshaltung der katholischen 

Frömmigkeit. (Der katholische Gedanke XV. B.) Oratoriums-Verlag, K ö l n -
München—Wien. 1925. 150 1. 

A katholikus vallásosság előnyösen különbözik a más alapokon meg-
indult vallásosságtól, mert abban a katolikum, mint a theocentrikus világ-
szemlélet Krisztustól megalkotott örök szépségű teljessége, a tökéletes át-
éltség ezer színpompájában jelentkezik, az objektiv hitcikkelyeket benső, 
meleg élettel telíti, míg a más alapokra helyezkedő vallásosság nem egy-
szer teljesen elszakad, elkülönül a teoretikus igazság szilárdító és megfor-



rnáló egységétől és elkalandozik a szubjektív érzések útvesztőin, a legjobb, 
esetben még féken tartja azoknak sokszor őrültségbe vesző kilengéseit a 
meg nem romlott és természeténél fogva keresztény lélek ösztönös ereje. 
A katolikus vallásosság a maga valóságában Istentisztelet, királlyá magasz-
tosító Istenszolgálat, a boldogság-keresés benne alárendelt jellegű. Tiszte-
lettel és áhítatos félelemmel tele leborulás az isteni felség végtelen hori-
zontú nagysága előtt, de egyszersmind gyermeki bizalomtól hajtott beleka-
paszkodás a Teremtő atyai jóságába, a titokzatos módon megtestesült Fiú, 
Jézus Krisztus testvéri szeretetébe, aki a maga szeretetének ragyogásával 
még csillogóbb fénybe öltözteti az Isten atyai jóságának grandiózus meg-
inegnyilvánulásait. Krisztusnak megváltói és testvéri szeretete a maga tel-
íességében az anyaszentegyházban tárul elénk. A katolikus vallásosság 
alapjai tehát: Isten, Krisztus, anyaszentegyház. Kivirágzása, életté telítő-
dése pedig a hit, remény és szeretet: az értelem és akarat e hármas meghó-
dolása a végtelen igazság, örökké boldogító célunk és a magával ragadó 
hiánytalan jóság előtt, 

Poschmann nagyszerű munkát végzett ennek a dogmatikai tekintetben 
gyönyörűen megalapozott és felépített műnek megalkotásával. Aki követi 
útmutatásait lelki életének kialakításában, vallásosságának irányításában, 
nem homokra épít, hanem az örök isteni igazság és tökéletesség szent kő-
sziklájára.. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Das Jahr des Heiles 1930, Klosterneuburger Liturgiekalender von ProL 
Dr. Pius Parsch. VIII. Jahrgang. I. Band: Advent bis Ostern. 8°, 592 Seiten. 
II. Band: Ostern bis Ende. 8°, 624—54 Seiten. Verlag Volksliturgisches Apos-
tolat des Chorherrenstiftes Klosterneuburg bei Wien. — A két kötet ára 
fíízve 6.— P, 

A klosterneuburgi ágostonrendi szerzetesektől kiadott kalendárium 
nyolcadik évfolyama liturgikus célt szolgál. Célja e könyvnek, hogy olvasói-
nak, kik legnagyobbrészt nagyon elfoglalt világi emberek, megkönnyítse a 
liturgikus imádságot és a liturgikus lelkiéletet. Ezt a liturgikus lelkiéletet 
ezzel a hasonlattal magyarázza meg: Az Egyház Krisztusnak titokzatos teste, 
melynek feje maga az Űr Jézus, tagjai a hívek. A testnek első feltétele, ha 
munkálkodni akar, hogy éljen. Krisztusnak isteni életét közvtíteni, ebben 
rejlik a liturgia lényege. Ezt a krisztusi életet fölkelti, fejleszti és táplálja az 
Egyház szertartásai, a liturgia által. Ebből az életből fakad aztán az Isten 
dicsérete és imádása is, Ez a cél valósul meg az egyházi év különböző ün-
nepeinek egyházias, liturgikus szellemben való megünneplésével. Erre akar 
nevelni és nyújt segítséget a klosterneuburgi liturgikus kalendárium. És ezért 
ez a könyv nemcsak liturgikus olvasókönyv akar lenni, hanem egyúttal litur-
gikus imakönyv is. Hogy pedig ezt a kitűzött célját és feladatát elérte, azt 
a legszebben bizonyítja az a körülmény, hogy az idén már 21.000 példány-
ban hagyta el a sajtót. Olyan eredmény ez, amilyennel ritkán dicsekedhetik 
vallásos könyv. Nem csodálkozhatunk azonban, hisz mindazok, akik a litur-
gikus lelkiélet előbb vázolt célját el akarják érni, megtalálnak ebben a 
könyvben mindent, ami szükséges és hasznos; megtalálják papok és vilá-
giak egyaránt nagyon világos beosztásban mindazt, amit a liturgia minden 



napra nyújt. Megtanít minket arra a hitigazságra vagy hittitokra, amelyet 
az Egyház az év mindenegyes napján ünnepel; a függelékben pedig meg-
ismerteti és megkönnyíti a liturgikus imádkozás módját (ez újítás az eddigi 
évfolyamokhoz viszonyítva!); megmagyarázza a napi szentmise imádságait, 
rövid olvasmányt nyújt minden napra a Szentírásból; a papi zsolozsmából 
pedig szép gondolatokat, lelket nemesítő és megszentelő idézeteket hoz. 
Bevezeti az olvasót az egyházi év szellemébe; ezért nagyon helyesen igen 
sok liturgikus vonatkozású képet is közöl (kb. 200-at!). Ezek a képek mind 
szemléltető módon, nagyon kedvesen állítják elénk és magyarázzák az egy-
házi éven végigvonuló hangulatot, a megünnepelt hittitkot vagy hitigazságot, 
A könnyebb kezelhetőséget szolgálja a világos és áttekinthető beosztáson 
kívül, a könyv végén leközölt naptár is, így aztán eléri majd e kalendárium 
azt a célját is, hogy a nagy liturgikus család mindig jobban mélyedjen el az 
Egyháznak életébe, imádkozásába és áldozataiba, mindig jobban értse meg 
éa élje át az Egyháznak liturgikus életét, — fm — 

Fr. Guillelmus Schlössinger O. P. Meditatíones de Sanctis Ordínibus 
pro exercitiis spíritualíbus juxta Pontificale Romanum, — Kiadta Marius 
E. Marietti, Torino (118), Via Legnano 23, 1929. VIII+233 old. Ára fűzve 
5 lira. 

Az egyházi törvénykönyv az 1001. kánonban előírja, hogy akik a haj-
koronát vagy valamilyen egyházi rendet óhajtanak felvenni, előbb tartsa-
nak lelkigyakorlatot. Ezeknek a lelkigyakorlatoknak megkönnyítésére adta 
ki Schlössinger jelen könyvét, amely összesen hatvan elmélkedést tartal-
maz, Ezek az elmélkedések végigvezetik a lelkigyakorlatozót a hajkorona 
feladásától kezdve a négy kisebb és a három nagyobb renden. Mind vala-
mennyi jól megfontolt, ügyesen elrendezett elmélkedés. Csak néhánynak a 
címét sorolom fel ennek bizonyítására. Szó van ezekben az elmélkedések^ 
ben a hajkorona feladásánál szereplő szertartások jelentéséről, hogy az 
Úr lett immár a klérikusnak öröksége, tehát az Egyház szolgái közé tarto-
zik. Mint ilyen részesül az egyháziak kiváltságaiban, viszont új köteles-
ségei is vannak. — Majd a négy kisebb rendnek: az ajtónállók, felolvasók, 
ördögűzők és oltárszolgák rendjének kötelességeit ismerteti nyolc szép el-
mélkedés. Nagyon kedves az alszerpapság előtt tartandó lelkigyakorlatok 
elmélkedéseinek anyaga is. A szentelési szertartás alapján tárgyal arról, hogy 
a7. alszerpap örökre az Isten, az oltár és az Egyház szolgálatára kötelezte 
magát, amihez hozzájárul a papi zsolozsma és celibátus kötelezettség» is. — 
A szerpap „minister", vagyis egyházi „rendet", szentséget vesz fel. „Vedd 
a Szentlelket", e szavakkal szenteli fel őt a püspök, hogy Szent István első 
vértanú és szerpap példája szerint „örüljön az Urban". — Majd az áldozó-
papság rendjéről tárgyalva tizennyolc elmélkedésben szól a papnak hivatalá-
ról, méltóságáról, bűneiről, haláláról és erényeiről. Látjuk az imádkozó, 
küzdő, prédikáló és gyóntató áldozópapot. — Schlössinger könyve szolgá-
latot akar tenni mindazoknak, akik szentelés előtt állanak, de azoknak is, 
akik már fel vannak szentelve és életük folyamán újra meg újra fel akarják 
idézni magukban a felvett rendnek méltóságát, és így mintegy feleleveníteni 
a kapott kegyelmeket — „resuscitare gratiam". — Az elmélkedéseket első-
sorban domonkosrendi növendékeknek szánta a szerző és általában szerze-



teseknek, de nagyon sok hasznot merítenek belőle kivétel nélkül vala-
mennyien, akik az Úr szolgálatára szentelték életüket. 

— fm — 

Via Crucís Domini Nostri Jesu Christi ex Scriptura, Patribus et Li-
turgíís contexta a quodam monacho O. S. Benedicti. — Kiadta: Marius E. 
Mariettí Torino, 1928., 78 oldal. Ára 2 líra. 

Nincs talán egyházi ájtatosság, amely a szentségek után olyan ke-
gyelmeket és lelki gyümölcsöket szerezne az embernek, mint az Úr Jézus 
szenvedéseiről való elmélkedés, azaz a keresztúti ájtatosság. Ebben az ájta-
tosságban Krisztus jelenik meg előttünk mint közvetítőnk és példaképünk, 
erényeinknek forrása és oka. Épen ezért a pápák nagyon sok kegyelemmel 
és búcsúval látták el a keresztúti ájtatosságokat. Ennek a sok kegyelemnek 
a megszerzését akarja megkönnyíteni szerzőnk jelen kis füzete. — E kis 
könyvecskének beosztása, szerkezete nagyon ügyes. Minden stációnál elő-
ször elmondja a történetet, lehetőleg a Szentírás szavaival, vagy ahol ez nem 
lehetséges, a hagyományok alapján. A búcsúk elnyerésére szükséges elmél-
kedést és szóbeli imádságot az Úr Jézus és a lélek közt folytatott párbeszéd 
alakjában hozza. Igen ügyes könyvecske és vezérkönyv a keresztúti ájtatos-
ság helyes és gyümölcsöző végzésére, — fm — 

Petrus Xaveríus Lercari S. J., Mensis Eucharisticus hoc est praepa-
rationes, aspiratíones et gratiarum actiones pro sumptione SS. Eucharistiae. 
— Kiadta: Marius E. Marietti, Torino, 1930., VII + 87 oldal. Ára 2.50 lira. 

P. Lercari könyve harmincegy előkészítő imádságot és ugyanannyi 
halaadást tartalmaz, vagyis a hónap mindenegyes napjára külön ájtatossá-
got, hogy ily módon — a változatosság következtében — folytonosan éb-
ren tartsa az Oltáriszentség vételekor annyira szükséges áhítatot és buzgó-
ságot. Az előkészítőimádság rövid elmélkedés, melynek célja, hogy a lélek 
öntudatosítsa, ki is tér be hozzá és miért. A hálaadásban a hit, remény, sze-
retet erényeinek gyakorlására serkenti az áldozót, — E könyvet elsősorban 
papoknak szánta a szerző, akik naponkint bemutatják a legszentebb áldo-
zatot; de nagy hasznot merítenek belőle a többi hivők is, akik gyakran 
szoktak áldozni. Nagyon jó eszköz ez a fűzetecske a „quotídiana vilescunt" 
leküzdésére, az állandóan szükséges áhítat és buzgóság fenntartására és 
ápolására, — fm — 

Abt Dr. Plazidus Glogger, O. S. B., Mutter, wie bist du so schön! Mis-
sionsverlag St. Ottilien, Oberbayern. 

A könyv szerzője, Glogger Placid, az augsburgi Sz. István bencés monos-
tor apátja. Több munkája jelent már meg, valamennyit a művelt, kételkedő, 
ú. n. „modern" szellemű, de amellett jóakaratú keresztényeknek szánta. Ilyen 
Glogger apátnak jelen műve is. Az édesanyáról ír, az igazi, katolikus édes-
anyának eszményképét akarja rajzolni, az édesanya természetfeletti, lelki 
szépségét ecsetelni. Miután kijelentette az alaptételt, hogy az édesanya akkor 
szép, ha olyan, mint amilyennek a Teremtő akarta, hogy legyen, tizenkét fe-
jezetben fejtegeti, mikor is felel meg az anya a Teremtő terveinek. Szó van 
itt az anyáról, mint az élet forrásáról. Ez az anya legszebb és legszentebb 
hivatása, hogy életet adjon, ezt az életet táplálja és nevelje. Végigvezet ezért 
minket a szerző egy édesanya életén, elkezdve gyermekkoránál, majd foly-



tatva a menyasszonyi és fiatal házaséveknél, amikor mint a családi otthon 
királynőjének legszebb munkája és hivatása a gyermeknevelés, hogy aztán, 
mikor a gyermekek felnőttek és új családi otthont alapítottak, befejezze 
földi életét talán mint fájdalmas anya, övéitől elhagyatva. A sokat tapasz-
talt szerző praktikus tanácsokat ad, hogy az anya az élet bármely megpró-
báltatása mellett is hol találhat erőt és vigasztalást, miként nevelje gyerme-
keit, amikor azok még kicsinyek, hogyan őrködjék felettük és vezesse őket 
a serdülő kornak éveiben, a pályaválasztás sorsdöntő perceiben, — Meg kell 
vallani, hogy Glogger apát feladatának, melyet maga elé kitűzött, elsőran-
gúan megfelelt. Csak egy kívánságunk van, egy őszinte óhajunk: bár minden 
anyának és serdülő leánynak, mint leendő édesanyának kezében láthatnók 
ezt a munkát, hogy így aztán teljesedjék a szerző óhaja: ,,Légy ideális pél-
daképe a leendő anyáknak!" F. M. 

Fr. Schnell: Wir gehören dem Herrn. München, 1929. Kösel—Pustet. 
102 1. 

A sz. olvasó a hívek breviariuma. De sokszor épen a műveitek nem 
szívesen imádkozzák, unalmasnak és egyhangúnak találják. Azért bele kell 
hatolni azokba a titkokba, melyekben a kat. vallás legnagyobb igazságai 
tükröződnek, A Jézus és Mária életéből elénk táruló képek mély termé-
szetfeletti értelmét kell újra, meg újra összehasonlító s tiszteletre, áhítatra 
hangoló módon az emberek elé állítani. Ezt célozza a szerző kis művével, 
melyben a belső elmélyülés és a világos dogmatikus fejtegetés szerencsés 
egybekapcsolásával törekszik megértetni a sz. olvasó titkait s megszeret-
tetni ezt -az imádságot, E végből nem egymás után veszi sorra az egyes tit-
kokat, hanem a három titokkör egyes tagjait egymással vonatkozásba hozza, 
hármat-hármat együtt és közös szempontból elmélkedik felettük. így új 
szemszögből tekinti át a sz. olvasó titkait, amivel nemcsak a megértést se-
gíti elő, hanem egyúttal az imádságot is vonzóvá, érdekessé teszi. — A 
szerző kimondott célja, hogy a mai nehéz időkben az Istenbe vetett igaz 
öröm s tiszta életvidámság érzelmeit ápolja kis művével a lelkekben. Úgy 
látjuk, ezt a célját az olvasóban el is tudja érni, 

Molnár Bertalan. 

Schmidt-Pauli, Elisabeth v., Die Geschichte der heiligen Elisabeth. 
Den Kindern erzählt. Illustrationen von Anneliese Freifrau v. Lewinski-
Dungern, gr. 8" (62 S.) Freiburg i. Br. 1929., Herder. In Hlw. 3 M.; in Lw. 
3,50 M, 

A mai ifjúságnak való igazi, jó értelemben vett modern szent Erzsébet 
életrajz. 

Szent Erzsébet alakja úgy van benne megrajzolva, hogy a gyermeki lé-
lekre vonzó és követésre buzdító hatással van, Ezt úgy éri el az iró, hogy a 
Szent élete végének nagy szenvedéseit már nem részletezi, A gyermeki lélek 
számára megfejthetetlen problémát, hogy miért kell a jónak, az irgalmasnak 
annyit és annyira szenvednie, mint szent Erzsébetnek is, nem tárja a gyer-
mekek elé. Az ú, n, túlzott erénygyakorlatok s önmegtagadások, amelyek 
szent Bernát szerint ,,magis sunt admirandí, quam imitandi" nagyon helye-
sen szintén el vannak mellőzve. Bár az iró mindenben a történelmi tényekre 
támaszkodik, mégis oly színesen és lebilincselően ír, hogy valóban úgy me-



séli el szent Erzsébet életét. A legideálisabb barátság és szentségi házasság 
fogalmát és szépségét észrevétlenül a gyermekek lelkébe önti. 

A könyv kiállítása méltó a tartalomhoz. Gyermekies és mégis művészi 
tollrajzok kisérik a szöveget, Gál Geláz. 

Bogáts Rajnér: Levelek egy baptistához, Arad, 1929. „Vasárnap" iro-
dalmi és nyomdai müintézet, Minorita Kultúrház, 147 1, 8. 

A baptisitizmus történetét és jelentékenyebb tételeit adja a szerző tizen-
három levél keretében hozzájuk fűzve azok cáfolatát és a katholikus tanítást 
is. Szerencsés kézzel választja a levél-formát, hangja ezzel egészen közvet-
len lesz. A jó Pásztor hívogató szeretete meleg; kell, hogy sáfárjának hangja 
h meghitt, keresetlen legyen, midőn az elveszett juhokat akarja Krisztus 
aklába visszavezetni. 

Találó hasonlatok, világos nyelv, lendületes előadásmód mind-mind ér-
téke e füzetnek. De legnagyobb érték benne az az igazi krisztusi szeretet, 
mely minden sorát hevíti. Azoknak szánta írását a szerző, akiknek lelkét 
hasonló szeretet tölti be: lelkipásztoroknak és mindazoknak, akik aggódnak 
a baptizmus hálóiba került felebarátaikért; de — úgy hisszük — leginkább 
azoknak maguknak, akik „hamis próféták" szavára hallgatva Krisztus igaz 
nyájából a baptista táborba jutottak, Ott, ahol a baptizmus hívei nagyobb 
számban vannak, e füzet -— apróbb sajtóhibái és elírásai mellett is — tö-
meges terjesztést érdemel. Dr. Rados Tamás. 

Ullathorne: Mehr Geduld, Ohlinger, Bad Mergentheim, 1927. (370 1.) 
Fűzve 4.20 M., kötve 5.50 M. 

Az 1888-ban elhalt Ullathorne érsek — aki bencés szerzetes volt — 
munkái a 19. század aszketikus müvei között a jobbak közé tartoznak. Eb-
ben a türelem erényéről szóló és 12 fejezetre osztott műben vigasztaló és bá-
torító gondolatokat talál az is, aki a kolostor csendjében él, és az is aki a 
viiág forgatagában kiizködik, A szerző szépen fejtegeti a keresztény türelem 
erényének lényegét, szükségességét, példáját az Úr Jézus életében. Az eré-
nyes élet minden mozzanatára kiterjed az iró figyelme és kimutatja, hogy 
a türelem hogyan segít minket a legkülönbözőbb erények gyakorlásában. 
Szorgalmasan összehord mindent a szerző, hogy ezt az erényt megkedveltesse 
olvasójával, 

A frauenschiemseei női bencés apátság nagy szolgálatot tett az aszke-
tikus irodalomnak azzal, hogy ezt az értékes munkát németre fordította. Aján-
latos ez a mű az átelmélkedésre. sp. 

B, Henrící Susonís O, P, Horologium sapíentiae, Edidit C. Richstätter 
S. J. Taurini, Marietti. 1929. XX+279 1. 

A keresztény misztika gazdag irodalmában is előkelő helyet foglal a 
XIV. század szent életű írójának, a dömés B. Suso (Seuse) Henriknek az 
örök isteni bölcseségről szóló latin nyelvű műve. Benne egy a tökéletességre 
komolyan törekvő és a földi megpróbáltatások között égi vigasztalást kereső 
léleknek vonzó közvetlenséggel megírt küzdelme az isteni eszmény megvaló-
sításáért tükröződik vissza. Ez a küzdő lélek gyermeki odaadással beleka-
paszkodik Isten atyai jóságába, hogy annál könnyebben lerázhassa magáról 
az emberi gyarlóság akadályozó kölönceit, Az isteni Bölcseség és a Tanít-



vány között folytatott párbeszéd alakjában az író lelkiségének feltárásán 
kívül érdekes bepillantást nyújt a kor erkölcsi életébe, politikai, egyházi és 
iskolai viszonyaiba, a kolostori fegyelem süllyedésébe; felfedi előttünk az 
Úr Jézus megváltó szenvedéseinek fenséges nagyságát és értékeit, rámutat az 
Oltáriszentség szívet-lelket átalakító kegyelemhatásaira, a Bold. Szűz iránt 
tanúsított gyermeki tisztelet és szeretet nagyszerű áldásaira, az ítélet és 
büntetés borzalmaira és a mennyei boldogság édes örömeire; befejezésül arra 
buzdít, hogy a megtestesült isteni Bölcseséggel örök hűséggel jegyezzük el 
szívünket, 

Richslätter és a kiadó Marietti-cég sok nemesebb törekvésű lelket há-
lára kötelez a már majdnem 70 évvel ezelőtt kiadott misztikus iratnak újra 
megjelente tésével , Dr. Hegyi Dómján. 

Egy gyermeki lélek története, (Guy de Fontgalland,) Franciából fordí-
totta Szírmainé, Don Bosco nyomda. Rákospalota. 1929. (71 1.) 

Gróf Batthyány Ödön emlékezetére. Harmadik kiadás. Szombathely, 
Martineum könyvnyomda R. T. 1928. (28 1.) 

1. Ez a könyvecske a francia származású Guy de Fontgalland (1913. 
nov. 30—1925. márc. 25.) életét írja le. 

A gyermekét sirató édes anya ügyes kis feljegyzésekben mutatja be 
bájos gyermekének lelkífinomságát természetének apró hibáit. Elragadta-
tással szemléljük a kegyelem hatását Jézus ,,kis angyalában", kinek az 
Eucharistia, Szűzanyánk és a Pápa szeretete irányítja rövid életét. 

Szülők, tanítók nagy lelki haszonnal forgathatják. Gyermekeinknek is 
lelkesítő példa Guy élete. 

A sikerült fordítást a franciák kis szentjének képe díszíti. 
2. Mi magyarok is dicsekedhetünk egy kedves lélekkel. A betegek kör-

mendi jótevője, a hires szemspecialista írt erről a nemes lélekről. 
Dr. hg. Batthyány-Strattmann László a szerető édesatya kis fűzetecs-

kében emlékezik meg korán elhunyt fiáról, Ödön grófról. Elmondja alázatos-
ságát, a boldogságos Szűz és az Eucharistia iránti odaadó szeretetét. Cso-
korba köti súlyos betegségét türelmesen viselő Ödönnek utolsó szavát. 

Szeretetet akar ezzel ébreszteni mennyei Atyánk iránt, Ödön fiának 
pedig örömet szerez aki most már mint ,,Szüz Mária karmestere" figyeli, 
hogy még halála után is tehet jót Isten dicsőségére. Adjuk ezt a fűzetet if-
jaink kezébe. Pápai Nárcisz. 

Dorothee Brockmann—Bessie Drey: Wie die lieben Engelein der Mut-
ter Gottes helfen. Bilderbuch. München Kösel u. Pustet. 24 1. 2.50 M. 

A 3—7 éves fiúk, lányok szeretete vezette D. Brockmannt és B. Dreyt, 
amikor ilyen szép képeskönyvvel ajándékozták meg a kicsikéket. Dorothee 
Brockmann tizenegy színes képben vonultatja el a kicsinyek előtt vágyaik 
netovábbját, a gyermekek mennyországát. Látjuk az Isten Anyja körül gyü-
lekező szárnyas angyalok síirgölődését a fehér bárányfelhőkben. Majd leszáll-
nak a földre, játszanak a gyermekekkel, védelmezik, segítik őket. Meg is in-
tik a kia gonosztevőket. 

A tudományszomjas kicsikéknek édesanyjuk meg is magyarázhatja eze-
ket a képeket. Bessie Drey a vidám angyal s gyermekseregnek megfelelő han-
gon írt a képekhez szöveget. 



Égi öröm, vidámság árad a könyv minden lapjáról. Szerezzük meg 
gyermekeinknek. Pápai Nárcisz. 

P, Sebastíano Uccello Sac, Ad.! Elevazioní eucarístiche. Torino. Ma-
rietti. 1929. 8°. 541 1. Á. 12 L 

Uccello, az olasz aszketikus irodalomnak kiváló müvelője, a Manuale 
Parvum sen Meditationes s a Jézus szíve litániájáról, az evangéliumokról 
szóló elmélkedések szerzője Jézus életével kapcsolatos eucharisztikus 
szárnyalásokat írt, amelyek a szentatyáktól, kiváló szónokok és írók mü-
veiből összegyűjtött anyagában való érzelmes elmerüléssel egyképen gyö-
nyörködteti az észt és a szívet. Uccello műve nagyon jól felhasználható napi 
elmélkedésre, az Oltáriszentség előtti imaórákra s eucharisztikus prédiká-
ciókra . Dr. Mihályi Ernő. 

Romano Guardini Robert d'Harcourt; L'esprit de la liturgie, 247 
1.20 fr. 

Az egész világon a liturgikus mozgalom újjászületését éli. Az istentisz-
telet ősi formáinak, megismerésének, élni akarásának a vágya egyre nagyobb 
méreteket ölt külföldön; Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, de 
főkép Németországban, Ennek a mozgalomnak egyik legnagyobbhatású írója 
Romano Guardini olasz származású német pap, aki jelenleg a berlini egye-
temen a keresztény filozófia tanára (ú, n, világnézeti tanszék). Az 1918-ban 
megjelent Vom Geist der Liturgie c, munkájának francia fordítása még az 
ilyen művekben gazdag francia irodalomban is eseményt jelentett, A könyv 
hét fejezetében a szerző nem a liturgia történetével foglalkozik, hanem a 
liturgia mibenlétével, eszközeivel, a liturgiának mintegy a lélektanát adja. 
A könyv egyharmadát a fordító tanulmánya foglalja el a német liturgikus 
mozgalomról. A könyv olvasása nagy szolgálatot tehetne nálunk is, ahol 
annyi fogalomzavar uralkodik a liturgiával kapcsolatos kérdések terén. A 
könyv fordítója gróf Róbert d'Harcourt az Institut Catholique-on a német 
nyelv tanára és Pion Roseau d'or című vállalatában jelent meg, 

Henri Bremond: Introduction á la philosophie de la prière. Paris, 
Bloud et Gay, 360 1,33 fr. Folyóiratunk májusi számában ismertettük H, 
Bremond hatalmas munkájának, a Histoire du Sentiment religieux-nek 8 
első kötetét. Már akkor is jeleztük, hogy ez a világirodalomban is esemény-
számba menő hatalmas munka sok ellenmondást váltott ki nem a szerző 
tudományos apparatusa miatt, mert hiszen ezen a téren H, Bremondal szem-
ben el kell némulnia a kritikának, hanem az imádságról szóló felfogása ellen. 
A munka egyrészt válasz az ellenmondásokra, másrészt a szerző felfogásának 
igazolására a XVII-ik század aszketikus irodalmának remekeiből az imád-
ság mibenlétével foglalkozó szemelvényeket közöl, A munka alapos, szellemes, 
eleven és mély. Irodalomtörténeti, aszketikus szempontok egyaránt ajánlják 
olvasását, A kötetre még visszatérünk a Histoire du sentiment hiányzó köte-
leinek megjelenése után, 

P. Renaudin: Manuductio ad Regulám S. Benedict!, Paris, Lethíelleux, 
325 1., 20 fr. 

Szent Benedek regulájának, a benedeki tradíciónak Butler volt down-
sidi és Delate solesmesi apát mellett ma kétségkívül legalaposabb is-



merője P. Renaudin a luxemburgi Clervauxnak vaksága miatt nyugalomban 
élő apátja. Hosszú tudományos mult (St, Benoit dans l'historié, Le rôle de 
l'Ordre de St. Benoit dans l'Église et la société civile, stb.) a lelkek vezeté-
sében eltöltött sok év tapasztalata képesítette ennek a munkának megírására. 
Klasszikus bevezetése után a Regula anyagát a következőkép csoportosítja: 
Societas monastica, Ascesis, Opus Dei, Labor, Administratio, Correctio, Exteri. 
Mindegyik fejezet után adja a forrásokat (Szentírás, szentatyák) Szent Be-
nedek életéből vett példákat, utána pedig főkép Szent Tamásból vett anno-
tationes-eket. A kötetet bőséges könyvészet zárja be. A tudományos és asz-
ketikus szempontból egyaránt becses munkát szerzője latin nyelven írta, 
így nálunk is sokak számára hozzáférhető a neves szerző munkája, kire 
valóban áll, hogy de thesauro suo profért nova et vetera. 

L, de Grandmaíson: La religion personnelle, Paris, Gabalda, 1927. 
182 1. 

Napjaink legmonumentálisabb Jézus életének a szerzője adja ebben a 
kis kötetben folyóiratokban régebben megjelent tanulmányait a vallási 
gyakorlatoknak, a vallásosságnak egyéni megnyilvánulásáról. A bevezetés-
ben kifejti, hogy a vallási gyakorlatok, az Isten imádása nemcsak egyéni, 
hanem a közösség ténye is. Ezt bizonyítja a vallások története, a Szentírás 
(Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben.). Tehát a vallás 
nem tetszés szerint elképzelt és alakítható tan és érzéstartalom, hanem ta-
nításban, istentiszteletben közösségi társadalmi megnyilatkozás is, másrészt 
a közösség keretein belül a vallásosság a legszemélyesebb, legegyénibb va-
lami. A vallásosság, az Isten imádásának egyéni megnyilvánulását vizsgálja 
a szerző a La dévotion, Les oeuvres de dévotions. L'effort ascétique, L'élan 
mystique c. fejezetekben. Sok nehézség kap feleletet, sok abuzus lélektani 
magyarázatot ebben a kis könyvben. A vallásosság megnyilatkozásában 
egyéni gyöngeséget, megszokást lehántva, klasszikus megfogalmazását adja 
az ú. n. férfias vallásosságnak, ami nem azért férfias mert csak férfiak 
gyakorolhatják, hanem mert erős és aktiv. A gondolkodónak, a lelkiolvas-
mányt keresőnek egyaránt kiváló anyagot nyújt ez a könyv. 

Szalay Jeromos. 

Lelkípásztorkodástan. 

Sac. A M, Mícheletti, Epitome Theologiae Pastoralis ex S. Scriptura, 
Ss. Patribus et Doctoribus Ecclesiae ac Pontifíciis documentis excerpta juxta 
Codicis ordinem ac litteram digesta. — Edidit Officina Libraria Marietti. 
nunc Marii E. Marietti, Via Legnano, 23, Torino (118). 

Vol. I. De Persona Pastorís eiusque relationíbus, cultu divino, locis, 
rebus et temporibus sacris. (16°, 1925. XIX. 324 old., ára 12 líra.) 

Vol, II. De Magísterío Pastorali. Pars I.: De Scandalis eradícandís de-
que Pace Christi ín regno Christi instauranda. (16°, 1927. IX—496 old., ára 
17 lira.) 

Vol, III. De Magisterio Pastorali. Pars II.: De sacris concionibus et 
catechesi, cura juventutis, actione catholica et sociali deque administratione 
temporali paroeciae. (16°, 1929. XVI—352 old., ára ?.) 

A könyvek szerzője, Mícheletti, a lublini kai, egyetemnek volt hosszabb 
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ideig rendes tanára, ahol éveken át a lelkipásztorkodástant és az e körbe 
tartozó tudományokat tanította. Jelenleg a S. Concilium, a szentségek, szemi-
náriumok és egyetemek kongregációinak konzultora. Ezért hosszú évek 
tapasztalata alapján írhatta meg és irta is meg e háromkötetes müvét. 
Nemes célt akar szolgálni munkájával: „Hogy az Isten és az Egyház diadal-
maskodjék a lelkek üdvére és boldogulására; hogy mindazok, akiknek hiva-
tásuk folytán kell az emberek lelkével foglalkozniok, valóban azok legyenek, 
aminek őket mondják: jó lelkipásztorok." — Hogy ezt a célját a szerző el-
érhesse, végigvezeti az olvasót a lelkipásztorkodásnak minden munkaterén. 
Az első kötetben szól a lelkipásztor személyéről: miként foglalja el hivata-
lát, milyennek kell lennie, mik legyenek erényei, mik a kötelességei. Majd 
nagyon ügyes útmutatást ad, miként viselkedjék a jó lelkipásztor ember-
társaival, világi és egyházi elöljáróival, híveivel és alattvalóival szemben. 
Szól a betegek és szegények gondozásáról. Ugyancsak az első kötetben tár-
gyal a szerző arról is, miként gondozza a pap az istentiszteletre szánt helye-
ket és azoknak felszereléseit (még a sekrestyéről sem feledkezik meg). Majd 
az egyházi szertartások gondos végzésére, szentelmények és szentségek épü-
letes kiszolgáltatására ad gyakorlatias útmutatást. Ezekkel kapcsolatban 
tárgyalja a körmeneteket és bucsujárásokat, továbbá a különböző társulati 
ájtatosságokat is. — A második kötetben tárgyalja M, a városokban és falu-
helyeken egyaránt előforduló botrányokat és lelki vsszedelmeket; mindenütt 
ügyes tanácsot ad, miként küzdjön ezek ellen a lelkipásztor. De nemcsak 
tanácsot ad, hanem feltárja a lelkipásztor fontos kötelességeit is. Ezen lelki 
veszedelmek tárgyalásánál ír a helytelen nacionálizmusról, sajtóról, külön-
böző szektákról és istentagadó bölcseleti elméletekről (materializmusról 
stb.). Kitér a politikai bajokra is, mint pl. demokrácia, kommunizmus és 
hasonlók. Tanácsokat és utasításokat ad a lelkibetegek (hiszterikusok, 
neurasztenikusok stb.) kezelésére. A nagyobb botrányok közt első helyen a 
tisztátalanság elleni küzdésre hívja fel M. a lelkipásztor figyelmét. Mint aki 
nagyon jól megismerte a mai modern kor erkölcsi életét, ezen a téren is 
elsőrangú tanácsokkal szolgál. Mindezen lelkibajok ellen küzdve valósul meg 
a nagy cél: Krisztus békéje Krisztus országában, melynek alapja az igazsá-
gosság, udvariasság, szeretet és emberiesség; gyümölcse pedig, hogy a hívek 
meg lesznek sorsukkal elégedve, vágyaikat megfékezik. Krisztus békéjét 
szolgálja az igehirdetés: a szentbeszéd és hitoktatás is. Ezekről M. a harma-
dik kötetben ír. Ugyancsak e kötetben tárgyalja M. az ifjúság lelki gondozá-
sát is, a különböző iskolákat, ifjúsági egyesületeket és sportköröket. Leg-
fontosabb része azonban e kötetnek a katolikus akcióról szól, A mai kor 
égető kérdéseit fejtegeti itt; szól az erkölcsök védelméről, a pap szociális 
kötelességeiről, a munkáskérdésről, női mozgalmakról, a falusi hitelszövetke-
zetekről, kivándorlásokról; végül pedig az anyakönyvekről, alapítványokról 
és plébániai levéltár kezeléséről, A könyv használását nagyon megkönnyíti 
a nagyon áttekinthető, praktikus tárgymutató. Papoknak és növendékeknek, 
plébánosoknak és hitszónokoknak, általában pedig mindenkinek, aki csak 
foglalkozik hittudományokkal, ajánljuk M.-nek eme munkáját. Nagy gond-
dal, alapossággal és sok fáradtsággal, körültekintéssel megírt könyv, úgy-
hogy teljes joggal lehetne a lelkipásztorkodás kis kézi lexikonának n:vezni, 
hisz magábanfoglalja röviden az egyházjogot, pasztorálist, erkölcstant, 



szociologiát, aszkezist stb- Anyagát a legjobb forrásból merítette a szerző, 
mint pl. a kánonjogi Kódex, pápák rendeletei és leiratai, Szent Atyák leve-
lei, Szentírás. Ezeket a forrásokat pedig olyan ügyesen használja M., hogy 
nagyon sok, mondhatnám a legtöbb esetben pótolja a Kódexet. Gyakorlatias 
értéke miatt elsőrangúan lehetne felhasználni az ú. n. papi koronákon és 
konferenciákon is. Ezért nagyon kívánatos volna, ha minden plébániai könyv-
tárban meglenne M.-nek Epitoméja. Püspöki körlevelekben gyakrabban olvas-
hatunk olyan könyvekről, melyek a templompénztár terhére szerezhetők vagy 
szerzendők meg; ezt a művet nagyon szeretnénk ezek közé, a templompénz-
tár terhére beszerezhető könyvek közé sorozni, melynek egyes köteteit külön-
külön Í9 szállítja a kiadó cég. Dr. Faludi Marcellin. 

Míhályfí Ákos Beszédei. I. Egyházi beszédek. II. Társadalmi beszédek. 
Sz. István-Társulat. (371+340. 1.) 

Mihályfi Ákos értékes könyvei közé méltán sorakozik ez a két kötet, 
melyben a tudós szerző összegyűjtve adja azokat a beszédeket, melyeket 
hosszú és eredményes működése alatt elmondott. 

Az első kötet tartalmazza az ünnepi alkalmakra, a lelki gyakorlatokra 
készült templomi beszédeket. Szerző nem annyira ékesszólással, de nyugodt 
józansággal és részletességgel tárgyalja az egyes hitigazságokat. Ez a kötet 
különösen értékes lesz a fiatal papoknak, akik gondolatokat meríthetnek 
ebből a szép gyűjteményből. 

A második kötet a különböző társadalmi ünnepélyes alkalmakra készült 
beszédeket adja. Ez a kötet sok értékes, személyes élményekre támaszkodó 
adatot nyújt egyes nagy egyéniségekről, (Csernoch, Prohászka, Kohl, Giess-
weín, Tomcsányi, Dudák stb.) Meleg szeretet sugárzik ki ezekből a megemlé-
kezésekből és mindegyik egyúttal az író szép egyéniségét tükrözi vissza. 
Ezen adatok megörökítéséért különösen hálás lesz a magyar katholicizmus. 

Ez a szépen kiállított két kötet emléke egy buzgó tevékenységben el-
töltött értékes papi életnek és méltó arra, hogy minél többen olvassák. 

Dr. Sárközy Pál. 

Szentbeszédek a tízparancsolatról. Elmondotta: Tóth Tihamér, II. kö-
tet. Budapest, 1929. Szerző kiadása. 

A magyar katholikus intelligenciának lánglelkű apostola, a katholikus 
ifjúság fáradhatatlanul tevékeny lelki vezére a budapesti egyetemi templom-
ban a tízparancsolatról mondott gyönyörű beszéd;it könyvalakban is közre-
bocsátotta. Csak hála és elismerés illeti meg ezért a nagynevű szerzőt, hogy 
ezeket a páratlan szellemi kincseket, 'amelyek egy részét a rádió is közvetí-
tette, immár mindenki számára hozzáférhetővé tette. 

Ugyanazok a rhetorikai kiválóságok, amelyekkel az első kötetben talál-
kozunk, itt talán még hatványozottabban megtalálhatók. Ezek a beszédek 
kivétel nélkül bámulatraméltó gondossággal vannak kidolgozva. Szerkezetük 
világos, átlátszó, mint a hegyi patak kristálytiszta vize. A beszédek tárgya 
is nagy ügyességgel van megválasztva. Szinte kivétel nélkül oly témák 
szerepelnek, amelyek a mai modern embert egész közelről érintik. Különö-
sen nagy alapossággal és részletességgel magyarázza az 5. és 6-ik paran-
csot, amely parancsok keretében több oly kérdést is tárgyal, amelyek egy-
Tiázi beszédekben nagyon ritkán szerepelnek (pl. háború, krematorium, 



magzatelhajtás, papi nőtlenség kérdése). Előadása mindvégig lebilincselően 
érdekes, a beszédben alkalmazott hasonlatok és példák szemléltetők, gyakor-
latiasok, változatosak. Beszédei a tárgy természete szerint néha nyugodtabb 
menetűek, néha azonban szavai, megállapításai döbbenetes erejűek és mint 
nehéz pörölycsapások hullanak a modern ember bűnös eltévelyedéseire (v. ö. 
Több koporsó 38—42. 1.). Különösen kiemelendőnek tart juk a 4., 14. és 21. 
számú beszédeket, amelyek oly páratlan műgonddal, oly ragyogó eloquen-
ciával vannak elkészítve, hogy nem hisszük, hogy ezekről a nehéz és kényes 
kérdésekről ennél szebben valaha is beszéltek volna. E beszédek minden 
rhetorikai kiválósága, logikus felépítése, arányos tagoltsága, gyönyörű nyel-
vezete és gyakorlatiassága mallett is azt a lenyűgöző hatást, melyet a hall-
gatóságra gyakorolnak, elsősorban nem ezeknek a jeles sajátságoknak tulaj-
donítjuk, hanem szerzőjük apostoli lelkületének. 

Az egyházi beszédnek a lelkekre gyakorolt hatása az isteni kegyelem 
titokzatos működésén kívül elsősorban a szónok egyéniségétől függ. Innen 
magyarázható pl., hogy b. Vianney János arsi plébánosnak és Hofbauer 
Kelemennek aránylag egyszerűbb s különösebb eloquencia nélküli beszédei 
mégis mily rendkívüli hatást gyakoroltak hallgatóikra. 

Ha Tóth Tihamér prédikációit ebből a szempontból tekintjük, akkor 
bátran állíthatjuk, hogy azok minden gondolata, minden szava nem más, 
mint az isteni örök igazságoknak az ő apostoli lelkén való visszatükrözései. 
így beszélni csak a halhatatlan lelkek izzó szeretétől fűtött krisztusi lelkü-
let tud. A mai modern ember egész lelkivilágát, sajátos, sokszor nagyon 
szomorú életkörülményeit és szokásait tanulmány tárgyává teszi, megértő 
lélekkel és bizalmas, jóakaró barátként kutatja mindazon nehézségeket, 
amelyekkel ennek a szerencsétlen mai embernek meg kell küzdenie, ha a 
biztos révbe vezető egyenes útról letérni nem óhajt s azután részvevő lélek-
kel lehajol melléje, kezénfogja s a modern élet bonyolult sötét labyrinthu-
saiból biztos kézzel vezeti a napsugaras, szebb krisztusi tá jak felé. íme Tóth 
Tihamér nagy sikereinek titka elsősorban nem az ő kifogástalan beszédeiben 
rejlik, hanem az ő áldozatkész apostoli lelkületében. 

Végezetül nem hallgathatjuk el két kérésünket. Az elsőt a magyar 
rádió r-t, igazgatóságához intézzük. Arra kérjük a t, igazgatóságot, hogy 
ezeket a páratlan szépségű s a rádióelőfizetők tekintélyes részétől szinte 
valláskülönbség nélkül oly nehezen várt prédikációkat, ha csak lehetséges, 
szíveskedjék hetenként közvetíteni, Tóth Tihamér annyira kivételes fényes-
ségű, gondviselésszerű csillagzat a magyar szellemi élet egén, hogy ragyogá-
sában gyakrabban is szeretnénk gyönyörködni, A magyar rádióelőfizetők 
nagy többsége lenne ezért hálás a rádió igazgatóságának, 

A szerzőhöz pedig az volna a szerény kérésünk, hogy ha majd a nem 
régen kezdett „Hiszekegy" sorozatot befejezte, amikorra reméljük, hogy a 
rádió már hetenként fogja közvetíteni szépséges beszédeit, szíveskedjék a 
magyar katholikusoknak sorozatos beszédeket mondani szent vallásunk leg-
fenségesebb mysteriumáról, egész hitéletünk és természetfeletti gondolkodá-
sunk éltető napjáról, a szentmise áldozatról. Kálovics Rezső. 

Koloszár István: Isten szőlőjének élete (katolikus liturgia), Székes-
fehérvár, Debreczenyi István könyvnyomdája, 1929, 141 1, 

XI, Pius pápa a liturgiáról kiadott mult évi apostoli constitutiójában 



elrendeli, hogy „mindkét klérus (világi és szerzetes) tagjai nagy buzgalom-
mal törekedjenek a püspökök és egyházi elöljárók vezetésével arra, hogy 
a híveket vagy személyesen vagy megfelelő szakemberek útján, liturgiái és 
zenei oktatásban részesítsék — lehetőleg a hitoktatással kapcsolatban." 
(X. pont.) 

E feladat első, liturgiái részének eredményes megoldásához nagyon jó 
szolgálatot tesz Koloszár könyve, mely a szerző szerint „nemcsak meg akarja 
ismertetni a liturgiát, hanem öntudatos élménnyé akarja tenni a liturgia 
"végzését." A könyv három részre oszlik. Első részében tárgyalja azt a kér-
dést, hogy hogyan élünk Jézussal a szentmise, szentségek, szentelmények 
és imádság kegyelmi légkörében; a második rész viszont azzal foglalkozik, 
hogy hogyan újul meg az Egyházban Jézus élete az egyházi év folyamán; 
a harmadik rész pedig a liturgia szent helyeit és eszközeit ismerteti. Az egész 
anyag feldogozásának alaki módszeréül dogmatikai, lélektani és pedagógiai 
megfontolások alapján a kátészerű kérdés-felelet formáját választotta szerző, 
301 ügyes, a dolgok lényegére találó kérdésben és feletben foglalja össze az 
összes tudnivalókat. Ismét egy könyv, melynek nem száraz ismertetés a célja, 
hanem a krisztusi életre nevelés, életközlés. Ezért vasár- és ünnepnapi okta-
táshoz, iskolai hitoktatáshoz plébánosoknak, hitoktatóknak és hittanároknak 
vezérkönyvül nagyon ajánljuk. Külső kiállításában is csinos, gazdagon 
illusztrálva képekkel. Linzer Szilárd. 

Irodalomtörténet. 
Dr. Bánhegyi Jób: A magyar irodalom története. II. k. Szent István 

Könyvek, 78—79, sz. A Szent István Könyvek sorozatában tavaly megjelent 
I. k, folytatása a jelen kötet. A munka helyes értékeléséhez az első kötet 
előszava adja meg az útbaigazítást. A munka rendszeres összefoglalásban kí-
vánja nyújtani a legnemzetibb tudományág, a magyar irodalomtörténet kuta-
tásainak eredményeit. „Nem az volt a célom, hogy minden áron újat mond-
jak: tiszteletben tartva a hagyományos, a tudomány mai állása mellett is 
érvényben lévő felfogásokat, megállapításokat és értékeléseket, igyekeztem 
az újabb kutatások gondosan leszűrt tanulságai alapján módosítani, kiegé-
szíteni, ami már elavult, vagy téves volt." A szerény előszó szerint tehát a 
munka célja nem az volt, hogy eredeti kutatásokon alapuló megállapítások-
kal lépjen fel, hanem hogy a magyar irodalomtörténeti kutatás legjobb 
eredményeit összefoglalja. Előrebocsáthatjuk, hogy Bánhegyi J. irodalom-
története célját sleőrendüen elérte, mert a legjobbat nyújtotta, ami ezen a 
téren az újabb időben megjelent (Pintér J. hatalmas munkája egészen más 
kategóriába tartozik), használhatóság és érték szempontjából egyaránt. 
Az irodalomtörténet tudományának legújabb elméleteit értékesíti a szerzp. 
Munkájában gyakran találkozunk az irodalomtörténet régi és újabb meste-
reire való hivatkozással. Amit a munka így veszít esetleg eredetiség terén, 
azt megnyeri használhatóságával és megbízhatóságával. A munkában a 
hagyományos felosztást találjuk meg az irodalomtörténet és a nemzeti élet 
korszakainak alapos, találó rajzával. Mondanivalóját jól folyó, magyaros stí-
lusban mondja el. Elismerésreméltó a stílus tárgyszerűsége is. így azután 
élvezetes olvasmányt tudott adni a nagyközönségnek, de hasznos segédesz-
közt nyújtott a főiskolai hallgatóságnak is, lévén ezen kívül a munka az 



újabb eredmények feldolgozása; a végéhez csatolt bibliográfia a részlettanul-
mányozást is megkönnyíti. 

A munka kat. felfogását nem titkolja. Épen azért ajánlatos lett volna 
Madáchnál Várdai Béla felfogásának teljes érvényesítése, mely szerint 
Madách világnézeti felfogása a hívőnek kevés, de a hitetlennek meghökken-
tően sok. (Kath. Szemle, 1923.) — Ami áll az egész munkára, áll főkép az 
újabb irodalom összefoglalására is, mely egyik, vagy talán a legsikerültebb 
feldolgozása az újabb irodalomnak, Világos, határozott, mértéket tartó, mint 
az egész munka. Nagyon jó ssgítség az újabb irodalomban való tájéko-
zódáshoz. 

Bánhegyi J. szép teljesítményt nyújtott munkájával. A Szent István 
Könyvek sorozatát értékes, tudományos, könnyen kezelhető munkával gaz-
dagította, Reméljük, hogy munkájával nem áll meg és még több ilyen való-
ságos hiányt pótló művet kapunk tőle. Dr. Szalay Jeromos. 

Calvet: Littérature française, Paris, Bloud et Gay, 218 1., 12 fr. A 
francia kat. irodalmi reneszánsz egyik főmunkása J. Calvet, akinek irodalom-
történeti kézikönyve már több mint 50.000 példányban forog közkézen, meg-
írta a Bloud és Gay kiadásában megjelenő Bibliothèque des Sciences Reli-
gieuses-ben egy keresztény szellemű irodalomtörténet vázlatát. Vezető gon-
dolata a könyvnek, hogy milyen hatást gyakorolt a kereszténység a francia 
gondolkodásra és a francia írók lelkére. A szerzőnek más műveiben is han-
goztatott felfogása, hogy a vallás a francia irodalomban középponti probléma 
(Manuel, Renouveau Catholique), Ez az alapvető gondolat magyarázza meg, 
hogy a szerző egyes írókkal bővebben foglalkozik, másokat elmellőz. A könyv-
nek legértékesebb része a XlX-ík századról szóló fejezetek. Sok élvezetet, 
de sok tanulságot is nyújt annak a szellemes, alapos fejtegetése, hogyan 
fejlődött ki a romantícizmuson keresztül a mai kat. irodalmi reneszánsz. 
Érdekesség okáért említjük meg, hogy a könyv utolsó fejezete foglalkozik 
a nálunk is ismert és tisztelt kis Teréz és Elisabeth de Lesueur irodalmi 
jelentőségével. Az egyes fejezeteket bibliográfia zárja be. A munka nagyon 
ajánlható azoknak, kik a francia irodalommal kisebb terjedelmű munkában 
meg akarnak ismerkedni. Szalay Jeromos. 

Történelem. 
Szántó Antal dr.: XI. Pius pápa. Sopron, 1929. 122 I. 
A mult évi jubileum alkalmából sok érdemes, sőt tudományos jellegű 

könyv jelent meg külföldön az aranymisés pápáról, melyek mellé méltán 
sorakozik magyar nyelven e kis munka. A szerző száraz leírás helyett belső 
fejlődésében mutatja be a hatalmas ívelésű életpálya képét, melyben egy 
nagy lélek szerencsés kibontakozását szemléljük a desiói kis szülőháztól 
Sz. Péter magas trónjáig. Rattí Achilles már milanói szemináriumi növen-
dék korában magára vonta elöljárói figyelmét, akik a híres római Gregorián 
egyetemre küldik továbbképzésre. A tudós theologiai tanár, a híres milanói 
Ambrosiana könytárosa, majd a vatikáni könyvtár igazgatója tudományos 
érdemeiért csakhamar sok tudós intézetnek, köztük a bpesti Phil. Társaság-
nak is tagja lett. De legnagyobb tudományos lefoglaltsága mellett is kere-
sett és talált mindenütt papi funkciót s mint hitoktató, szónok és gyóntató 
sokat dolgozott az Úr szöllőjében. Ember- és lélekismeretén alapuló nagy 



bölcsesége akkor érvényesült, amikor mint a pápa lengyel követe, az akkori 
zűrzavaros viszonyok közt felmerült sok kényes politikai és vallási kérdést 
teljes megelégedésre istézett el. Mint milánói érsek Montecassinóról, ahová 
egyhónapi magányba vonult vissza, írta első körlevelét papjainak és hívei-
nek s hangsúlyozza, hogy a bencés „ora et labora" jelszó alapján fog kor-
mányozni. 

A könyv második, nagyobb fele XI. Pius pápaságának hét évéről szól. 
Természetesen nem teljes a kép, melyet a kis mű nyújt, de érint minden 
fontosabb eseményt, mely pápaságával kapcsolatban az egyház és az államok 
életében lejátszódott. XI. Pius főtörekvése az, hogy a világháborúban fel-
dúlt lelkek nyugalmát visszaadja, ami biztosan meglesz, ha Krisztus tanítá-
sának és példájának követésével Krisztus békéje tölti el a szíveket. E nagy-
szerű programmkitűzését az ú. n. katolikus akció megindításával, a ker, 
felekezetek egységesítésének, főleg a keletiek visszatérítésének gondolatával, 
a diplomáciai érintkezés szaporításával, az egyes nagyobb egyházi esemé-
nyek alkalmából kiadott körleveleivel, konkordátumok kötésével, a pápai 
állam életrekeltésével és végre a pogány missziók ügyének fokozottabb 
propagálásával igyekszik megvalósítani. — E sokoldalú élettel ismertet meg 
bennünket ez az élvezetes nyelven megírt, több érdekes képmelléklettel tar-
kított, külső alakjában is csinos könyv, mely mindenesetre kedves és értékes 
emléke a jubileumi évnek. Molnár Bertalan. 

Emlékkönyv Zichy Nándor gróf születésének századik évfordulójára. 
Budapest. Szent István-Társulat. 1929, 225. 1. Egészvászonkötésben 15, P, 

A Szent István-Társulat szép és méltó emléket állított egykori nagy 
elnökének, a katholikus ügy nagy harcosának, Zichy Nándornak 3zen díszes 
emlékkönyv kiadásával. 

A magyar katholicizmus vezető férfiai 27 cikkben vázolják a nagy 
vezér bensőségesen vallásos egyéniségét, az elvek mellett való tántoríthatat-
lan kitartását, a liberalizmus ellen való küzdelmét olyan időben, amikor csak 
kevesek támogatására számíthatott és sok oldalról fagyos közöny, sőt ellen-
állás fogadta nemes törekvéseit. Az emlékkönyvből szépen bontakozik ki a 
liberális világ, mint élesen rajzolt háttér és benne a tisztalelkű vezér hősies 
küzdelme és minden tevékenységét átható mélységes vallásossága. 

19 műmelléklet, köztük 4 színes, sok szövegközti és több facsimile teszi 
díszmunkává ezt az ízléses kötetet. A szép kiállítás a Stefaneum-nyomda 
kiválóságát mutatja, mely a legkényes:bb igényeket is ki tudja elégíteni, 

Dr. Sárközy Pál. 

Móricz Pál: Ottokár püspök szívárványhídján. Vass József nagyprépost-
miniszter élete-munkája. Szerző kiadása. 1929. (510 lap.) 

Egy merész ívelésű pálya leírása ez a könyv. Az író gondosan, nagy 
szorgalommal felkutatott és összehordott mindent a nagy ember életéből. 
Az egyszerű sárvári csizmadiacsalád szegényes házától a miniszteri Székig 
visz minket ez a végig érdekesen megírt könyv, mely apologiája annak, ho-
gyan érvényesülhet a tehetséggel párosult szorgalom. A könyv olvasása köz-
ben itt is, ott is egy-egy kedves ismerősre akadunk, akik valamiféle kapcso-
latban voltak Vass miniszterrel. 

A szép kiállítású könyvet 174 kép teszi még értékesebbé. Mindvégig 



élvezetes olvasmány ez a munka és melegen ajánlható mindenkinek az át-
olvasásra. Dr. Sárközy Pál. 

Hajnal István: Esterházy Miklós nádor lemondása. Magy, Tud. Akadé-
mia. Bp. 1929. 4°. 153 1. 

Mióta Szekfű megkezdte a partikularizmuson való felülemelkedést a 
magyar történetírásban s eljutott az európai egészben a specifikus magyar 
vonások meglátásáig, csekély fajsúlyú ellenmondásokon kívül mintha min-
denkinek megnyílna a szeme az egyetzmes szempontok szerinti látáshoz. 
Hajnal is olyan tárgyilagos, magas szempontból nézi Esterházy Miklósnak 
hittől, erőtől, szenvedélytől izzó nagy magyar barokk alakját, aminőt eddigi 
történetírásunk meg sem közelített. Pázmánnyal, a nyugati nemzetközi mű-
veltséggel átitatott s már az abszolutizmushoz hajló főpappal folytatott élet-
halál harcát a nádori méltóság teljes hatalmáért való küzdelemre viszi 
vissza. Erre meg azért volt szüksége, mert élete középpontjában a török 
visszaszorításának a terve áll. Ezért gyűjt vagyont, ezért emészti ambíció, 
ezért írja memorandumait, ezért áldozza fel néha kath. restaurációs érzéseit 
a protestánsok megbékéltetése kedvéért. Az udvar rejtelmes terveinek ava-
tott végrehajtója helyett, mint a magyar ügyek elkeseredett védelmezője 
áll előttünk, aki állandóan szívén hordozza az ország felszabadításának a 
vágyát. A nádor tiszteletreméltó emlékének felidézésében, Hajnal akadémiai 
székfoglalójában vigaszt és tanulságot találhat, minden különbség nélkül, az 
egész mai magyar nemzedék, Dr. Mihályi Ernő. 

Takáts Sándor; A régi Magyarország jókedve. II. bővíteti kiadás. 
Athenaeum. 8°. 400 1. 

Takáts Sándor régi magánlevelezésekből lélektani és stílusvizsgálat 
alapján kedves, ódon, varázslatos világot tár elénk, mesteri rajzot ad őseink 
belső életéről, gondolkodás- és érzésvilágáról. A régi magyar méltóságok, 
bírák uraímék, az udvari emberek, a magyar katona, a diáki élet, a céhek, 
a polgárok világa, a paraszti példa mind-mind tollára kerülnek, a magán-
élet minden humora, mókája, zamatos közvetítőre talál benne. Nem csoda, 
ha minden faját szerető magyar ember szívesen olvassa Takáts Sándor mun-
káit. Nem csoda, ha minden tudományos értéke mellett a tömegek történet-
írójává lett Takáts Sándor, Dr. Mihályi Ernő. 

Vitéz Málnási Ödön dr,; erdődí gróf Pálfíy János nádor, Eger 1929. 
Málnási eddig majdnem ugaron hagyott területen dolgozik, királypárti 

politikusok életrajzával foglalkozik. Miközben a kath. megújhodás egyik 
legkimagaslóbb államférfíára, gróf Csáky Imre bíbornokra vonatkozólag 
gyűjti az adatokat, Pálffv Jánosnak is olyan értékes 93 levelét találta meg, 
hogy ezekből s a bécsi udvari levéltárban levő titkos udvari konferenciai 
jegyzőkönyvekből egészen külön életrajz kerekedett ki, mely mutatja azt 
a mmzet- és országkonzerváló munkát, amit ezek a politikusok —- itthon 
sokszor gyanúsításnak kitéve, ott fönn gyakran megnemértéssel küzködve — 
végeztek, A szatmári béke megkötése, sok magyar élet, magyar vagyon meg-
kímélése, az ország felszabadításáért s a nép nyomorának enyhítéséért foly-
tatott küzdelme örök érdeme marad Pálffy nádornak. Nagy érdeklődéssel 
vár juk a Csáky-életrajzot is! 



Dívéky Adorján: A Lengyelországnak elzálogosított 16 szepesi város 
visszacsatolása 1770-ben. Bp, 1929. 

Divéky Adorján egyetemi magántanár a lengyel-magyar kapcsolatok-
nak elismert nevű búvára gazdag levéltári kutatás alapján kimutatja, hogy 
a Lengyelországnak 1412-ben elzálogosított szepesi városok, nem 1772-ben. 
Lengyelország első felosztása alkalmával, mint eddig tudtuk, hanem már 
1770-ben visszakerültek, amikor a szepesi városokat Mária Terézia magyar 
hadai megszállották. E foglalások ürügyül szolgáltak II. Frigyesnek és Kata-
linnak, hogy Lengyelországnak már tervbe vett felosztását siettessék. A ma-
gyar Tudományos Akadémia a Lévay-díjjal jutalmazta e kiváló kutatásokon 
felépített munkát. Dr. Mihályi Ernő. 

Barcza Leánder dr.: A lébényí középkori bencéstemplom. Győr, 1929. 
34 o. 

Az 1862—1879 között restaurált lébényí templomról kevesen tudják, 
hogy valamikor bencés apátsági templom volt. A kolostort is, templomot is 
a Xll. század végén alapította az óvári Győr-nemzetség. Adományozások 
gyarapítják birtokát. Mátyás uralkodása alatt leég. 1529-ben a török gyújtja 
fel. Ezután gyakran cserél gazdát. Baksay István apát 1631-ben a győri 
jezsuitákra hagyja végrendeletében az apátságot, valószínűen Pázmány hatá-
sára. A pannonhalmi főapátok ismételten kérik vissza, de sikertelenül, 1773-
ban elvesztik a jezsuiták is. Ma a lébényi apát címét rendesen valamelyik 
győri kanonok viseli. Barcza műve ügyes összefoglalást nyújt tárgyáról. 

Sz. A. 

Max Mühl: Die antike Menschheitsidee (in ihrer geschichtlichen Ent-
wicklung.. Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung in Leipzig. 1928. 144 s.) 

Az emberi társas közösség kisebb-nagyobb alakulatainak (egyház, 
állam, nemzet, társadalmi osztály, foglalkozási érdekkör, család) körén felül-
emelkedve az ember közös származásának, az alaptermészet, alapigények 
és a végső cél azonosságának tudata alapján manapság könnyen eljutunk 
az emberi nem egységének, az emberiség, a humanitás eszméjének gondola-
táig. De az emberiség ókorában — kivéve a zsidóságot — ez nem így volt, 
Meglehetett, sőt meg is volt az emberi nem eredeti egysége; ennek tudata 
azonban még a történetelőtti időkben kiveszett az emberekből, úgyhogy 
amennyire a hagyományok és emlékek visszanyúlnak a régmúltba: egymással 
folyton harcbanálló, eredeti egységükről tudni sem akaró népekről, törzsek-
ről tudunk. Érdekes feladat tehát azt vizsgálni, hogy a történeti fejlődés 
során a kinyilatkoztatás világosságától távoleső népek miként jutottak el 
megint az emberiség egységének, szolidaritásának tudatára. Épen ezt cse-
lekszi könyvünk szerzője, de az ókori népek közül csak a görög és római 
életet vizsgálja, gondos kutatással a jelzett szempontból, a reánk maradt 
írásos emlékek alapján. A vizsgálat kimutatja, hogy bár a görögök vallásá-
ban és bölcseleti rendszereiben már a hellenizmus előtt voltak indítékok, ame-
lyek kedveztek az emberiségnek, mint egységes egésznek felfogására, mégis 
csak kultúrfejlődésük végén, a stoikusok pantheizmusában formálódik ki 
náluk teljes határozottságában ez a gondolat. A rómaiaknál pedig a vallási 
indítékokon kívül a császárnak világuralmi törekvése, a hozzájuk átcsapott 
stoicizmus és jogfelfogásuk segíti az egész emberi nem, mint szolidáris egy-



ség gondolatának kialakulását. Természetszerű felfogás volt ez a zsidó és 
keresztény kinyilatkoztatott vallásban, 

Aki a világbéke oly sokszoros hangoztatásának és a nemzetközi gazda-
sági, kereskedelmi és kultúrérintkezéseknek napjaiban némi történeti oku-
lást akar meríteni a nemzetek közti összeköttetés, az emberiség eredet, 
történet, végcél szerinti egységének gondolatához, az haszonnal olvashatja 
e könyvet. K. G. 

Dr, M, Krusemeyer; Grosse Frauen der Vergangenheit, Kösel u. Pustet, 
München. 171 1. 

A szerzőnö a mult egyes nagy nőalakjainak jellemrajzát adja ebben a 
műben. Nem puszta életrajzot ad, hanem éles és jellemző vonásokkal raj-
zolja meg azt a kort, azon kor szellemét, melyben a hősnő élete lefolyt és 
így állítja szemünk elé az egyes nagy nők küzdelmét és egyéniségét. Tiz 
nagy nőalak jellemrajzát találjuk a műben. A VI. század mozgalmas életé-
ből való szt. Klotild és szt. Radegundisz királyi alakja. Szeretettel tár-
gyalja az irónő a középkor nagy német apácáit, a nagyműveltségű Rosz-
vitát, a misztikus Hildegardot és Liobát. Jellemzi szt. Erzsébet gyengéd-
ségét, sziénai szt, Katalin nagy szociális és politikai tevékenységét és végül 
Ward Mária térítő és rendalapító munkásságát. 

A tárgyalás végig érdekes és tanulságos, látszik, hogy az irónő szere-
tettel foglalkozott tárgyával. A munka végén 33 oldalon jegyzetek, forrá-
sok találhatók, melyek elősegítik a továbbkutatást. Különösen női intéze-
tekben nagyon ajánlatos olvasmány. sp. 

Abteí Maria Laach: Benediktínísches Klosterleben in Deutschland. 
Geschichte und Gegenwart mit 700 Bildern. Sankt Augustinus Verlag Ber-
lin Sw. 48. 1929. (VIII., 640 Sp.) 30 M. 

Örömmel forgatjuk ezt a szép kiállítású könyvet, amelyet a tizennégy 
évszázadot ünneplő Monte Cassino-i kolostor kapott jubileumi ajándékul 
a marialaachi apátságtól. 

A könyv elején a kolostor tudós apátja, Herwegen Ildefonz röviden 
vázolja szent Benedek művének gondviselésszerű munkáját. 

A munka összeállítása P. Hilpisch és P. Wintersig nevéhez fűződik. 
A fáradhatatlan szerzőknek nem az volt egyetlen törekvésük, hogy az egyes 
kolostorok történetét és jelenét adják, hanem a német kolostorokban ki-
alakult bencés élet mibenlétét akarják olvasóikkal megismertetni. 

Két részt különböztetünk meg munkájukban. Az első rész a német 
viszonyokra való különös tekintettel tárgyalja a bencés szerzetesség történe-
tét. Szépen folyó előadásban tárja elénk a bencés szerzetesség keletkezését, 
terjeszkedését, küzdelmes sorsát, feladatait, érdemeit, kezdve a sz. Alapítótól 
napjainkig. Örömmel állapítja meg, hogy az évszázadok folyamán előfor-
duló hanyatlások, megpróbáltatások nem gyengítették el a benedektinus 
életerőt, a tizennégyévszázados ideál ismét alakító, formáló energiája a 
jelennek. 

A második rész a bencés szerzetes élet mibenlétét tárgyalja. Bepillan-
tást enged a bencés életrendbe; szemlélhetjük az ,,Ora et labora!" jelsza-
vának harmonikus megvalósítását. Mintegy kiegészítése ennek a résznek sz. 
Benedek atyánk Regulájából vett szemelvények. 



Nagyon értékesek a szövegben elhelyezett tisztanyomású képek (700! 

db.). Az anyag alapos ismeretével készült könyv értékét növelik még az 
elpusztult és fennálló férfi és női bencés apátságok jegyzéke, a képek ma-
gyarázó jegyzéke és a tárgymutató. 

A német nép a legőszintébb szeretettel fogadhatja ezt a könyvet. Min-
den sora az ügyesen kiválasztott képekkel együtt arra törekszik, hogy a 
német kultúrtörténettel szorosan kapcsolódó bencés szerzetesség története 
a német népet öntudatra ébressze s megbecsültesse vele a sz. Benedek 
szellemében megnyilatkozó életerőt. Pápai Nárcisz. 

Kerer—Hoítsy: Boldog Don Bosco. II. bővített kiadás. Don Bosco 
nyomda. Rákospalota. 1929. (XII., 122 1.) 

1929. június 2-án avatták boldoggá a Szalézi Társaság alapítóját, Don 
Boscot (1815—1888), Ez a nagyhatású férfiú a francia forradalom és a napo-
leoni háborúk utáni időben jelenik meg. Látja, hogy korának legégetőbb 
szüksége a szociális, erkölcsi és kultúrális nívó emelése. Érzi hivatását: új 
életet teremteni a romokon. Különösen az ifjúság körében buzgólkodik és a 
karitász erejével sikeresen oldja meg feladatát. 

A könyv első része Don Bosco egyéniségének kifejlődését tárgyalja. 
Tehetségei, lelkierői, korszellem, az Úr segítsége stb. egyéniségének neme-
sitől, melyeknek nagy hatását a könyv második részében olvashatjuk. Meg-
ismerjük fáradhatatlan ifjúsági apostolkodását, egyéb lelkipásztori, misz-
sziós és irodalmi tevékenységét. Ebben a részben találjuk, hogy a szent-
atya 1884-ben hagyta jóvá véglegesen a Szalézi Társaság alapszabályait. 
Megemlíti ez a rész Don Bosconak egyéb alapításait: a női ifjúság meg-
mentésére szolgáló Segítő Szűz Mária Leányai társulatot és a harmadrend-
téle Szalézi Munkatársak Egyesületét, valamint a papi pályára későn lépők 
kiképzésére a Segítő Szűz Mária Művét. 

A harmadik részben Don Bosco boldoggáavatását mondja el. A könyv 
végén közölt táblázatok pedig a Társaság műveinek legújabb helyzetét 
mutatják. E szerint a szaléziaknak hazánkban hét intézetük van. 

A könyv nyelve, folyékony, könnyen olvasható. A jól sikerült magyar 
fordításhoz Hanauer Á. István váci püspök írt rövid előszót. 

Sok haszonnal olvashatjuk ezt a könyvet. Don Bosco példájából meg-
tanulhatjuk, miképen kell minden magyarnak a vesztett háború és a forra-
dalom után az újjáépítés munkájába beállani. Pápai Nárcisz. 

Rafael Molítor, Aus der Rechtsgeschichte benediktiníscher Verbände« 
1. B. Verbände von Kloster zu Kloster. Nagy 8° 384 1. Münster. 1928. Aschen-
dorff. Ára fűzve 17.25 Mk., kötve 19,25 Mk. 

Bár Szt. Benedek Regulája alapján az egyes bencés kolostor önmagá-
ban befejezett és minden mástól független szervezet, mégis csakhamar ré-
szint a szegényebb kolostoroknak gazdagabbak által való felsegélyezése, 
részint egyes tekintélyes és jól fegyelmezett kolostorokból kiinduló refor-
mok, részint külső ellenségek ellen való kölcsönös támogatás címén és alap-
ján többféle egyesülés létesült több-kevesebb kolostor közt. Eleinte önkén-
tesek voltak ezek az egyesülések, később pedig maga az egyház is meg-
követelte és az egyesülési formák is az idok folyamán nagyon különbözők 



voltak, majd csak erkölcsi és eszményi, ugyanazon törekvésen alapuló, 
-egyesülések, majd igazi jogi és szerves alakulatok, 

A tudós Molitor apátúr az erkölcsi egyesülésekből indul ki, melyek 
egyes kolostorok átmeneti nehézségei miatt a szomszédos apátok által 
való támogatás, a monasztikus szokások kialakulása és a testvérületek által 
létesültek. Majd tovább haladva kimutatja, hogy egyes kolostorok mások 
oltalmába menekültek és ezeknek tulajdonává lettek. Más egyesülések több 
kolostornak formális uniója, egy apát vezetése által létesültek, főleg a ket-
tős (férfi és női) kolostoroknál. Ismét más egyesülés újabb települések által 
létesült, melyek az anyakolostor cellái voltak. Ezen egyesülések közt a leg-
nevezetesebb Clugnyé volt, mely igazi központosított kormányzat által tűnt 
ki. A cisztercitáknál is központosított kormány volt, de nem a tulajdon ko-
lostorok és cellák alapján, hanem a fíliatio alapján. A kamaldoliak egye-

-sülése már igazi jogi személyiséget létesített, 
Ezután már az egyház is beavatkozott a dologba, A 4, lateráni zsinat 

(1216.) az apátoknak háromévenként megtartandó tartományi káptalanját 
rendelte el, miáltal területi meghatározást adott az egyesüléseknek. Ilyen 
apáti káptalanok különben már a ciszterciták előtt is ismeretesek voltak 
A középkor vége felé többféle congregatió alakult. Legtekintélyesebb lett a 
S. Jusztina de Padua, főleg miután Monte Cassino is csatlakozott és azóta 
cassínoinak is nevezték. De nevezetes volt a német bursfeldi ís. Míg az 
előbbi a kómmenda-rendszer kiküszöbölése végett erősen központosított és 
teljesen demokratikus volt ideiglenes elöljárókkal, addig a bursfeldinek al-
kotmánya jobban ragaszkodott a középkori hagyományokhoz. 

A trienti zsinat megújította a 4. later.-zsinatnak határozatát és azóta 
az egyes országok határain belül, tehát területi alapon, számos congragatío 
alakult, még pedig kettős typus szerint: egyrészük foederalisztikusan, más-
részük központosítva volt szervezve, Habár ezek a fejlődések és alakulások 
jórészt már Heimbuchernak nagy müvéből, Die relig. Orden u, Kongreg, der 
kath. Kirche, 2. Aufl, 1907,, valamint a Herder-féle Kirchenlexikonból 
is megismerhetők voltak, mégis Molitornak érdeme, hogy ezeket a fejlődé-
seket több anyagnak felhasználásával jogilag élesebben megvilágítja, ameny-
nyiben ezen jogi szempontból dolgozta fel a bő anyagot. Gyengéje a mun-
kának, hogy nincs jobban tagolva, hanem igen hosszú paragrafusok minden 
különösebb tagolás, számozás és megkülönböztetés nélkül tárgyalnak végig 
egy-egy kérdést, ami fárasztóvá teszi az olvasást és nem nyújt könnyű 
áttekintést. 

A 325, lap utolsó sorában 1550 helyett 1500 olvasandó. A magyar con-
•gregatióval túlságos mostohán bánik a szerző. Schermann Egyed. 

Antike und Christentum. Kultur- und Religionsgeschichtliche Studien 
ton Dr. Franz Joseph Dölger, Professor der Kirchengeschichte des Alter-
tums, der christlichen Archäologie und Patrologie sowie der allgemeinen 
Religionsgeschichte an der Universität Breslau. Band. I. Heft. 1., 2., 3., 4. 
Münster in Westfalen, Aschendorffsche Verlagsbuchandlung 1929. — Egy 
fűzet ára 5 RM., előfizetés esetén 3.75 RM. 

Dölger professzor, kinek I '„' " című műve az archeológia és vallás-
történet köréből osztatlan elismerésre talált, ilyen irányú tanulmányait, cik-



keit évnegyedes folyóiratban szándékozik folytatólagosan kiadni. Egy-egy 
füzet terjedelme 80 oldal. Körülbelül 16 képmelléklet is járul az évi négy 
füzethez a tartalomnak megfelelő arányban elosztva. 

Az egyház és kereszténység belső életének alaposabb feltárása célja 
az ,,Antike und Christentum"-nak főleg olyan pontokon, midőn az egyre 
erősödő egyház átlépve Palesztina határait, átveszi az antik pogányságtól, 
annak vezető szerepét, lényeges dolgokban a merev elutasítás, közömbös 
dolgokban néha az önkéntelen vagy szándékos alkalmazkodás elvére helyez-
kedve, Nem egészen indokolatlanul vetették az ókori egyháztörténet szemére 
— mondja D, —, hogy az a hithirdetés, üldözések és eretnekségek történeté-
nek nívójára sülyedt le, Ő olyan területeket akar feltárni, melyeken a kuta-
tás új eredményeket érhet el. Nem fog mindig kész eredményt nyújtani, de 
nem is lesznek közleményei csak előmunkálatok és próbálkozások. 

Az eddig megjelent négy füzet anyagából (31 hosszabb-rövidebb tanul-
mány, cikk) csak címük szerint emelhetjük ki a következőket: Heidnische 
und christliche Brotstempel mit religiösen Zeichen (Zur Geschichte des 
Hostientempels.) Kaiser Theodosius der Grosse und Bischof Ambrosius von 
Mainland in einer Auseinandersetzung Zwischen Predigt und Messliturgie 
(I, füzet). — Ein Zeugniss Zwingiis über das Portleben der Feuertaufe oder 
Brandmarkung beiden Christen ,,in India". Die eigenartige Marienverehrung 
der Philomarianiten oder Kollyridianer in Arabien (II. fűzet). — Die Kreuz-
Tätowierung im christlichen Altertum. Segenwasser als religiöse Sicherung 
der Rennpferde gegen den Schadenzauber beim Zirkusrennen. (III. fűzet. — 
Der Feuertod ohne die diebe. (Antike Selbstverbrennung und christlicher 
Martyrium-Enthusiasmus.) Sonne und Sonnenstrahl als Gleichniss in der 
Logostheologie des christlichen Altertums, (IV. füzet.) Az utolsó füzet végén 
C. 1. M. 1. von Beck összeállításában található jegyzéke az idézett auctor-
részleteknek, a szó- és tárgymutató, azután az idézett szerzők névlistája 
nagyban megkönnyíti az első kötetet alkotó négy füzet használhatóságát. 
A negyedik füzet végén található „Echo aus Antike und Christentum" című 
fejezet pedig ékes bizonyítéka annak, hogy D. közleményei máris felkeltették 
a tudós világ érdeklődését. Dr. G. Böhmer, P. Dr. 0. Faller S. J., Dr. K. 
Meister, H. Schöne, C. Weymann és Dr. P. Thomas Michels O. S. B. hozzá-
szólásai a vélemények tisztázását segítik elő, 

Az ,Antike und Christentum" ízléses kiállítású, tökéletes illusztrá-
ciókkal ellátott négy füzete bizton nyú j t j a számunkra azt a reményt, hogy 
Dölger, aki az első kötet kiadásával egyidejűleg A. Ehrhard katedrájának 
örökébe lép a bonni egyetemen, a továbbiakban is értékes, eszmekeltő anya-
got fog szolgáltatni azok számára, akiket a keresztény archeología, kultúr-
és vallástörténet, patrologia és dogmatörténet, egyház- és liturgiatörténet 
problémái érdekelnek. Dr. Rados Tamás, 

Szépiroda lom. 
Tarczai György: Mikó solymár. Regény. 8°, 282 1. Budapest, Szent Ist-

ván Társulat. 
A kiváló müvészethistórikusnak és szépírónak ez a legújabb történeti 

regénye a ta tár járás korát eleveníti fel. Színhelye a szerző szülőföldje, a 
sárosi tájak, a gazdagmultú Terra Epuryes, amelynek minden hegye-völgye, 



vára, klasíroma, barlangja a színes festmény szemléltető erejével kel életre 
a könyv lapjain és szolgál keretül, sőt többet mondok, szinte maga is él a 
benne nyüzsgő, kavargó embersokadalommal együtt. Mert Tarczainak egyik 
legfőbb írói ereje épen abban rejlik, hogy valami magától értetődő természe-
tességgel tudja egészen közvetlen közelünkbe hozni a régmultat, és nem a 
századok homályba burkoló ködfátyolán keresztül, hanem verőfényes nap-
pali megvilágításban pergeti 1,3 előttünk meséjét és beszélteti, cselekedtetí 
embereit. Ez a mese különben nem is olyan fontos Tarczai szemében, mint 
maga a sokrétű élet, amelynek Mikó solymár eredeti, keletről ideszakadt 
egyénisége épen úgy hőse, mint a szerelmes Merse vitéz, Baksa mester, a 
művészlelkű ötvös, Tuskó, a hű szolga, vagy Zoe, à csapodár táncosnő. 
És a regény olvasása közben szinte magunk sem vesszük észre, vagy leg-
alább is könnyen beletörődünk abba, hogy a kezdeményezés, az események 
menetét továbblendítő akció nem egyszer kisiklik a címlapon szereplő főhős 
kezéből, mint ahogy Mikó solymár sem bánja, ha végül föléje kerekednek 
azok, akik mellette és az ő pártfogásával nőttek naggyá a küzdelmek során. 
De még maga a küzdelem, a fenyegető tatárveszedelem ellen való védekezés 
sem tudja egyoldalúan lekötni sem a regényíró, sem a szereplők érdeklő-
dését; a távolban már piros a látóhatár széle, félelmes tüzek gyúlnak fel a 
pusztító tatársereg nyomában, de Mikó solymár épen olyan szeretettel neveli 
sólymait, viszi őket vadászni, mint amilyen magától értetődően alakítja át a 
hierozolimiták elhagyott kolostorát várrá és készíti elő a közeledő ostromra. 
Ilyen az élet — érezzük magunkban; semmi sem áll, merevül meg, minden 
mozog, halad, fejlődik, alakul. Ez a nagy életszerűség, a minden ízében hü 
környezet- és művelődésrajz, a vonzó és érdekes alakok gazdag galériája 
a nemesen egyszerű és magyaros, némi stílszerű archaizálással átszőtt elő-
adás igazi értékek Tarczainak történeti regényében. Dr. Bánhegyi Jób. 

Dénes Gizella: Fehér torony. Regény. 8", 142 1. Budapest, Szent István 
Társulat. 

A katholikus pap alakja, élete, lelki világa, belső és külső küzdelmei 
regénytémául felhasználva, kétségtelenül érdekes és hálás anyagot szolgáltat-
nak az olyan író számára, akiben megvan a kellő megértés, tapintat, ízlés 
és művészi tehetség az alkotáshoz. Megnyugvással állapíthatjuk meg, hogy 
Dénes Gizella, aki fiatal kora ellenére szép és értékes írói múltra tekinthet 
már vissza, nagy mértékben rendelkezik ezekkel a feltételekkel. Szinte meg-
lepő, hogy nő létére milyen finom beleérzéssel alakítja és fejleszti ki plé-
bános-főhősének egyéniségét, Bánky Szilveszter férfikora delén indul meg 
az önvallomásszerűen, első személyben elbeszélt történet, midőn püspöke 
egy vegyesajkú, magyar-német falu élére állítja, mint lelkipásztort. Sorsa e 
naptól kezdve elválaszthatatlanul összeforr a fehér torony árnyékában élő, 
küzködő, verejtékező nyáj, hivősereg sorsával. A belső történés érdekességét 
e regényben biztosítják Bánky Szilveszternek emberi és művészi igazsággal 
feltárt lelki harcai, amelyeket magányossága, kultúrális igényeinek kíelégít-
hetetlensége, csalódásai, embervolta és az ezekből eredő kísértések okoznak. 
A cselekvény külső változatossága pedig főkép a faluban meglevő nemzeti-
ségi ellentétből fejlődik ki, amelynek hevességét a pángermán izgatás az új 
kántor megválasztásával kapcsolatban szinte végzetessé fokozza. A plébános 



hite, imádságos lelkülete és türelmes munkája azonban végül is lecsillapítja 
a háborgó hullámokat és visszavezeti népét a békéhez. Ezzel a történéssel 
párhuzamosan ugyancsak a jó pásztor keze két fiatal, sokat próbált lelket 
is elsegít egymáshoz és a családi élet boldogságához, míg önmaga a másokért 
való munka terhét az évek folyásával annál könnyebbnek érzi, mentül job-
ban sikerül megszabadulnia minden önző vágytól és földies igénytől és 
mentül feljebb jut a lelkiség ég felé vezető útjain. 

A regény vontatottan indul, de később fokozatosan nyer aktivitásban 
és elevenségben és ezt a vonását meg is tartja. Az előadást erős líraiság 
hatja át, ami azonban nem esik a realisztikus alakrajz és élesvonalú 
Jíörnyezetábrázolás rovására, csak Dénes Gizella igazi költői lelkületének 
bizonyítéka. Szerzőnket új regénye alapján is joggal számíthatjuk a modern 
katholikus szépirodalom értékei közé. Dr. Bánhegyi Jób. 

Balásházy Péter: Felajánlás. Regény. 8", 144 1. Budapest, Szent István 
Társulat. 

Mártának, e kis regény hősnőjének alakját és sorsát a való életből 
ragadta ki az író. Az érzékeny lelkű, ábrándos leány, aki korán elvesztette 
édesanyját és nem találja meg támaszát atyjában és mostohájában, szívesen 
elmenekül a képzelete alkotta álomvilágba és nem veszi észre, hogy közvet-
len közelében int feléje a boldogság, csak ki kellene nyújtania a karját, 
hogy elfogadja. Márta sem veszi észre, hogy a hallgatag, bátortalan, becsü-
letes Simon Gyurka, gyermekkori játszótársa ő érette van teremtve, hogy 
élettalaja nem a nagyváros sivár aszfaltja, hanem szülőföldjének egészséges 
magyar humusza, hivatása nem az egyetemi könyvtár molyette kódexeiben 
van megírva róla, hanem a hitvesi és anyai gondosság szent feladataiban 
várakozik reá. De amig ezt megtanulja, addig neki is, Gyurkának is m g 
kell járnia a keserű tapasztalatok iskoláját és hogy lélekválságuk nem vég-
ződik katasztrófával, hanem egymás boldogításával, azt nemcsak a szülői 
házból magukkal vitt erkölcsi erőnek, hanem az isteni kegyelem munkájának 
is köszönhetik. Balásházy Péternek cselekvényében, motívumaiban, környe-
zetrajzában nem újszerű, de ügyesen szőtt regénye a leányiélek jó ismere-
téről tanúskodik és így remélhetően útat talál oda, ahova szerzője bizo-
nyára szánta: a felserdült, intelligens leányközönség körébe. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Blaskó Mária: Királyi sarj. Elbeszélés Szt. József korából. Szt, István 
Társ. Ára: 6.40 P. 

A Királyi sarj méltó párja az Édesanyámnak, a kiváló katolikus írónő 
tavalyi szép regényének. Az egyik a Boldogságos Szűz életét mutatja be, a 
másik pedig Szent József életét beszéli el, igen sokszor szívet telítő szép-
séggel. A kevés bibliai adatot ügyesen használja fel és tölti ki költői fantá-
ziával, A zsidó nép szabadságáért küzdő és Megváltót váró élete a keret, 
amelyben a Királyi sarj története magasztosan lejátszódik. Dávid királyi 
sarja igazán mint királyi lélek jelenik meg szemünk előtt. Az előadás vonzó 
és színes. Nincs benne semmi túlzó kenetesség, mégis szívhez szól és neme-
sítően felemel. Különösen ajánlható ez a szép regény à fejlődő ifjúságnak, 
Emellett azonban minden katolikus ember haszonnal és élvezettel olvashatja. 

Dobrovich Ágoston. 



Báró Wlassícs Tibor: Könnyek tengerén, Budapest, Stephaneum nyomda 
és könyvkiadó R. T. 1930. 

Rendkívül érzékeny, finom poétalélek szól hozzánk e kis ízléses ki-
állítású verseskötetből. Szerzőjének szívén mély sebít ütött az élet és ez a 
seb örökké sajog vérzik és csak a hit orvossága óvja meg attól, hogy halá-
los ne legyen. Aki ezt a sebet hordozza, nem lázong, nem átkozódik, de ki 
veheti tőle rossz néven, hogy újra meg újra elsírja panaszát, szenvedését, 
hogy dallal, elégiával könnyít a lelkén. Mélységből felzokogó, őszinteségük 
ben, emberien igaz mivoltukban megkapó hangok ezek a költemények, 
csoda-e, ha minden érző szívben visszhangra találnak? E szubjektív vallomá-
sokon kívül néhány ódai jellegű költemény alkotja e verseskötet tartalmát, 
szép dokumentumai a szerző nemes gondolkodásának, az emberi nagyság 
és az eszmények iránt való rajongó szeretetének, amely közéleti működését 
épen úgy áthatja, mint emelkedett szellemű költészetét. Dr. Bánhegyi Jób. 

Míndszenty emléke. Mindszenty Gedeon születésének századik évfor-
dulója alkalmából kiadja az Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesület. Eger, 
Érseki líceumi könyvnyomda, 1929, 8°, 48 1. 

Ez a választékos külsejű kis könyv az Egerben tartott Mindszenty 
emlékünnep történetét örökíti meg. Az ottani nagymultú egyházmegyei Iro-
dalmi Egyesület az Országos Pázmány Egyesülettel karöltve rendezte a 
külsőségeiben is fényes ünnepséget, hogy a százados évfordulón fellobog-
tassa a hálás emlékezés fáklyáját. A könyv első része a főszékesegyházban 
tartott ünnepélyes szentmiséről, a költő sírjának megkoszorúzásáról, a 
líceumban tartott díszgyűlésről számol be, majd a második részben közli az 
ünnepségek során elhangzott beszédeket, költeményeket és értekezéseket: 
Kriston Endre püspök elnöki megnyitóját, Drávai János és Viezer József 
alkalmi költeményeit, Kürti Menyhértnek Mindszenty költészetét elemző és 
méltató tanulmányát, Szmida Viktornak, a költő kortársának érdekes 
visszaemlékezéseit, Hindy Zoltán záróbeszédét és Holik Sámuel cikkét a 
százesztendős költőkirályról. Tisztelettel adózunk az Egri Egyházmegyei 
Irodalmi Egyesületnek, amelynek áldozatkészségét nemcsak ez a szép 
emlékkönyv, hanem Mindszenty összegyűjtött költeményeinek két vaskos 
kötetben való megjelentetése is dicséri. Az emlékkönyvvel együtt az utóbbi 
kiadványra is szívesen felhívjuk a katholikus szépirodalom híveinek figyel-
mét. • Dr. Bánhegyi Jób. 

Dr. Zorkóczy Józseí: Rend a chaosban. Tragédia. Baja, 1929. Új Élet 
nyomda. 8°, 127 1. 

E négyfelvonásos drámai költemény az elmúló és örök értékek harcát 
mutatja be szimbolikus formában. A látszólag chaotikus földi életben érzé-
kelteti a költő az állandó, a rendet kialakító eszmék szerepét. Az emberiség 
célja ezen örök eszmék érvényrejuttatása, a rend kialakítása, A mű alap-
gondolata ügyesnek mondható, de megvalósítása a majdnem kizárólagosan 
személytelen és szimbolikus elgondolású szereplők, a hosszadalmas bölcse-
leti fejtegetések miatt kevéssé sikerült. lg 

Prónai Lajos: A puszták börtönében. Magyar hadifoglyok kalandozása 
Orosz-Turkesztánban. Nagy 8°, 77 1. Budapest, Szent István Társulat. 

Egy volt hadifogoly írja meg ebben a könyvben élményeit a magyar 



ifjúság számára. A nagy világégés vihara Turkesztánba sodorja több haj-
tásával együtt; Kazalinszkban a kirgizek jurtaéletét élik mindaddig, míg 
egy láthatatlan rém, a járvényszérűen pusztító tífusz miatt el nem viszik 
őket még keletebbre, Szent Asret szultán városába. Itt időznek a vörös 
uralom kezdetéig, amely szétszórja a bajtársakat és a legkétségbeejtőbb 
helyzetekbe taszítja őket. Megrendítő sors vár rájuk a vad baszmacsik 
fogságában. A könyv legmeghatóbb részletei azok, amelyek a szerző egyik 
bajtársának, Berényí Imrének történetét beszélik el; ennek a daliás fiúnak 
alakja és tragikus vége a hősi époszok legszebb lapjaira illik. Egyébként 
Prónai munkájának minden részletét egy nemes magyar szív és jellem izzó 
hazaszeretete, nemzetünk jövője iránt való aggódása és rajongása hatja át; 
föld- és néprajzi tanulságai mellett léleknevelő ereje miatt is melegen ajánl-
juk a szülők és nevelők figyelmébe. Dr. Bánhegyi Jób. 

Die katholische Anthologie, Band I.: Lyrik der Zeit, Herausgegeben 
von Christoph Wieprecht und Wolfgang Wallisfurth. Essen, 1929. Wallis-
furth-Verlag. 8°, XVIII. és 558 1. Ára egészvászonkötésben 12 M, 

Az esseni Wallísfurth-cég arra a nagy feladatra vállalkozott, hogy egy 
5 kötetre tervezett anthologia-sorozatban bemutassa a modern német katho-
likus művészet legjava termését. 20—30 évvel ezelőtt, midőn a katholikus 
művészet inferioritásának protestáns körökből eredő elmélete uralkodott, 
ily nagyszabású seregszemle lehetetlen lett volna. Ma azonban, a katholikus 
gondolat újjászületése idején, életszükséglet. 

A sorozat első, önmagában zárt és önálló köteta a modern német katho-
likus lírát mutatja be megközelítő teljességgel. 178 szerzőtől közöl átlag 
4—5 költeményt. Nem kimondottan vallásos versek ezek, hanem olyanok, 
melyekben a katholikus gondolat- és érzésvilág tükröződik, így találunk e 
kötetben szociális, családi, természeti, szerelmes és hangulati költeményeket 
is, A meglepően változatos régi és új formák keretei között csodálatos szín-
pompával bontakozik ki e versekben a katholikus költői eszmény minden 
szépséga-

Hisszük, hogy a magyar katholikus művészet barátai erőt és bátorsá-
got merítenek majd e nagyszabású vállalkozásból és a Magyar Katholikus 
Lexikon mel le t t nem sokáig fog késn i a Magyar Katholikus Anthologia! 

Dr. Kurzweil Géza. 

Ruth Schaumann: Der blühende Stab, Neun Geschichten und neun 
handkolorierte Holzschnitte. 161 Seiten. Halbleinen M. 7.—- Verlag J. Kösel 
6 Fr, Pustet, München. 

A szerzőt eddig csak mint lírikust és grafikus művészt ismertük. Leg-
szebb versesköteteiben (Die Rose, Der Knospengrund, Der Rebenhag), ame-
lyeket rendesen adekvát-hangulatú fametszeteível kísér, valamint irreálisan 
elfinomult, az érzéki jelenségeket szüntelen metafizikai kapcsolatokban látó 
lelkiség, sajátos miszticizmus, a kifejezésben pedig kényesen választékos 
műgond, a parnasszusíakra emlékeztető, szubtilísen kecses stilizálás, zenei, 
hangulati hatások keresése jellemzi. Schaumann műalkotó tehetségének jelleg -
zetís adottságára vall, hogy líríkus egyéniségének ezek a vonásai csaknem 
hiánytalanul érvényesülnek szépprózájában is, alig alkalmazkodva az eltérő 



műíaj sajátos természetéhez; alkotó munkája csak kevéssé idomul a más 
tárgynak és más anyagnak szükségszerűen egyéni formába kívánkozó köve-
teléséhez, hanem a maga lelki alkatának kényszerkereteíbe töri bele őket. 
Ez épen úgy erény, mint fogyatkozás; erény, mert a schaumanni hangulat-
keltő lírikum és az alapját tevő szép lélek a prózai köntösben is rabulejt 
bennünket; fogyatkozás, mert alakjai, történetei elvesztik általa egyénisé-
güket, tárgyias valószerűségüket, külön életüket és így akár az ókor, akár 
a legendák világa, kínai emberek, vagy a modern élet alakjai kerülnek elénk, 
csalhatatlanul alkotójuk képére vannak teremtve. Bárhogyan ítéljünk is 
azonban e tények alapján Schaumann elbeszéléseiről, tagadhatatlan, hogy 
vonzók, bájosak; a mi szemünkben az a körülmény is növeli értéküket, hogy 
az isteni kegyelemnek az élet folyásában való nagy szerepét is éreztetik: 
azét a kegyelmét, amelynek erejéből a kiszáradt fa is lombokat hajt és ki-
virágzik. Dr. Bánhegyi Jóh. 

Peter Dörfler: Abenteuer des Peter Farde, Roman, 8" {IV-r414 1.) 
Freiburg im Breisgau, 1929. Herder. Fűzve 4.80 M, vászonkötésben 6,50 M. 

A német Heimatkunstnak és a kultúrtörténeti regénynek ez a kiváló 
müvelője legújabb alkotásában megint más kort, környezetet és műfajt 
választott feldolgozásra. Ezúttal kalandorregényt írt, amelynek cselekvénye 
a XVII. század vége, hőse egy gentí minorita fráter, Farde Péter, színhelye 
a Földközi-tenger, Észak-Afrika sivatagjai, Közép-Afrika ősrengetegei a 
Kongó exotikus világa és az Atlanti Óceánnak egy kis kopár szigete. Ezt a 
hatalmas körutat, amelynek szakaszai és állomásai a megpróbáltatásoknak 
és szenvedéseknek egész légióját zúdítják hősünkre, természetesen nem a 
maga jószántából, nem élmény- és kalandvágytól űzve teszi meg a szegény 
szerzetes. Utazásának célja a Szentföld volt, és nem új földrészeket akart 
felfedezni, hanem Krisztus világosságát terjeszteni. Ezt a vágyat sorsának 
örvényszerü kavargásaiban, emberfeletti viszontagságai közepette is féltve 
őrzi lelkében, mint titkos energiaforrást, amelynek erejével minden helyzet-
ben, minden környezetben ura marad sorsának és míg robusztus fizikumát 
a rabszolgaság, éhség, szomjúság, a hite miatt kiállott kínzások, a trópusi 
hőség, ruhátlanság lassan felőrlí, hite és erkölcsi élete sohasem szenved hajó-
törést és csorbítatlan épségben kerül vissza végül abba a kis kolostori cel-
lába, ahonnét lelke a fáradt és meggyötört testből hamarosan elröppen 
az örök megnyugvás színhelyére. 

A regénynek legvonzóbb értéke főhősének rokonszenves egyénisége, 
amelyet az író mindvégig meg tud tartani szeretetünkben. A cselekvény 
gazdag és mozgalmas; kár, hogy a szerző kissé megfeledkezik a véges emberi 
erő teherbíró képességéről és szőkefürtű germán hősével annyi próbát állat 
ki, amennyinek a fele alatt is össze kellene roskadnia. Sokszor szeretnénk 
már odakiáltani: elég volt; Dörfler azonban a robinzonádokból jól ismert 
motívumok mindegyikét ki akarja próbálni a szegény Farde Péteren és ezzel 
nagyon árt regénye valószerűségének. Másik tehertétele regényének a sok 
fárasztó leírás, amelynek képei pedig nem is mindig plasztikusak és hangu-
latkeltő erejűek. Mérsékeltebb és koncentráltabb mese, kevesebb földrajzi 
és erkölcsi tanulság több esztétikai értéket biztosított volna számára. 

Dr. Bánhegyi Jóh 



Heinrich Herrn; Dome im Feuer. Werdegang eines Europäers. Roman. 
•8U, 478 1. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. Berlin. 

Korszerű regény, abból a fajtából, amely nem az esztétikum, hanem 
.az élet kedvéért íródott, nem élvezetet akar első sorban nyújtani, hanem a 
békét és egyetértést kívánja szolgálni az emberek és a nemzetek között. 
Szerzője franciának született, de már gimnázista korában, midőn iskolatár-
sai is izzó szócsatákat vívtak Dreyfus mellett és ellene, felfedezte Goethet 
és Wagnert és leghőbb vágya az volt, hogy a Faustot s Trintan és Isoldet 
eredetiben olvashassa. Korán megismerte és megszerette az angol életet és 
irodalmat, majd felejthetetlen élmények után örökre szívébe zárta a Rajna-
vidék szépségét és költészetét, 1914 augusztusában, a világháború kitörésekor 
Németországban német leányt vett feleségül; az európai élet nagy katasztró-
fája súlyos válság elé állította: hazájáról és Angliáról épen úgy nem tudott 
és nem akart lemondani, mint ahogy nem volt ereje szakítaní Németország-
gal és kultúrájával, amelyhez szerelme és házassága is elválaszthatatlanul 
hozzákapcsolta. Fájdalmából, töprengéseiből és vívódásaiból született meg 
ez a regény — Svájcban, amelynek egyik egyetemén jelenleg a jognak 
nyilvános rendes tanára, abban az országban, ahol évszázadok óta békés 
egyetértésben élnek franciák, németek és olaszok. A szerző egyéni élményei-
vel keresztül-kasul átszőtt regény a páneurópai gondolatnak harcos szó-
csöve, Hermnek szívéhez közelebb áll az egyetemes európai kultúra és civi-
lizáció, mint a nemzeti eszme. Az egyoldalú sovinizmustól, amelynek féktele-
nül fellobbanó lángjai a világháborúban oly sok kultúrértéket hamvasztottak 
el, méltán félti világrészünk jövőjét. Kozmopolita és pacifista elveket vall 
és hirdet ez a regény, amelynek hősei a francia-német ellentét miatt a tragé-
diák egész sorát szenvedik át szemünk előtt. A cselekvény belső feszültségét, 
sokszor hevesen robbanó drámaiságát a jelzett ellentéteken kívül vallási, 
világnézeti összeütközések erősítik. Hogy megoldja-e Herm a problémát? 
Szerintünk alig. Könyve gondolatébresztő olvasmány, de gyakran késztet 
bennünket heves elbnmondásra, inkább felkavar, mint megnyugtat. Hogy 
egyik legelőkelőbb német kiadóvállalat sorozatában jelenhetett meg, az an-
nak a jele, hogy felvetett kérdései roppant időszerűek és aggodalommal töltik 
el minden komolyan gondolkodó európai kultúrember lelkét, aki világ-
xészünk súlyos világnézeti és nemzeti ellentéteit szorongva figyeli. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Német phi lología. 

Hermann Egyed: A bátaszékí németek és népdalaik. Német Philologiai 
Dolgozatok 38. sz. Budapest, 1929. Pfeifer Ferdinánd könyvkereskedése. 
8° 175 1. Ára 4.50 P. 

A Német Philologiai Dolgozatok Bleyer Jakab, Petz Gedeon és Schmidt 
Henrik szerkesztésében megjelenő sorozata ismét több értékes kötettel gyara-
podott. Ezek újabb bizonyságai annak, hogy a hazai németség kultúrája 
szerves része a magyar műveltségnek, mely a mai megkötöttségében is biz-
tos alapja a minden idegen elemet egységesítő és minden fajiságon felül-
álló nagy magyar szolidaritásnak. Művelődéstörténetünk kutatói hálásak 
lehetnek e sorozat szerkesztőinek, kik tervszerű programmal jelentetik meg 



a magyarországi németség kultúrájának értékes és mindig magas színvonalú 
tudományos feldolgozásait. 

Hermann dolgozatának első részében Bátaszék (Tolna megye) hely-
történetével s az ottani németség településtörténetével foglalkozik. Meg-
ál lapít ja oklevelek és nyelvészeti adatok alapján, hogy a telepesek a német 
birodalom nagy kiterjedésű vidékeiről jöttek össze, leginkább Közép-Baden-
ből s részben még Bamberg környékéről és Elszász-Lotharingiából is. A tele-
pülés csak lassú és szórványos volt. Jány Jakab Ferdinánd bátai apát alatt 
kezdődik (1718) és még az új birtokos, Kollonics érsek alatt is folytatódik 
a lassú beszivárgás egészen a legújabb időkig. A meglehetősen vegyes német 
lakosság azonban lelkileg hamarosan egybeforrt a közös foglalkozás, vallás, 
érzelmi élet és szokások hatása alatt, 

A lakosság településtörténetének és lelki tulajdonságainak alapvető 
jellegű ra jza után már sok, biztos kiindulópontul szolgáló adat segítségével 
fog hozzá a szerző a második részben a község német népdalainak vizsgála-
tához, Foglalkozik a népdal fogalmával s a legújabb meghatározást („nép-
dal mindazon dal, amelyet a nép kották nélkül énekel") véve alapul, meg-
okolja dalgyűjteménye összeállításának- szempontjait. A dalok eredetének 
megállapításánál a kölcsönhatások nagy száma miatt sok nehézséggel kellett 
megküzdenie. A terjesztési módok ismerete azonban megkönnyítette a mun-
káját . A műfaji és formai szempontok s a dalok etikai tartalmának vázlata 
mellett hiába kerestük az alapvető fontosságú érzelmi tartalom, a stílusfejlő-
dés s a bátaszéki németség, mint szociális közösség tipikus kultúralkatának 
kifejtését, ami pedig sok mindent m-gmagyarázott volna. 

A harmadik rész, a dalgyűjtemény nagy értéke a pontos szövegkritika 
mellett az, hogy a közölt 96 népdal legtöbbjénél megközelítő pontossággal 
magát a dallamot is közli. A műfajok szerint való csoportosításban Bockel 
felosztását követve történeti hátterű dalok, balladák és románcok, a tiszta 
líra dalai, a házasélet és a családi érzés dalai, búcsú- és vándordalok, fog-
lalkozási dalok, katonanóták, párbeszédes, természeti, tanító, gúnyos és 
humoros dalok stb, szerint rendezi el anyagát. 

Hermann műve értékes anyaggyűjtés A megfelelő előmunkálatok hiá-
nyában nagyobb feladatra, mint például a dalok részletesebb kronológiája, 
kölcsönhatások megállapítása stb. nem vállalkozhatott. Legfőbb ideje tehát, 
hogy céltudatos kutatómunkával megmentsük a magyarországi németség 
lassú elsorvadásra ítélt kultúrértékét, a népdalt. 

Vass Klára: Buda német utcanevei. A Vár és Újlak utcanevei, 1696— 
1872. 8 térképmelléklettel. Német Philologiai Dolgozatok 39. sz, Budapest, 
Pfeifer F. könyvkereskedése. 1929. 8°, 133 1. Ára 5 P. 

Az utcanévkutatás a legújabb idők tudománya. Eddig a történeti té-
nyek állottak az érdeklődés középpontjában, a mai kutatás azonban az 
utcanevek kapcsán a városi élet minden mozzanatát felölelni s a néplélek-
tan segítségével magyarázni és egységes képbe foglalni törekszik. Nálunk, 
három kísérletet leszámítva, Vass Klára műve úttörő jelentőségű e téren 
Tanulmánya a kutatást .annyiban igyekszik előbbre vinni, hogy az utcane-
vek eddig csak általánosságban megjelölt néplélektani tartalmát nagyobb 
figvelemben részesíti s az utcaneveket mint a népköltészet egyik primitív-
megnyilvánulását is vizsgálja." (11. 1.) 



A t a n u l m á n y első része az utcanevek lélektanával fog la lkoz ik négy fe-
jezetben A szerző röviden áttekinti az utcanévkutatás eddigi szempontjait 
és eredményeit- Hangsúlyozza, hogy az értékelés és összehasonlítás csak hely-
ben és időben pontosan elhatárolt, hiteles és teljes névanyag alapján lehet 
általános értékű. Az időhatár természetesen csak a lakosság alkotta utca-
nevek korát (15—18. sz,) jelentheti. Ezután kifejti a szerző, hogy az utca-
névadásban főként célszerűségi és érzelmi mozzanatok rejlenek. A népkép-
zelet az általános külső jellegzetesség primitív névformáitól kezdve a ha 
sonlatok, képek és fokozott fogalmak változatain át a legszínesebb formák-
ban csillogtatja meg gazdagságát e téren is. A rendkívül konzervatív utca-
nevek megőrzik őseink életének — mely a 18. sz. végéig jórészben a fóru-
mon, az utcán pergett le — minden fontos eseményét. Magyarázatukban 
nélkülözhetetlen az etimológia, mert az élőnyelv természetes fejlődésén men-
tek keresztül. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni a kutató-
nak az alapnyelvjárást, a városi beszédet, az író egyéni nyelvsajátságait, 
helyesírását és a városi kancellária nyelvének hatását sem a levéltári anyag 
tanulmányozásában, 

A második részben az utcanevek részletes tárgyalása, előtt szemléle-
tes képet rajzol a szerző Buda külső és belső fejlődéséről (1686—1872), ki-
fejti és megokolja a budai és a pesti német polgárság eltérő lélektani sa-
játságait. Majd rátér a Vár és Újlak német utcaneveinek rendszeres tár-
gyalására. Egy-egy név kapcsán mindig kitér a jó öreg Budának művelő-
dési viszonyaira a törökdúlás után. A törvényhozás, háború, vallásos élet, 
népszokások, társadalmi rétegeződés, piaci és gazdasági élet, előkelő sze-
mélyek és megvetett néposztályok, a közös szenvedések emléke stb, mind 
rányomták bélyegüket a német polgárság alkotta utcanevekre. Az utcanevek 
tárgyalását szerzőnk kitűnő kortörténeti magyarázatokkal és pontos hely-
rajzi tanulmányokra valló helyzetrekonstrukciókkal egészíti ki. Két főfor-
rásának (a budai házak és háztulajdonosok lajstromai, 1696 ill. 1702) betű-
hív közlését a várostörténet és utcanévkutatás külföldi és hazai irodalmá-
nak részletes jegyzéke követi. 

Vass Klára a maga nemében értékes művet alkotott. Nagy szorgalom-
mal gyűjtötte össze a német utcanevek nehezen hozzáférhető levéltári és 
kartográfiai anyagát a legkülönbözőbb forrásokból. Csak azt sajnáljuk, hogy 
művelődéstörténeti és néprajzi következtetéseit meglehetősen szűkre szabta 
és nem alkotott egységes képet belőlük. Fontos volna, ha Buda német utca-
neveinek e rajza a középkori és a török hódoltság alatti utcanevek tárgya-
lásával is kiegészülne már a művelődéstörténeti kép teljessége érdekében is! 

Vatter Ilona: A soproni német színészet története 1841-íg. Német Phi-
lologiai Dolgozatok 40. sz. Budapest, Pfeifer F. könyvkereskedése, 1929. 
Nagyoktáv, 127 1, Ára 3.50 P. 

Kugler Alajos ké t váz la t szerű m u n k á j a és Dr. Csatkai Endre h í r lap i 
cikkei után Vatter Ilona foglalkozik először mindenre kiterjedő alaposság-
gal Sopron német színészetének történetével. A vándorló komédiáscsapatok 
rögtönzött darabjait, a protestáns és jezsuita iskoladrámát mellőzve, csak a 
hivatásos színészetre fordítja figyelmét. Ennek első nyomaira 1716-ban buk-
kanunk, mikor az ismert Madame Feld vándorcsapatával Sopronba is el-



jutott. A rendszeres színjátszás kísérlete azonban csak Piloty Ignác Ausz-
triából bevándorolt csapatával kezdődik, (1754). A fejlődés mégis egészen 
1769-ig, az állandó kőszinház felépítéséig, nagyon egyenetlen volt. Ettől 
kezdve azonban a színházat bérlő mágnások bőkezű támogatása folytán a 
német színészet hirtelen föllendült s gróf Pejachevich Károly alatt (1788— 
1814) elérte első fénykorát. Felszerelése, darabjai, színészei egyre jobbak 
lettek. Ez időben (1810—14) játszott Sopronban Ferdinand Raimund, a bécsi 
külvárosi színpadok büszkesége is, mint a Kunz-féle társulat tagja. 

Vatter nagyon szemléletes képet rajzol az egymást váltogató társula-
tok belső életéről, küzdelmeiről és sikereiről. Az anyag nagysága miatt 
azonban csak 1841-ig jut el. A kialakulás első nehézségeit követő hosszú 
virágzás az új, klasszicizáló stílusban épült színház megnyitásával (1841) 
megismétlődött, de nem sokáig tartott. Utána többé-kevésbé szervesen, de 
egészen a mai napig fejlődött a soproni német színészet az egyre virág-
zóbb magyar mellett. Nagy érdeme, hogy a Bécsen keresztül beáramló nyu-
gati áramlatokat közvetítette és sok kiváló színésztehetségnek (Raimund, 
Hasenhut, Therese Krones stb.) szolgált kiindulópontul. Közönségét és szí-
nészeket nevelve, serkentőleg hatott a magyar színészet fejlődésére is. 

A történeti fejtegetések után Vatter a soproni német színház műsorát 
közli 1841 április 3-ig. Ezt követi a gondos irodalom, melyben különösen 
a soproni német színházi almanachok névsora értékes. — A szerző nagy 
szorgalommal végezte el sok utánajárást igénylő feladatát. Mégis szerettük 
volna, ha a színjátszás történetének több figyelmet szentel. Kugler Alajos 
és Dr. Csatkai Endre alapvető dolgozataira pedig nyomatékosabban kel-
lett volna utalnia. 

Dr. Erwin Müller: Psychologie des deutschen Volksmärchens. München, 
1928. Verlag J. Kösel u. Fr. Pustet. 8°. XII és 160 1. Ára fűzve 5 M. 

Müller könyve az első kísérlet a népmese mint művelődéstörténeti ér-
ték minden szempontból való lélektani feldolgozására. A nagy olvasott-
ságú szerző előnyösen egyesíti benne lélektani, pedagógiai és irodalmi isme-
reteit. Céltudatos mythologiai, művelődéstörténeti, nép- és fejlődéslélektani 
kutatásokkal igyekszik világot vetni a népmese csodálatosan bonyolult 
élettörténetére. Oly kutatásokkal, melyek nem áldozzák fel finom szövődésű 
anyagának sajátos természetét egy elméletnek sem, hanem alkalmazkod-
nak sokoldalúságához. 

A mű első részében az alapvető elméleti kérdésekkel foglalkozik a 
szerző. Kutatja a prózai elbeszélés legősibb formáit a primitiv népeknél s 
összeveti őket a Grimm-testvérek német népmesegyűjteményeinek változa-
taival. Foglalkozik a népmese keletkezésének kérdését vizsgáló elméletekkel 
is, mintegy alapot vetve az elméleti rész legfontosabb fejezetének, a lé-
lektani elemzésnek. Ebben nagy keresztmetszetekkel és finom részletkuta-
tásokkal világít rá az intellektuális és az emotionális lelkiélet megnyilvá-
nulásaira a mesében. Különösan figyelemreméltók itt a népmese képzelet-
nevelő hatásáról s a belőle fakadó értékérzelmekről (logika, esztétikai, 
vallás-erkölcsi, hangulati, szociális és önérték-érzelmek) szóló fejezetek. Az 
elemző-lélektani fejtegetések után strukturális-lélektani alapon az egész-
ből kiindulva vizsgálja a népmese felépítését, előadásmódját s a gyermeki, 
lélekre gyakorolt hatását. 



A második részt az előző elméleti fejtegetések alapján eszközölt gya-
korlati lélektani megfigyeléseknek s a belőlük levont következmények is-
mertetésének szenteli a szerző. Saját tapasztalatainak és az általa összeál-
lított 11 pontból álló kérdőívek hatalmas adattömegének felhasználásával 
érdekes adatokat és nyilatkozatokat közöl arról, hogy mennyiben fejlesztik 
vagy gátolják a mesék a gyermek képzeletét, valóságérzékét, bizalmát, val-
láserkölcsi nézeteit, id :grendszerét stb. Végül a német népmese kimeríthe-
tetlen gazdagságú nevelőértékeire hívja fel a pedagógusok figyelmét. 

Müller könyvének úttörő jelentőségét a német szakkörök a legna-
gyobb elismeréssel könyvelték el. De nemcsak a tudósok, hanem a müveit 
szülők, orvosok és művészek is sok ösztönzést meríthetnek e műből. Mi 
csak azt sajnáljuk, hogy a szerző gazdasági okokból épen a legfontosabb ré-
szeket, a majdnem teljes történeti és bibliográfiai anyagot lényegesen meg-
rövidíteni kényszerült. 

Die schlesischen Mundarten, Bearbeitet von Dr, W. Mak. 8°. 86 1. Ara 
fűzve 1.20 M. 

E füzet, mely a Der Oberschlesier c. kulturális folyóirat 1929 februári 
számának különlenyomata, a többihez viszonyítva aránylag elhanyagolt felső-
sziléziai német nyelvjárások ügyét igyekszik felkarolni több kisebb-nagyobb 
tanulmány keretében. E. Schwarz értékes cikkében (Die schlesische Mund-
art) megrajzolja a nagykiterjedésű sziléziai nyelvterület határait, foglal-
kozik az egyes alnyelvjárások keletkezésével és egymásrahatásával, meg-
egyező és eltérő hangtani sajátságaival. Néprajzi szempontból nagyon érde-
kes E. Lehmann tanulmánya (Brauchtumslieder und Sprüche ím Jahreslauf 
bei den Schlesiern der Sudetenländer, melyben az év egyes szakaszaihoz 
(advent, farsang, húsvét, aratás, szüret stb.) fűződő sziléziai szokásdalokat 
és -mondásokat közli és magyarázza. R. Fischer és H, Jantzen a sziléziai 
nyelvjárás költőit és íróit ismertetik időrendben, verses és prózai szemelvé-
nyek kíséretében, K. E. Schellhammer a nyelvjárástanítás fontosságára hívja 
fel a figyelmet az iskolában, hangsúlyozva annak nemzetnevelő és szociál-
etikai je lentőségét , Dr. Kurzweil Géza. 

Földrajz. 

Dr. Kalmár Gusztáv: Ismeretlen népek, névtelen földek. A nagy fel-
fedezők küzdelmei a fekete világrészeken. Nagy 8°, 363 lap, Budapest, A 
Szent István Társulat kiadása. 

Neves földrajztudósunk legújabb nagyszabású műve az olvasóközönség 
legszélesebb köreinek érdeklődésére tarthat teljes joggal számot. Melyik 
művelt embert ne érdekelnék azok a heroikus küzdelmek, amelyeket a nagy 
utazók, felfedezők az ismeretlen világrészek felkutatásáért, civilizálásáért 
vívtak? És amit ezen a téren eddig nehezen hozzáférhető forrásmunkákban 
elszórtan találhattunk, csak meg épen a „legsötétebb" világrészek lassú, fo-
kozatos meghódításáról, azt most rendszeres, gondos csoportosításában, a 
legeredetibb kútfők alapján megírva, együtt találjuk Kalmár Gusztávnak 
izgatóan érdekes könyvében. Olvasása nyomán nemcsak kultúrtörténeti, 
földrajzi, antropológiai, néprajzi, néplélektani, geológiai, természetrajzi isme-
reteink bővülnek, hanem egyúttal tiszteletünk, csodálatunk is növekszik az 



emberi művelődés nagy hősei iránt, akik legtöbször vérük hullása árán hó-
dították meg az ismeretlen földrészek egy-egy darabját a tudomány számára 
és előkészítették az utat a nyomukban járó misszionáriusok, Krisztus vilá-
gosságának hordozói részére. Mungo Park, Livingstone Dávid, Henry Mor-
ton Stanley, James Cook, J. Mac. Douall Stuart, a Forrest-testvérek, Giles 
és a többiek, akiknek tettei e szép könyv lapjain megelevenülnek, felejthe-
tetlen ismerőseinkké válnak és ugyanazt a megtisztelő helyet foglalják el 
tudatunkban, mint az egyetemes emberi kultúra többi zászlóvivői. Kalmár 
Gusztáv művének tudományos megbízhatóságán, alaposságán, sokoldalúsá-
gán kívül elismeréssel kell adóznunk előadásáért ís, amely ismeretterjesztő 
és népszerűsítő szándékának megfelelően, világos, magyaros, közérthető és 
érvényesülni engedi a tartalom érdekességét. Ma általános az érdeklődés a 
szépirodalomban, filmen vagy tudományos alakban jelentkező exotikum 
iránt; ez a könyv ilyennel is bőven szolgál. Hisszük, hogy nemcsak az ifjú-
sági könyvtárak szerzik meg, hanem minden művelt ember szívesen ol-
vassa. Dr. Bánhegyi Jób. 

Dr, Kalmár Gusztáv: Európa iöldje és népei, Szt, István Társulat, 1930, 
345 o. Ára 8 P. 

Kalmár Gusztáv neve nem ismeretlen a Pannonhalmi Szemle olvasó-
közönsége előtt. Földrajzi dolgozatai már évekkel ezelőtt magára vonták 
a földrajz után érdeklődők figyelmét. Tankönyveit pedig a hivatalos körök 
is elismeréssel fogadták. Munkáiban a modern földrajz érvényesül: a Föld 
tájegységeinek morfostruktuális genetikája. És ebben úttörő, Európát öt 
nagy tájegységbe vonja. Külön beszél a törpe államokról Európa mai né-
pességéről, nyelv, vallás szerinti megoszlásáról, gazdasági életéről. A ma-
gyar földrajz-irodalomban talán nincs még valaki, aki olyan ügyesen tudná 
szemléltetni a föld és a nép egymásra való hatását, mint Kalmár. Mert 
nemcsak a föld felszíni, formái vízrajza, éghajlata, növény-, állatvilága 
fontos előtte, hanem a nép is, annak kialakulása, története, élete. Ezért 
olyan lebilincselő ez a könyv s azért nélkülözhetetlen mindenki számára. 
Vájjon, kit nem érdekel a hatalmas ipari, gazdasági, kereskedelmi, kulturá-
lis élet? Anglia világbirodalommá való kialakulása, szénbányászatának je-
lentőség2, gyapotiparának uralma az egész világon, London történeti nagy-
sága? Vagy ki mehet el közömbösen a francia nagyhatalmi törekvések gyö-
keres feltárása mellett? És a germán óriás fenyegető előretörésének, ször-
nyű bukásának oka után ki ne érdeklődnék? 

A könyv a legújabb statisztikai adatokra támaszkodik. Összehasonlító 
táblázataival, anyagának igen szerencsés kiválasztásával, a történelem ügyes 
beállításával, jó magyaros stílusával mindenkinek nagy szolgálatot tehet. 

Sz. A. 

Erdösi Károly: A napsütéses Indiában, IV,, bővített kiadás, Budapest. 
Szent István Társ. Nagy al., díszes vászonkötésben ára 7 P, 

Erdősi Károly szép könyvét már első kiadásának megjelenésekor is-
mertettük, kiemelve a munka kiválóságát. Elismerésünk helyességét igazolta 
az idő is ; mert ime most már a könyv IV. kiadása fekszik előttünk. Az 
egyébként kontinentális felfogású magyar népet a háború teljesen átalakí-
totta: a földrajzi látókör, de ezzel együtt az érdeklődés is roppantul kitá-



gult. Világossá lett, hogy nemzeti sorsunkra, gazdasági életünkre nem csu-
pán szomszédságunknak, hanem úgy szólván az egész világnak hatása van. 
Erdekünkben áll tehát megismerni azokat a vidékeket, amelyek bármi te-
kintetben súllyal esnek vagy eshetnek a világ gazdasági vagy politikai éle-
tébe. Erdősi Károly munkájában két ilyen vidéket tár elénk úgy, ahogy 
utazásakor látta; Indiát és Jávát. Az egyik Angliát, a másik Hollandiát 
tette gazdaggá, de mindkét területen mozog már a föld a gyarmatosítók 
lába alatt. Erdősi a mindent figyelmesen néző, vizsgálódó utazó érdekes 
közvetetlenségével írja a látottakat és biztos ítéletet mond sok előttünk ho-
mályos jelenségről. Megemlékezik alaposan bővített fejezetben a katolikus 
hitterjesztés állapotáról és feltárja annak tömérdek nehézségét. India Kína 
után legfontosabb katolikus missziós terület, mert 300 mill, ember várja itt 
még az Evangéliumot. A szépen, érdekesen, vonzóan megírt könyv megér-
demelte nagy elterjedését, sőt joggal remélni kell további terjedését. Tar-
talma, díszes kiállítása és aránylag olcsó ára miatt kiválóan alkalmas 
ajándék. Dr. K. G. 

Aufíray Szirmainé: Afrika szívében. Don Bosco Szalézi Müvek, Rá-
kospalota. 1929. 156 o. 

Auftray könyve a katangai missiók történetével foglalkozik négy fejezet-
ben, Az első fejezetében megismertet Katangával, melyet a Laupula, Laulaba 
s a Lufira folyók öntöznek. „A réz országának területe" 500.000 km2, igazi 
trópusi vidék. Első missíósai 1912-ben telepednek le. — A második fejezet 
Elisabethville gyors fejlődését festi pár vonással, melyben Don Bosco fiai-
nak van már villany telepük, asztalostelepük, gépüzemük, nyomdájuk stb. 
Hat mühelyükben 199 tanoncinas dolgozik. Van több iskolájuk, ezekből ke-
rülnek ki a legjobb hitoktatók, Másik fontos hely Kianama. Körülötte 8 má-
sik telep -10 segédállomással. Földmívelés, tehenészet, ipar, útkészítés, isko-
lázás jelölik a buzgó szaléziánusok útját, mint egykor a bencésekét Európa 
népei között. A gyors előrehaladás csak úgy képzelhetővel, hogy a missiósok 
nem riadnak vissza az akadályoktól, hanem szembeszállnak velük. (IV. f.) 
Az állatvilág (oroszlán, jaguár, krokodil, hiéna), az éghajlat (malária) sem 
kedvező. Igen nagy akadály az izlám. Sokkal nagyobb, mint a fetisizmus. 
De még ennél is károsabb katolikus szempontból a protestáns térítők mű-
ködése, akik bőven rendelkeznek pénzzel, ruhával, bibliával. Óriási imahá-
zaik már messziről magára vonják a kíváncsi bennszülöttek figyelmét. Ká-
ros a gyarmatok fehér népének laza erkölcsi élete is, melyet a színes nép 
elítél, de ezzel együtt elítéli a vallását is. 

De a legnagyobb akadály mégis a bennszülöttek lelkületében van. En-
nek meghódítása, átalakítása .a legnagyobb munka. Évszázados, évezredes 
hagyományait kell elhagynia annak, aki katolikussá lesz. Ezt a szabadság-
szerető, tettélő, élénk fantáziájú, gondtalanságot szerető népet a varázslók 
tartják hatalmukban, akik minden követ megmozgatnak, hogy a térítést le-
hetetlenné tegyék. (III. f.). 

A módszert (IV. f.) a missiósok a nép lelkületéhez alkalmazzák. A 
munkára tanítják meg őket, hogy biztos megélhetést kapjanak. A szép bib-
liai történetek, a katolikus vallás lélekbemarkoló szertartásai azután szinte 
észrevétlenül bilincselik le a gyermekgondolkodású népet. A jóság, erély, 



pénz nem tévesztik el hatásukat. Mindennél hathatósabb erő azonban a lé-
lek mélyéből íakadó buzgó imádság. 

Az Ízléses kiállítású könyvet sok szép eredeti fénykép s egy térkép 
teszi még értékesebbé. Sz. A. 

Finnland von Dr, Hans Schrepíer, mit 28 Abbildungen und 10 Karten. 
Herder 1929, 

Finnország újabban egyre erősebb kapcsolatba jut Németországgal. 
Bevitelének egyharmada már Németországból történik. Ezer meg ezer tu-
rista látogatja évente, hogy természeti szépségeiben gyönyörködjék s elmé-
lyítse a két ország közti kapcsolatot. Schrepfer könyvében három főszem-
pont az irányadó, a természet, az ember, a táj . Ezek keretén belül foglal-
kozik az ezertó országának felszíni formáival, éghajlatával, növény- s állat-
világával, településeivel, gazdasági életével, iparával, kereskedelmével, mező-
gazdaságával, vallási, társadalmi megoszlásával, a finn állam fejlődésével, 
külön-külön az egyes földrajzi egységekkel stb. Nemcsak modern földrajzot 
akart*írni a freiburgi egyetem tanára, hanem hasznos utmutatót is honfi-
társainak, Szép képek, táblázatok, térképek kísérik szövegét. Sz. A. 

In China, Auf Asiens Hochstreppen, Im ewigen Eis von Wilhelm Filch-
ner. Mit 39 Bildern und 19 Karton. Herder 1930. 6 M, 

Filchner Vilmos egyike a legkiválóbb német utazóknak. Katonának 
készült s mint ilyen járta be 1900-ban Pamirt. Itt találkozott kiváló hazánk-
fiával Stein Auréllal, akiről meleg szavakkal emlékezik meg. Majdnem há-
rom évig tartózkodott Chinában, tanulmányozta Tibetet, Elment a Spitzber-
gákra, hogy részt vehessen a második német délisarki expedícióban. Kuta-
tásai folytán járt a Jang-tsekiang vidékén, megközelítette a Kuku-nort. 
Megfigyelte a chinai nép állami, társadalmi, vallási, erkölcsi, tudományos, 
művészi, gazdasági életét és sok értékes adatot hozott a sokáig hozzáfér-
hetetlen dalai láma birodalmából. Könyve huszonötévi munkálkodásának 
rövid, világos összefoglalása, szép vázlatokkal s képekkel. Sz. A. 

Wunder im Weltall. Ein Jahrbuch vom Forschritt in Forschung und 
Technik, von Ländern und Abenteuern. Vierte Folge. Herausgeben von 
Paul Siebertz. Kösel u, Pustet München, 1929. XII + 388 1. Vászonkötés. Ára 
12 M. 

A jelen kötet negyedik a legújabb kutatások, felfedezések eredmé-
nyeit közlő könyvsorozatban, Összesen 126 cikket tartalmaz imponáló vál-
tozatossággal, mert a kínai nagy faltól a rádióig és az óriás repülőgépekig 
a legkülönbözőbb tudományos eredményekről találunk rövidebb-hosszabb, 
de csaknem mindig igen érdekesen megírt és könnyen érthető értekezése-
ket. Földrajz, állattan, archeológia, ethnografiai, művészettörténet, technika 
egyaránt több cikkben van képviselve. Elsőrangú könyv arra a célra, hogy 
könnyen, érdekes formában szerezhessünk tudomást a legújabb kutatások 
és felfedezések eredményeiről. Kitűnő szolgálatokat tesz azoknak, akik is-
meretterjesztő előadásokat tartanak, mert szinte kifogyhatatlan anyagot 
nyújt minden irányú érdeklődésnek, Dr. K. G. 



Nevelés . 
A budapestvidékí tankerület igazgatóínak értekezlete. Közzéteszi: A 

bpestvidéki tankerület kir, főigazgatósága, Miskolc, 1929. 65 1. 
Hogyan valósíthatja meg a mai középiskola egyes típusaiban a nevelés 

határozott, egységes, egyéni és szociális szempontokat egyszerre szem előtt 
tartó értékideálját a nevelés funkcióival: a vallás-erkölcsi, értelmi, esztéti-
kai és testi neveléssel? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a budapestvidéki tan-
kerület igazgatóinak 1929. május 20—21-én Miskolcon megtartott, a világ-
háború óta negyedik értekezletén 15 indítvány és 4 előadás. Az előadások 
ezek: 

Stuhlmann Patrik dr.: Az internátus az iskola szolgálatában. 
Zibolen Endre dr.: Melyek azok a tényezők, amelyek az iskola ne-

velő munkáját leginkább közömbösítik? 
Józsy Ferenc: A középiskolai érzelmi nevelés fokozásának eszkö-

zeiről. 
Szőnyi Sándor; A gyermek felelésének psychológiai vonatkozásai és 

módszertani felhasználásuk. 
A pedagógiai bölcseségre, közvetlen tapasztalásra, elméleti tájékozott-

ságra támaszkodó előadásokból, nemkülönben az indítványokból (pl. a gö-
rög nyelv fakultatív tanítása a reálgimnáziumban, a 3. tornaóra megvalósí-
tása körül felmerült akadályok stb.) és az utánuk elhangzott hozzászólá-
sokból sok értékes okulást meríthetnek mindazok, akik a kultúrpolitikai és 
társadalmi szempontból legjelentősebb iskolafoknak, a nemzeti műveltség 
folytonossága legfontosabb letéteményesének: a középiskolának hívatásos 
munkásai. K. G. 

Auífray Hauber: Don Bosco nevelési módszere, (Don Bosco szalézi 
művei, Rákospalota, 1929. 136 1.) 

Az előttünk fekvő magyar fordítás eredetíjét, amely boldog Don Bosco 
nevelési módszerének a legfőbb irányelveit tartalmazza, folyóiratunk egy 
korábbi számában már ismertettük. Most mindössze annyit jegyzünk m^g 
röviden, hogy amikor ezen élvezetes fordítás révén a XIX. század egyik 
legnagyobb pedagógusának, ,,az árvák atyjának" vonzó egyénisége és neve-
lési módszere nálunk is szélesebb körben válhatik ismeretessé, kívánatos, 
hogy elsősorban a hívatásos nevelők merítsék belőle az okulást, hogy mi-
ként kell szeretetből az öröm állandó légkörében nemcsak a természetes, 
hanem ugyanakkor a kegyelmi életre is nevelni. K. G. 

V e g y e s e k . 
Federico Marconcíní: Vicende dell'oro e dell'argento, Milano, 410 1. 
A milánói katolikus egyetem alig tíz éves megalakulása óta értékes 

művekkel ajándékozta meg már eddig is a tudományos világot. Bölcseleti, 
jogi, nyelvészeti, történelmi, biológiai, vallásbölcseleti és statisztikai soroza-
tok mellett nemzetgazdaságtani sorozat is létesüli melyek egyik — terjede-
lemre nézve is — legtekintélyesebb kötete Marconcíní professzor legújabb 
munkája az arany és ezüst valuta újabbkorí történetéről. A napoleoni idők-
től kezdve kíséri figyelemmel az arany és ezüst sorsát a latin unió öt ál-
lamában nemcsak az árak elméleti megalapozását, hanem valóságos kialaku-
lását is szem előtt tartva. Függelékképen a különböző egyezségek jegyző-



könyveit és okmányait is megtaláljuk a műben, mely mint értékes részlet-
tanulvány fog a nemzetgazdászoknak jó szolgálatot tenni. z. v. 

Sígmond Elek dr.: A mezőgazdasági növények termelési tényezői. 
Sígmond nevét az egész világ szaktudománya ismeri. Szerénységének 

és bs nem vallott hazafias céljának köszönhető a Szent István-könyvek 85. 
száma. Agrárország vagyunk. Az általa tárgyalt kérdések régen is, most is 
létünk kérdései, E kérdéseket Sígmond a tudós szuverén biztosságával tár-
gyalja. A növénybiológia, agrokémia, agrobíológia kutatásai, megállapításai 
közül biztos kézzel válogatja ki a munkája keretének megfelelő lsgújabb 
adatokat. 

Négy termelési tényezőt állapít meg; újdonság, hogy első tényezőnek 
magát a növényt veszi és pedig azért, mert minden egyed sajátos tehetsé-
gével a többi három tényező teljes azonossága mellett mennyiségileg és mi-
nőségileg különböző új anyagot termel. A többi termelési tényező: a talaj, 
a különböző trágyafélék és a levegő. E négy tényező mindegyikének könyve 
egy-egy részét szenteli. Minden részben arányosan válogatja ki anyagát. A 
talajreakció kimerítőbb ismertetésével hangsúlyozni akarja fontosságát, a 
pH értéknek a növénytermelésre döntő szerepe van. A humus-zeolít-kom-
plexum, a Soil Population lakóházának bővebb ismertetését szívesen láttuk 
volna, A trágyák tárgyalásánál jól esik éreznünk, hogy szinte felelősségének 
tudatában állapítja meg a tudomány és gyakorlat igazi és nem reklámszarű 
eredményeit. A közölt 26 táblázat adatai és 11 ábrája munkája becsét nagy-
ban emelik. Hálásan olvastuk a magyar Schneidewindet, kell, hogy minden 
gazdasággal foglalkozónak asztalán legyen. Az új kiadásban a táblázatok 
a szövegben is római számmal jelzendők. Rezner Teobald. 

Carl Hanns Pollog: Das Wetter, Freiburg im Breisgau, 1929. Herder 
Verlagsbuchhandlung. Kartoniert 4.20 M. 

Elsőrangúan megírt munka az időjárásra vonatkozó alapvető kérdé-
sekről, Nem szakkönyv, hanem mindenki számára érthetően tárgyalja, hogy 
miféle erők működnek a légkörünkben, hogyan veszik ki ezek a részüket az 
időjárás változatos jelenségének kialakulásában, A mindennap megfigyel-
hető légköri jelenségek tárgyalása szolgáltatja az alapot, amelyből kiin-
dulva eljutunk a legmodernebb elméletig, a polárfront theóriáig, amely egy-
séges alapból iparkodik magyarázni a légkörben lejátszódó tüneményeket. 
Mindenki számára tanulságos és élvezetes olvasmány, hisz a tárgya szükség-
kép érdekel mindenkit. Dr. Holenda Barnabás. 

Joseph Hauer: Die Kleintierwelt unserer Seen, Teiche und Bäche, 
Freiburg i. Br„ 1929. Herder. S, 154. 

E könyv az édesvizek, az édesvizek állatvilágának, az egysejtűek, a 
kerekes férgek, a polipok, a piócák, a csigák, a kagylók és a szitakötők 
csodálatos világába vezet, de nem hagy magunkra e sajátságos környezet-
ben, hanem rámutat mindenütt a környezet és állatok életmódja között 
fennálló törvényszerűségekre és a biológia problémáira, 

A természet nyitott könyvéből tanít meg olvasni e könyv. Mikor vi-
zeink parányi állatairól olvasunk, önkéntelenül a természet nagysagdnak 
változatosságának gondolata merül fel lelkünkben s amikor a pocsolyák 
állatvilágát ismerjük meg, lehetetlen nem gondolni a természet csodálatos 



szépségeire. Innen már nem nehéz következtetnünk annak végtelen nagy-
ságára és szépségére, aki mindezt megalkotta, a Teremtőre. 

Ez a könyv is, mint a „Der Weg zur Natur" című sorozatnak egyike, 
a nagyközönséget a természet életébe vezeti be, felébreszti az érdeklődést 
a természet szépségei iránt, megerősít a természet szeretetében, megtanít 
megfigyelni és gondolkodni. Valóban e könyv olvasásakor a kutatók örömét 
éljük át. Ajánlom e könyvet mindazoknak, akik még nem ismerik a termé-
szetet, hogy megismerjék, azoknak pedig, akik már ismerik és szeretik, 
hogy mégjobban megszeressék. Gál Geláz. 

J, Görres: Rheinischer Merkur, 2. k. 1815—16. J, Görres, Gesammelte 
Schriften Band 9—11. Herausg. von K. d'Ester etc. Köln. 1928. Gilde-
V erlag. 

Görres József összes müveinek a Görres-Gesellschaft kiadásában meg-
jelentő sorozata újabb fóliókötettel gyarapodott. E kötet Görres híres poli-
tikai lapjának, a Rheinischer Merkúrnak két utolsó évfolyamát tartalmazza 
betűhív közlésben ügyes név- és tárgymutatóval. E lap élénk bizonysága 
Görres sokoldalú egyéniségének. Görres ugyanis nemcsak mint romantikus 
költő, történetíró és természetbölcselő, hanem mint korának legnagyobb 
katolikus hírlapírója is halhatatlanná tette nevét. Lapjának „vulkánikus 
prédikációira" (Brentano) egész Európa felfigyelt. Napoleon az ötödik nagy-
hatalomnak mondotta a Rheinischer Merkúrt ellenfelei sorában. Bizonyos, 
hogy azóta sem képviselte egy német politikai lap sem ekkora erkölcsi erő-
vel, az érzelem ily ellenállhatatlan belső igazságával az egységes birodalom 
és császárság gondolatát. Barát és ellenség egyaránt olvasta. Az egyesült 
seregek vezéieí lelkesedéssel követték Görres prófétai ihletű tanácsait. Kob-
lenzi háza a német nemzeti mozgalom középpontja volt, hol Goethe is meg-
látogatta. — Katolikus hírlapíróink számára Görres egyénisége és lapja ma. 
is megragadó eszménye lehet a katolikus és nemzeti problémák meggyőző 
erejű propagálásának. Dr. Kurzweil Géza. 

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 Buchber-
ger, Bischof von Regensburg. I, B. A bis Bartholomäer. Mit 8 Tafeln und 88 
Textabbildungen. Herder, Freiburg i. Br. 1930. X f 16 lap + 992 hasáb 

Buchberger 20 évvel ezelőtt megjelent 2 kötetes egyházi kézilexikoná-
nak teljesen újonnan feldolgozott és 10 kötetre kibővített II. kiadása a je-
lenkor teológiai tudományának valóságos enciklopédiája akar lenni, amely-
ben az igazság szeretete és alapos tudományos kutatás törhetetlen hithű-
séggel és az anyaszentegyház odaadó gyermeki szeretetével párosul. Szak-
tudósoknak, hittudományhallgatóknak, lelkipásztoroknak és képzett civi-
leknek szándékozik megbízható eligazodást nyújtani az egyházi tudomány 
és élet ezer meg ezer érdekes kérdéssel át meg átszőtt területén, felölelve 
a profán tudományoknak a hittudományokkal és egyházi élettel érintkező 
pontjait is. Habár irtózik az üzletszerü felületességtől, mégsem száraz és ap-
rólékos szaktudományossággal, hanem könnyen folyó, világos és élvezetes 
nyelven törekszik a szükséges tudnivalókat tömör és áttekinthető cikkekben 
összefoglalni. A további ismeretszerzés megkönnyítése végett az egyes cík-
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kek végén a legszükségesebb és feltétlenül megbízható irodalmat is közli. 
Az ú. n, keresztény felekezetek hitrendszerét nem a hitvitázók és gyűlölet 
szenvedélyességével, hanem a szeretet tárgyilagosságával és engesztelékeny 
hangon ismerteti, de azért nem húny szemet hibáik és tévedéseik felett. 
Korunk nem keresztény vallási rendszereinek, vallási és vallásellenes irány-
zatainak tág teret szentel és az általános vallástudomány kérdéseit beha-
tóan tárgyalja, hisz ezek a kérdések az anyagelvűség kábultságából felocsú-
dott teocentrikus emberi lelkeket mindig jobban és jobban érdeklik. 

Ezeknek a nagy és nehezen megvalósítható ígéreteknek teljesülését 
látjuk a most megjelent I. kötetben. Egyes cikkei rövidségük mellett is 
világosak és szabatosak és az illető címszó egész tárgyának lényegét nyújt-
ják. A sok közül csak Baurnak a leszármazás elméletéről, Grabmannak 
Szent Ágostonról és Sauernek az ókeresztény művészetről mintaszerűen 
megírt cikkét emeljük ki. Ez utóbbihoz megadott irodalom különösen gazdag. 

Természetesen ilyen nagy méretű munkában kisebb elsiklások is köny-
nyen találhatók. így az autonomie címszó alatt csak Kant erkölcsi autonó-
miájáról tárgyal, holott az autonómia, mint jogi fogalom, nemcsak az er-
kölcsbölcselet és erkölcstan terén bír jelentőséggel. Merk Strack-Bíllerbeck-
nek az utolsó vacsora idejére és Krisztus halálára, illetve a húsvét ünnepé-
nek a szinoptikusoktól és Szent Jánostól eltérően meghatározott napjára 
vonatkozó véleményét "nem pontosan hozza, hisz nem az összes szadduceu-
sok, hanem azoknak csak egy kis töredéke, Boëthos követői törekedtek a 
húsvétot mindig szombaton, a pünkösdöt pedig mindig vasárnapon meg-
ülni, hogy az omer-áldozatot mindig a hét első napján, tehát vasárnapon 
mutathassák be s evégett felbérelt hamis tanúkkal is iparkodtak befolyásolni 
a színedrium kalendáríummegállapító bizottságát, különösen ha Nizan 15. 
péntekre vagy vasárnapra esett. Arra azonban nincsen biztos történeti ada-
tunk, hogy a húsvét napjának megállapítása kizárólagosan a szadduceusok 
jogkörébe tartozott volna és így Boëthos követőinek, bármennyire erősza-
koskodtak is nézetüknek érvényre juttatása végett, sikerült volna Nizan 
1 -ét vagy 15-ét előbbre vagy hátrább tétetni. Eme megjegyzésünkkel azon-
ban egyáltalán nem akarjuk Strack-Billerbeck véleményét valószínűtlennek 
bélyegezni, inkább csak a Merk cikke nyomán keletkezhető félreértésnek 
elejét venni. 

A kötet külső kiállítása semmi kívánni valót sem hagy hátra. Papirosa 
jól megválasztott: a lámpafényben sem rontja a szemet és erős, A képek 
száma azonban egy kissé több is lehetne. írói között két magyar szerzetes 
nevével is találkozunk. Dr. Hegyi Dámján. 

Dénes Tibor: A költői lélektan kisérlete, Pécs, 1929, Haladás nyomda-
részvénytársaság, 16 1, 

Dénes tanulmánya szellemes rajza a költői lélek attitűdjének. A költő 
többlet-ember. Lelke dúsabb rétegeződésű, mint a művészé. Örökifjúság, 
tragikusság, praeventivitás, társtalanság, ösztönös istenhit, szenvedélyesség, 
szerepjátszás és természetszeretet az elkülönítő jegyei. Az egyes jellemző 
vonások kifejtésében a szerző néhány megállapítása minden szellemessége 
ellenére sem fedi az igazságot, A kettős lélek problémája kapcsán pl, azt 
állítja, hogy a többlet-embert nem kötelezik az átlagembernek írt erkölcsi 



t ö rvények (13. 1.). A köl tő tő l c supán ösztönös hi te t k iván s k imond ja , hogy 
„nem fe l té t lenül szükséges , hogy a kö l tőnek va lamely pozi t iv va l lásban le-
gyen hite, hiszen a köl tő i lélek anny i r a d i f ferenciá l t , hogy csakis akko r 
elégszik meg a pozit iv val lással , ha vagy vak ösztön, vagy a kor val lásos 
levegője vezeti oda s ő gondolkodás né lkül h a j t t é rde t az Is ten előt t ." (10, 
1,), Hason lóan merész dolog a kö l tő t ko ra p r ó f é t á j á n a k , a „ku l tú ra Meg-
v á l t ó j á n a k " ta r tan i . Az Übermensch-e t ika és vi lágnézet jogosul tságát m a n a p 
m á r cáfolni is felesleges. lg. 

Az Istent szerető lélek kevesel mindent, mi kevesebb Istennél. 
Kempis: Krisztus követése. 

Aki saját hibáira figyel, nem jut ahhoz, hogy a mások hibáit észre-
vegye. Tolsztoj. 

Minél többet imádkozik az ember, annál többet kíván imádkozni. 
b. Vianney János. 

Ha meg is bánod egyszer, hogy nem beszéltél, százszor megbánod, hogy 
nem hallgattál. Tolsztoj. 

* 

A józan ne arra gondoljon, hogy mire van szüksége, hanem inkább 
arra, hogy mit nélkülözhet. Suso. 

Az az ember, aki még nem ismerte meg a szenvedések jótékonyságát, 
még nem kezdte meg az okos vagyis igazi életet. Tolsztoj. 

Ha azt akarjátok, hogy jót mondjanak felőletek, ne beszéljetek jót 
magatokról. Pascal. 

A legtöbb életproblémát úgy oldják meg, mint az algebrai egyenleteket: 
legegyszerűbb alakjukra való visszavezetéssel. Tolsztoj. 



Beeedíct ina. 

SZERKESZTÖVÁLTOZÁS. 
Kühár Florist, a pannonhalmi Szent Gellért-főiskola kiváló 

tanárát, a m. kir. Pázmány-Egyetem magántanárát , a Pannon-
halmi Szemle felelős szerkesztőjét a mult év tavaszán meghívták 
a bencés rend központi egyetemére, a római S. Anselmoba a 
dogmatikai tanszékre. Az idei iskolai év kezdetével tehát Kühár 
Pannonhalmáról, a magyar katolicizmus bölcsőjéből az egész 
világ bencéseinek központi egyetemére, egy velünk jóbarátság-
ban élő, hatalmas, fiatalos lendületben levő nagy nép körébe 
került. 

Kühár a modern magyar bencés öntudatnak egyik fő képvi-
selője volt Pannonhalmán. Látta rendünknek külföldi megújho-
dását. Ennek a szellemi megújhodásnak a magyar bencés 
kongregációban is hangot akart adni. Üjból megszervezte azokat 
a munkaerőket, akik csak az imént fejezték be a világirodalmi 
vonatkozásban is fontos 14 kötetes rendtörténetet s akik a Szent 
Gellért c. folyóiratban s a pannonhalmi főiskola évkönyveiben 
olyan szép jelét adták tudományos működésüknek s írói tehetsé-
güknek. Organizálta ezeket az erőket a Pannonhalmi Szemle 
számára, amely négy évi szerkesztése alatt jó nevet vívott ki 
magának, jelentékeny olvasótábort szerzett, 67 folyóirattal került 
csereviszonyba s amelynek kiváló hazai és külföldi cégek küldik 
meg kiadványaikat ismertetésre. Tehát nem vergődő, hanem 
lendületben levő, fej lődésre alkalmas orgánumot adott át utód-
jának. 

Egyéniségének legfőbb lelki rugója a tudomány szeretete, 
a teológia művelése. Van érzéke a modern idők lelkipásztori 
tevékenysége iránt is, bizonyítja az általa megindított rendi al-
földi misszió, a Szent Benedek leányai női szerzetnek megalapí-
tásában való élénk részvétel, nagy pasztorác ;ós munkája, de a 
legfőbb munkatere, szeretetének legfőbb tárgya mégis a tudo-
mány. Hatalmas kötetekre menő vallásbölcseleti munkái s a 
folyóiratokban szívesen látott cikkei mindenütt nagy elismerésre 
találtak. Szívből kívánjuk, hogy római működése tudomány-
szerető egyéniségének egyre gazdaguló kibontakozása s a magyar 



bencés kongregációnak s a magyar teológiai irodalomnak nemzet-
közi vonatkozásban is ú jabb dicsősége legyen. 

Mint ú j szerkesztő, folytatni akarom elődöm kezdeménye-
zését. Fontosnak tar tom a Pannonhalmi Szemlét, a bencés 
munkatársaknak a Pannonhalmi Szemle köré való szervezését 
a magyar bencés öntudat egyre határozottabb kiépítése szem-
pontjából. Fontosnak tartom volt tanítványainknak, tanítvá-
nyaink szüleinek, a bencés rend barátainak a Pannonhalmi 
Szemle köré való csoportosítása és főleg a folyton megújuló 
bencés szellemmel való állandó érintkezés szempontjából. 

De fontosnak tar tom a Pannonhalmi Szemlét a magyar 
tudományosság szempontjából is. Mikor az egész világon ú j 
szellemi, lelki világ van kialakulóban, mi magyar bencések sem 
akarunk némák maradni, nem akar juk ölbetett kézzel nézni a 
vajúdást . Részt akarunk venni a megújhodásban szellemi érté-
keinkkel, hittel, az Egyház és Szent Benedek szellemében, 
A pozitívizmus nagy területeket hagyott ugaron, főleg ezekre 
a területekre vetjük magunkat. Hézagpótló munkát szeretnénk 
végezni a magyar szellemtudományok területein, főleg olyan 
problémák megoldásával, amelyek a vallásban, a katholícizmus-
ban fogantak s amelyekkel a világi tudósok kevésbbé foglalkoz-
nak. Egyedül az élő és éltető igazság ügyében akarunk dolgozni. 
Nem akarunk nagy port verni, hogy a portól ne lássuk az igazsá-
got, hanem Szent Benedek békés szellemében igyekszünk fel-
tárni a magyar bencés lélek legszebb értékeit. 

KONGREGÁCIÓS ÉLET, 
Benedek, az Isten áldott gyermeke, a nursíaí szülőházból 

szent talizmánul kapta a Boldogságos Szűz bensőséges tisztele-
tét. És amikor a test ösztöne Rómában ellene is fellázadt, a szü-
zek királynéja oltalmába vette hűséges fiát, az első bencés kon-
greganistát. Nagy szent Gergely szerint az i f jú Benedek „nullí 
voluptati animum dedit";1) bár körülötte tombolt a bűn. És bi-
zonyára a jó tanács Anyja vezette az ömsmerő, erejével szá-
moló lelket oda, hogy megtegye a döntő lépést; »,retraxit 
pedem", otthagyta Rómát, A magányba, pusztába vonult, hol 

1) Vita S. Benedict! Abbatís auctore S. Gregorio Magno. Cap, I, 



megvívta az utolsó nagy csatát és lett a subiacoi szent barlang 
lakójából a tövisek hőse, majd Cassino hegyén az élet apos-
tola. 

És azóta szent Benedek Rendje ezernégyszáz éven át őrzi 
lelkében a Szent Szűz kultuszát, mint atyai örökséget és külö-
nös kegyelettel tiszteli a Deliciae Benedictinorumban égi párt-
fogóját.*) 

Ennek a hagyományos bencés Mária-kultusznak kivirágzása 
a magyar bencés gimnáziumokban létesített Mária-kongregá-
ciók, azoknak élete, működése. És most a nagy bencés jubi-
leumi esztendőben ezek is jubiláltak, az évezredes múltból egy 
kicsi multat, huszonöt esztendőt, annak minden értékét, ered-
ményét. Jubiláltak sok szent törekvést, élniakarást és kivívott 
győzelmes életet. Jubilálták a bencés diákszív hűséges ragasz-
kodását a Szűzanyához, az Ő eszményi lelkét mintázó igyeke-
zetet az erénygyakorlatok útján, az édesanya és általában a női 
nem iránt egyre fokozódó tiszteletet a kongreganista lélekben. 
Jubilálták a növekvő kegyelmi életet, az egyre terjedő gyakori 
szentáldozást, az imádságos élet elmélyülését, az erkölcsi tisz-
taságot, az akaratnevelő törekvéseket, a hit erősödését, az apos-
tolkodó tevékenységet a kegyelmi életközösségből kiesettekért, 
karitatív téren és a missziók szolgálatában. És ebben a jubileumi 
örömben egymásra találtak mindazok a bencés kongreganista 
diákok, akiket mint öntudatos, hitvalló, apostoli lelkeket kül-
dött a kongregáció a világba, vagy Istentől kapott hivatásukat 
ápolva segített az Ür oltárához és a kolostorok szent hajlékába 
jutni. 

De mindezekkel együtt testvéri kapcsolatban jubilált a 
Mária-kongregációk jelen gimnáziumi ifjúsága is. És amikor ün-
nepségekkel hódolt a Szűzanya előtt, hálatelt szívvel mondott 
köszönetet a huszonötéves múltért és kitűzte jövő életpro-
grammját. 

Ha volt ugyanis a Mária-kongregációnak hivatása a múlt-
ban, úgy még fokozottabb mértékben van a jelenben és e jelen-
hez, annak életszükségleteihez kell alkalmazni a kongregáció 
jövő lélekmunkáját és életformáit. 

Az ifjúsági Mária-kongregáció célja a fejlődő díáklelket ön-
tudatos, hitéletet élő katolikus férfivá és az Egyház szent ügyei-

-) L. Szúnyogh X. Ferenc: A Boldogságos Szűz tisztelete a bencések-
nél. Pannonhalmi Szemle, 1928. 3—4. sz. 
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nek apostolává nevelni. E kettős célt szolgálta már megindulá-
sakor is a XVI. század második felében és fölemelő eredménye-
ket ért el. A szentségek felvétele gyakorivá lett, az iskolai fe-
gyelem megerősödött. Nagy apostoli buzgóságot fejtettek ki a 
kongreganisták mások javításában, saját beteg társaikon kívül 
a nyilvános kórházak betegeit is látogatták vigasztalás végett. 

A cél felé vezető út pedig a Boldogságos Szűz tisztelete. 
Az Anya vezeti Fiához az ifjakat, ,,per Mariam ad Jesum", És 
ennek megvan a lélektani alapja. Szűz Mária eszményi a lakja 
nagyon alkalmas tárgya a vallásos tiszteletnek. ,,Akinek alkalma 
volt a harctéren küzdő kongreganistáknak lelkiatyjukhoz inté-
zett leveleibe betekintést nyerni, az elcsodálkozik a vigasztaló 
és erősítő gondolatok ama gazdag változatosságán, amelyeket 
az ifjak válságos, nehéz helyzetükben épen Mária-tiszteletükből 
merítettek s csodálattal fogja látni, hogy ennek a buzgó tiszte-
letnek melegétől mily lüktető vallásos élet és ideális világfel-
fogás fakad,"3) 

Az ifjúság bensőséges Mária-kultuszára föltétlen szüksége 
van a családnak, mely sok esetben kiesett régi társadalmi sze-
repéből. A család lelkének, az édesanyának tisztelete egyrészt 
saját hibájából, másrészt a családot és benne különösen az ő 
piedesztálját aláaknázó destruktív támadások következtében 
veszedelemben forog. Ezt a veszedelmet azonban hatásosan el-
lensúlyozza az égi Anyának tisztelete, mely gyermekies, oda-
adó érzületre és hálára neveli az ifjúságot az édesanya iránt is, 
Máriában tanulja megbecsülni az ifjú az anyai méltóságot, az 
áldozatos lelkületet. 

De erősíti a Mária-kultusz az ifjú tiszteletét általában a 
női nemmel szemben is, ,,Aki tiszta szeretettel szereti Máriát, nem 
fogja tisztátalanul szeretni Évát, A Mária-kultusz első olyan 
meghódolás az emberiség történetében a nő előtt, mely nem a 
nemiségnek, hanem az örök nőiességnek szól . . . Már pedig soha 
oly veszélyben a női nem, a nőiesség megbecsülése nem forgott, 
mint korunk hajmeresztő érzékiségében."4) Foerster szerint ,,a 
sülyedő antik világ üzelmei csak gyerekjátékok ahhoz a romlás-
hoz képest, amelynek a női karakter modern lecsuszamlá-
sából elő kell állnia. Ilyen mélységből csak az érinthetetlen női 
fenség magasztos megtestesülése menthet meg, csak az képes 

3) Tóth Tihamér: Az ifjúság lelki gondozása. 331. 1. 
4) Tóth T. i. m. 333. 1. 



a férfiúi lelket az érzékies önzés mindenhatóságából kiragadni 
és a természetes élet közepében helyet teremteni a természet-
fölöttinek."*) 

Nagy missziója van a Mária-tiszteletnek az ifjúság önvé-
delmi harcában is. Az érzékies világ ezer kísértése közepette ez 
neveli az ifjú lelket a tiszta élet pozitív értékeinek megbecsülé-
sére, A tisztaságos Anyának ideális alakja, gazdag élete ta-
nít ja őt meg arra, hogy testével úgy bánjon, mint a Szentlélek 
templomával. 

Ennek a magasztos érzületnek és gondolkodásnak nevelő-
iskolája a Mária-kongregációnak minden olyan gyűlése, ahol a 
kongregáció első célja kíván megvalósulni, ahol a benső, bősége-
sebb életért folyik a munka. Imádságos, eucharisztikus kegyelmi 
élethez, személyes ráhatás és lelkíolvasmányok útján ébreszthető 
benső elmélyüléshez, elmélkedés és önmegfigyelés által szerez-
hető önismerethez, akaratnevelő tevékenységhez, erénygyakor-
latokhoz kap itt az ifjú indításokat, hogy élje és gyakorolja azo 
kat a jobb jövő férfia érdekében. 

De ezzel kapcsolatban szolgálnia kell a kongregációnak a 
másik célt is, az apostolkodást és apostoli léleknevelést. Egy 
1590-ből való vakációs előírásban a jánl ja már egy kongregáció 
a diákoknak jó könyvek terjesztését, a káromkodás, ivás elleni 
harcot, templomok díszítését, a gyermekek imádságra tanítását. 
És ez az apostolkodás féltétlen életeleme minden virágzó kon-
gregációnak. A benső tartalmas, gazdag élet ugyanis nem marad 
meg magában zártan, hanem működési teret kiván és szerez ma-
gának kifelé is. A világi apostolkodás a modern pasztoráció 
egyik súlyos kérdése.6) Azért ilyen irányban már a középisko-
lában kell nevelni a kongregácíós ifjúságot. Ha a fiúknak csak 
egy kisebb százalékát tud ja a kongregáció igazi világi apostollá 
nevelni, mit jelent ez már a modern pasztoráció szempontjából! 

Igazi, rendszeres apostolkodó munkára azonban csak szak-
osztályokba osztva lehet az ifjúságot nevelni. Az egyik bencés 
kongregáció prézese négy, még pedig hítvédelmí, karitatív, litur-
gikus és missziós szakosztállyal próbálkozott és sikeres mun-
kát tudott végezni. E négy szakosztály munkaköre oly terje-
delmű, hogy egyesíthet magában minden más szakosztályt, 

5) Foerster: Christus und das menschliche Leben. 1922. Tóth T, i. m 
e) L. Tóth Tihamér: A felnőttek lelki gondozása, 253—270, I. Világiak: 

•apostolkodása. 



A hitvédelmi szakosztály programmjába veszi a hazai kívá-
nalmaknak megfelelően az új szekták (üdv-hadsereg, adventis-
ták, baptisták) és különösen megtévesztő kiadványaik ellen a fel-
világosító munkát. Nem egy kongreganista ért el már ezen úton 
szép eredményeket. Dolgozik továbbá a Gyermekbarátok vesze-
delmes társasága, a keresztényellenes és destruktiv sajtó, mozi, 
szinház és az erkölcstelen divat ellen. Terjeszti a keresztény 
sajtót és a katolikus szépirodalmat. Befelé pedig a tiszta kato-
likus világnézet kialakítása érdekében rendez ú. n. vítagyülé-
seket.T) Programmját általában kiterjeszti mindazon életnyilvá-
nulásokra, melyek rombolják vagy építik, erősítik a katolikus 
hitet és a körülményeknek megfelelően harcol Krisztus orszá-
gáért már az iskola padjaiban s később, ha erre a tett erejével 
ránevelődött, az élet küzdőterén. 

A karitativ szakosztály hivatása a kongreganista diákleiket 
szociális érzületre nevelni. Ki kell nyitni már az ifjú szemét is, 
hogy lássa meg a kiáltó nyomort, az éhező, didergő, saját hibá-
jukon kívül szenvedni kénytelen gyermekek beesett kis szemét, 
halovány, vértelen arcocskáját. Nagy szociális nevelőeszköz a 
kongregációban a szegény gyermekek gondozása. Ezek iránt leg-
őszintébb a részvét kicsiben, nagyban egyaránt. És ennek a rész-
vétnek tettekre váltása mély impressziókat hagy a fejlődő diák 
lelkében. Itt is tehát cselekedni kell, a tett erejével kell nevelni. 
Közvetlen közelről tapasztaltam, hogy egy kongregáció karitativ 
szakosztályának tagjai mily őszinte testvéri érzéssel közeledtek 
a szegény gyermekekhez, hogy valamivel is enyhítsék nyomorú-
kat. Jóságos szívvel fáradtak, gyűjtöttek heteken át és rendez-
tek szeretetösszejöveteleket. És ezen alkalmakkor meghívtak 
12—12 nagyon szegény gyermeket az intézetbe. A kedves talál-
kozáskor azután kis barátságos ünnepség keretében osztották ki 
sajátkezüleg a sok jó ruhát, cipőt, kenyeret, süteményt, húsfélét 
és minden szegénykének adtak még 4—5 Pengőt és egy emlék-
képet, Az ünnepség után pedig hazakísérték kis szegénykéiket. 
Ó mennyi nevelőerő rejlik az ilyen kis szeretetaktusokban. Hány 
kongregánistát indítottak ezek arra, hogy saját maguktól is bol-
dog karácsonyt szerezzenek egy-egy -szegény gyermeknek. — A 
fogékony diákszívnek ily módon fölébresztett szociális érzületét 
tovább lehet ápolni, nevelni, erősíteni a serdülő korban és ké-
sőbbi éveiben is, amikor természeténél fogva tettekre vágyik. 

7) Tóth T.: Az ifjúság lelki gondozása. 337. 1. 



Reá lehet nevelni arra a szent misszióra is, hogy később, egye-
temi, főiskolás éveiben, ha módjában lesz, maga is foglalkozzék 
nyomortanyák elhanyagolt, elhagyott gyermekeivel, amint 
megteszi ezt vasár- és ünnepnapokon nem egy komoly egyetemi 
hallgató. És az ilyen lélek meglett férfikorában is bizonyára azon 
lesz, hogy ahol csak teheti, szóval és példával, egyénileg és in-
tézményesen segítsen a szociális bajokon, enyhítse a nyomort. 
— A karitativ szakosztály h'vatása továbbá az is, hogy a kon-
greganistát a mindennapi életben és érintkezésben is szociális 
lelkületre nevelje, hogy megbecsülje minden embertársát, szere-
tettel kezelje minden alattvalóját, a cseléd- és szolgasorsban élő-
ket és gondjaiba vegye, amennyire tőle függ, minden testi-lelki 
szükségletüket. 

Harmadik szakosztály a liturgikus tevékenység szakosztá-
lya. Ide tartoznak a gyakori szentáldozás hívei és apostolai, itt 
dolgoznak azok, akik a kegyelmi életből, életközösségből kieset-
teket, a bűnösöket, a szentmisétől és szentgyónástól elszakadta-
kat visszavezetik a kegyelmi élet forrásaihoz. A tagokat és 
ezek út ján másokat is arra neveli a szakosztály, hogy a közös 
istentiszteleteken és különösen a szentmisén hogyan vegyenek 
részt cselekvőleg, hogyan imádkozzák szentmise alatt a szent-
misét. Ismerteti a szent cselekmények lényegét, azoknak ke-
gyelmi hatását, szertartásait és megtanít minden kongreganis-
tát megfelelő módon mlnístrálni. Foglalkozik a szent időkkel, az 
egyházi évvel, hogy a lélek annak kapcsán az örök Eszménynek, 
Krisztusnak életét és tanítását lássa, hallja és kövesse. A va-
sár- és ünnepnapi szentmisék változó részeinek gondolatait, az 
evangéliumi szakaszokat külön és összefüggésükben is megmagya-
rázza, hogy mindez a szentmise végzésénél mint eleven valóság 
tegye meg hatását a lélekben. Ismerteti és megszeretteti továbbá 
a szent helyeket, a templomot, kápolnát és annak minden be-
rendezését, fölszerelését. Belekapcsolja a kongreganistákat, ha 
mód van rá, az oltárok tisztításának és díszítésének szent szol-
gálatába. Tapasztalatból tudom, hogy mennyire kedves foglal-
kozás ez a diáknak és mily megkapó látvány, amikor az Ür Jézus 
kis szolgái az oltár körül foglalatoskodnak. Bevezeti továbbá a 
kongreganistákat az Egyház hivatalos liturgikus énekének, a 
korálisnak elemeibe. Fejleszti általában az érzéket az egyház-
zene iránt. Megismerteti a kongreganistákat az Egyház legősibb 
imádságainak, a zsoltároknak világával és a középkori himnusz-



költészet gyöngyeivel. És végül ráneveli a lelkeket arra, hogy a 
plébániát, ahová tartoznak, szeressék, a plébániatemplomot litur-
gikus életük anyaházának tekintsék, a helyi egyházközség 
ügyeit magukénak vallják, magukat az egyházközség család-
tagjának érezzék, hogy azután annak életében később tevékeny 
részt vegyenek. Já ra t ja , ahol van, az egyházközségi értesítőt és 
ezen keresztül figyelemmel kíséri annak minden életmozzanatát. 

Negyedik szakosztálya a kongregácíós apostolságnak a misz-
szíós szakosztály. Ebbe tömörülhetnek mindazok, akik egyéb-
ként is bent vannak XI, Pius pápa kívánsága szerint a Katolikus 
Hitterjesztés egyesületében. Őszentsége atyai szívére roppant 
felelősség súlyával nehezedik a világmissziók ügye. Ezért inté-
zett szózatot a világ összes katolikusaihoz, hogy mindenki lépjen 
be egy missziós egyesületbe és támogassa a missziókat lelkiek-
ben, anyagiakban egyaránt. A Szentatya ezen intencióját követi 
a kongregáció missziós szakosztálya is, amikor napi imádságai-
val; szentmisék, szentáldozások felajánlásával és anyagiakkal 
(pénz, staniol, bélyeg stb.) siet az önfeláldozó misszionáriusok 
segítségére. A magyar katolikus társadalom ezirányú érdeklő-
désének fejlesztésére sokat tehet minden missziós kongreganista 
egymagában is családja, rokonai, ismerősei körében, de különö-
sen fokozhatja az érdeklődést a szakosztály missziós előadások, 
ünnepségek rendezésével/) Magának a szakosztálynak érdeklő-
dését különösen lehet fokozni azáltal, hogy a tagok közül ügyes, 
lelkes fiúk maguk tartanak előadásokat a világmisszíókról, Ily 
módon indult meg a missziós munka abban a szakosztályban, 
mely nagyon sok imádság, szentmise, szentáldozás felajánlásán 
és jó néhány száz Pengő pénzadományon kívül (missziós egyesü-
let és missziós intézmény számára) 62 pogány gyermeket váltott 
ki (egyért 8 P-t áldozva, mely összeget több kongreganista meg-
takarított filléreiből rakta össze). 

Ez volna a négy szakosztály élete röviden vázolva. Ezekben, 
úgy hiszem, eléggé sokoldalúan lehetne nevelni a kongreganistá-
kat a jelen és jövő apostolaivá, Egyesek ugyanis több szakosz-
tályban is dolgozhatnak, de mindenütt komoly munkát kell tőlük 
kívánni, ha erre vállalkoztak, A szakosztályok élete legyen 
mindenkor a cselekvés, a tett iskolája. Jó, ha minden szakosz-
tálynak külön kis tisztikara is van, mely lehetőleg önállóan 

K) Előadáshoz, ünnepséghez való anyag beszerezhető Kalocsán a Kato-
likus Világmisszió folyóirat kiadóhivatalától. 



intézze ügyeit. Néhány heti más-más irányú szakosztályi munka 
után egy közös gyűlésen minden szakosztály beszámol munká-
járól és megkapja a prézestől a jövőre vonatkozó irányítást, 
utasításokat. Az öntevékenységnek, mely éltető eleme a kongre-
gációnak, így tág tere nyílik; a kongregációban eleven élet lüktet 
és ez az élet a fiúknak mindennapi érdeklődési körében szerepel. 

Ad jon a Mindenható jubileumunk után az ú j élethez kegyel-
met, hogy minden egyes kongregációnk elér je kitűzött céljait 
a Szent Szűz oltalma alatt. 

Linzer Szilárd. 

RENDI HÍREK. 
Dr. Seredi Jusztinián bíbornok-hercegprímást 1929. nov. 

16-án fényes ünnepségek keretében avatta díszdoktorává a m. 
kir. Pázmány-egyetem az új egyházi törvénykönyv megalkotása 
körül szerzett érdemeinek elismeréséül. Az ünnepelt bíbornok 
újból hitvallást tett a Szentszék és a bencés rend iránt érzett 
hálájáról . 

Dr. Várkonyi Hildebrand egyetemi rendkívüli tanári címmel 
felruházott egyetemi magántanárt, egyetemi könyvtárőrt, a 
pannonhalmi főiskolának volt kiváló tanárát a kormányzó 1929. 
dec, 21-én a szegedi m. kir, Ferenc József-egyetem bölcsészet-, 
nyelv- és történettudományi karán átszervezés ú t ján rendszere-
sített pedagógiai-lélektani tanszékra egyetemi nyilvános rendes 
tanárrá kinevezte. 

Dr. Radó Polikárp, a m, kir. Pázmány-egyetem bekebelezett 
doktora 1929. nov. 8-án tartotta meg székfoglalóját a Szent Ist-
ván Akadémián ,,A legrégibb ógallikán perikoparendszer" c. 
kitűnő liturgikus tanulmányával. 

Szekeres Bónist, csanakfalvi bencés plébánost, a csanak-
falvi népfőiskola megalapítása és mintaszerű vezetése, fejlesz-
tése körül szerzett érdemeiért a kormányzó okt. 12-én kelt 
magas elhatározásával a Signum laudísnak koronás bronz érdem-
keresztjével tüntet te ki. Ebből az alkalomból a koadjútor úr 
(1157/1929.) az egész magyar bencés kongregáció nevében rend-
kívül meleg hangon gratulált Szekeres Bónis érdemes, a magyar 
nép kultúrnivójának emelésére olyan hasznos s az egész ország-
nak is példátnyuj tó működéséhez. 



A koadjútor úr abból az alkalomból, hogy nagynevű elődjé-
nek, Kruesz Krizosztom főapátnak alapítása, a győrszentmártoni 
irgalmas nővérek zárdája ötvenéves, jubileumát ülte, meleg-
hangú pásztorlevelet intézett hozzájuk s a hívekhez (1141/1929.), 
melyben méltatja a nővéreknek Győrszentmárton vallásos és 
.kulturális életében új korszakot nyitó félszázados működését. 

A pannonhalmi főiskola sikerült akadémiákkal, a magyar 
kongregáció összes középiskolái fényes ünnepélyekkel ülték meg 
az 1929. év végén lezajló hármas jubileumot, az Immaculata-
dogma kihirdetésének 75, a Szentatya újmiséjének 50 s a bencés 
Mária-kongregációk 25 éves jubileumát. Nagy liturgikus ese-
mény volt a pannonhalmi Immaculata-jubileum dec, 8-án dél-
után. A díszbeszédet dr, Strommer Viktorin mondta, a gregorián 
bemutatót, amely Szűz Mária miséiből, antifonáiból, himnuszai-
ból stb. volt mesterien összeválogatva, Linzer Szilárd prefektus 
vezette. A tökéletes finomságú előadást az egész vidékről össze-
jött szakértők nagy élvezettel és tanulsággal hallgatták. 

A keszthelyi hívek a közeledő Vaszary-centennárium alkal-
mából dr. báró Wlassics Tibor, a Balatoni Társaság országos 
elnökével egyetértve, mozgalmat akar indítani az áldott lelkű 
prímás méltó sírhelye, illő emlék állítása s tárgyilagos, törté-
nelmi távlatból irott életrajz megiratására. 

A Szent Imre-jubileum emlékére a koadjútor úr a pannon-
halmi főmonostor márványtól csillogó káptalantermének északi 
falára Thury Gyula festőművésszel megfesteti a Szent Imre 
csókja c. monumentális képet. A Pannonhalmi Szemle Szent 
Imre-számmal hódol a bencés nevelésű Szűz Hercegnek, mely-
ben minden tanulmány a Szent Imrével kapcsolatos problémák-
kal foglalkozik. 

Rómában Milano érseke, a Szentatya második utóda, Schus-
ter kardinális Vanucci Hildebrandot, első noviciusát, tanítvá-
nyát, titkárát, volt farfai perjelt, a falakon kívüli Szent Pál 
monostor újonnan választott apát já t apáttá avatta. 

Norciában, Szent Benedek születési helyén, az ősi Nursiá-
ban, Szent Benedeket az itáliai mezőgazdaság patrónusává, 
védőszentjévé választották. Az ünnepségeken jelen volt Gasparrí 
kardinális államtitkár is, aki a norciai egyházmegyében levő 
Ussíában született, A hódoló körmenetben az összes egyház-
megyék résztvettek, az ú. n. Benedek-barlangban emléktáblát 



helyeztek el, a Szent Szulpic-apátságban egyházművészeti ki-
állítást nyitottak meg s mezőgazdasági kiállítást is rendeztek. 

A kat. német nőszövetség nagy zarándoklatot rendezett 
Szent Hildegard rupertsbergi bencés apátnő ereklyéihez halálá-
nak 850 éves fordulója alkalmából s nagy gyönyörűséggel élvezte 
a beuroni és laachi bencés művészet kiállítását. 

A karinthiai Szent Pál apátságban szept. 15-én avatta 
apáttá a gurki püspök az újonnan választott apátot, dr. Strelli 
Richárdot az admonti és st. lambrechti apát segédletével s a 
tanzenbergi és seckaui apát jelenlétében. Az új apát 1875-ben 
született. 

Adam Willibald, a bajorországi metteni apát betegsége 
miatt a szentszék beleegyezésével lemondott. Az új apát, a 39 
éves P. Hofmeister Korbínián lett, aki eddig a középiskola igaz-
gatója s a modern nyelvek tanára volt. A regensburgi püspök 
szept. 29-én benedikálta az újonnan megválasztott apátot 10 apát 
jelenlétében. Az ősi monostor, még Nagy Károly alapítása, volt 
az első, amelyet az 1803-i szekularizáció után I. Lajos bajor 
király visszaállított. Innen indult ki 1846-ban a buzgó és vállal-
kozó szellemű P. Wímmer Bonifác vezetésével az első bencés 
raj az Egyesült Államokba, hogy ott otthont teremtsen a 
monasztíkus imádságnak és munkának s egyúttal missziósköz-
pontot létesítsen a német kivándorlók számára. Az első alapítás-
ból, a pennsylvániaí Szent Vince-monostorból már 14 új apátsá-
got létesítettek. Egyébként Mettennek híres gimnáziuma, öt plé-
bániája, nagy gazdasága s kitűnően vezetett sörfőzője van. 

A floridai Szent Szív apátság apátja, Möhr, P. Sadlier per-
jel személyében koadjútor-apátot kapott. 

A Maria-Laach-i bencések jubileumi díszmunkájában (Bene-
diktinisches Klosterleben ín Deutschland St. Augustinusverlag, 
Berlin) s a Benedíktinische iMonatschrift 1929. 7. és 8. számá-
ban össze van állítva, micsoda veszteség érte a bencés és ciszter-
cita férfi és női monostorokat a német nyelvű országokban 1525 
és 1648 között. A bencések összes vesztesége 95 férfi és 75 női 
apátság és 42 perjelség, a cisztercitáké 50 férfi és 137 női apát-
ság és egy prépostság. Ha a wilhelmitákat és a celesztinusokat is 
hozzávesszük, akik szintén testvérrendjei a bencéseknek, akkor 
a veszteség 416 monostor, Angliát, Skóciát, Norvégiát, Dániát, 
Hollandiát, Franciaországot, Svájcot is hozzászámítva a veszte-
ség 1260 monostor, bencés 780, cisztercita 460, a mellékágakból 



20 monostor, Magyarországon 80 apátság. A vallási villongások 
ennyi középkori kultúrcentrumot tettek tönkre. 

1930-ban a tervbevett világkiállítással kapcsolatban liturgi-
kus kongresszus lesz Antwerpenben. A nemzetközi liturgikus 
kongresszus megszervezésével az ottani bencéseket bízták meg. 

Míhályfí Ákos Beszédei. I. Egyházi beszédek. II, Társadalmi beszédek. Bp. 
Szent István Társulat. 

Molnár Bertalan: Szent Benedek rendszabályai, Pannonhalma. 1929. 
Dr. Bánhegyi. Jób: A magyar irodalom története, II. Bp. Szent István Társ, 
Dr. Körösi Albin; A spanyol irodalom története. Bp. Szent István Társulat. 
Dr. Sígmond Elek: A mezőgazdasági növények termelési tényezői, Bp, Szent 

István Társulat. 
Kühár Flóris: A vallásbölcselet főkérdései. Bp, Szent István Társulat. 
Dr. Pitroíí Pál: Bevezetés az esztetikába. Bp. Szent István Társulat. 
Kiss Albin: Szent Ágoston De civitate Dei művének méltatása, Bp. Szent 

István Társulat. 
Dr. Kalmár Gusztáv: Európa földje és népei. Bp, Szent István Társulat, 
. . , Emlékkönyv Zichy Nándor gróf születésének századik évfordulójára. 

1829—1929. Bp. Szent István Társulat. 
Alexander Spesz: Summarium philosophiae christianae. Taurini. Marietti. 

12.50 1. 
Carolus R'chstätter S, J,: Beati Henrici Susonís Horologium Sapientiae. 

Taurini. Marietti, 10 1, 
A. M, Michelettí; Epitome Theologiae Pastoralis. 3 k. Taurini, Marietti 44 1. 
Henri Bremond: Mystik und Poesie, Herder. 1929. Freiburg in Br, 
Ilenri Bremond: Jahresbericht der Görresgesellschaft 1927—28. Kommis-

sionsverlag J. P. Bachem. Köln. 
Dr. Szántó Antal: XI, Pius pápa, Sopron. 1929. 
Takáts Sándor: A régi Magyarország jókedve. Atheneum. II. k, 
Dr. Mak (Gleíwitz): Die schlesischen Mundarten, K, Sczodrok in Colon-

nowska Oberschl, 
Heinrich Herrn: Dome im Feuer, G, Grote-sche Verlagsbuchhandlung in 

Berlin. 
B. Momme Nissen: Die Kunst Rembrandts. Verlag Josef Müller, München, 
Dr. Pius Parsch: Das Jahr des Heiles 1930. Klosterneuburger Liturgie-

Kalender. VIII, Jahrgang. Klosterneuburg, 1930, 
Max Mühl: Die antike Menschheitsidee in ihrer geschichtlichen Entwick-

lung. Dietrichsche Verlagsbuchhandlung in Leipzig. 
Thomas Molina: Das Leiden im Weltplan, Verlagsantalt Tyrolia. Inns-

bruck, Wien—München, 
Di, Andreas Eberharter: Der Dekalog, Münster i, W, Í930. Verlag der 

Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung. 
Dr. Ignaz Rohr; Die soziale Frage und das Neue Testament. Münster i. W. 

1930. Verlag der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung. Bolti á. 1.30 M. 



Dr, Hans Schrepier: Finnland, Herder, Freiburg im Br, 1929, 
Wilchelm Filchner: China, Asiens Hochsteppen, Ewiges Eis, Herder. Frei-

burg im Br. 1930, 
Heinrich Straubinger: Einführung in die Religionsphilosophie, Herder. Frei-

burg im Br. 1929. 
Heinrich Federer; Von Heiligen. Räubern und von der Gerechtigkeit. Her-

der, Freiburg im Br. 1929. 
Clara Siebert: Frau und Volk. Herder. Freiburg im Br. 1929. 
Peter Dörfler: Abenteuer des Peter Farde. Herder. Freiburg im Br. 1929. 
Dr, Gyárfás Elemér: A püspökválasztási jog. Cluj—Kolozsvár. 1929. 
Elisabeth v. Schmidt-Pauli: Die Geschichte der heiligen Elisabeth. Herder, 

1929. 
Erich Przywara S. J.: Das Geheimnis Kierkegaards. München. Verlag von R. 

Oldenbourg. 1929, 
Dr, Franz Sawicki: Lebensanschauungen alter und neuer Denker, III, Von 

der renaissance bis zur Aufklärung. Verlag Ferdinand Schöningh. Pa-
derborn. 

Hans Naumann: Die deutsche Dichtung der Gegenwart, Metzlersche Ver-
lagsbuchhandlung. Stuttgart. 1930, 

Joseph Görres: Rheinischer Merkur 2, Band. 1815—16. Im Gilde-Verlag, 
Köln. 1928. 

Koloszár István: Isten szőlőjének élete. (Katolikus liturgia.) Székesfehér-
vár, 1929. 

Alfons Maria Härtel: Triebfeuer des Lebens, Verlag Kösel—Pustet. Mün-
chen. 5 M. 

P Sebastiano Uccello: Elevazioni Eucaristiche. Torino, Marietti. 1929, 12 I. 
Emilio Campana: Maria nel dogma cattolico. Torino, Marietti, 1928. 30 1. 
P, A, M, Schembri: De sacramentis. Taurini. Marietti. 1929. 71 1, 
Fr. Gerardus M. Paris O. P.: Ad mentem S. Thomae Aquinatis Tractatus de 

Ecclesia Christi. Taurini, Marietti. 12 1. 
Johannes R. Loinaz S. J.: Praelectiones e theologia naturali, Taurini, Ma-

rietti. 1929. 25 1. 
J. Schuster Card. Archiep, mediol: Liber Sacramentorum. 9 k. Torino. 1929, 

—30, Marietti. 70 1. 
Fr. d, Thomas Regattieri O, P. T.: L'Evangile Eucharistique. Turin. Ma-

rietti. 1928.. 7 1. 
Fr, Guillelmus Sshlössinger O, P.: Meditationes de sanctis ordinibus. Tau-

rini. Marietti. 1929. 5 1. 
Petro X, Lercari S. J.: Mensis Eucharisticus, Taurini. Marietti. 1930. 2.50 1, 
, . . Via Crucis. Taurini, Marietti, 1928. 2 1. 
Dr. Fr. J. Dölger: Antike und Christentum. Kultur- und religionsgeschicht-

liche Studien. B. 1. 3 H, Münster im Westfalen, Aschendorffsche Ver-
lagsbuchhandlung, 1929. 1 füzet 5 m. 

Otto Karrer; Volksgebetbuch. Verlag Ars sacra Josef Müller. 
Richard Kleine: Erlösung. Verlag Josef Kösel und Friedrich Pustet. München. 
Volkstum und Volksbildung. Kath. Zschrift für die gesamte Erwachsenen-

bildung. Hg. E. Ritter, Pr. Grosche u. B. Marschall. I. Ig. 5 Heft. Ára 
1 évre 6 M. 



Csak az igazi jó hangszer a legolcsóbb. 

H Ö R L N Á N D O R 
B u d a p e s t , II., T o r ö k - u t c a 8. 

Országos 

Harmonium 6$ Pianino 
specialis cég. Szolid árak ! Fizetésked-
vezmény! Javaslat ingyen! Silány hang-
szereket, vagy szemre kífényezett ócská-
kat nem tartok. 

Te le ion: Aut. 516-52. Sürgönyeim: ..Harmonhörl". 

„A kék 
csillag-

hoz." 

Cs. és kir. udvari szál l í tók. fl szent Benedekrendi Főapátság szál l í tója. 

Haris, Zeilinger és Társa 
Cégtulajdonos : Kendef i Vince. 

N a g y raktár t t ar tunk vászon, sifon, ágynemű, asztal-
nemű, törülköző, takarók, paplan, harisynák, zsebkendők, 
reverenda-szövetek, férfi-, női és gyermekfehérnemüek és 

menyasszonyi kelengyékből. 
Alapíttatott : 

1S26. Budapest, ¥ . , Váci-utca 16. sz. Alapíttatott: 
1826. 

Sárváry ^ Készít: 

János 
épület- és műlaka tos 

B u d a p e s t , 
IX., Üllői-ut 3. szám. • 

Takaréktűzhelyek 
nagy választékban 

villákhoz rácskaput f 

sirrács, virágkosár 
és ablakvirágkosa-
rat méret és rajz 
szerint. 

Siilámpa, vaskereszt és 
k O S Z O r U kovácsolt vasból. 

Saját gyártmány, első 
kézből Magyar ipar. 



Magyarország aranykoszorus mestere 

Szlezák László 
harang- és ércöntőde, harang-
felszerelés és haranglábgyár 

Budapest, VI., Frangepán-utca 77. 
T e l e i o n s z á m : Aut. 913-53 . 

Az 1900. évi párisi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921 — 23. évi vas-
ipari kiállításokon aranyéremmel, az 1925 76. évi kézműtárlaton kormány-
diszoklevéllel, az 1927—28. évi budapesti, székesfehérvari, szentesi és 

szombathelyi kiállításon nagy aranyéremmel kitüntetve. 

Dr. Serédi Jusztinián bibornok, hercegprímás úr első harang-
szentelése a budapesti belvárosi ferenceseknél 1928. évben. 

Harangok súlyai: 
3100, 1700, 850 és 350 kilogramm. 



Hálózati készülékek építéséhez 

0 É A S T R A ^ ^ 
transformafort használjon* 

K é r j e d í j m e n t e s e n 20 hálózati 
kapcsolással ellátott ismertetőnket. 

„ m i r Villamossági és Radióiizem 
Budapest, VI., Dessewffy-utca 5 

A Pannonhalmi Szemle kiadóhivatalában 
k a p h a t ó k a k ö v e t k e z ő k i a d v á n y o k : 

A P a n n o n h a l m i S z e n t - B e n e d e k - R e n d Története . Szerkesztették: Erdélyi 
László dr. és Sörös Pongrác. 

I. A pannonhalmi főapátság története 1. (996—1243.) vászonköt. 25*— P 
II. „ „ „ „ 2.(1243—1404.) „ 23 '—P 

III „ „ 3.(1405-1535.) „ 24"— P 
IV. „ „ „ „ 4.(1535-1708.1 „ 2 5 ' - P 
V. „ „ „ „ 5 (1709—1802.) „ 25" - P 

VI. A) „ „ „ „ 6. (1802-től.) „ 23 — P 
VI. B) „ „ „ „ 6. (1802-től.) „ 30'— P 
VII. A zalavári apátság története ,, 23'50 P 

Vlil. A bakonybéli apátság története. I. (1023—1548.) 23 ' - P 
IX. „ „ „ „ II. (1548-tól.) „ 23 — P 
X. A tihanyi apátság története. 1.(1055—1701.) ,, 2 5 ' - P 

XI. „ „ „ „ II. (1701-től.) „ 25"- P 
XII. A) A dömölki apátság története „ 23' P 
Xlt. B) Az elenyészett bencés apátságok ,, 22.— I' 

Az egész mű ára vászonkötésben 340'— P, papirkötésben minden kötet 1 P-vel 
olcsóbb, az egész sorozat 326' - P. 

A pannonha lmi f ő a p á i s á g i Sőiskola é v k ö n y v e i 1910/11-től 1916 17-ig, 
Evfolyamonkint fűzve 5 P. 

Villányi Szaniszló: Néhány lap E s z t e r g o m város é s m e g y e múltjáról. 
1891. Fűzve 3'— P. 

Villányi Szaniszló: Győr vár é s város a XVI. é s XVII. s z á z a d b a n , 1882. 
Fűzve 2"— P. 



^ i i i i i i m i m i i i i n ï ï i i g i r n m m r n i i i M i ^ i 

Egész Dunántilon előnyösen ismert 

• • 

V I N C E ] 

\ KALAP X 

Férfikalapok : Győr, Arany János-u. 8. 
Női kalapok : Győr, Deák Ferenc-u. 6. 

F é r f i ' é s női d i v a t k a l a p o k b ó í 
nagy választék áll rendelkezésre. 

Szolid, szabott árak. 

Intézeti, cserkész- és kocsiskalapgyártás. 

Kitüntetve 1927-ben. 

Átalakítás, íestés és tisztítás. 
A S z e n t B e n e d e k r e n d i f ő a p á t s á g szállítója. 

Telefonszámok: 831. és 865. 
I I 1 H " " ' « " " I T T T T T T T T r t l I I I H l i n I I I I I 1 



Móricz Pál: Vass József nagyprépost-miniszter élete-munkája. Bp, 1929. 
Stádium. 25 P. 

D, Paulo Renaudín: Manuductio ad regulám S. Benedicti. Parisiis. Lethiel-
leux. 1929. 

Abtei Maria Laach: Benediktinisches Klosterleben in Deutschland, lm 
Sankt Augustinus Verlag. Berlin, 30 M. 

Friedrich Schnell: Wir gehören dem Herrn. 1929. Verlag Josef KÖsel und 
Friedrich Pustet. München. 2 M, 

Ruth Schaumann: Der blühende Stab. Verlag Josef Kösel und Friedrich 
Pustet. München. 7 M. 

Báró Wlasícs Tibor: Könnyek tengerén, 1930. Stephaneum nyomda ,rt. 2 P. 
Dr. Huszár Elemér: Házassági kis káté. Bp, Szent István Társulat 1929, 
Balásházy Péter: Felajánlás, Bp, Szent István Társulat, 1929, 
Biaskő Mária: Királyi sarj. Bp. Szent István Társulat. 1929, 
Dénes Gizella: Fehér torony. Bp. Szent István Társulat, 1929, 
H, Bordeaux: Behavazott lábnyomok. Bp, Szent István Társulat, 1929, 
Tarczaí György: Mikó solymár. Bp. Szent István Társulat. 1929. 
Dalgaírns, Newmann, Thurston S. J.: Harding Szent István élete. Bp, Szent 

István Társulat, 1929, 
Prónaí Lajos: A puszták börtönében. Bp, Szent István Társulat. 1929. 
. . . Egy szent végső szavai. Bp, Szent István Társulat, 1929, 
, . . Szent Imre kalendárium az Urnák 1930, esztendejére, Szent István 

Társulat, 1929. 
Erdősi Károly: Napsütéses Indiában. IV. kiad. Szent István Társulat 1929-
Dr, Kalmár Gusztáv: Ismeretlen népek, névtelen földek. Bp. Szent István 

Társulat. 1929. 
Dr, Varga Lajos: Vizsgálatok az erdei mácsonya vizgyüjtőinek biocönosi-

sáról, Sopron, 1928. 
Benkovíts, Bessenyei, Kiss: A m, k, bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola 

botanikus kertje, Sopron. 1929. 
Dr. Stocker Ottó: Vizsgálatok különböző termőhelyen nőtt növények vízhiá-

nyának nagyságáról. Sopron, 1929, 
Magyar Pál: Gyökérvizsgálatok csemetekerti és szíkestalajban. Sopron, 1929, 
Fehér Dániel, Varga Lajos: Vizsgálatok az erdőtalaj protozoafaunájáról. 

Budapest. 1929. 
Fehér Dániel: Vizsgálatok az erdőtalaj biológiai tevékenységének időszaki 

változásairól. Bp. 1929. 
Fehér Dániel: Vizsgálatok az erdőtalaj N. anyagcseréjéről. Bp, 1929, 
Fehér Dániel, vitéz Bokor Rezső; Vizsgálatok eredménye az alföldi homokos 

erdőtalajok biológiai tevékenységéről. Bp. 1929, 
A budapestvídéki tankerület igazgatóinak értekezlete Miskolcon, 1929. máj 

20—21. Miskolc. 
Dr, Jámbor György: Glossarium, Bp. Szent István Társulat. 1929. 
Mindszenty emléke. Eger. 1929. 
Paul Siebertz: Wunder im Weltall, München. Kösel—Pustet, 
Vitéz Málnás! Ödön dr.: Erdődi gróf Pálffy János nádor. Eger. 1929. 
Dr, György Lajos: Andrád Sámuel elmés és mulatságos anekdotái. Kolozs-

Tár, 1929, Folyt, a 123. lapon. 



STIMMEN AUS PANNONHALMA. 
FÜNFTER JAHRGANG. No. 1. 15. Febr. 1930. 
Chefredakteur P. Dr. V. Strommer. Redakteur P. Dr. Ernst 
Mihályi. Kath. Viertel jähr schrift für Geistesleben und Kultur. 
Herausgegeben von der Benediktiner-Erzabtei Pannonhalma. 
Erscheint vierteljährlich. Redaktion und Verlag: Pannonhalma, 

Győr vm., Ungarn. Abonn. jährlicht 6 P. 

INHALT. 
Stadien. P. Chrysostomus Kelemen : Unser Orden an der Schwelle sienes XV. 

Jahrhunderts. — P. Dr. Xaver Szunyogh : Die Liturgie und der "benedik-
tinische Geist. — P. Dr. Egid Schermann : Die Bücherzensur der protestan-
tischer Kirche. — P. Dr. Geiza Kurzweil : Die literarische Grundlegung 
unseres nationalen Klassizismus. 

Umschau. Ein Brief aus Rom, von P. F. Kühár. — Katholische Weltausschauung-
moderne deutsche Literatur, von P. G. Kurzweil. — Pannonhalma in der 
Ungarischen Kunst (Magyar Művészet), von P. E. Mihályi. 

Besprechungen. Religionsphilosophie. — Religionswissenschaft. — Philosophie. — 
Seelenleben, — Seelsorge. — Literaturgeschichte. — Geschichte. - Deutsche 
Philologie. — Schöne Literatur, — Geographie. — Erziehung. — Ver-
schidenes. 

Benedictina. Veränderung in der Redaktion. — Ordensnachrichten. — Marianische 
Kongregationen, von P. K. Linzer. 

REVUE DE PANNONHALMA. 
No. 1. le 15 FEBR. 1930. 5-éme ANNÉE 
Organe catholique d'intérêt général publié par l 'Archiabbaye 

bénédictine de Pannonhalma. 
Directeur: D. Dr. V. Strommer, secrétaire de rédaction: D. Dr. 
Ernő Mihályi. Paraît le 15. février, mai, août, novembre de 
chaque année. Rédaction et administration: Pannonhalma, Győr 

vm., Hongrie Abonn. 6 p. par an. 

SOMMAIRE. 
Études. Révérendissime Dom Krizosztom Kelemen coadjuteur, — Au seuil du 

quinzième siècle de 1' Ordre de St. Benoît. — Dom Xav. Ferenc Szunyogh : 
La liturgie et l'esprit bénédictin. Dom Egyed Schermann : La censure 
des Églises protestantes. — Dom Géza Kurzweil : Les principes de notre 
classicisme national. 

Revues des faits et d e s idées. Dom Flórián Kühár : Lettre de Rome. — Dom 
Géza Kurzweil : La conception catholique du monde dans la littérature 
contemporaine allemande. — Dom Ernő Mihályi : Un article sur Pannon-
halma dans la revue Magyar Művészet. (Art Hongrois.) 

Livres. Religion et Piété. — Philosophie. — Histoire. — Philologie. — Belles 
Lettres. — Géographie. — Pédagogie. 

Benedictina. Changement dans la rédaction. Nouvelles de l'Ordre. La vie dans 
les associations de la Sainte Vierge (congrégations). 

Nyomatott a Győri Hírlap nyomda gyorssajtóján. Győr, Czncior-u. 15. (Művezető Ligeti I.) 9980 



1930. V. ÉV. 2. SZ. 

PANNONHALMI 
SZEMLE 

ÉVNEGYEDES FOLYÓIRAT A MAGYAR KATOLIKUS KULTURA 
ÉS A BENCÉS SZELLEM SZOLGALATARA. 

FŐSZERKESZTŐ: Dr. STROMMER V1KTOR1N, 

TARTALOM. 
Tanulmányok. 

KELEMEN KRIZOSZTOM: A mi tanítványunk. 
SZOLOMÁJER TASZILÓ: Szent Imre a történelem világánál. 
DR. KÜHÁR FLÓRIS: Szent Imre herceg, a magyar nemzet zsenge 

áldozata. 
DR. MAGASI ARTÚR: Szent Imre alakja a magyar költészetben. 
DR. ZOLTÁN VEREMUND: Szent Imre herceg bajorországi vonatko-

zásai. 
DR. KÁLOVICS ADORJÁN: Árpádházi Szent Iván legendás élete. 

Figyelő . 
DR. MAGASI ARTÚR: A legújabb Szent Imre-irodalom. 
DR. KÜHÁR FLÓRIS: Római levél. 
DR, RADÓ POLIKÁRP: Katolikus ifjúsági mozgalmak. I. Gyermek-

mentés a vörös Ausztriában. 
DR. SCHERMANN EGYED: Németországi kat. magániskolák és ne-

velőintézetek, 
DR, SZALAY JEROMOS: Háromszázéves évforduló Szent Benedek 

rendjében, 
DR, MIHÁLYI ERNŐ: Roswitha. 

Kënyvek. 
Vallástudomány. — Szentírástudomány. — Lelkiélet. — Lelkipásztor-
kodástan, — Szépirodalom. — Irodalom. — Irodalomtörténet. — Né-
met irodalomtörténet. — Művészet. — Történelem. — Egyháztörté-
nelem. — Életrajz. — Philologia. — Földrajz. — Szociologia. — Ne-
velés, — Ifjúsági irodalom, — Vegyesek. 

Benedíc i ina. 
DR. SÁRKÖZ Y PÁL: A bencés középiskolák működése az 1929—30. 

iskolai év első felében. 
Rendi hírek. — Halottaink. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. MIHÁLYI ERNŐ. 
KIADJA A PANNONHALMI SZENT BENEDEK-REND. 

PANNONHALMA. 
1930. 



A PANNONHALMI SZEMLE 
a pannonhalmi Szent Benedek-Rend kiadásában évnegyedenkínt jelenik 
meg hatíves számokban. Főszerkesztő: Dr. Strommer Viktorin. A szerkesztő 
bizottság tagjai: Dr. Sárközy Pál, Dr. Mázy Engelbert, Dr. Kocsis Lénárd, 
Dr. Klemm Antal, Dr. Janota Cirill, Dr. Kühár Flóris) Dr. Holenda Barna-
bás, Dr. Szalay Jeromos, Dr. Bánhegyi Jób, Dr. Radó Polikárp. Felelős 
szerkesztő : Dr Mihályi Ernő. Felelős kiadó : Szelecz Arnold. 

Előfizetési á ra évenkint 6 pengő, mely egy összegben fizetendő. Egyes 
szám ára 2 pengő. A folyóirat szellemi részét érintő küldemények a szer-
kesztőséghez, anyagi részére vonatkozó küldemények pedig a kiadóhivatal-
hoz irányítandók. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pannonhalma, Győrmegye. 

A Pannonhalmi Szemlében megjelenő közleményekre vonatkozó min-
den jogot fenntart a szerkesztőség. Folyóiratok, lapok csak a Pannonhalmi 
Szemlére való kifejezett hivatkozással vehetnek át egészben vagy részben 
egyes közleményeket. 

Az I. és a III . évfolyam 3 P-ért kapható kiadóhivatalunkban. A II. 
évfolyamból már csak néhány tel jes példány áll a kiadóhivatal rendelke-
zésére, A teljes II. évfolyam 10 P-ért , a 2., 3., 4. sz, együtt 3 P-ért kap-
ható kiadóhivatalunkban, A Sz, Benedek Emlékkönyv külön rendelve 5 P; 
az egész IV. évfolyam, melyhez az Emlékkönyv is hozzátartozik, összesen 
csak 6 P, 

A folyóirat cheque-számlája a Győri Első Takarékpénztárnál 4474 P, Sz. 
Telefon: Győrszentmárton 5. 

• 

SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT K Ö N Y V E K : 

Dr, Tippmann R.: Lasset uns Hinaufziehen nach Jerusalem und Ostern hal-
ten. Herder. 1930. 1.60 M. 

Der neue Jahresber icht des Verlages Herder in Freiburg im Breisgau. 
Csekey István: Északi írások. Bp. 1928. 10,— P. 
Dr, Gerlich Fritz: Die Stigmatisierte von Konnersreuth, 2 B, Kösel—Pustet. 

München, 1929, 19 M. 
Finta Sándor: Szívünk miséje. Bp, 1929. 2. kiadás, 
Z&inka Ferenc: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XIII, évf, Bp, 
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P A N N O N H A L M I SZEMLE 
1930. MÁJUS 15. V. ÉVF. 2. SZ. 

Tanulmányok. 
A MI TANÍTVÁNYUNK. 

A mi tanítványunk volt fiával együtt az édesatya! 
Az ú j magyar glóbuson minden forrott, minden izzott és 

lángolt. Az i f jú fejedelem feszülő k a r j a bizonytalanul ingadozott 
a kormánykeréken. Ekkor szembejött vele szent Benedek, aki a 
népvándorlás apokalyptikus zűrzavarában szilárd rendet terem-
tett s e renden, mint sziklabázison, megkezdte a dicsőséges 
keresztény középkor fölépítését. Szent István töprengés nélkül 
Benedeknek, az utolsó nagy rómainak nyomába lép s a Krisztus 
szellemében alkotó örök tevékenységnek lesz fejedelmi apostola, 
a magyarországi actio catholica-nak született patrónusa. 

Árpád a futó szállásokról ú j hazába: István Ázsia pogány-
ságából ú j világba, a keresztény Európába, a halál árnyékából 
egy dicsőséges évezredbe vezette népét! 

Az atya a küzdelmes élet ideális harcosa. És a fiú? A fiú, 
a legendák szépséges és szent királyfia pedig a Krisztusban 
tökéletes élet kialakításának győzödelmes, örökké i f jú minta-
képe. Cseng a kupa, hevít az ital, gyújt a dal, vadul száguld a 
vér, kéj t ád a bűn és az ú j haza nyers magyar if júsága éli a 
maga ázsiai, vad ösztön-életét: Imre p e d i g . . . Imre pedig egy 
szent életű család puha, meleg tűzhelyénél növekedik vala böl-
cseségben és kedvességben Istennél és embernél. És íme, midőn 
benne is föltámad a tavasz hulláma, benne is megindul a minden 
i f jak legkeményebb küzdelme: szembejő vele az önfegyelmezés-
nek, az életszentségnek nagy mestere, a nagy Szent Benedeknek 
szent tanítványa, Gellért, a velencei Szent György monostor 
apá t ja . És míg annyi i f jú társa önnön vérét bűnben pocsékolja, 
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és míg a pogány örömökbe vércsevijjogással bele-belekurjant a 
vérszomjas „huj, huj!" : Imre, az ifjú, a szép királyi herceg, a 
körötte imbolygó, csábító kísértések szédítő ostromában nyugod-
tan, csendesen, a héroszok biztos önuralmával föllép az oltárra 
— szentnek, fölszáll a magyar égboltra — hivogató, védelmező, 
ragyogó csillagnak, a fertőzetlen harcok diadalmas harcosának! 

A legszebb győzelem, melyet önmagunkon aratunk: hirdeti 
szent Imre évszázadokon át egy, szilaj mulatságokban, harci 
kalandokban vérét tékozló nemzet fiainak. Hirdeti, mutatván az 
utat, a tisztaság útját, egyesnek és nemzetnek — az örökké-
valóság felé! 

Ezen az úton, a fegyelmezett, szép élet útján, járt Szent 
László, a Bélák, Nagy Lajos, Hunyadi János és a többi hős be-
láthatatlan légiója, kiknek domború mellén megtört a vad kelet-
nek minden támadása; kiknek haló élete árán zavartalanul fejlő-
dött a művelt Nyugatnak keresztény kulturája. 

S kiknek országa ma a művelt Nyugat ,,szíves hálájából" 
— csak azért, mert kötelességet teljesített s mert hősiesen telje-
sítette — földarabolva, összetörve, kiszipolyozva a földön hever. 
A művelt Nyugat azonban ma — kissé elmaradva a szellemtörténet 
iránymutatásától — a gyakorlati materiálizmus elvét vallja. 
S nem veszi észre, hogy a vad Kelet csak ennek a sivár elvnek 
végső következményeit vonja le. Nem veszi észre, hogy a modern 
kultúrának Isten, lélek nélkül rakott Bábel-tornya repedezik, 
omladozik, eltemetéssel fenyeget. 

De te, édes magyar ifjúságunk, mely egy tekintélyes részed-
ben a mi tanítványunk vagy, lásd meg, hogy a magyar róna, a 
Kárpátok völgykatlana körül, ma egy szörnyű szellemi népván-
dorlás boszorkány-üstje sistereg! Lásd meg, hogy a magad, hogy 
a nemzeted életét csak a Szent Imrék tiszta, nyugodt tekinteté-
vel, csak a Szent Istvánok biztos, vaskezével vívhatod ki és véd-
heted meg! És ti mindannyian, kiknek tehetségük és hatalmuk 
van hozzá, siessetek segítségére a legkeményebb küzdelmét vívó, 
de egyben az eljövendő harcok erőpróbáját álló magyar ifjúság-
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nak! Ki a falusi ifjúsággal a korcsma egyedül boldogító anti-
paradicsomából! Magasabb színt a vidéki városok szürke, el-
hanyagolt ifjúsági életébe! Erőt a világvárosok enervált, korán 
agyonhajszolt ifjúságának! És álljatok szóba az ifjúság apostoli 
lelkipásztoraival! S akiket ők az Élet Kapujában, mint a nyomor-
tól, bűntől megbotlottakat fölemelnek, a kísértésbe nem enged-
nek: nyújtsátok ti azoknak a ,,panis quotidianus"-t, a minden-
napi áldott kenyeret! 

Te pedig magyar egünknek biztató sugárú, gyönyörű csil-
laga, szűz Szent Imre herceg, borítsd ezt a szomorú nemzetet, 
összetört országot égi fényeddel a föltámadásnak bíborló, haj-
nali sugárözönébe! Tudja, lássa meg a bűnös világ, hogy akinek 
erkölcsi ereje van, aki keresztjét Krisztussal hordozza: annak 
a számára van föltámadás! 

Pannonhalma, 1930. húsvétján. 

Kelemen Krizosztom 
O. S. B. koadjutor. 

Minden más dologból, a tudásból is megárt az, amire nincs szükségünk. 
Tolsztoj. 

* 



SZENT IMRE A TÖRTÉNELEM VILÁGÁNÁL. 
Eddig ismert forrásaink korántsem tartalmaznak annyi ada-

tot Sz, Imre hercegről, hogy pontos és kimerítő életrajzot adhat-
nánk róla. Legendája1) is inkább csak erényeinek, szent életének 
jellemrajzát közli. A történetíró ugyanis mindig a saját korának 
ír, ennek ízlését és érdeklődését t a r t j a szem előtt, s így a legenda 
írója is2) — talán idősebb papi ember — arra fordította legfőbb 
gondját, hogy a szentéletü herceg keresztény erényeit, szüzessé-
gét, önsanyargatásait, valamint a csodákat, amelyekkel Isten már 
életében és halála után megdicsőítette, tá r ja olvasói elé. 

Ezek a dolgok voltak az érdeklődés legfőbb tárgyai abban 
a korban — a XII. század második-harmadik évtizedében — 
melyben az életrajzíró a Sz. Imréről szóló legendát írásba fog-
lalta.3) Ez a kor, Sz. László vagy Kálmán király kora, Magyar-
országon is a keresztény középkor virágzásának az ideje, amely-
nek legfőbb érdeklődése a lelkiek, a természetfelettiek felé 
irányult. Ez a nemzedék Sz. Imre hercegben először is Isten 
kedves szentjét látta, aki nem tünt ki hadban és politikában, ha-
nem Istent szolgálta kegyes életében imájával és szüzességével. 
Az i f jú herceg a lakja férfiasabbnak mutatkozik ugyan a legenda 
imádkozó és kegyes szentjénél, de különösen hadi vagy politikai 
szerepléshez már koránál fogva sem lehetett se alkalma, se 
tehetsége. Viszont a szentéletre való hajlama teljes érvényesülést 
találhatott abban az időben, mely a középkori szupernaturális 
életeszmény kivírágzásának kezdetét jelentette. 

Ekkorra letűnt már a IX. század első évtizedeitől körülbelül 
a tizedik század derekáig tartó szomorú korszak a maga sötét 
barbárságával, olasz családoktól választott pápáival, hűbéres fő-
papjaival, fegyelmezetlen kolostoraival, s Sz. Benedek fiai — ez-
úttal a burgundiai Cluny kolostorából — immár másodízben 
igázzák le Európát Krisztus és az evangélium igájával. Mert 
nemcsak a szerzetesség, hanem az egész európai kereszténység 
megújhodott Clunyban, melyet II. Paschalis pápa oly tűzforrás-
nak nevezett, melyből az egész világra világosság árad. Ebbe a 
tűzforrásba és fényárba került bele Sz. István király is, úgyhogy 
az ő térítő munkásságát nem annyira politikai belátás, mint 
inkább Krisztus apostolának őszinte hítterjesztő buzgósága sugal-
mazta. Sz. István király maga is szent életet élt feleségével, 
Gizellával együtt, s fiához írt Intelmeiben a ,,szent vallás'" 

J) Megjelent Schwandtner Scriptores-eiben, Endlicher Monumenta-iban 
és M. Florianus (Mátyás Flórián) Fontes I. kötetében. Mi ez utóbbit hasz-
náltuk, a magyar idézeteket pedig Vargha Dámján fordításából közöljük; ez 
megjelent a Nemzeti Újság 1930. évi Tíz esztendő c, ajándékkönyvében. 

2) Vargha D. i. m. 148. 1. 
3) Marczali: A magyar történelem kútfői az Árpádok korában, 24. 1. 



gyakorlását nevezi a királyi korona legszebb dicsőségének. Ily 
nevelés és példa hatása alatt fejlődött ki Imre herceg jelleme, 
ez a szellem uralkodott az egész királyi udvarban, úgyhogy a 
legenda hiányos maradt ugyan életrajzi adatokban, de általános-
ságban hű képét ad ja a szentéletű ifjúnak, királyi családjának, 
s egyúttal a tavaszi virágzásba boruló középkori szellemet is 
szemléletesen érzékelteti a késő utókorral. 

Sz. István királynak és Gizellának több gyermeke született, 
de ezek már ártatlan gyermekkorukban meghaltak.4) A királyi 
gyermekek számát, születésük helyét és idejét nem ismerjük. 
Temesvári Pelbárt Sz. Istvánról szóló beszédében5) egyik fiát 
Ottónak nevezi. Ha adata egyáltalán megfelel az igazságnak, 
akkor ez az Ottó III. Ottó császár után kapta a nevét, aki Sz. 
István és Gizella házasságát közvetítette; eszerint a gyermeknek 
még III. Ottó életében, az 1002. év februárja előtt kellett szület-
nie; s legidősebb gyermeke lehetett a királyi párnak, mely 996-
ban kötötte meg a házasságot.7) Anonymus ugyan egy Dobuka 
nevű fiúról is tesz említést,8) de adata már csak azért sem látszik 
hitelesnek, mivel Anonymus szerint Dobuka megnősült, holott 
a Sz. István-legendából kétségtelenül tudjuk, hogy a királyi gyer-
mekek nagyon rövidéletűek voltak. 

A gyermekei halálát sirató atya annál nagyobb vigasztalást 
talált „Imrében, a szent jellemű ifjúban, akit mint egyetlenjét, 
édes érzelemmel szeretett".") Hogy Sz. Imre mikor és hol szüle-
tett, közvetlen forrásaink nem beszélnek róla, s emez élet-
rajzi adatait máshonnan kell megállapítanunk. Mint később 
látni fogjuk, Sz. Imre 1031-ben halt meg, s mivel leg-
régibb breviáriumaink egyértelműleg vallják, hogy 24 éves 
korában érte utói a halál,10) ebből következik, hogy szüle-
tése évét 1007-re kell tennünk. Egyértelműleg vallják tör-
ténetíróink azt is, hogy Szentünk Székesfehérváron született, 
de kétségtelen bizonyossággal ezt se tudjuk. Az azonban kétség-
telen, hogy már a legrégibb hagyományok is Székesfehérvár mel-
lett szólnak, és eddig nem volt történetíró, aki máshová tette 
volna születése helyét. Az orosz származású Eufrozina, III. Béla 
királyunk anyja, kápolnává alakította a királyi vár ama helyisé-
gét, amelyet már az ő idejében is Sz. Imre születése helyének 
tartottak, s e kápolna 1601-ig állt fönn, amikor is a királyi csapa-
tok elől menekülő török katonaság lőporral felrobbantotta és 

") Hartvik; Vita S. Stephani regis,. 20. f. 
5) M. Florianus: Fontes I. 85. 1. 
B) Katona; História crit. regum Hung. I. 34. f. 
7) Karácsonyi: Sz. István élete, 9. és 118. 11. 
*) Gesta 11. f. 
8) Hartvik i. m. 20. f. 
WJ Katona í. h. 



rombadöntötte az egész királyi várat,11) Katona Ursinus Veliusra 
is hivatkozik, aki szerint I. Ferdinánd királyt székesfehérvári 
koronázása alkalmával (1527) az éjjeli órákban elvezették abba 
a kápolnába (aedicula divi Emerici), ahol a hagyomány szerint 
Sz. Imre született, s amelyet, miután a szentek sorába iktatták, 
az Ő nevének szenteltek.1") Mint látnivaló, a hagyomány kezdet-
től fogva és állandóan Székesfehérvárt tartotta a királyi herceg 
szülővárosának, és semmi okunk sincs ez adat valódiságában 
kételkednünk. 

Az újszülött gyermek a keresztségben Imre nevet nyert. 
Már a X. századtól kezdve szokásba jött Nyugaton, főleg Német-
országban, hogy a gyermeket atyjáról, nagyatyjáról vagy egy 
kedves rokon nevéről nevezték el, s így kapta az újszülött her-
ceg is a Henrik, Heímrih nevet, melyet anyai nagybátyja, a halála 
után szentté avatott II. Henrik német-római császár viselt. E név 
a latinban Haínricus-Henricus-Emericus változatokban lett hasz-
nálatossá, a királyi udvar és a német vendégnép Emrich-nek 
ejtette, s a magyar ajkon ebből alakult ki az Emreh, majd később 
az Imreh-Imre.13) 

Gondolható, hogy Sz. István milyen gonddal iparkodott 
nevelni gyermekét, akiben utódját látta. Mindennapi imádsággal 
ajánlotta (Krisztus) és az Ő örökké Szűz Anyja oltalmába,14) 
s hogy a szent király egész nevelése elsősorban valláserkölcsi és 
jellemnevelés volt, nem is kell hangsúlyoznunk. A gyermek min-
den irányban fogékony szívvel fogta fel a tyja és anyja oktatásait, 
de különös érzékkel viseltetett a szűztisztaság erénye iránt. 
Annyira érzékeny volt ebben a tekintetben, hogy mások lelki-
világa is feltárult előtte. Midőn körülbelül 8 éves volt,") atyjá-
val együtt Szent Márton egyházába ment Pannonhalmára. Ezt az 
egyházat Sz. István ,.alapította Pannónia szent halmán és kiváló 
szerzetes-gyülekezettel ékesítette fel. A király, ismerve fia ki-
tűnő érdemességét, a fogadtatás tisztességét, mely őt illette volna 
meg, fiának engedte át. Mikor ugyanis a nevezett szerzetesek 
körmenetben jöttek a király üdvözlésére, ez tiszteletből fiát 
bocsájtotta előre üdvözlésük fogadására. A kis Imre pedig, be-
telve a Szentlélekkel, mintegy isteni kegyelem megnyilatkozásá-
ból, mindannyioknak érdemeit ismerte, s ezek szerint több-keve-
sebb csókot adott nekik. Egyeseket csak egyszer, másokat három-
szor, ismét másokat ötszför, utoljára pedig egyet hétszer csókolt 
meg. Sz. István király a többiek előtt némán szemlélte a dolgot. 
Mikor azonban a misének vége lett, kíváncsian tudakolá fiától, 

") Marosi Arnold: Élet, 1930. évf. 109. I, 
12) Katona i. h. 
ls) Schwartz Elemér a fent említett Tíz esztendő c. kiadványban 100— 

103, 11. 
14) Hartvik í. m. 20. f. 
15) Bollandus Y.—Surius: Acta Sanctorum Ungariae, ELOV, 5-néL 



miért adott az egyiknek több, a másiknak kevesebb csókot. 
Sz, Imre herceg erre mindegyiknek érdemeit elszámlálta a ty ja 
előtt. Például, hogy ez vagy az ennyi ideig élt a szent önmeg-
tartóztatás erényében, Ebből a szempontból csókolta ő meg az 
egyiket többször, a másikat kevesebbszer. Akit hétszer csókolt 
meg, egész életében szűz maradt."1") Ez a szerzetes, mint a 
legenda következő fejezetéből kitűnik, Mór, a későbbi pécsi 
püspök volt. 

Az uralkodás gondjai azonban lehetetlenné tették Sz. István 
számára, hogy egymaga vállalja a teljes nevelés munkáját, s 
,,hogy a nehéz kormány terhének viselésére igazhitű férfiak taní-
tása által minél alkalmatosabb legyen, azok tanításait vele napon-
ként figyelmesen hallgattatá".17) Midőn pedig az ifjú herceg 
körülbelül 8. évében járt, nevelő mestert keresett számára, és 
meg is találta azt Sz. Gellért személyében. 

Az előkelő családból származó Gellért a velencei Szent 
György bencés kolostor apát ja volt, aki lemondván apáti méltó-
ságáról, 1015-ben a Szentföldre indult, hogy ott a tőle alapítandó 
új kolostorban Sz. Jeromos tanulmányozásába merülve a meg-
szentelt földön fejezze be életét. Tengeri vihar egy dalmáciai 
bencés kolostorba sodorta. Itt Razina apát arra akarta rávenni, 
hogy Magyarországra jöjjön s vegyen részt a térítő munkában, 
de csak arra sikerült Gellértet rávennie, hogy Magyarországon 
át folytassa útját a Szentföldre. így jutott a szentéletű szerzetes 
Pécsre, amelynek ekkor Mór volt a püspöke (de nem ugyanaz 
a Mór, aki a Sz. Imre-legendában szerepel, s aki csak 1036-ban 
lett pécsi püspökké). Mór püspök és Anasztáz pécsváradi apát 
ugyanarra biztatták Gellértet, mint Razina, s hogy céljukat el-
érjék, a Nagyboldogasszony-napján tartott székesfehérvári tÖr-
vénylátó napon bemutatták a királynak. Gellért annyira meg 
nyerte Sz. István tetszését, hogy Magyarországon marasztalta, 
kinevezte a még meg sem szervezett marosvári egyházmegye 
püspökévé, s mindjárt meghívta udvarába Imre herceg nevelőjé-
nek, A szent király talán III. Ottó német-római császár példá-
jára gondolt, aki korának legtudósabb férfíától, Gerbert püspök-
től, a későbbi II. Szilveszter pápától nyerte oktatását, s örömét 
találta benne, hogy a nagytudományú és szentéletű Gellértben ő 
is megtalálta a maga Gerbertjét. Sz, Imre herceget ez időtől 
kezdve Gellért oktatta a tudományokban, és ő volt vezetője a 
lelki életben. A szent apa azonban azontúl is felügyelt a gyermek 
nevelésére, s hogy tanúja legyen Gellért munkájának, mindjárt 
a palotája mellett lévő házban rendelt számára lakást. 

Mire tanította Gellért a magyar korona leendő örökösét? 
Az oktatás fő tárgya mindenesetre a hitoktatás volt, aminthogy 
nevelői munkássága is elsősorban a vallásos-erkölcsös jellem ki-

Ib) Legenda 3, f. 
17 ) Hartvik i. h. 



alakítására és megszilárdítására irányult. De ezenkívül elsajátít-
tatta Gellért i f jú tanítványával az akkori tudományos alap-
ismereteket, a trívium (grammatika, dialektika, retorika) és a 
quadrivium (muzsika, aritmetika, geométria, asztronomia) tár-
gyait, mindenekelőtt pedig a latin nyelvet, a szónoklattant, a 
keresztény bölcselet elemeit és a zenét.18) 

így vezette Sz. Gellért éveken át jámbor tanítványát a 
keresztény életelvek és a tudományok útján, de Sz. István király 
maga is állandóan oktatta fiát mind szavával, mind példájával, 
sőt „atyai szeretetének hevétől ösztönöztetve, maga is szerkesz-
tett számára könyvecskét az erkölcsi élet berendezéséről. Ebben 
a könyvecskében őszinte és nyájas lelki intelmekkel szólt hozzá 
és kioktatta őt, hogyan kell megtartania először is a kato-
likus hitet, megerősíteni az egyházrendet, tiszteletet adni a fő-
papi méltóságnak, megbecsülni az országnagyokat és a katoná-
kat, kiszolgáltatni az igazságot, mínden cselekedetében gyako-
rolni a béketűrést, kegyesen fogadni és jóindulatúan felkarolni 
a jövevényeket, tanács nélkül semmit sem cselekedni, az (ősök) 
példá(já)t követni, az imádság kötelességét gyakorolni, a kegyes-
séget, az irgalmat egyéb erényekkel együtt birtokolni",1<J) Hogy 
ki írta igazában az erkölcsi Intelmeket, véglegesen még nincs el-
döntve, Valószínűleg maga Sz. István írta, de hogy Sz. Gellért-
nek legalább is rész volt benne, alig vonható kétségbe. 

Sz. Gellért mintegy 7—8 évig maradt a királyi udvarban. 
Midőn tanítványa már 15—16 éves lett, s úgy látszott, hogy a 
saját erejéből is képes immár a lelki életben előrehaladni, és 
annyira meg van erősödve a jóban, hogy vezetőre nincs többé 
szüksége, nevelője visszavonult Bakonybélbe, hogy lelki magány-
ban készüljön arra a nagy feladatra, amely ezután várt reá 
(1023). 

Az ifjúvá serdült gyermek beváltotta atyjának és mesteré 
nek hozzáfűzött reményeit. E kor a keresztény vezeklés és az 
életszentségre való törekvés korszaka volt, III, Ottó német-
római császár heteken át vezekelt egy-egy kolostorban, s egész 
életét a kemény töredelem és a buzgó áhítat jellemezte, Sz. Ist-
ván király és Gizella királyné is szent életet éltek, úgyanígy a 
királyi herceg nevelője is, Sz. Gellért. Sz. Imre se maradhatott 
el tőlük, s úgy élte le fiatal életét, mint valamely buzgó szerze-
tes. Temesvári Pelbárt azt olvasta és mondta róla,"") hogy ön-
magához szigorú, másokhoz kegyes volt; a királyi asztal bősége 
közepette gyakran beérte egy darab kenyérrel; a puha ágyat 
megvetette, s kívül királyi öltönyt viselt ugyan, de ez alatt 
vezeklő övvel kínozta testét; amíg mások nyugodtak, ő imádság-
ban és zsoltározásban virrasztott Krisztussal. Legendája is ki-

1S) L. Karácsonyi: Sz. Gellért csanádi püspök élete és művei, 16—79, 11. 
1!t) Hartvik i. h, 

Sermo de S. Emerico, Fontes I. 139, 1, 



emeli imádságos buzgalmát, s azt í r ja róla,23) hogy „beérte a 
legcsekélyebb alvással; mikor már mindenki aludni tért, király-
fihoz illően — két szál gyertya világánál — minden éjjel fenn-
maradt még, miközben Istennek zsoltárokat zengett. Minden-
egyes zsoltár végén töredelmes szívvel esedezett Istenhez bocsá-
natért. Édesatyja, midőn erre rájött, a (fából készült) fal hasa-
dékán keresztül gyakran megfigyelte óvatosan és nagy titokban, 
mert övéivel közölni nem akarta". 

A királyi herceg legszebb ékessége azonban a szűztísztaság 
maradt, mely gyermekkora óta díszítette. Oly nagy fokára emel-
kedett e ritka és nagy önfegyelmezést kívánó erénynek, hogy 
tekintet nélkül jövendő hivatására, örök szüzességi fogadalmat 
tett Istennek. ,,Egy éjjelen egyetlen szolga kíséretében titkon 
Sz. Györgynek ősi egyházába ment imádkozni. Eme templomot 
Krisztus Urunk e legkedvesebb vértanújának tiszteletére emel-
ték Veszprémben. Imádságba merülve azon töprengett, vájjon 
mit ajánljon fel Istennek, hogy ez kegyesen fogadja. Egyszerre 
csak vakító fényű világosság tölti be a templomot, s a magasból 
ez égi szózat hallatszik: Gyönyörű a szüzesség! Légy szűz test-
ben és lélekben! Ezt ajánld fel s ezen elhatározásodban légy 
állhatatos! Sz. Imre azonban nem bízva magában, a kegyelemhez, 
e hathatós lelki orvossághoz folyamodik és így szól: Én Uram 
s én Istenem, ki mindent látsz és megsegítesz bennünket emberi 
gyarlóságunkban, kitől rettegnek a föld fejedelmei, ki a királyo-
kat is halállal sújtod, valósítsd meg bennem tetszésedet. És még 
ebben az órában megerősítették az isteni vigasztalás igéi. A tit-
kot pedig magába zárta, s a szolgának is megparancsolta, ki az 
isteni szózat alkalmával s máskor is — rendesen egyedül — vele 
volt; hogy erről haláláig senkinek ne szóljon,""") 

Sz, Imrének az elhatározása messzeható következmények-
kel járt az ország sorsának további alakulására. Sz. István 
király ugyanis apai és királyi gondoskodásával feleséget kere-
sett leendő utódjának, s Imre herceg engedelmesen alávetve 
magát az apai akaratnak, „nemes, sőt királyi vérből származó 
szüzet jegyzett el magának és vőn feleségül".28) Hogy ki volt e 
királyleány, se a legenda, sem más közeli forrás nem nevezi meg, 
s ez a kérdés is azon életrajzi adatok közé tartozik, amelyekre 
nézve csak feltevések vannak. 

Boldog Margit magyar életrajza a görög császár leányának 
mondja Sz, Imre „nemességes jegyesét". Ez a XVI, századbeli 
adat azonban magábanvéve is kései ahhoz, hogy minden írott 
forrás nélkül elfogadhassuk; ha pedig egyéb, biztos adatokkal 
összevetjük, teljesen el kell vetnünk. Sz, István kortársának, 
IX. Konstantin görög császárnak voltak ugyan leányai, de éppen 

31 ) Legénda 2. f. 
22 ) Legenda 5, f. 
2:f) Leg. 6. f. 



mivel mindegyikük ismeretes a történelemben, bizonyossággal 
megállapítható, hogy egyikük sem volt sz. Imre felesége.24) 

Katona hivatkozik Tomcus Jánosra,25) aki az Illyr királyi 
szentség termékenysége c. könyvében ezt í r ja : a dalmát (horvát) 
hagyományok úgy tart ják, hogy Sz. Imre felesége Krezimir dal-
mát (horvát) királynak a leánya volt, akit Pray Cichának (Giká-
nak) nevez. Ez a Krezimir király Katona szerint II. Krezimir 
Szvetoszláv, a görög császárok patríciusa s Horvátország és 
Dalmácia királya volt. A házasságot politikai okok is javalták. 
Sz. István nővére Orseolo Ottó velencei dogéhoz ment nőül, 
Orseolo Jocellát pedig István horvát király vette feleségül. 
Éppen ezen magyar-velencei-horvát viszony szorosabbá fűzése 
lehetett a célja Sz. István király választásának, s úgy látszik, 
Hóman Bálint20) is ezért tar t ja elfogadhatónak a különben kései 
horvát hagyományt Sz. Imre feleségéről. 

Ezzel szemben Karácsonyi János27) a lengyelországi 
swieto-kryzki (szentkereszti) bencés kolostor évkönyvére (An-
nales sanctae crucis Polonicí) támaszkodva II. Meskó lengyel 
király leányát t a r t j a Sz. Imre nejének. Az Annales ugyan I. 
Meskóról beszél, de adatai II. Meskóra illenek, akinek 1328, 
1029 körül — Sz. Imre nősülésének idejében — már lehetett 
olyan 13—14 éves leánya, aki a középkor szokása szerint már 
nőül mehetett Sz, Imréhez. E házasságnak szintén politikai oka 
és jelentősége lett volna. II. Konrád császár ugyanis konstanti-
nápolyi császárleányt akart elvenni s 1027-ben követet küldött 
Konstantinápolyba. Sz. István azonban veszedelmesnek találta 
Magyarországra a két uralkodóház rokonságba lépését, s a kö-
vetet nem eresztette át Magyarországon. Ezzel azonban magára 
vonta a császár haragját, és szövetséges után kellett néznie. Ezt 
a szövetségest aztán Meskó lengyel királyban találta meg, aki 
szintén veszélyeztetve látta országát a császár részéről. 

Akármelyik házasságot tar t juk is valószínűnek, abban min-
den adat megegyezik, hogy Sz. Imre herceg követte szentéletü 
nagybátyja, II. Henrik császár példáját, és házasságában is meg-
őrizte szüzességét. Legendája azt ír ja róla, hogy ,,a romlott, test 
szerint való nemzést alárendelte szüzességi fogadalmának, tes-
tét böjtökkel sanyargatta, lelkét azonban Isten igéjének eledelé-
vel táplálta, hogy valamiképpen úrrá ne lehessen raj ta a testi 
kívánság; szeplőtelen nejének szüzességét ilyképen romlatlanul 
megőrizte. Mily bámulatos ez ifjúnak önmegtartóztatása! Sze-

-") Karácsonyi: Századok, 1902. évf. 105—141. 11. 
-5) I. m, 326. s köv. II. — A XVII. századbeli Marnavics Tomcus 

(Tomkó) bosnyák-horvát történetíróval szemben, akire Karácsonyi nem egy 
szándékos történethamisítást bizonyított rá (1, Századok, 1913. évf. 1. 1.), 
mindenesetre óvatosaknak kell lennünk. 

-e) Hóman—Szekfű: Magyar történet I. 242. 1. 
27) Századok, 1902. évf. i. h. 



relmének lángjait könnyeinek árjával oltotta el; égető tűz 
emészté keblét, és nem égett el annak izzó hevében."2S) Ezt a 
magyar hagyományt a Margit-legenda is megőrizte: az ő jegye-
sével szeplőtelen megtarták az tisztaságnak szüzességét ő éle-
teknek minden napiban, miképen az ő jegyese Sz. Imrének ha-
lála után megbizonyítá.25') 

Sz. István király mitsem tudhatott fia tisztasági fogadalmá-
ról, midőn azt kívánta, hogy megnősüljön. A házasság 2—3 évi 
rövid tartama alatt sem válhatott feltűnővé, hogy a 21—22 éves 
ifjúnak — s a lengyel házasság esetén 13—14 éves feleségének 
— házasságát az ég nem áldotta még meg gyermekkel. A dolog 
csak Sz. Imre halála után tűnt ki, amikor a legenda szerint 
„halála után tanúságot tett róla jegyese, és bizalmas szolgája 
sem titkolózott többé, aki gyakran látta és hallotta." (A legenda 
változata szerint:30) bizalmas szolgája sem titkolta többé, amit 
gyakran látott és hallott.) A magyar legenda nem szól róla, de 
a varsói kódex Sz. István-életrajza,31) úgyszintén a leobeni 
Anonymus megjegyzi, hogy a szűzi hercegnek felesége is halá-
láig megőrizte tisztaságát.32) 

Hogy Sz. Imre herceg, melyik évben lépett házasságra, er-
ről a régi írók semmit sem szólnak, a későbbiek pedig általában 
1027-re teszik.33) Bizonyos azonban, hogy házasságban csak né-
hány évet élt. Ez idő alatt — atyja már 56 éves volt — közvet-
lenül kellett készülnie jövendő hivatására, s midőn a hildes-
heimi évkönyvek a ,,ruizok hercegének", a zágrábi egyházmegye 
legrégibb breviáriumai pedig Szlavónia hercegének nevezik,84) 
mindkét forrás arra utal, hogy Imre herceg valószínűleg átvette 
az ország egy — talán nyugati — részének kormányzatát. Sőt a 
későbbi krónikások egyéb hagyományokról is tudnak, Pelbárt 
szerint35) ,,Sz. István király összehíván Magyarország báróit, 
mindegyiktől esküt vett ki, hogy halála után (Imrét) áll í t ják az 
ország élére, hogy uralkodjék, és őt jelölik meg a diadémmal 
(a koronával). Thuróczi már tovább megy s azt írja, hogy Sz. 
István király a szemlélődő élet és csendes béke után vágyakoz-
ván, a magas királyi méltóság koronáját fiának akarta átadni, 
aki Isten ajándékából felülmulta az átlagos emberi természetet 
igazságosságával, okosságával, bátorságával, bölcseségével és 
egyéb vallási és politikai erényeivel,30) 

-8) Legenda 6. f. 
'-'H) Pray: Vit. S. Elisabet et Marg. 264. 1. 
so) Fontes I. 135. 1. 
31 ) Fontes I. 77. 1. 
:,L>) Katona i. m. 331. 1. 
33) Katona i. m 323. 1. 
34) Katona i. m. 387. 1. 
35) Fontes I. 141. 1. 
36) Thuróczi Chron. II. 33. 



Sz, Imre azonban nem vehette át a tyja örökségét, mert 
1031-ben meghalt. Erre az évre teszik halálát Hartvik, 7) ugyan-
így a hildesheimi évkönyvek,18) Temesvári Pelbárt pedig Sz. 
Imre hercegről tartott beszédében1") azt mondja, hogy atyja ha-
lála előtt 8 évvel költözött az égbe, ami az egyházi nyelvhaszná-
lat szerint ismét csak az 1031. évet jelenti. Se a saját, se Sz. 
István legendái nem jelölik meg halála okát, a hildesheimi év-
könyvek azonban, amelyek ha nem is egykorúak, de közel esnek 
Sz. Imre korához, azt írják az 1031. év krónikájába, hogy Hen-
riket, István király fiát, vadászaton szétszaggatta a vadkan, és 
siralmas halállal halt meg.40) Feltűnő, hogy a halál okáról ma-
gyar kútfőink és hagyományaink semmit sem tudnak. Hogy Sz. 
Imre szívesen vadászott, azt a swíeto-kryzki évkönyvekből is 
tudjuk; kétségtelen továbbá, hogy ebben a korban, midőn a vad-
disznó, farkas és medve, sőt a vadbivaly és a bölény úgyszól-
ván mindenütt otthonos volt Európában, a vadászat nem egy-
szerű és veszélytelen időtöltés volt, hanem egyrészt bátor lélek-
jelenlétet igénylő, másrészt gazdasági és szociális szempont-
ból egyaránt szükséges férfimunka. Mai felfogásunk szerint 
szívesen vesszük tudomásul, hogy Sz. Imrénk ily bátor és ke-
mény feladatra vállalkozott, krónikáink azonban — úgy látszik 
— titkolni akarták a szentéletű ifjúnak e világias szenvedélyét, 
s mintegy nimbuszának megkímélése végett elhallgatták. E sze-
rint nem találjuk hihetetlennek, hogy a hildesheimi évkönyvek 
a valóságnak megfelelően írták meg halála okát, annyival is in-
kább, mert a varsói kódex szerint is gyors halállal halt meg: 
súlyos betegségbe esvén, 8 napig bágyadozott, a kilencedik na-
pon pedig a kilencedik órában kiadta lelkét. Rá a hetedik napon 
— vasárnap — az Ürhoz költözött felesége is, úgyhogy Krisztus 
dicsőséges szüzei a halálban sem váltak el egymástól.41) 

Az a nap, amelyen Sz. Imre meghalt, a legrégibb magyar 
és zágrábi breviáriumok és misekönyvek szerint szeptember 2-a 
volt. Ezt tartotta mindig az egyház Szentünk halálozási (teme-
tési) napjának (dies depositionís), mig november 5-e holtteste 
felemelésének (elevatio, translatio), vagyis szenttéavatásának 
emléknapja. Szenttéavatása a következőképen ment végbe. Egy 
Konrád nevű német ember lelkére irtóztató bűnök nehezedtek, 
s a pápa azt a penitenciát szabta rá, hogy a szentek sírjait láto-
gassa mindaddig, míg meg nem nyilatkozik valahol számára Isten 
kegyelme. így jutott el a fehérvári templomba, ahol naponként 
történtek csodák Sz. István sírjánál. M^kor azonban a kimerült-

37) I. m. 20. í. 
::H) Katona i. m 130. 1. 
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ségtől elaludt, álmában Sz. István király Imre sír jához utasí-
totta, s ,,Konrád még abban az órában, hogy felébredt, Sz. Imre 
sírjához sietett, mely ugyanebben a templomban volt. Miközben 
itt térdreborulva imádkozott, a láncok hirtelen lepattantak (ve-
zeklő) páncéljáról, ez pedig darabokra törve lehullott a f ö l d r e . . , 
Hogy a nagy csoda áldása feledésbe ne menjen, a látottakról és 
a hallottakról értesítették Pannónia királyát, Lászlót, az ösz-
szes püspököket és országnagyokat. Ezen értesítés következté-
ben László, mint a kereszténységnek buzgó híve zsinatot hívott 
össze, s háromnapi böjt után (november 5-én) Sz, Imre testét 
nagy tisztességgel felemelte.42) 

E kifejezés annyit jelent, hogy a magyar püspöki kar Imre 
herceget a szentek sorába iktatta, teljesen megfelelően ama kor 
szenttéavatásí el járásának. Hajdan nem volt még szükséges, 
hogy a római szentszék folytassa le a szenttéavatási pöröket, 
hanem sa já t egyházmegyéjében a püspök is elrendelhette a 
szentség hírében elhalt keresztény testvér számára a szenteket 
megillető tiszteletet.4") Az ilyen püspöki szenttéavatás kezdet-
ben a nép egybehangzó véleménye alapján, később zsinatban és 
az uralkodó beleegyezésével történt. Bár a X. század óta már a 
pápa szokta a szenttéavatást valamely zsinaton kimondani, még 
mindig megmaradt a régi gyakorlat is, s ezt lát juk Sz, István 
és Sz. Imre esetében. Életszentségüket Isten a sírjuknál történt 
csodákkal igazolta, mire ,,a vigasztaló Szentlélektől indíttatván" 
László király zsinatot hívott egybe a szenttéavatási szertartás 
elvégzésére. Midőn a böjt után újabb csoda következett be, a 
szent tetemeket — Sz. Istvánét augusztus 20-án, Imréét novem-
ber 5-én — felemelték (elevátió) a sírból, s díszes ú j sírba te-
mették (translatio). Az 1092-i szabolcsi zsinat aztán Szent Imre 
emlékezetét az elevatio napjához fűzte, illetőleg azt rendelte, 
hogy az ünnepét Mindenszentek után és Sz, Márton püspök 
napja előtt kell megülni. 

Történetíróink, nevezetesen Pray véleménye szerint Szent 
Imre tetemei a mohácsi vészig sértetlenül nyugodtak Székes-
fehérvárott, de a mohácsi vészt követő zavaros időben eltűnnek 
szemünk elől. Lehet, hogy II, Lajos király özvegye, Mária ki-
rályné vitte ki magával az országból a szent ereklyéket, lehet, 
hogy a török pusztításnak estek áldozatul. Szentünk egyik kar já t 
Passauban őrzik, ahová édesanyja s í r ja iránt való kegyeletből 
ajándékozhatták, Gizella királyné ugyanis — ha ugyan nem 
Magyarországon öregedett meg, és nem a veszprémi székesegy-
házban van eltemetve — Sz. István halála után hazatért Bajor-
országba, s mint bencés apátnő szentség hírében halt meg 

42 ) Legenda 8. f. 
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Passauban a niedernburgi kolostorban.44) Becses ereklyét a ján-
dékozott Nagy Lajos királyunk Aachennek is, a tőle alapított 
kápolna számára; ezt az ereklyét jelenleg a müncheni Lieb-
frauen-templom őrzi,45) s a március 31-i napilapok azt írták, 
hogy az aacheni püspök az ereklyék egy részét a Sz. Imre-jubi-
leum alkalmából visszaadja a magyar katolicizmusnak. Az esz-
tergomi székesegyház tulajdonában is van Sz. Imre-ereklye, de 
csak kis részecske, melyet Sz. István és Sz. László ereklyéivel 
ugyanabban a tartóban őriznek.4") A székesfehérvári ferencrendi 
templomnak is volt ereklyéje; hogy mi volt az, nem tudjuk, csak 
az van róla megírva a templom alapkőletételí oklevelében, hogy 
bele van építve a templom alapkövébe.47) 

Nyoma veszett48) Székesfehérváron annak az emlékkőnek 
is, melyet 1734-ben ástak ki a föld alól, amelyen Domonkos szé-
kesfehérvári prépost a XIV. század derekán így örökítette meg 
Sz. Imre emlékezetét: 

Hic divi Stephani condam sanctisima proles 
Dux Emericus noscitur esse satus,4Í') 

A kő azonban több darabban és megrongálva került elő a 
föld alól, úgy hogy egyes szavak csak a megmaradt betűkből 
rekonstruálhatók. így azután az utolsó szó egyaránt olvasható 
satus-nak, sítus-nak, esetleg natus-nak, azaz bizonytalan, váj-
jon ez emlékkő Sz. Imre halálának vagy születésének helyét 
akar ta-e megörökíteni. 

Sz. Imre életét a történeti igazságnak nem bizonyosságával, 
hanem csak valószínűségével t ud juk ugyan megrajzolni, ez azon-
ban semmit sem von le a szentéletű herceg nemzeti nagyságából. 
Sz. István korabeli történelmünk sokszor nagyon lényeges kér-
désekben nélkülözi a pontos történelmi adatokat, s nemzeti mul-
tunk e szakaszának némely problémái talán soha sem lesznek 
kétségtelenül eldönthetők. 

Szolomájer Tasziló. 

4V) L. Pâmer L.: Der heilige Emerich, Theol.-prakt. Quartal-Schrift 
1906. évf; — Gizella sírját illetőleg 1. Forster Gy. és Ambrózy F. vitáját, 
Századok, 1912. évf. 

45) Pâmer i. m. 
46) Pisapia—Lakatos: Magyar Sz. Imre élete, 59. 1. 
47) Marosi A. id. cikk, 
48) U. o. 
49} Katona: í. m. 390. 1. 



SZENT IMRE HERCEG, 
A MAGYAR NEMZET ZSENGEÁLDOZATA. 
Az újszülött és az első termés Istennek való felajánlása az 

a módja az áldozatnak, mely a vallásnak ősi fokán ép úgy meg-
nyerte Isten tetszését, mint a vallás azon fokán, mely Krisztus-
sal, a primogenitus omnis creaturae-val, az egész természet zsen-
géjével — az áldozatnak, vele a vallásnak befejezése, melyben 
minden áldozat összpontosul, mely egymagában meghaladja 
mindazt, amit az emberiség valaha is áldozott vagy áldozni fog. 

Ez a krisztusi zsengeáldozat, primitia-íorrása nemcsak az 
újszövetség örök áldozatának, a szentmisének, melyben a 
keresztáldozat újúl meg, hanem forrása annak a léleknek, mely 
nélkül minden áldozat csak tar ta lmat lan jel: az önátadás lelkü-
letének. Ez a lélek az igazi vallásnak a kifejezője, lényege; a 
vallás ezzel a lélekkel áll —, e nélkül bukik. 

Ahogy a papnak az életében a primitia, a zsengeáldozat 
az a kiindulópont, mely egyszerre kezdés és célhozérés; az a 
magaslat, melynek sohse szabad a kalvaria szintjén alulkerülnie 
— és épen ezért — az a mérték, melyre vissza kell térni, vala-
hányszor a kezdet lendülete, a fervor novitius már engedni kezd, 
épen úgy a népek kereszténységében, hitében, ilyen zsengeáldo-
zatok, primíciák jelzik a kiindulás lendületét, erejét , mértékét. 

A magyarság megtérése a krisztusi hitre — más népekhez 
viszonyítva — nélkülözi az első, zsengeáldozatok ama számbeli 
nagyságát, mely a vértanúság bíborával vonja be a legtöbb nép 
kereszténységét. A magyarság igazán könnyen, rövid idő alatt , 
jelentősebb ellenállás nélkül ha j to t ta fejét Krisztus igájába. 
Az első térítés vértanúínak száma ép ezért csekély, a marty-
rologium lapjain alig egy-két név (Sz. Gellért és társa) hirdeti 
a magyar kereszténység és pogányság véres összeütközését. 

Van azonban a magyarságnak, az épen átvett hitnek zsenge-
áldozata, mely bár vértelen áldozat, értékben nem marad 
mögötte a vértanúság véres áldozatának, mert ugyanazt a lelkü-
letet tükrözteti, az önátadás, a hősies Istenszeretet lelkét és 
ép úgy csordul ki Krisztus áldozatából, mint a vértanúság: ez a 
primitia sz. Imre — a magyar kereszténység életében. 

Sz. Imrét, az első magyar királynak, Sz. Istvánnak, aki el-
seje az egyház által kanonizált szent királyoknak, és boldog 

1) Az „áldozat" szót a cikk folyamán eredeti értelmében használjuk a 
„kereszt"- és szentmiseáldozatról,továbbá a pogány áldozatokról. — Átvitt, 
de az eredetinek benső tartalmával, az áldozó, önátadó lelkülettel megegyező 
jelentéssel — a vértanuságról és Sz. Imre fogadalmáról. A szerzetesi foga-
dalmat maga Sz. Tamás is (II—II. 186. a, 7.) áldozatnak (hostia, holocaus-
tum) nevezi; a vértanúság benső rokonsága a krisztusi keresztáldozattal 
nyilvánvaló. Ez a kettős szóhasználat onnét ered, mert az áldozat maga — 
jel; jele a benső önátadásnak. így mindkét oldalát kifejezhetjük ugyanazon 
szóval. 



Gizellának, II. Sz. Henrik német császár húgának — fiát az isteni 
Gondviselés primitiaként adta a magyarságnak és így is vette 
tőle vissza — mint az i f jú kereszténységnek zsenge áldozatát. 
(Sz. Imre születésének éve 1007.) 

Az áldozat engesztelés a múltért és erőforrás a jövőre. 
A krisztusi keresztáldozat így kapcsolja össze a két testamen-
tumot, az emberi történelem két egyenlőtlen folyamát. Az egy-
ház kapujába lépő magyar népnek is — szüksége volt az engesz-
telésre; egész évszázadon keresztül réme volt a nyugati keresz-
ténységnek, egyházak felgyujtója, kírablója, monostorok fel-
dúlója, zárdák kifosztója, békés népek sanyargatója. A Gond-
viselés ezt a népet ajándékozta meg azzal az ifjúval, akiben a 
magyarság testi-lelki értékei: a nemes, önfeláldozó erő, a bátor-
ság, az eleven értelem, lovagias jellem, ügyesség és alkalmaz-
kodni tudás — párosultak a vallás legmagasabb értékeivel: a hit 
mélységével, az imádság angyali tökéletességével, a lelki dolgok 
iránt fogékony szívvel, a szűziesség egész sajátos hamvával, az 
egyház hűséges szolgálatával. 

Sz. Imre a maga korában — atyjának és népének remény-
sége, büszkesége volt. A ty ja méltó örökösévé nevelte annak a 
koronának, melyet csak az imént kapott II. Szilveszter pápától 
(1000). Ez az atyai nevelés, ennek célja és módszere a szent 
király Intelmeiben jut kifejezésre a magyar Törvénytár első 
könyvében. Az ifjúnak eszmények kellenek — és Sz. István fia 
elé a legmagasabb eszményt állítja: azt a királyt, aki uralko-
dik a Sz. Ágostontól megrajzolt civitas Dei-népén, vezeti a föl-
dön úgy, hogy eljusson az égig; azt a királyt, akiben a Szentírás 
jó királyainak és magának Krisztusnak a képe tükröződik; aki 
hittel, szeretettel, igazsággal, jámborsággal ékes és ezekkel 
kormányoz. A szent király teljes tudatában van annak, hogy 
népe csak az egyházhoz való hűség, az egyház megbecsülése és 
védelme árán lehet egyenrangúvá a többi, régebbi keresztény 
népekkel, hogy csak ezáltal lehet tagja a középkori nagy keresz-
tény családnak; ezért fiának, kit utódának szánt, az egyház 
fejlesztését, a hit védelmét és a keresztény népek iránt való 
szeretetet köti lelkére. Imre hercegnek oly nevelőt ád, akinek 
élete a zsenge magyar kereszténységben az ú j vallás heroízmusát 
egyesítette az akkori tudomány birtokával és az ékesszólás ado-
mányával: a velencei származású Sz. Gellért apátban (ki később 
marosvárí — csanádi — püspök lett és elnyerte a vértanúságot). 

Gellért, aki a koraközépkor szellemi mozgalmait, a patrisztika 
mély hitének és a kezdődő skolasztika bizonytalan erőfeszítései-
nek küzdelmét érdekesen szemlélteti Deliberationes c. művében, 
teljesen a szent király céljai szerint neveli a rábízott ifjút, de 
a maga hősies, a magányt, remeteséget, majd a vértanúság pálmá-
ját áhítozó lelkének bélyegét is rányomja tanítványának fogé-
kony szívére. István király magának akar méltó utódot, Gellért 
pedig az égi hazának egy királyi sarjat . 



A kettős célkitűzést az isteni kegyelem foglalta egybe, Imre 
herceg úgy nevelődött, fejlődött, hogy atyja nyugodt lehetett 
országa jövőjéről; az egykorú följegyzések igazolni látszanak 
azt a föltevést, hogy az ifjú korán részt kapott az ország kor-
mányzásában, A testileg fejlett, erős, lovagi tornákon, harcokban 
és vadászatokon izmosodó ifjú — lelkileg is arányosan alakult. 
Gyermekkorának édes emlékei, a monostorok látogatása, az 
éjjeli vígíliákon való jámborkodás, a pannonhalmi bencés kon-
vent áhitatban, fegyelmezettségben és lelki tisztaságban nemes 
környezete, a csókok, melyeket a rokon-lélek szeretetével adott 
boldog Mór szerzetesnek — tovább hatottak, működtek benne 
akkor is, midőn serdülő kora ú j környezetbe, ú j feladatok elé 
állította. A gyermek megszerette az Isten szolgálatát, az imád 
ság állandó tömjénáldozatát, azét az imádságét, mely mint a 
legművészibb liturgia Cluny-ből azidőtájt indult útjára, hogy 
megújítsa a föld színét. Az a pár vonás, melyet legendája jel-
lemző adatként megőrzött, ép az éjjeli magányos zsoltározást 
említi az if jú állandó gyakorlataként. Hogy ily emlékekkel, ily 
nevelők hatása alatt, az ifjú megérti a tyja Intelmeit és hogy a 
Szentlélek inspirációja még jobban megérteti vele atyja tanácsát, 
mely szerint aki uralkodásra hívatott, elsősorban önmagán ural-
kodjék, az csak — hogy úgy mondjuk — természetes járása a 
Léleknek, aki a maga ajándékaival mélyíti el a természet és a 
nevelés művét. Sz. Imre lelke nemcsak az imádságra, jámbor-
ságra érett meg, hanem megérett arra a nagy áldozatra is, mely-
lyel ifjúsága érzéseit, vágyait — lekötötte az Ürnak, hogy ra j ta 
kívül szívét másnak ne adja, ösztöneit lefékezte, hogy még a 
családi életben se keressen számukra kielégülést, hogy osztatla-
nul és egészen hozza meg a test és vér áldozatát a szüzesség 
fogadalmában, 

A Szentlélek útjai kifürkészhetetlenek. Sz. Imre édesanyja, 
Gizella — a zárda kapujából lépett vissza, hogy Krisztus jegye-
sének koszorúját fölcserélje a magyar királyné koronájával — és 
tette ezt azért, hogy önfeláldozásával hozzájáruljon a magyar 
nép megtérítéséhez, Sz, Imrét hivatása visszatartotta attól, hogy 
nevelőjének és környezetének módján áldozza életét Istennek. 
De az önfeláldozásnak, önátadásnak a vágya — megtalálta nála 
azt az útat, mellyel a magyar kereszténységnek — zsengeáldoza-
tát, primitíáját nyújthassa az Urnák — a szűzi tisztaság foga-
dalmában, Ezzel a ténnyel Sz. Imre lelkében a hit megtermette 
legszebb gyümölcsét, méltót arra, hogy egy nép vele törlessze 
a régi adósságot és belőle merítsen erőt, bizalmat, reményt a 
jövőre. És hogy még nagyobb legyen áldozatának értéke, meg 
kellett küzdenie érte — atyjával, aki egyetlen fiát az uralkodó-
ház fönntartójának tekintette és ragaszkodott ahhoz, hogy Imre 
herceg családot alapítson. A szent király nem látta és nem lát-
hatta mindjárt a Gondviselés céljait és mivel saját házának, 
az Árpádháznak kereszténysége csak abban az ágban látszott 



előtte biztosnak, mely belőle sar jadt és Imre hercegben találha-
tott folytatást, a dinasztia kereszténysége pedig nélkülözhetelen 
támasza volt a nép új vallásának, sa já t gondját, gondolatát — 
könnyen nézhette megegyezőnek az isteni végzéssel. Sz. Imre 
— atyjának nem állhatott ellen, eljegyezte magát azzal, akit 
a tyja választott számára. Fogadalmát azonban nem szegte meg 
— és most már — jegyesével szemben is meg kellett azt védel-
meznie. Az Isten küzdelmének ezt a részét megkönnyítette. 
Jegyese megértette őt és ebből a megértésből származott a mása 
annak a házasságnak, melynek az üdvösség történetében is oly 
nagy szerep jutott: Szűz Mária és Sz József házasságában. 
A názáreti ház — lelkileg otthona az egész kereszténységnek, 
Sz, Imre szűzi házassága is — forrása lett annak a nemzedék-
nek, mely nem a férfi akaratából, nem is a test ösztönéből, ha-
nem az Istenből születik. 

Az áldozatot a szentmise liturgiája szerint az oltár angyala 
viszi föl az Isten égi oltárára. Az „oltár angyala" nem várhatott 
sokáig — mikor Imre herceg áldozata készen állt. Hiszen ez 
primicia volt, még pedig igazán a javából. Testben-lélekben 
fejlett i f jú hozta; önmagát adta, lelkétől átformált, átszellemített 
testét, szívének égő szeretetét, érzéseinek magasbatörő lángját, 
melyekkel fölégette a földi vágyak minden salakját és lemondva 
a házasság használatáról, feláldozta Istennek atyja és népe 
reményeit, a jövő álmait. Mily nagyok az if jú népek álmai! 
Az a fiatal magyarság magával hozta Ázsiából a hun-rokonság 
tudatát, a világot leigázó Attila emlékét; álmaiban benne élt az 
ősi mult megújításának, saját dicsőségének vágya, a nagy király, 
Attila és Árpád utódának vezetése alatt győzelmes harcok vívása 
és a győzelmek élvezése. Sz. Imre mindent rátett az áldozat 
oltárára. Az ,,angelus altarís" — nem hagyta tovább ezt az áldo-
zatot a földön; zsengeáldozat volt, primicia volt; egy ifjú nép 
és egy if jú lélek tavaszának legszebb termése; primogenitus adta 
és primiciaként áldozta. Illő volt, hogy az élet tavaszának virág-
jával jusson az égi oltárra. Ez történt 1031, nov, 2-án, Sz. Imre 
halálának napján, 

A táltosok fa ja még nem veszett ki a magyar népből. 
A hódító kereszténység elől visszahúzódtak ugyan, de a Bakony 
rengetegeiben, a ,,kerteskőnél", az „egykőnél" — (sziklák vol-
tak ezek, ma is állnak mint emlékei az ősi áldozatnak), — a 
Balaton és Fertő mocsaraiban, a Duna és a Tisza ingoványaiban 
még ömlött az áldozati állatnak, a fehér lónak a vére. 

Míg az ország zugaiban a pogány áldozatok füst je emelke-
dett az égre, a központokban, az ú j püspökségek székhelyén és 
a hegyeken emelkedő monostorokban — megújult a kai varia 
krisztusi áldozata, a kenyér és a bor színei alatt. Ehhez társult, 
ebből fakadt az a csodás zsenge áldozat, mely Imre herceg halá-
lával az Isten trónusa elé vitte az ú j magyarság, a keresztény 
magyarság legszebbjének, legtökéletesebbjének liliomos lelkét, 



Dr. Kühár: Szt. Imre a m. nemz. zsengeáldozata. 143 

hogy vele az égi hazában egy új nép keressen bebocsátást, mint-
hogy immár nyilvánvaló lett elszakadása a bálványoktól és tel-
jes, tökéletes csatlakozása — a „jövendő évad Atyjához". 

Imre herceg megelőzte atyját, anyját, nevelőjét, megelőzte 
népét az új haza, az égi ország kapujában. Azért ment, hogy utat 
nyisson, azért ment, hogy engeszteljen. És áldozatának megvolt 
a gyümölcse. 

Atyja nemsokára nyomon követte. A dinasztiát az az ág 
tartotta fenn háromszáz évig, melytől, mint pogányos hajlandó-
ságútól István király még féltette népét. Az új hit, melynek meg-
volt a zsengéje, a magyarság lelkét egészen meghódította, a 
száműzetésükből hazatérő Árpádházi hercegek, Endre és Béla 
megértették, hogy az a nép, melynek oly eszményei vannak, mint 
István király és Imre herceg, nem szolgálhat pogány uralmat — 
és ellene fordultak azoknak, akik az országbatérésüket elősegí-
tették. Ez a harc meghozta a magyar kereszténység véres áldo-
zatát is: Imre herceg nevelője, Sz. Gellért lett társaival a 
magyar kereszténység vértanújává, Az Árpádház pedig tovább 
termelte ki magából a kereszténység hőseit: Sz. László királyt, 
Árpádházi Sz, Erzsébetet, B, Margitot, Kingát, Jolántát. 

És a nép, mely az ázsiai népvándorlás utolsó hullámával 
jött Európa földjére, Imre herceg áldozatával megerősödött hité-
ben annyira, hogy évszázadok hosszú során lett védője annak 
az európai keresztény kulturának, mely száz évig (896—997) 
tőle rettegett legjobban. Hivatásának rendkívülíségét ép az mu-
tatja, hogy saját nyelv- vagy fajrokonaival kellett mérkőznie, 
a XI—XIII, századokban a kunokkal, besenyőkkel, tatárokkal; 
a XIV, sz-tól kezdve egész a XVIII-íg a törökkel —; a Nyugat-
tal, Rómával és a nyugati kereszténységgel való lelki, kulturális 
közössége úgy megszilárdult benne, hogy még teljes magára-
hagyatottságának idején, 1241-ben, a tatárduláskor és a XVI— 
XVII, század török harcaiban — sem feledkezett meg ezen lelki 
kapocsról — és inkább ontotta a maga vérét — fajrokonai ellen, 
semmint hogy a maga életét az ezekhez való csatlakozásban 
keresse. 

Imre herceg primiciájának 900 éves fordulóján a magyar 
katholícízmus joggal hívja országába a nyugat kereszténységét. 
A magyar katholícizmusnak ma is Sz. Imre lelke az erőssége, 
A Sz. Imrés ifjúság ad ennek a népnek erőt a hitben, bátorságot 
a hit gyakorlására és megvallására, hősiességet a hitért való 
áldozathoz. Amikor szekuláris ünnepére meghívja a keresztény 
népeket, Sz István Intelmeit követi: a külföldiek és minden hoz-
zád jövő iránt légy kegyes, mert a kegyesség ténye vezet a leg-
nagyobb boldogsághoz, (Intelmek. 10. fej.) 

Dr. Kühár Flóris. 



SZENT IMRE ALAKJA A MAGYAR 
KÖLTÉSZETBEN. 

Az élet és az irodalom kölcsönösen inspirálják egymást. Az 
irodalom érdeklődési irányát mindig a kor szellemi látószöge, 
világnézete irányítja. 

Most, mikor a Szent Imre év örömét, nemzeti büszkeségét 
kongatják harangjaink, nem lesz érdektelen a visszapillantás, 
megvizsgálni, hogy Szent Imre alakja milyen helyet foglalt el a 
magyar szellem fejlődési fokaiban, következéskép mily méretű 
volt a Szent Imre kultusz a magyar irodalomban. 

A Religio 1907-es évfolyamában Vargha Dámján érteke-
zett már efféle témáról,1) De az ő vizsgálódásai más szempon-
túak. Főkép a középkori források szinoptikus filológiai kritikája 
teszi értékessé írását, de Vargha Dámján nem kutatja a magyar 
irodalom Szent Imre kultuszát. Brisits Frigyes készített egy 
ilyesféle összeállítást,2) De ő csupán idézeteket szed össze, fő-
ként, sőt majdnem kizárólag a történetírókból, az újabbakból 
is és azokat történeti egymásutánba rendezi és semmi kommen-
tárt nem fűz hozzájuk. 

Jelen tanulmányunk nem vizsgálja a történelem Szent 
Imréjét, épen ezért a történetírókat tárgyaláson kívül hagyjuk s 
csupán arra törekszünk, hogy a magyar szellem fejlődésmene-
tébe, mint megértető háttérbe beleállítsuk a Szent Imre költészet 
történelmét. 

A középkorban a latin nyelvű költészetet is magyarnak fog-
juk fel, mert a korabeli irodalmi felfogás a latin nyelvet tartotta 
igazi irodalmi nyelvnek, még a nemzeti szellemű irodalomban is. 

* 

Szent Imre alakja, mint megvalósítandó jövő még életében 
felragyog a magyar irodalom lapjain az Institutio morurriA)-ban. 
Bizonyára figyelemmel hallgatta és szorgosan követte az ifjú 
herceg tapasztalt, jámbor atyjának és a komoly, kimeditált lelkű 
nevelőjének, szent Gellértnek okos tanácsait, hisz annyira enge-
delmes szívű volt. Uralkodásra készülő fiatalsága nagyban színe-
sedett ezektől a jóakaratú soroktól, melyek nemcsak a szentet, 
hanem a higgadt, mérsékelt, előrelátó uralkodót és az embertár-
saival emberül ember lenni tudó kortársat is látni akarták a fej-
lődő hercegben, 

*) Szent Imre egyénisége az irodalomban, 
2) Szent Imre arca a magyar századokban. Tíz esztendő II, 114—131.. 

Bp. 1929. 
3) Szövegét először Zsámboki János közli, mint függeléket Bonfinius-

hoz. Bonfinii Rerum Ungaricarum Decades. Frankfurt, 1581. Azóta sok ki-
adást ért. 



Annál inkább sajnálhatjuk, hogy a latin nyelvű Legenda4) 
már a XII. sz. első felében csak az aszkétát, a szokatlan buzgó-
ság példáját, a mirabilia-kat látta csak meg Szent Imrében és 
elsikkadt sorai közt az ember. Ahogyan a legendából felénk néz 
Szent Imre, valami messzenéző melancholiát, élettagadó szerze-
tes szellemet, érzékeny, magábamerülő, passzivitásra haj ló 
mimózabimbót látunk benne. A legenda írója művelt, éltesebb 
és a lelkipásztorkodásban jártas papi ember, mert egyszer elmél-
kedik, elbeszél, egyszer pedig prédikál. Szent Imrét alig egy-
két helyzetben mutat ja be, pedig jóhiszemű teljességre töreke-
dett. 

,,Bár nem tudjuk — írja — minden kiválóságát részletesen 
elmondani, mégis keveset, de hűségesen elmondunk azon viselt 
dolgaiból, amiket hallottunk, hogy ne érjen bennünket a hanyag-
ság vádja."0) Az ifjú Szent Imréből csak az éjtszaka imádkozó 
zsoltárost, az ártatlanságot hét csókkal jutalmazó látnokot, a 
szent György kápolnában szüzességet fogadó héroszt, a házas-
ságban megtartózkodó életet élő testvért ismerjük meg, mást 
semmit. Az isteni gondviselés approbációs csodáiból szent Özséb 
vízióját és a bűnbánó Konrád történetét mondja el a szerző. . . 
Miért ily keveset? Kérdezhetjük joggal. Valószínűleg azért, 
mert a szerző nem tudott többet Szent Imréről, Alig száz év alatt 
elkallódott a köztudatban, a szájhagyományban az ifjú herceg 
emberi életének gazdag variációja és zsenge lelkének változatos 
színpompája. Ennek a szomorú ténynek okát részben Divald 
Kornél megállapításával magyarázhatjuk. ,,Sajnos, Szent István 
halála után az emberöltőn át tartó belső zavarok, párttusák és 
villongások közben Szent Imre emléke épúgy, mint atyjáé, jó fél-
századra teljességgel feledésbe merült. Csak Szent László korá-
ban, amikor Isten első szent királyunk és szent fiának sír ját 
csodákkal dicsőítette meg, fordult feléje a figyelem.6) Több mint 
félszázad pedig ép elég idő arra, hogy akármilyen nagy ember 
emlékéből is csak a szilhuettek maradjanak meg egy olyan kor-
ban, amikor az írásos adatőrzés oly ritkaságszámba megy. Ezen-
kívül a középkor látószöge is eredményezi a hézagosságot. Az 
aszkézisért lelkesülő középkor csak az életszentség különös moz-
zanatait tudta értékelni legnagyobbjaíban és igyekezett hétköz-
napi énjüket a lehetőség legvégső határáig tussolni. Ezért nem 
ismerjük most szent Imrében az embert és ezért lettek a későbbi, 
más kultúrideálokért rajongó korok közömbösek, meg nem ihle-
tődtek a liliomos herceg alakjával szemben. 

4) Vita Sancti Emerici, Közli Mátyás Flórián: Históriáé Hungaricae 
F'ontes Domestici I. 129—139. Quinqueeclesiis 1881, 

5) Kemenes Illés ford. Szent Imre emlékkönyv (Harsányi—Tordai) 
193. I. 

e) Szent Imre ábrázolása és ereklyéi. Szent Imre emlékkönyv. (Har-
sányi—Tordai) 182 1. 



A középkor imádságos lelke gyönyörű himnuszokban éne-
kelte ki hódolatát, amellyel a földtipró herceget magasztalja. 

Az első nagyobbszabású költeménycsokor a XIV. sz.-ból 
származó Esztergomi breviárumbari') található, amely vagy egé-
szében, vagy részeiben kisebb lectio variansok leszámításával 
meglelhető a XIV, sz.-i Antiphonarium Posonienseben, a XV. sz, 
elejéről származó Breviárium Zagrabienseben, a XV, sz,-i buda-
pesti, ú, n. Nagylaki breviáriumban és több későbbi zsolozsmás 
könyvben,8) A latin nyelvű énekek a zsolozsmázásnak a nap kü-
lönböző szakaira elosztott részeibe illeszkednek bele, részint 
mint a Vesperae és a Laudes önálló himnuszai, részint mint a 
Magnificat és a Benedictus antiphonái, részint mint invitatorium 
és a zsoltárokhoz fűződő kis antíphonák, illetve ezeket követő 
responsoriumok. Az első vesperae antiphonái és responsoríumai 
a magyar nép és az Anyaszentegyház örömét tolmácsolják az ég-
nek, amiért Imre herceget az életszentség oly ritka magaslatára 
érdemesítette. Az első vesperás himnusza pedig voltaképen nem 
más, mint litániaszerű magasztaló megszólításoknak ritmikus hal-
maza, amelyek közül nem egy utal szerzőjének költői fantáziájára. 
A z első nocturnus antiphonái a királyi pompában lemondó, aszke-
tikus életet élő gyermekszentet magasztalják, aki éjtszakákat 
átímádkozik és egyptomí Józsefként őrzi lelkének ártatlanságát. 
A második nocturnus antiphonái a serdülő szentnek fakadó szép-
ségein ujjonganak, aki a Szent György kápolnában szüzességet 
fogad és a házasságában is szűz marad, A harmadik nocturnus 
antiphonái Szent Imre korai halálának vigasztaló következmé-
nyeit zengik és a jól ismert Konrád legendát éneklik el. A 
Laudes antifonái a megdicsőült Szent Imre égi boldogságát ecse-
telik és szentírási analógiákkal okadatolják az ifjú szentnek fen-
séges glóriáját. A Benedictus antiphonája könyörgés a Szent-
lélekhez, hogy segítse meg a Hozzá imádkozókat abban a törek-
vésükben, hogy Szent Imrét utánozva kiérdemelhessék az eget. 
A második vasperae Magnificat antiphonája ismét litániaszerű 
magasztalások virágfűzére, amelyek azért esedeznek a szent her-
ceghez, hogy közbenjáró könyörgéseivel szerezzen a szegény, 
bűnös földiek számára minél több szentséghez segítő kegyelmet. 
— Ezekben lehet az első ismert Szent Imre officium verseinek 
tartalmát röviden sűríteni. A verselésükre jellemző, hogy az idő-
mérték és a magyaros szóeleji hangsúyozás lépten-nyomon 
viaskodnak egymással és ez okozza a ritmus több egyenetlensé-
gét. Középkori, szokásnak hódolva, az énekek ismeretlen szer-
zője halmozza a ráütő és ölelkező rímeket. Az énekek nem foly-
nak össze egységes szerkezetté, mert a breviáriumbeosztás any-
nyira szétforgácsolta azokat, hogy kís szétszórt mozaikkockák 
lettek az egyes énekek. A verselésből és a versekből elő-előcsil-

7) Dankó: Vetus. Hymnarium Eccl. Hung; 228—237. p. Bp. 1893. 
8) Dankó í, m, 236, p. 



lanó magyar nemzeti öntudatból következtetve az énekek szer-
zője magyar pap, aki azonban nem tudta Szent Imre lelki han-
gulatát belepréselni verseibe. A sovány legenda minden adatát 
megénekli, de az a lángoló, tüzes lelkesedés, amellyel rajong 
Szent Imre magasztos alakjáért , nem engedi látni magát a 
Szentet, Csak magas, heves lángokat látunk, amelyek bántják 
szemünket és nem látjuk azt, hogy mi ég, vagy ki ég a lángok-
ban. Exaltált, himnikus elragadtatással pótolja a hímnuszíró a 
reális lélekéreztetés tehetségének hiányát. De hogy a magyar 
középkor mennyire meg volt elégedve ezekkel az énekekkel, 
hogy mennyire azonosította magát minden szépségükkel és 
fogyatkozásukkal, az abból látható, hogy szinte általánosan el-
terjedt közkedveltségnek örvendtek az Esztergomi breviárium ver-
sei a magyarországi különböző egyházmegyék breviáriumaiban. 

Ugyancsak a XIV. sz. első feléből származik a Missale 
Posoniense-nek költői hasonlatokban bővelkedő Sequentia*)-ja is, 
amely a XV, sz. folyamán megtalálható a kálmáncsehi, a pécsi 
és a zágrábi misekönyvekben ís. Ez a sequentia nem any-
nyira epikus, mint lírikus jellegű. Nem részletezi Szent Imre 
életének ismert mozzanatait, inkább ószövetségi ráutalásokkal 
céloz rájuk s ahol az elbeszélő elem uralkodik, ott ís gyors, 
rövid és lendületes- A sequentianak a hangulata egészen lírai 
jellegű. Azt a csodálattal vegyes, elragadott szeretetet halljuk 
énekelni, amellyel a nyolc szótagos, három soros strófákban író 
szerző Szent Imre alakján csüng. 

A XV. sz. második feléből származik a pozsonyi Horarium 
Franciscanorum himnusza,1") amely színig líra. Ódai lendülettel 
gyönyörködik Szent Imrében, lelkendezve magasztalja a fiatal 
szent misztikus nagyságát. A himnusz verselése gyors ütemü, 
könnyed, minden zökkenő nélküli, A himnusz stílusa fürdik a 
friss, élénk fantáziájú képek bájában. Ezt a himnuszt a közép-
kori latin költemények egyik legszebb gyöngyének kell tarta-
nunk. 

Ugyancsak a XV. sz. második feléből származik a Nemzeti 
Múzeum tulajdonában levő, a pozsonyi káptalan liturgikus 
könyvébe iktatott misekönyv Sequentia-ja is.11) Ez a 14 strófás 
ének okoskodó, hűvösebb hangú, mint az előbb említett, naívul 
rajongó himnuszok. Többször céloz észrevehetően a szentté tevő 
Isten kitűntető kegyére és az egyéni érdemeket nem értékeli 
olyan lelkesült egyoldalúsággal. Ennek a sequentiának a szer-
zője medítálásra, filozófiára hajlamos lélek, aki lassú, prédikáló 
hangnemben énekel. Szóképet, stilcícomát keveset használ, szaba-
tos világosságával a gondolatot segíti inkább érvényesülni. 

9) Dankó í. m. 246—7. 
10) Dankó i. m. 240—241. 
" ) Dankó i. m. 249—252. 



Ezzel szemben a Breviárium Zagrabiense himnusza,12) mely 
a XV. sz. második feléből származik, könnyed, lágy, meleg, olvadó, 
lenge dal. Azzal az egyszerű lelkendezéssel új jong Szent Imré-
nek, amely a gyermeklelkek örökké irigyelt sa já t j a . Rövid, ke-
resetlen és ritmikus. Közkedveltségének bizonysága, hogy több 
breviáriumba, psalteriumba és cantualeba is hamarosan átvet-
ték,13) 

A legújabban kiadott verses officium, melyet az 1462-ben 
készült Erdélyi breviárium őrzött meg,14) észrevehetőleg eltér az 
eddig ismertetettektől. Nem annyira szellemben, mint inkább tech-
nikában és műfajban. A humanizmus korában nálunk is nagy 
divat ja volt az epigrammának és a rövid, szentenciózus elmélkedő 
költeménynek. Ennek az officiumnak egyetlen hosszabb, össze-
függő himnuszán kívül, (amely már megvan az ismertetett Hora-
rium Franciscanorumban10) is) minden kis szétosztott része ön-
álló, kerek, epigrammaszerű, csattanós egész. Tartalmi szem-
pontból semmi újabbat nem mond Szent Imréről, csak mintha a 
nemzeti önérzet egy kissé öntudatosabb lenne ezekben a sorok-
ban. Formai szempontból érdekessége ennek az officiumnak, 
hogy a független részek versformája nagy változatosságot mutat . 
Stiláris szempontból az feltűnő, hogy a súlyos, nem játszi, el-
mélkedő és nem dalos fantázia nyomja rá bélyegét az officium 
nyelvére. 

Ugyanebből a korból valók Temesvári Pelbártnak latin 
nyelvű Szent Imre prédikációi. Pelbárt három egészen más Szent 
Imre beszédet készített,16) de mind a három megegyezik pa-
rainetikus és didaszkalikus jellegében. Pelbárt biztosan ismerte 
a Legendát, mert annak minden apró részét felhasználja. Beszé-
dei nem csupán eseményközlő ünnepi hangulatok, hanem okulásra 
törekvő tanulságkeresések. Akárhányszor úgy érezzük, mintha 
Szent Imre puri tán életét magasztaló szavai negative korholnák 
a humanista király és környezete lasciv életét. Amúgy iro-
dalmi szempontból semmi különösebben kiütköző jelenséggel 
sem dicsekedhetnek Pelbárt zelóta beszédei. 

Szent Imre tisztelete a középkorban élénk volt és ezt bizo-
ny í t j a az 1510-ből Ráskay Lea másolatában ránk maradt Margit 
legenda is. A legenda írója u. i. megemlíti, hogy boldog Margit 
sokat elmélkedett szent rokonának életéről és szívesen olvasta 
élettörténetét, s másokkal is szívesen beszélt róla. 

Szent Imréről is írt beszédet az Érdy kódex17) tiszteletre-
méltó, néma a jkú karthauzi írója, és a beszédhez függelékül kü-

12) Dankó i. m. 238—39. 
13) L. Dankó i. m. 239. 1. 
14) Pannonhalmi Szemle II. 2—8, 1. 
15) Egy-két lényegtelen lectio variansa miatt külön nem is ismertetjük. 
16j Pomerium, Pars aestivalis Sermones de Sanctis: sermo 217, 218, 219. 
17) Volf: Nyvtár IV—V. Bp. 1876. 



lön részként mellékeli a Legenda eíusdem festi-t. Az események-
nek az őslegendától eltérő, de Pelbártéval teljesen megegyező 
egymásutánja, továbbá a frazeológiának szinte sablonná váló gon-
dolatkapcsoló formái azt bizonyítják, hogy ez a hímes magyar-
ságú Szent Imre beszéd és legenda Temesvári Pelbárt beszédei-
ből való kompilácíó, sőt majdnem szószerinti fordítás.18) 

Az Érdy kódexet 1524—1527-ig másolta ismeretlen írója, 
akkor, amikor már a protestantizmus első szimptómái nálunk is 
észlelhetők voltak, S amikor a protestantizmusnak a szentek kul-
tuszát szinte üldöző szelleme túlsúlyra jutott, a legendák nép-
szerűtlenné váltak és a feledés homályába borult Szent Imre 
a lak ja is. Nem tudta ez a harcos psziché értékelni benne, az aszké-
zis és béke emberét, nem ihlette meg irodalmát sem a dicsőséges 
magyar szent glóriás a lakja . Sőt, mintha a Pázmány dirigálta el-
lenreformáció korában sem örvendett volna Szent Imre tiszte-
lete nagyobb népszerűségnek, mert hisz különben ennek írásos 
emléke is lenne. Még a nagy Pázmány sem írt hozzá sem imád-
ságot, sem róla nem írt beszédet. Az ő harcias vallásosságuk 
nem tudta magasztalva csodálni a summa quies szent emberét. 
Imádkozták a breviáriumot és imádkozták Szent Imrének kö-
zépkorból származó verses offícíumait, de nem tudták élve élni 
az ő inspiráló lelkiségét. 

Ilyés István pozsonyi prépost 1694 latinul, 1705.-ben ma-
gyar fordításban is megjelenő Szent Imre legendaszerű élet-
rajza1 9) sem tartalomban, sem költőibb felfogást illetőleg sem 
hoz újat , úgyhogy külön tárgyalást irodalmi szempontból nem is 
igényel. Ép így nem más, mint a középkorból ismert Szent Imre 
himnuszok kissé mesterkélt utánzatai az Officium Rákócziánum20) 
latin nyelvű énekei. A szellemi letargia felé vergődő XVIII. sz. 
első felének minden eszményiből kiábrándult, fáradt lelkülete 
sem keresett vigasztaló, felfrissítő példát a legakcióképesebb ma-
gyar Szentnél. Jellemző, hogy míg a szerzetes iskolákban renge-
teg latin, német és magyar nyelvű színdarabot adnak és sok 
külföldi szent életét viszik színpadra, addig — a tudomásom sze-
rinti lajstromok alapján — Szent Imréről sohase írtak színdara-
bot. Igaz, hogy sajátosan egyéni életkörülményei nem is kínál-
koznak dramatizálásra. Egyébként is a magyar szentek kultusza 
a nem magyar jellegű kultúrtörekvések ta la jában nem talált 
melegágyra és nem teremhette a poézis pompás színpompájú 
virágait. Valami különös impulzusra lett volna szükség, ami ú j r a 
felragyogtatta volna Szent Imre glóriáját és glóriás költészetét. 

Mintha ez az alkalom Faludi idejében elérkezett volna. 
A pihenés korának higgadt szívű lírikusa, Faludi Ferenc írt egy 
éneket Szent Imre Hercegriil. A költemény egészén azt érezzük, 

1S) L. Vargha Dámján i. m. 725 1 
19) Speculum exemplorum. Pars IV. 347—355. 
20) 0 . R. sive varia pietatis exercitia Styriae, 1732. 



hogy alkalmi himnusznak készült. Hogy mi lehetett ez az al-
kalom, azt maga a magasztaló ének is sejteti: 

„Nemzetünknek buzgó népe 
(Most érkezik kincsetek, 
A hercegnek példás képe) 
Zöld ágakat hintsetek , . . 
Szent Herceg jön stb." 

Történelmi adatokkal nem lehet eldönteni, hogy Faludi ko-
rában kerültek-e hozzánk szent Imre ereklyék. Vagy csak oltár-
kép értelemben kell vennünk a „példás kép" kifejezést? Ez eset-
ben szülöttje lehet egészen szűkkörű alkalomnak is ez a költe-
mény. Hogy alkalmi éneknek kell tartanunk a Szent Imre herceg-
rül írt költeményt, azt magának az éneknek nyilvánvaló utalá-
sain kívül a Szent István királyhoz c. költemény párhuzamából 
is következtethetjük. Toldy Ferenc szerint ezt Faludi 1771-ben 
írta, amikor a szent Jobbot hazahozták Raguzából. Minthogy 
pedig a magyar szentek kultusza az irodalomban nem volt nagy-
méretű s csak alkalomszerű énekek ihletője lehetett, gondolhat-
juk, hogy a Szent Imre vers ís ilyesféle. Faludi Szent Imre ver-
sének szerkezete teljesen a breviárium himnuszok idomára utal. 
Az első strófa a megszokott égdicsőítés, a második az alkalom-
szerűség hangoztató ja, a következő szakok a szent erényeinek 
parainetikus magasztalását tartalmazzák, az utolsó előtti versszak 
felszólítás a szent tiszteletére, s az utolsó strófa a kegyelemosztó 
Istenség imádása. A szerkezet mellett breviáriumi hatást éreztet 
a versben a latin himnuszok frazeológiájának bő reminiszcentíája 
is. A magyaros fürgeséggel rohanó ritmus zsongó hangulatú képe-
ket görget magával, mégis azt kell mondanunk, hogy az élesen 
látó Faludi ihlete sem tudott ú j színt adni Szent Imre elhomá-
lyosított egyéniségének. 

Bekövetkezett az, amitől Faludi tartott s ami ellen írta pre-
ventív célzatú morális műveit, a felvilágosodás nálunk is tényező, 
sőt a műveltek körében s így az irodalomban is majdnem egyed-
uralmi jellegű faktorrá nőtte ki magát. Ekkor a magyar irodalom 
nemcsak Szent Imrétől, de az egész hagyományos jellegű vallá-
sos életszemlélettől is izolálta magát. A XVIII. sz. végének ízlés-
kaosza és a XIX. sz. elejének politikai reform jellegű romantíciz-
musa csakúgy nem látta sajátos lelkületének reprezentatív alak-
ját Szent Imrében, mint a századközépnek erősen a demokratizmus 
felé hajló népies ízlésű szelleme. A századvég liberalizmusa és 
a gyakorlatilag mindinkább a pogányság felé sodródó, a szabad-
kőművességtől átitatott koriélek hidegen, idegenül nézett Szent 
Imre messze szemébe és nem inspirálta dalra habfehér szívének 
himnusza. Csak az egri papköltő, Míndszenty Gedeon és kevés 
követője álltak a gáton és meg akarták állítani a robogó lavinát, 
hogy el ne söpörje a magyar jövőt. Mindszenty Gedeon Szent 



Imrés versei, épúgy mint Tárkányi Béla éneknek nevezett esz-
mélkedései és Rosty Kálmán költeményei programmera, zászló-
bontogatás, a harci kürt kihívó harsogása. Mindszenty Szent 
Imrében a jogaiért küzdő katolicizmus zászlótartóját, rohamra 
vezetőjét látja és dicsőíti. Náluk még a vallásos buzgóság értékei 
nem tudtak új ra eggyé forradni az esztétikai kategóriákkal. 

Mikor javában zsibongott már a Nyugat után induló deka-
dencia és könnyed lekicsinyléssel, szkeptikus kézlegyintéssel 
intézte el a konzervatív értékvilágot, különösen a pozitív vallá-
sosságot — életben, irodalomban egyaránt —, akkor köszöntött 
ránk Szent Imre születésének kilencszázados jubileuma. Ez a 
különös, kiemelkedő alkalom megihlette a Mindszenty nyomán 
induló úttörők lantját . Költeményeiket Vargha Dámján fáradsá-
gos utánjárása gyűjtötte egybe.21) Szepessy László, Szemlér 
Ferenc, Sík Sándor, Prónai Antal stb. mellett a jóakaratú szárny-
próbálgatók versei mind azt a hatást keltik, hogy szorosan vett 
alkalmi költészettel van dolgunk. Dagadó ünnepi hangulatok, 
prédikáló, retorikus páthosz, nagy fontoskodással összesegített 
ritmika minden markáns, átütő erő nélkül . , . ezek adják meg 
az emlékkönyv irodalmi alapjellegét. De akkor ilyen volt a 
vallásosság is. Szónokolt, mert a közéletben majdnem semmit 
sem tudott tenni, szervezkedett, mert hullott kéve volt csatasora, 
hajnalt hirdetett, mert a cselekvő nappal másoknak a kezében 
volt. Ez a Szent Imre Emlékkönyv még így is nagyjelentőségű 
a vallásos költészet történetében. Felragyogtatja Szent Imrének 
alakját, melyre a bús feledékenység koszorútlan homályt takart. 
Nem tudta kibontani Szent Imre egyéniségének színpompáját, 
mert esztétika helyett inkább a meggyőződés komolyságát és a 
vallásos életszemlélet imádkozó csodálatát akarta aláhúzni. 

Sajnos, nem akadt követőkre a Szent Imre költészet. Közép-
iskoláinkban sokat beszéltünk Szent Imréről, de — meg kell 
vallanunk — ez a Szent Imre nagyon múmia jellegű volt, elvont, 
messze egyéniség, formáló erő nélküli, érzés ébresztésre alkal-
matlan, csak oltárképszerű alak, akinek glóriája nem sütött ele-
ven napként. Ügyhogy ifjúságunk alig tudott valamit Szent Imré-
ről mást, minthogy ő a szüzesség heroikus ifjú szentje, az ifjúság 
példaképe. 

El kellett jönnie a háború borzalmai után a leggyászosabb 
nemzeti tragédiának, hogy a vérző nemzet rádöbbenve vétkeire, 
visszafordítsa meákulpázó szemét a honalapítókra, hogy tanácsot 
kérjen tőlük az ú j honalapításra. A csapás közelebb vitte nemze-
tünket a valláshoz, Istenhez és szentjeihez. A Szent Imrés moz-
galom élményszerű, életté realizálódó akcióvá kezdett nőni és 
ebben a vallási renaissance-ban Szent Imre alakja újra az élő, 

21) Szent Imre Emlékkönyv. Születésének kilencszázados jubileumára. 
Bp. 1907. Szent István Társulat kiad. 168 1. 



a hatni tudó emberi nagysággá tisztult és szelleme belekapcsoló-
dott a magyar élet vérkeringésébe. 

így köszöntött ránk a nagy jubileum, Szent Imre halálának 
kilencszázados ünnepe. És az aktualitás az átszíneződött korlélek 
talaján ki fogja virágoztatni szépségének és vallásosságának 
gyönyörű harmóniában összeölelkező virágait, az igazi Szent 
Imre irodalmat. Dr. Magasi Artúr 

Az emberi élet hit nélkül — állati élet. Tolsztoj. 

Ti, kik az emberiséget szeretitek, ti édes utópisták, kik napsugárt, er-
dei levegőt, kék eget követeltek a nagyvárosok népének, követeljetek első-
sorban napsugárt s üde leheletet lelkük számára, hogy el ne fonnyadjanak 
<az erkölcstelenség egészségtelen atmoszférájában. Prohászka. 



SZENT IMRE HERCEG BAJORORSZÁGI 
VONATKOZÁSAI. 

Szent Imre herceg életében az itáliai és egyéb külföldi 
vonatkozások mellett (így nevelője, Szent Gellért, aki 8 éven át 
alakította az ifjú szent lelkét, velencei szerzetes volt, egyetlen 
nővére, Hedvig, mint Edmund angol király hitvese halt meg, 
stb.) kétségkívül a bajorországi kapcsolatok a legmélyebbre 
nyúlok. Raderus egyenesen azt állítja Bavaria Sancta c, munká-
jában, hogy szent Imrét joggal lehet a bajor szentek közé 
sorolni.1) Raderus e túlzott állításában mindenesetre van egy kis 
igazság. Hiszen szent Imre nevét ís nagybátyja, II. (Szent) 
Henrik német-római császár után kapta: a latin Henricusból 
Hemericus, később Emricus lett, a magyar nyelv ezt régies 
formájában Emrehnek ejtette ki és ebből alakult a mai Imre név. 

De még messzebb vezetnek a bajorországi vonatkozások a 
szent herceg rokonsági, valamint lelki és szellemi kapcsolatai 
révén. Szent Imre herceg u. i. anyai ágon az északbajorországi 
scheyerni grófok sarjadéka: édesanyjának, Gizellának, nagy-
anyja, Judit, mint I. Arnulf leánya, a scheyerni nemzetségből 
származott. A Duna—Lech—Star háromszögében elterülő kies 
fekvésű scheyerni vár, a Wittelsbachok ősi fészke, már a 12. 
század elején bencés kolostorrá alakult át és mind máig érdekes 
hagyományt őrzött meg az Árpádház első szentjeire vonatkozó-
lag. Eszerint Szent Istvánt Scheyernben keresztelte meg Szent 
Adalbert prágai püspök. Szent Henrik u. í. csak avval a fel-
tétellel adta beleegyezését nővérének Istvánnal való házassá-
gába, ha István még a házasság előtt fölveszi a keresztség szent-
ségét, Ugyancsak Scheyernben tartotta e hagyomány szerint a 
királyi pár esküvőjét is. Okmányok sajnos nem maradtak ránk 
ezekről a nevezetes eseményekről, de a hagyomány állandósága 
meglepő és a 11. századi politikai állapotok e hagyomány való-
színűségét csak megerősítik, A bajor hercegség és Magyarország 
mint szomszédos államok között (Ausztria 1156-ig a bajor her-
cegség része volt) szoros kapcsolatok állottak fönn. Tudunk más 
fejedelmi sarjakról, kik a scheyerni vár kápolnájában vették fel 
a keresztség és a házasság szentségét és a scheyerni grófok közül 
nem egy menekült az akkori idők politikai viharai elől Magyar-
országba és keresett itt segítséget,2) A legtöbb Szentek Élete 
említi is Scheyernt, legalább mint az esküvő, ha nem is mint a 
keresztség helyét.3) Magában Scheyernben ennek a tradíciónak 
tanúja többek között egy a 14. sz. végéről származó pergamentre 
írt krónika, melynek elbeszélése szerint nemcsak Szent István 
kötött Scheyernben házasságot, hanem két magyar herceglány 

Straubing, 1840. S, 188. 
2) Hanser, Scheyern einst und jetzt, Scheyern 1928, 28. 1. 
3) így pl- Hansizius, Germania Sacra, Aug, Vind. 1727. 235. 1. 



is ott lépett házasságra Arnold és Werner scheyerni grófokkal 
és házasságuk előtt ott is keresztelkedtek meg. A hagyománynak 
emléke még két kápolna is. Az egyik az ú. n. káptalantemplom, 
melynek falát, mostani a lakjukat tekintve, 1623-ból való, de 
eredetükben legalább 1550-re visszamenő fára festett képek 
diszítik. Ezek közül három magyar vonatkozású. Az első Ágnes 
és Beatrix eljegyzését ábrázolja Arnolddal és Wernerre l ; a mel-
lette lévő azt a jelenetet örökíti meg, amint Szent István Gizellá-
val és Szent Adalbert prágai püspökkel Scheyernbe lovagolnak 
a keresztség, illetve az esküvő megtartására. Végül a harmadik; 
az első a la t t függő képen II . Henrik császár eljegyzi nővérét 
Szent Istvánnal.4) A másik kápolnában magáról Szent Imréről 
is volt két freskó. Ez a kápolna a Fá jda lmas Szűznek van ugyan 
szentelve, de II. (Szent) Henrik császár és Szent István király 
emlékére királykápolnának nevezik. Ennek a helyén történt volna 
a keresztség és az esküvő; Tegenbach I, János apát építtette a 
15. sz. első felében, A gót stílusú kápolna mezeit 1893-ban a 
Vogt testvérek festették ki magyar vonatkozású freskókkal. 
Az egyik Gizella álmát ábrázolta, melyben Gábor arkangyal 
hírül a d j a neki fiának, szent Imrének, születését, egy másikon a 
Szűzanya előtt imádkozó szent Imre a lak ja volt látható. A többi 
képek Szent Istvánra vonatkoztak és a szent király esküvőjét, 
koronázását, alamizsnaosztását és felravatalozását örökítették 
meg. Mivel azonban a freskók túlságosan élénk színeikkel nem 
illettek bele a kápolna stílusába és művészi értékük amúgy se 
volt túlságos nagy, egy-két éve — a mi szempontunkból legalább 
azt kell mondanunk, hogy sajnos — eltávolították, illetve meg-
semmisítették őket. Ma csak két szobor beszél a kírálykápolná-
ban ezekről az emlékekről: az oltár leckeoldalán Szent István 
szobra áll piros mentében, fehér övvel és zöld nadrágban, királyi 
jelvényeivel kezében, az evangélium oldalán pedig sógoráé, Szent 
Henrik császáré. 

Míg Fallenbüchl meglehetősen kétkedve gondol ezekre a 
hagyományokra,5) addig Hanser jól megalapozottnak és nagyon 
is valószínűnek t a r t j a történeti valóságukat. Az említett perga-
mentkróníka ugyan Szent Ulrich augsburgi püspököt is szerepel-
teti Szent Istvánnal kapcsolatban és ez minden bizonnyal téves 

4) Hadd örökítsük meg ez alkalommal a képek fölíratait is: I, Otto 
Imp,, Arnoldus, Wernherus, Agnes, Arnoldus, Beatrix, Wernher. 

Ab Ottone Imp. Schyrae proceres regalia capiunt, sed prius ab Hunga-
rís tedas. 

II. Rex Stephanus, Gisela, Adalbert episcopus Pragensis etc. R. Ste-
phanus cum Gisela alisque ( = aliisque) Schyram petit et ibi fonte sancto 
tinctus augustos Hymenaeos facit, 

III, Imp, Henricus, Gisela, Rex Hungáriáé Stephanus Henricus sororem 
suam Giselam Stephano Hungáriáé regi feliciter despondet, 

5) A scheyerni bencések magyar kápolnája, Élet VII. évf. I. köt. 459. 1, 



adat, mivel Szent Ulrich már 973-ban meghalt,6) De a többi 
adat kivétel nélkül valószerű és az Egyház is elismerte a hagyo-
mány következetességét, mikor néhány éve Szent István király 
ünnepének festum duplexként való megünneplését engedélyezte 
Scheyernnek, A konventnek pedig mindig szokott Imre nevű 
tagja is lenni, ami külföldön meglehetősen ritka jelenség. 

Szent Imre édesanyja révén Passau is részt kér a Szent 
Imre-vonatkozásokból. Gizella királynő u. i. fér jének halála után 
belépett a niedernburgi (Passau) bencés apácák kolostorába és 
ott Szent Henrik Heilka nevű nagynénje után mint a kolostor 
második apátnője, egyesek szerint fér jének és fiának VII. Ger-
gely pápa által 1083-ban történt szentté nyilvánítása után 1095-
ben rendkívül magas korban,7) mások szerint 1070-ben halt 
meg.s) Az Egyház őt magát is boldognak tiszteli. 

Ha megemlítjük még azt, hogy Gizellának nevelője Szent 
Farkas regensburgí püspök volt és így a szent püspök szelleme 
Gizella királynő révén nagy hatást gyakorolhatott Szent Imre 
lelkére és a r ra gondolunk, hogy Szent Günter níederalteichi 
bencés szerzetes, a későbbi bakonybéli remete sűrűn megfordult 
Szent István udvarában,9) ezzel be is fejeztük Szent Imre bajor-
országi kapcsolatainak felsorolását. Mind a salzburgi érseki iroda 
tudós igazgatója, Chr. Greinz, mind Schröder dillingení tanár, 
Szent Imre alapos külföldi ismerői, az egyéb bajorországi vonat-
kozásokat illetőleg hozzájuk intézett kérdésre negatíve válaszol-
tak. De bármily kevés legyen is az, ami külföldön nemzetünk 
egyik legnagyobb fiára vonatkozólag elénk tárul, az nekünk mind 
értékes kincs. Dr. Zoltán Veremund. 

6) Hanser, Erinnerungen an König Stephan den Heiligen von Ungarn 
im Kloster Scheyern, Deutsche Illustrierte Rundschau 1926, S. 167. 

') A formális szenttényilvánítás mellett többek között az Acta Sancto-
rum (Sept. torn. I. 557. s köv. 1.) foglal állást és számos hasonló példát 
sorakoztat föl ebből a korból. Szent István tisztelete feltűnő gyorsan terjedt 
el a külföldön és a legrégibb kalendáriumok tartalmazzák ünnepét. Ez a 
körülmény is a formális szenttényilvánítás mellett szól. A római breviárium 
offíciumot szentel Szent Istvánnak (szept. 2.) és az V. leckében ápolja Szent 
Imre emlékét is. 

8) Jocham, Bavaria Sancta, München 1892, S. 556. 
H) Szent Güntert Gotthárd apát térítette meg és Gizellának távoli 

rokona volt. (Hansizius i. m, 243.) A Prága melletti Brevnov kolostor egyik 
nevezetessége az a kép, mely Günternek Szent István udvarában tett csodá-
ját ábrázolja, A legenda szerint u. i. az asztalnál szárnyast szolgáltak fel. 
Günter nem akarván megszegni fogadalmát, melyben a húsevésről örökre le-
mondott, nem vett belőle. A király ezt látva, előbb kéréssel, majd paran-
csolva rá akarta venni Güntert, hogy ebből a fogásból is egyék. A szent-
életű szerzetes Istenhez fohászkodott s az egész udvarral együtt meglepetve 
látja, hogy a páva életrekel és elröpül. Acta S. 529. 1. 



ÁRPÁDHÁZI SZENT IVÁN LEGENDÁS ÉLETE.1' 
Szent Iván születése szerint magyar volt. Királyi törzsből 

származott. Vérrokona volt Szent István, a magyarok királya. 
Midőn látta e világ hiúságát, a földi élet rövid voltát s hogy 
benne minden milyen mulandó és semmi sem maradandó, elha-
tározta, hogy elvonul a világtól és egyedül Istennek szolgál. 
Ilyetén tervét végrehajtva, búcsút mondott a világnak. Letette 
hercegi rangját. Elhagyta a várkastélyt, birtokait, életben levő 
övéit. Senkitől sem tudva, elment hazájából. Magyarországnak 
egy rengeteg pusztaságú magányába vonult. Itt maradt tíz esz-
tendeig. Senki emberfia nem ismerte. Testvéri, de a többi roko-
nai is bánkódtak eltűnésén. Mivel nem tudták, hová ment, kereső 
követeket küldtek széles e világra, Magyarország területének 
velük szomszédos vidékeire is. De semmit sem lehetett megtudni 
felőle. Végre azután egy-két ember barangolás közben véletlenül 
ráakadt arra az előbb említett magányra, ahol Szent Iván élt, 
Köszöntötték és ezzel már el is tűntek. Beszélni nem beszéltek 
vele. 

Visszatérve tanyáikra, hallották, hogy jönnek ám Szent 
Iván herceg testvérei, hogy ünnepélyesen felkeressenek egy 
olyan valakit, aki testvérükről tud nekik felvilágosítást adni. 
Erre a szóban levő földmívesek elmentek a hercegekhez és ezt 
mondották nekik: ,,Mí ugyan jártunk ebben és ebben a magány-
ban, találtunk is ott egy embert, de azt már nem tudjuk, hogy 
milyen szerzet és ki ő," 

Amint ezt hallották a hercegek, Szent Iván testvérei, tüstént 
útrakeltek ama földmívesek társaságában. így azután eljutottak 
ahhoz az előbb említett magányhoz, ahol testvérük, Szent Iván 
élt. Midőn azonban a helyhez közeledtek, meglátta és felismerte 
őket Szent Iván. Kérte a mindenható Istent, bárcsak ne ismernék 
őt fel testvérei. Odaértek hozzá övéi, megnézték, beszéltek vele, 
de egyáltalán nem ismertek rá. Köszöntötték, alamizsnát adtak 
neki és eltávoztak. 

Szent Iván nyomban azon éjjel elillant abból a magányból. 
Szakadatlanul ment egyik helyről a másikra. Végre eljutott 

1) P. Gelasius Dobner: Monumenta Historica Boemiae. Tomus II. 
Pragae 1768. 61—68. 11.: História B, Ivani, qui communicatus est a Paulo 
Capellano B. Ludmilláé, Corpore Domini sub una specie, qui postea commu-
nicavit etiam B. Ludmillám sub una specie. Ex vetusto M, S. Codice Biblio-
thecae S, J. ad S. dementem Vetero — Pragae Lit, J M, I. — Szentünk 
életére vonatkozó egyéb források a következők: Acta s, Ivani eremitae 
Bohemi in dioec. Pragensi (init. saec. x.) auctore Bohuslao Balbino [in AA. 
SS. Boll. 24. Jun. IV. p. 824—828.] Ezen Balbinus-féle életrajz nagyjában 
ugyanígy adja elő a legendás történetet; a fontosabb eltéréseit a fordított 
életrajztól a jegyzetekben közöljük, — Vita alia auctore Matheo Ferd. de 
Bilenberg. (Pragae) 1656. — Frind: Kirchengeschichte Böhmens, Prag 1862. 
I, p. 12—14 (nach Dobner). — Sobek: Bohemiae solitudo seu vita s Ivani. 
Pragae 1666, 



Csehországig. Csehország földjén majd itt, majd ott terepszemlét 
tartott. De nem tudott olyan helyet találni, ahol jónak látta volna 
megmaradni és megnyugodni. Végre eljutott egy Lodnicze nevű 
folyóhoz. Kezdett lefelé haladni a folyó par t j a mentén. Folyton-
folyvást ment, de a bokrok és fák túlságos sűrűsége miatt nagy 
nehézségek közepette. Csodálatosan nagy és magas hegyek közt 
járt és fenyegető helyzetben levő meredek és magas sziklák közt, 
melyek az említett Lodnicze folyó felett függtek. Erre is, ar ra 
ís körülnézett. Észrevett azon a helyen ama sziklák alatt nagy, 
tágas üregeket és barlangokat, ahová sem hó, sem eső nem tud 
elhatolni. Kissé tovább ment. Az előbb említett sziklából ki-
bugyogó kristálytiszta vízre bukkant. Mindent megnézett, min-
dent megfontolt. Különösen azt, hogy semmiféle, emberektől ta-
posott bejárás nincs ott. Megtetszett Szent Ivánnak a hely. 
Megkezdte lakását azon a helyen, mely később nagyon terhére 
volt, akadályozta őt imáiban. Szent Iván keményen küzdött a 
kísértő szellemek ellen. Vékony vesszőkből korbácsot font. Meg-
vesszőzte és kikergette őket lakásából. Végre is a továbbiakban 
megundorodott tőlük. Keservesen sírva elhatározta, hogy a go-
nosz szellemek zaklatásai miatt elhagyja azt a helyet. 

Fel ís kerekedett, hogy elmegy. Ment-ment, de még nem 
messze jutott azon a síkon, mely a szikla, illetőleg ama barlang 
felett volt, ahol Szent Iván lakott. Megjelent neki Ker. Szent 
János. Köszöntötte Szent Ivánt és így szólt hozzá: ,,Hová tar-
tasz, Isten szolgája?" „Megyek, ahová Isten vezet engem." Ker. 
Szent János: ,,Vedd kezedbe ezt az Istentől neked szánt keresz-
tet és tér j vissza arra a helyre, ahol lakol. Ennek a keresztnek 
erejével nemcsak legyőzöd összes ellenségeidet, hanem ki is üldö-
zöd valamennyit onnét." Szent Iván elveszi a keresztet és ezt 
kérdezi: ,,Kí vagy te, jó Uram, és mi a neved?" ,,Én Ker. János 
vagyok. Az Isten küldött hozzád ezzel az üzenettel és hogy ezt 
a keresztet neked adjam védelmedre. De halld csak tovább: 
A közel jövőben ennek a földnek hercege, névszerínt Borziwoy 
csodálatos véletlen folytán megtalál és meglátogat téged. Akkor 
majd ezt mondd neki: Az Úristennek az a parancsa számodra, 
hogy halálom után ezt a barlangot, amelyben én lakom, kápol-
nává szenteld Szűz Mária és a Szentkereszt tiszteletére, pátrónu-
sának pedig Ker. Szent Jánost nevezd." 

Akkor Szent Ivánt Ker. Szent János megerősítette és fel-
lelkesítette. A kereszt segítségében bízva visszatért a barlangba, 
illetőleg arra a helyre, ahol lakott. Kemény küzdelmeket vívott 
a gonosz szellemekkel. A keresztet mmdig kezében tartotta és 
azt szegezte neki a gonosz lelkeknek. Utoljára maga a démonok 
kapitánya kelt fel Szent Iván ellen. Félelmetes szavakkal hihe-
tetlenül üldözte. Mint valami szájából tüzet okádó oroszlán, 
ellene támadt, majd erdei vadkan, végül pedig hiúz alakjában 
lángoló szájjal, mintegy el akarva őt nyelni. Szent Iván félelmé-
ben, hátha lenyeli őt, a keresztet a szájába dobta és a szörnyeteg 



rögtön a kereszt dobása után meghasította a szikla felületét. 
Ezen a nyíláson csatlósaival együtt eltávozott és soha többé nem 
tért vissza. Ez a hasadás a történet bizonyságául a mai napig is 
látható. 

Szent Iván most már akadály nélkül szolgált Istennek 
haláláig. Mikor azután egy napon már nagyon legyengült az erős 
böjt miatt — hiszen kenyeret soha nem evett, nem is adott neki 
senki, mert soha emberfia nem látogatta meg őt, csupán füvekkel 
táplálkozott — a mindenható Isten, aki soha sem hagyja cserben 
a benne bízókat, rendelt számára egy szarvastehenet. Ez minden 
istenáldott napon megjelent és az Isten embere tejet fej t tőle. 

Csehország Borziwoy') nevű hercege Tetin várában lakott 
Istennek szentelt feleségével, Ludmillával. Ez a Borziwoy herceg 
egy szép napon összehívta vadászait.3) Kiadta a parancsot, hogy 
ha j t sanak fel neki egy szarvast, melyet kutyafalkájával üldözőbe 
akar venni, S íme ez történt. Miközben a kutyák egy hímszarvast 
nyomon követnek, eljutnak egészen addig a helyig, ahol az előbb 
említett szarvastehén táplálkozott. Abbahagyták a kutyák a hím-
szarvas üldözését, egészen a fentemlített Lodnicze folyóig kerí-
tet ték ezt a szarvastehenet, mely Szent Ivánnak tejet szolgálta-
tott, Itt a szarvastehén már végleg kidőlt a fáradságtól. Nem 
tudot t a kutyák előtt tovább futni. Beleugrott a fentebb említett 
folyóba. A mély vízben felállt és úszott. A kutyák pedig fent a 
parton ugatták. Borziwoy herceg, mint a társaság negyedik tagja, 
egyedül követte 'a kutyákat, mert a többi három nem tudta, hová 
tünt el a herceg. Végül egy nagy szikla fölé ért. A szikla alatt 
a völgyben ugattak a kutyák. A herceg megállt. Azon tűnődött, 
hogyan ereszkedhetnék le ebbe a völgybe, ahol a kutyák ugattak. 
Mert nagy berek és mindenünnen nagyon sűrűn benőtt csalit volt. 
A sűrű kövek is akadályozták az útban. A leereszkedés is mere-
dek lejtő volt. 

Végre is nagy nehézségekkel és a vele levők támogatásával 
leszállt a nevezett folyó pa r t j á r a , melyben a szarvastehén volt 
és védekezett a kutyafalka ellen. Meglátva a fiatal szarvastehe-
net, megparancsolta egyik emberének, hogy készítse el í ját . 
A herceg kezébe vette az í jat , megcélozta a szarvastehenet és 
nyilával megsebezte.4) Ez, mikor érezte, hogy a nyíl eltalálta és 
sebet ütött ra j ta , rögtön futni kezdett a folyó par t ján . A kutyák 
nyomonkövették a szarvast, a herceg pedig a kutyákat. El jutot t 
a szarvas Szent Iván lakóhelyéhez. Lábai elé vetette magát. 
A kutyák azonban csak mintegy kőhají tásnyira merték megköze-
líteni azt a helyet, ahol a szarvas elfeküdt. A szent férfiú, látva 

2) Borziwoy volt a cseh hercegek közül az első, aki keresztény hitre 
tért. (AA. SS. Boll. IV. 824. 1.) 

3) A vadászat 909-ben történt (u. o.). 
4) A Balbinus-féle életrajz szerint Borziwoy elejtette a szarvast és 

Szent Iván parancsára a szegények közt kiosztotta. (AA. SS, Boll, IV, 824, 1,) 



a sebzett állatot, könnyes szemmel kihúzta belőle a nyilat. Meg-
áldot ta a sebet, mely legott meggyógyult. 

Végre nagy nehezen — mivel bajos volt a hozzáférés a 
herceg is el jutott ehhez a helyhez. Látva, hogy a kutyák ugatnak, 
de a barlangot megközelíteni nem merik, csodálkozott, hogy 
mi ez? Leszállt lováról. Övéinek meghagyta, hogy lovát fogják 
meg s ők maguk kissé távolabb ál l janak meg. Kihúzott karddal 
tartott a barlang felé. Belépett a barlang szájába. Embert látott. 
Külseje formátlan. Ha ja borzasztó hosszú, rendetlen és csomókba 
van összeragadva. Lábai előtt egy szarvastehén fekszik. Rögtön 
megértette, hogy ezt az embert Isten küldötte, hogy megvetve 
a világot, itt e magányos helyen Istennek szolgáljon. A herceg 
így szólítja meg: ,,Kérlek téged, Isten embere, mondd meg 
nekem, ki és honnét való vagy?" Szent Iván szelíden válaszolt 
a hercegnek: ,,Két dolog felől kérdezel engem. Először arról, 
hogy ki vagyok. Herceg vagyok, mint te, mert királyi családból 
származtam. ') Másodszor azt kérdezed tőlem, honnét jöttem. 
Én bizony Magyarország földjéről jöttem ide. Magyar születés 
vagyok." A herceg erre így szól: ,,Van-e kenyered?" Szent Iván 
válaszol: ,,Nincs." ,,Hát mégis, hogyan tartod fenn magadat?" 
A szent férfiú felel: ,,Isten gondviseléséből élek. Isten adta 
nekem azt a szarvastehenet, melyet te el akartál venni tőlem. 
Holtra fáradva és tőled megsebezve talán már nem is fog többé 
nekem tejet adni." 

Borziwoy herceg kérve kérte őt, menjen át vele együtt a 
várba és maradjon ott. Megígérte neki, hogy rej tekhelyet készít 
számára, ahol senki sem fogja őt beleegyezése nélkül megláto-
gatni. Mikor ellenkezett és nem nyugodott ebbe bele, a herceg 
már istenhozzádot akart mondani neki, mert ott akar ta hagyni. 
A szent férfiú azonban így szól hozzá: „Ne távozzál el addíg, 
amíg nekem becsületedre meg nem ígéred, hogy senkinek sem 

5) Szent Iván saját bevallása szerint Gestimulus és Erzsébet dalmát 
uralkodók legidősebb fia. 42 évvel ezelőtt jött Dalmáciából erre a földre. 
(AA. SS. Boll. IV. 824—25. 1.) Felmerül itt a kérdés, hogy tehát Szent Iván 
magyar származású volt-e, mint ahogyan a Dobner kiadásában megjelent 
prágai Szent Kelemen-féle kézirat két helyen is mondja, vagy pedig dalmát 
eredetű-e, ahogyan a Bollandisták állítják. A két eltérő kézirat keletkezési 
idejéből az előbbi feltevés valószínűbb. A prágai Szent Kelemen-féle kéz-
írat bevezetésében ugyanis (Observationes praeviae ín Vitám Beati Ivani, 
Dobner i. m. 60. 1.) a következőket találjuk: „Felette csodálatos, hogy ez 
a kézirat és életrajz nem akadt a tudós Bollandisták kezébe akkor, amikor 
a Szent Kelemen könyvtár kéziratos kódexeit néhányszor ők maguk is át-
kutatták és másokkal is átvizsgáltatták. Úgyhogy június 24-énél — amely 
napra ennek a szentnek az ünnepe esik — megvallják, hogy nincs semmi 
régebbi támaszuk, mint amiket Hagecius és Balbinus jegyeztek fel erről 
a szentről. Ezért nem is adtak ki más életrajzot róla, mint csak azt, melyet 
Balbinus a mult (XVII.) században az ő históriai emlékei közül nap-
világra hozott, míg a jelen kézirat könnyen lehet, hogy két századdal is 
régebbi annál (XV. sz.)." Ha nem volna Szent Iván valóban magyar szárma-
zású, akkor érthetetlen lenne, miért mondja a Szent Kelemen-féle kézirat 
a mi Szent Istvánunkat vérrokonának (consanguineus)? 



fedsz fel engem, senkinek semmit rólam nem beszélsz s hogy 
többé engem nem fogsz meglátogatni." Akkor Szent Iván ilyen 
szavakkal buzdította a herceget: ,,Fenséges herceg, hallgasd meg 
Isten szavát. Ezeket parancsolta neked az Üristen Ker. Szent 
János út ján, aki nekem megjelent és a te hozzámjöveteledet 
előre jelezte. Meghagyta nekem, hogy Isten nevében figyelmez-
tesselek téged. Az Isten azt aka r j a , hogy halálom után ezt a 
helyet kápolnává szenteld Szűz Mária és a Szentkereszt tisztele-
tére, pátrónusának azonban Ker. Szent Jánost nevezd meg." 

Mindezek teljesítését a herceg megígérte. Ekkor azután el-
köszönt Szent Ivántól és eltávozott tőle. De mindig sóhajtozott 
és Szent Ivánról gondolkodott. Mikor asztalához ült vacsorázni 
feleségével, Szent Ludmillával, egy falatot sem evett. Állandóan 
a szent férfiú járt eszében. Ekkor felesége, Szent Ludmilla reá-
nézett és így szólt: , ,Jó uram, hiszen te semmit sem eszel, hanem 
mindig valamin gondolkodol." Ezér t Szent Ludmilla minden ere-
jével azon volt, hercegi férjét sok-sok könyörgéssel zaklatta, hogy 
ennek okát felfedje előtte. De a herceg semmi szín alatt sem 
akarta neki feltárni. Eszében járt, hogyan lelkére kötötte a szent, 
hogy őt senkinek el ne árul ja . Végre a továbbiakban Szent 
Ludmilla addig-addig fáradott, hogy a herceg nem tudott ellen-
állni. Legyőzte feleségének, Szent Ludmillának könyörgése. 
Mindent feltárt neki, hogyan jutott el egy szarvastehén után, 
melyet kutyáival üldözőbe vett, azokhoz a csodálatos barlangok-
hoz. Ott egy Istennek szentelt remetét talált, amint ült azokban 
az odúkban. De oly édesen szólt hozzám, hogy minden erőmmel 
kívánkozom utána. 

Hallva ezeket Szent Ludmilla, sokat kérte, könnyeível kér te 
hercegi férjét , engedje meg neki, hadd mehessen el ő hozzá és 
hadd beszélhessen vele. A herceg sokáig megtagadta tőle ezt az 
engedélyt, de végre is belenyugodott. A herceg titokban magához 
hivatta azon négy ember egyikét, akik vele ama barlangok körül 
voltak, ahol Szent Iván lakott. A herceg így szólt hozzá: ,,Amióta 
csak nálam szolgálsz, sohasem talál talak téged megbízhatatlan-
nak, hanem mindenben hűségesnek irántam. Rád akarom bízni 
feleségemet, hogy te egyedül minden más kísérete nélkül vezesd 
őt ama barlangokhoz, melyek előtt a kutyák ugattak, de a barlan-
gokhoz közelebb menni nem mertek." Ő a herceg parancsait 
teljesítve, a herceg feleségének, Szent Ludmillának társaságá-
ban útrakel t . Mikor megérkeztek az említett barlangokhoz, Szent 
Ludmilla belépett Isten emberéhez. Ez meglátva őt, zavarba jött. 
Elfordította tőle arcát . Nem akar t vele beszélni, se ránézni. 
Ekkor Szent Ludmilla így szólt hozzá: ,,Jó atyám, ne neheztelj 
rám, hogy meglátogattalak. Jámbor célból jöttem hozzád, hogy 
beszélgessek veled az Úristenről és lelkem üdvösségéről." Akkor 
Szent Iván látva jámborságát, fe lé je fordult, Nagy kedvességgel 
beszélgetett vele, de nem világi és mulandó, hanem isteni és a 
lelkek üdvösségére vonatkozó dolgokról. 



Véget ért a beszélgetés. Mikor elválóban voltak egymástól, 
Szent Iván kérte Szent Ludmillát, hogy soha többé ne látogassa 
meg. Szent Ludmilla így válaszolt a szent férfiúnak: ,,Mivel 
semmi szín alatt nem akarod megengedni, hogy én látogassalak 
meg téged, most én kérlek téged, Isten embere, Jézus Krisztus-
nak és az ő jóságos Anyjának, Szűz Máriának szerelmére, tedd 
meg, hogy a jövőben te látogass meg engem Tetin várában." 
Hallva ezt Szent Iván, töprengett, melyiket válassza. Végre 
határozott. Megígérte, hogy inkább ő látogatja meg, mint hogy az 
jöjjön ismét őhozzá. 

Nem nagyon hosszú idő múlva Szent Iván útnak indult, 
hogy eljusson hozzá Tetin várába. Kiment a helyről, ahol lakott. 
Megállt és gondolkodott, melyik úton is kellene mennie az emlí-
tett várba. Mert nem akarta, hogy mások előtt fe lfedje az őhozzá 
vezető utat. S ahol a (római) mérföldnek csak egy részét kellett 
volna megtenni, ha az ember egyenes úton keresztül vág, ő ott 
két mérföldet járt be, mert mellékutakon haladt. Megérkezett 
a várba. Ott maradt az éjjel, mert nagyon fáradt volt. Szent 
Ludmilla kényelmes magányt készített neki — amint meg-
ígérte —, hogy senki se lássa őt, csak Borziwoy herceg és fele-
sége, Szent Ludmilla, hogy beszélgessenek vele az Ürístenről 
és lelkük üdvösségéről. 

Hajnalhasadtával tüstént elindult, hogy visszatér helyére. 
Két falun ment keresztül. Az egyik neve Hodynie, a másiké 
Swinary. Történt, hogy mikor az említett Hodynie falu felé 
közeledett és már nagyon elfáradt, az út melletti körtefa alatt 
látott egy eléggé nagy, de púpos követ. Leült rá, mert ra j ta 
akart egy kissé megpihenni. S mikor már épen rá akart a kőre 
telepedni, annak minden kiálló púpja , mint a viasz, puhává lett. 
Mintha csak valaki elkente volna azokat, hogy ülés közben kelle-
metlenséget ne okozzanak Szent Ivánnak. 

Abból a Hodynie nevű faluból való pásztoremberek legel-
tették ott a közelben lovaikat és csikaikat. Észrevették ezt a 
különös formájú embert. Arca nyomorékot mutatott. Haja 
hosszú volt, mint egy öv és sok csomóban lógott. Csúfolták őt. 
Göröngyöket dobáltak rá. Egyikük követ ragadva, neki rugasz-
kodott és ráhají tot ta . Megsebesítette.6) Folyt a vére. Ezt a vért 
semmiképen sem lehet lemosni arról a nagy kőről, amely így 
vérrel borítva, egészen a mai napig ott látható a barlangban 
Ker. Szent János kápolnájában, ahol Szent Iván holtteste pihen. 

Az egyik, Hodyniébői való földmíves észrevette, hogy ezek 
a pásztorok csúfolják és bántalmazzák az Isten emberét. Oda-
szaladt és virgáccsal becsületre tanította a pásztorokat és el-
kergette őket. Hozzá ment az Isten szolgájához, köszöntötte őt. 
Kérdezte, honnét jött és hová megy? Az Isten embere azt felelte, 
hogy ahová az Üristen vezeti. A földmíves ismét szólt hozzá: 

") A kő Szent Ivánt íején találta. (AA. SS. Boll. IV. 824. 1.) 



„Látom, hogy nagyon fáradt és éhes vagy, de még mennyire! 
J ö j j velem házamba, hogy egyél és pihenj." Mivel azonban 
vonakodott, a földmíves még több ízben felszólította és szinte 
kényszerítette, hogy vele menjen. Ekkor Szent Iván így szólt 
a földmíveshez: ,,Mivel ezt az irgalmasságot akarod velem szem-
ben gyakorolni, látva, hogy nagyon fáradt vagyok, jó, ar ra kér-
lek, tedd meg az Istenért, ad j nekem egy lovat. Szavamra ígé-
rem, neked, hogy még a mai napon vissza fogod azt kapni." 
A földmíves derűs arccal felelte: „Nagyon szívesen megteszem.' 
S már ment is. Hozta a lovat és az Isten emberét felsegítette 
a lóra. Az Isten szolgája köszönetet mondott a földmívesnek 
és továbbment. 

Mikor feljutott a hegyek tetejére, melyeken lakott, meg-
ismerte, hogy már közel van lakásához. Leszállt a lóról. A lónak 
megparancsolta, hogy egyenes úton menjen haza. A ló vágtatott. 
Termetében és külsejében megváltozott. Sokkal nagyobb és 
kövérebb lett. Hazaérve ide-oda szaladgált az udvaron fel és alá, 
A földmíves felesége látta a szép lovat. Odaszólí t ja urát és azt 
mondja : ,,Nem tudom, miféle ló hancuroz udvarunkon fel és alá.' 
A földmíves jól szemügyre vette a lovat, A nyereg és a zabla 
ismerős volt, de a lovat nem ismerte fel. Magában töprengve 
azonban rájöt t , hogy ez az Isten rendelése és hogy a szent férfiú 
miatt jutalmazta őt meg, A földmíves hálát adott Istennek. 
A lovat eladta, a pénzt felhasználta. 

Szent Iván, amint visszatért barlangjába, ott maradt abban 
egészen haláláig. A mindenható Istennek szolgált és soha többé 
onnét el nem távozott. Mikor már megöregedett, csaknem minden 
betegség ránehezedett : paralízís, lázas állapot és más nyavalyák 
és kitartottak mellette haláláig. 

Mikor már Szent Iván, az Isten embere közeledni látta 
halála órájá t , nagy bűnbánattal kezdett szomorkodni és sírdo-
gálni, F á j t neki, hogy az Egyház szentségei nélkül kell meghalnia, 
S íme azonnal ott volt az Isten segítő keze! Az Ür angyala azon 
éj jel megjelent álmában Szent Ludmillának. Hírül vitte a szent 
férfiú közeli halálát. Meghagyta neki, hogy kora reggel küldje el 
Pál nevű káplánját a szent férfiúhoz Krisztus testével és a szent 
kenettel. Azt is meghagyta az angyal, hogy egyúttal vigye 
magával azokat a szerszámokat, melyekkel sírt ás ma jd neki. 

Megvirrad. Szent Ludmillát szomorúság fogja el a szent 
férfiú miatt. Hivatta Pál nevezetű káplánjá t és kora reggel tüs-
tént elküldötte őt a szent férfiúhoz. Pál káplán a fentebb említett 
szolgával elindult. Megtalálták, Akkor már a halállal vívódott 
és a végét járta. Azonban Szent Iván, az Isten embere, Isten 
rendeléséből magához tért. Kezdett beszélgetni Pál káplánnal7) 
és meggyónt nála. Szentgyónás után kérte, hogy ad j a neki 

7) Elmondotta Szent Iván, hogy 14 évig élt remeteségben, (AA, SS,. 
Boll, IV. 825: 1.) 



Krisztus testét*) és kenje meg a szent olaj jal . Mikor mindez 
megtörtént és épen befejeződött, nagy áhitattal és hálaadással 
kilehelte lelkét/1) 

Pál káplán azzal a kísérő szolgával tüstént hozzáfogott a sír 
megásásához és a megásott sírba eltemették az Isten emberét. 
Rábízták őt Istenre, maguk pedig visszatértek Tetin várába. 
Jelentet ték a hercegnek Szent Iván halálát, hogy milyen nagy 
bűnbánattal és á j ta tosan halt meg és hogy hogyan temették el őt. 
Ennek hallatára Borziwoy herceg feleségével, Szent Ludmillá-
val együtt sírni kezdett. Mindjárt el is határozta Borziwoy her-
ceg, hogy teljesíti Ker. Szent János parancsát és Szent Ivánnak 
kinyilatkoztatását. Elküldött a püspökért, aki kápolnává szen-
telte azt az üreget, illetőleg barlangot, melyben Szent Iván lakott 
és ahol Szent Ivánt halála után eltemették.10) 

Halála után, mikor már mindenfelé e l te r jed t az ő pár t -
fogása, sokan ellátogattak sírjához11) és a legkülönbözőbb beteg-
ségekből kigyógyultak. Sánták, vakok, ördögtől megszállottak. 
Sőt egy halott gyermeket is vittek hozzá és az feltámadt. Er re a 
látványosságra sokan összesereglettek. Dicsérték Istent, aki 
Szent Iván érdemeiért csodákat művelt. De nagyon sok más 
mindent is vitt véghez az Ür Szent Iván érdemei által és mindezt 
nagyon jól ismerték királyok, hercegek, bárók, Prága lakosai és 
Csehország más becsületes emberei. Amen. 

Fordí tot ta: Dr. Kálovics Adorján. 

H) Pál szentmisét is mondott a Szent halála előtt (u. o.). 
flj A Pállal való beszélgetés után harmadnapra halt meg Szent Iván 

910-ben, körülbelül 70 éves korában; mások szerint halála 904-ben történt. 
(AA. SS. Boll. IV. 825. 1.) 

10) A Szent Iván tiszteletére emelt kápolna mellett később kolostor 
épült, melyet Szent Benedek-rendi • szerzetesekre bíztak. (AA. SS. Boll. 
IV. 826. 1.) 

n ) Lipót, Csehország és Magyarország királya is ellátogatott a sírhoz 
nagybátyjának, Lipót főhercegnek kíséretében és egy nagyobb templom 
építésére 4000 flórenzi aranyat adott. (AA. SS. Boll. IV. 827.) 



Figyelő. 

A LEGÚJABB SZENT IMRE-IRODALOM. 
A magyar irodalom erkölcsi tanúságtétele abban nyilatkozik 

meg legelevenebben, hogy sohasem zárkózott el az aktuális élet 
reális ihletétől, hogy mindig inspirálták a jelenkor nagy tenni-
valói. Ma a Szent Imre jubileumi év küszöbén állunk és nemze-
tünk az újjáéledő vallásosság friss felbuzdulásának korát éli. S 
amit a más iránt érdeklődő, más célokért harcoló ősök elmu-
lasztottak, azt igyekszik, fokozott buzgósággal igyekszik pótolni 
a jelenkor irodalma. Nem halad el közömbös szemmel Szent Imre 
alakjának ihlető, legendás szépségei mellett, hanem énekes szív-
vel gyönyörködik a legfehérebb magyar glória bájában. 

Az alábbiakban ismertetjük és méltatjuk a Szent Imre év 
eddigi irodalmi alkotásait, amelyek beharangozzák, a művészet 
behízelgő harsonájával harangozzák be. a nagy magyar jubileu-
mot, 

Harsányí Lajos: Az elragadott herceg, Szent Imre herceg 
életregénye, Serédí Jusztínián dr. Magyarország bíboros herceg-
prímása bevezető soraival. Budapest, 1930, Szent Imre kiadó. 
214. L 

Az elragadott herceg-ről igazán csak az elragadtatás hang-
ján nyílatkozhatík a legaprólékosabb kritikus is, A szent asszony 
kivételes sikere után mindenki Harsányí Lajostól várta a Szent 
Imre év irodalmi ünnepét, Szent Imre életregényét. És nem 
csalatkozott a legfokozottabb igényű műélvező semÁz elragadott 
herceg esztétikai minőségeiben. 

Meg kell csodálnunk Harsányí Lajosnak nagy elaszticítású 
ízlését és ábrázoló modorát, A legendás tónusnak egy költői mo-
tívumát sem hagyja kiaknázatlanul és ugyanakkor a gondos tör-
ténelmi kritika rostáján szűri át minden sorát. A fantázia magas-
röptű pilléreire építi romantikus melegségű meséjét és ugyanak-
kor a választékos, elgondolkodó klasszicizmusnak imponáló hig-
gadtságával eíti bámulatba olvasóját, A lángoló, az örökégő csip-
kebokorban világító idealizmusnak fenkölt szelleme ha t ja át mű-
vének minden lapját és ugyanakkor a józan realizmusnak rögbe 
kapaszkodó bölcseségét sem téveszti szem elől, úgyhogy az ideák 
világa bűbájos valósággá s a szürke valóság színes szférakörré 
tisztult az olvasó lelkében. 

Ez a könyv eseménv dolgában nem mond többet nvnt a 
szűkszavú legenda, nem látjuk benne másnak Szent Imrét, m;nt 
amilyennek eddig ismertük a ránk maradt gyér adatokból és 
mégis az újság mohó ingerével kell olvasni, mígnem a végére 
ériink. Ennek az az oka ho<*y Harsánvi Lajos lenge finomságú 
pszichológiával fokról-fokra bontja elénk a csodált, az emberileg 



szinte érthetet len szent különös életét. Nem a legendaírók csoda-
hajhászó szertelenségeível hat, hanem a regényírók lélekéreztető 
realizmusának nehéz apróságaival. Milyen halk rezgésű, mély 
igazságú meglátást rej teget a gyermeke születésén örvendő 
Király lázas boldogsága, milyen megrázó tragédia és mégis 
milyen szürke valóság a Vászoly-Szegszár jelenet pogány nyug-
talansága! Szemünk előtt lá t juk felnőni Imrét, a féltett herce-
get , , , Királyné anyja , bölcs a t y j a és Gellért püspök fejlesztik 
érzékeny lelkének mind élesebb körvonalakba domborodó jelle-
mét. A Szent Gellért cel lá jában lejátszódó apokaliptikus jelenet 
gyönyörűen készíti elő a Szent György kápolnának csodás vizió-
ját és örök szüzességét. De vetekedik ezekkel a liliomos meny-
nyegzőnek habfinom ra j za és a gneseni jelenet meleg mesé je 
után a svetokryzkí monostor ünnepi pompája . Leverően szug-
gesztív ere jű a koronázásra készülő ország hirtelen gyásza, 
melyet csak a szent hercegnek nyilvánosságra kerülő magasztos 
titkai tudnak megnyugvássá simogatni. Itt kellene végződnie az 
életregénynek, megértettük, embernek láttuk Szent Imrét. De 
Harsányi a legenda egy jelenetét sem aka r j a kiaknázat lanul 
hagyni és ezért a cezareaí Özséb látomását összekapcsolva a jól 
ismert Konrád legendával elbeszéli a szenttéavatás zsongó örö-
mét is. Ez a fejezet nem tartozik szervesen az előzőkhöz, csak 
mintegy epilógus a végső akkordokat játsza. Külsőleg is jó lett 
volna szemmelláthatóbban különválasztani ezt a későbbi részt az 
életregénytől. 

Harsányi Lajos Az elragadott hercegben a jellemfestésben 
is remekel. Nyugodt, minden apróságot észrevevő megfigyelő 
képessége annyira emberi szemszögben muta t ja a főszereplőket 
is, hogy gondos analíziseinek minden porszemében külön tudunk 
gyönyörködni. És mégsem süpped bele Harsányi a részletek zsák-
utcáiba, hanem az átfogó szintézisnek egész embert látó, egész lel-
kiséget éreztető pillérekül alkalmazza csak a részletmeglátáso-
kat. Szent Imrében a földtől mindinkább elvonatkoztató lemon-
dást csodáljuk és mégis megért jük. Szent István erőskezű politi-
ká j á t néha önkényesnek lát juk, de helyeseljük. Gellért a tya 
magasszírtű méltóságban áll előttünk és mégis a legközelebbiek 
szeretetével csüngünk a lakján . Ez Harsányi lélekfestő művésze-
tének titka: hidat vonni az érthető és csak érezhető, a látható és 
lá thatat lan között, hogy minden ismeretünk mintegy öntudatlan, 
intuitív közvetlen ismeretté világosodik; szinte a szemtől-szembe 
nézés közelségévé realizálódik. Ez az emberábrázolás, ez a lélek-
éreztetési mód csak azoknak sa já t j a , akik magukat nagyon át-
ismerték, lelkük minden poros, pókhálós zegzugába belevilágítot-
tak az önismeret lámpáival. Mer t csak az ilyen kímeditált lelkek 
tud ják sa já t egyéniségükön át az összehasonlító megfigyelés ré-
vén meglátni a különböző emberekben a szétkülönböztető karak-
tervonásokat. Harsányi Lajos Szent Imre könyve a legmélyebb 
elmélyülés mélységes gyönyörűségének legszebb gyermeke, leg-



pompázóbb vírágbafakadása, legérettebb, legélvezetesebb gyü-
mölcse. 

Az elragadott herceg Harsányi Lajost tehetségének gazdag 
színpompájában skálázza elénk. A hétköznapok apróságait is 
mélynek, nagyjelentőségűnek érző lírikus széles hangínterval-
luma lenyügözőleg hat. A kenyérbél és líliomjelenet valóságos 
dal prózában. A szinte festményszerűleg elképzeltető leíró-
művész remek illúziókat produkál ebben a könyvben s ezl 
az élményt Jaschik Álmos újszerű illusztrációi segítik realizá-
lódni. A Boldogasszony templomának építése leírói költészetünk 
legsikerültebb lapjai közé tartozik. 

Az elragadott herceg stílusa Harsányi költői nyelvének leg-
szebb diadala. Rövid, tömör magyar mondatait néha a fantázia 
úgy kicsipkézi, annyira teleaggatja aranyos díszeivel, hogy úgy 
hat ránk, mint egy bődíszű, drágakövektől roskadozó miseruha, 
vagy a tavasz ezer virágszínében mosolygó, üde rónaság, 

Harsányi Lajos termékeny művészetének és a magyar val-
lásos szépirodalomnak mindenkor egyik legszebb értéke, leg-
nagyobb büszkesége marad Az elragadott herceg. 

Egészen más elképzelésű, de a maga nemében ép ily kiváló 
alkotás Révay József Szent Imre könyve. 

Dr. Révay József: Árpádok virága, Szent Imre herceg. 
Budapest, Franklin Társ. kiad. é. n, 391 1. Huszár Károly aján-
lásával és dr. Lányi József előszavával. 

Ez a könyv monumentalitásával és sajá tos érdekességeível a 
legszélesebb körök érdeklődésére számíthat. 

Nem életrajz, nem legenda csupán, hanem a magyar keresz-
ténység első küzdelmes évszázadának remekbe készült eposza. 
Nemcsak Szent Imre életének minden ismeretes körülményét 
bogozza, hanem a magyar kereszténység első századának minden 
kiemelkedőbb, szerepjátszó egyéniségének történetét is belevonja 
az elbeszélésbe, úgyhogy a szerző ezen müvét tarka, sokárnya-
latú korképpé szélesíti ki. 

Az Árpádok virágának szerkezeti beállítása eredetien ötle-
tes. Révay József — Péter, somogyvári bencés apát szájába ad ja 
a szót/ Ügy tünteti fel művét, mintha ezt a könyvet Péter apát 
írta volna az 1092-es szabolcsi zsinat után, még pedig László 
király egyenes felszólítására. Épen ezért a műfaj a történetírás 
legprimitívebb formájá t ölti fel és króníkajellegűvé válik. Ehhez 
a modorhoz mindvégig következetesen hű marad Révay és köny-
vének ez kölcsönöz valami megokolhatatlan vonzó erőt és le-
bilincselő közvetlenséget. 

De épen, mert a XX. sz. emberének tollából kikerült kró-
nika ez a Szent Imre könyv, mostani kivitelében néha egészen a 
bizarrnak, az exotikumnak fogalmi határá t horzsolja s a tuda-
tos anachronizmusoknak egész légióját engedi szabadjára . Bol-



dog Eskandélyi Mátét a XI. sz.-ba helyezi Révay, holott tudja, 
hogy nem ide való. De a beillesztés megtévesztően sikerült. 
A XXVIII. caputban Temesvári Pelbárt beszédjét XI. sz.-i szó-
nok a jkára adja, pedig ismeri Pelbárt kronológiáját. Az önké-
nyes, modern izű példák és fantáziából költött legenda-forgácsok 
csak úgy hemzsegnek a bódító szépségű sorokban. De ezt nem 
vesszük zokon, műélvezetünk zavartalanul teljes marad. Néha 
szinte kábító már a sokszínű szállal fűzött eseményfejlesztés 
kaleidoszkopszerű össze-vísszasága, de a részek aprólékos mű-
gonddal kiötvözött tökéletessége mindig bőségesen kárpótol. 

Külön exquizit élvezet, ínyenc csemege a könyvnek archai-
záló stílusa, pedig ez is anachronizmus. De hisz a XI. sz. végének 
a Halotti Beszéd darabosságaínál is kezdetlegesebb stílusa telje-
sen élvezhetetlenné tenné a könyvnek hangulatos tartalmát, pedig 
Péter apátnak ezen kellene írnia. De hogy a régiség elhihető 
patinája mégis erősítse az illúziót, hogy ősrégi krónikát olvasunk, 
Révay a mérsékelt régieskedés hangján ír. Az egész régi magyar 
nyelvnek külön korokba tartozó halott szépségét egynek veszi és 
egy előadásban használja a középkori kódexeknek néha latinos 
mondatszerkesztését, az elavult igealakok ódivatú formáit, Páz-
mány öblös szélességét, Faludi néha mesterkélt eleganciáját, sőt 
nem egyszer a nyelvújítási kornak köznyelvvé nem vált stílus-
fordulatait, vagy közhasználatúvá vált szavait, de ezeket külső 
hangalakban régíesítve. Egyébként Révay stílusa nagyon közel 
áll a ma nyelvéhez és felújított szavai sem okoznak fejtörést, 
mert a mondatösszefüggésben mindig megértjük őket. 

Ennek a stílusnak az élvezése művészi igényű olvasóknál 
találhat csak értékelésre és ép ez teheti Révay könyvét nem 
unalmas, de nehéz, egyvégben nem élvezhető olvasmánnyá az 
irodalmilag kevésbbé művelteknél. 

Révay előadó technikája régíeskedő nyelvével is meg-
lepően fordulatos, gyorsan haladó, zökkenő nélküli. Párbeszédei 
természetesek, elmélkedő részei erőltetés nélkül hatásosak. 
Klasszikusan szép a könyvnek az a része, amelyben Gellért mes-
ter az Intelmeket magyarázza és nagy műveltségre valló példák-
kal illusztrálja az ifjú herceg előtt, 

Révay könyvében nagyon sok emberrel találkozunk. Jellem-
zésük a krónikás keretből következőleg legendás, egyoldalú és 
primitíven egyszerű. Mégis az együttérzés és az ellenségutálat 
szikrái lopakodnak szívünkbe a sorokból, annyira lélekhez szóló 
ez a tudatosan kezdetleges emberábrázolás. 

Révay ezen művének síkere messze túlszárnyalja A szentek 
legendái és A zarándokút a Szenthelyekre című könyveinek 
hatását s ezt Jaschik Álmos régiesen újszerű illusztrációi és 
Zichy Mihály festményeinek hű reprodukciói ís nagyban elő-

* segítik. 
Ismét a regényíró tollával közeledik Szent Imre felé egy 

másik neves költőnk ís. 



Gáspár Jenő: Isten leventéje. Regény Szent Imre herceg 
korából. Budapest, Palladis kiadás, 1930. 172 1. 

Gáspár Jenő nem Szent Imre regényének, hanem csak kora-
beli regénynek nevezi ú j könyvét, És valóban . . . ez a regény 
Szent Imre élete, de annál több, gyönyörű lírai korkép, amelynek 
vannak részei, melyek nem Szent Imrére, hanem csak a korra 
vonatkoznak. 

Gáspár Jenő nem ragaszkodik szorosan a legenda gyér 
adataihoz, hanem merész, teremető fantáziájával egészen új 
Szent Imrét varázsol elénk: Imre herceget, az érző embert, a 
cselekvések küzdelmes férfiúját. Amit 800 évvel ezélőtt a 
legendaíró elmulasztott, azt most Gáspár Jenő kipótolja. És hogy 
ez a bemutatás mennyire hiányzott, bizonyíthatja mindenki, aki 
ezt a könyvet olvasta. Mert szinte ideges, mohó érdeklődéssel 
kell olvasni ezt a könyvet, olyan valószerűen, olyan élethűen nő 
elő fokról-fokra a sorokból Imre herceg fejlődő intelligenciájú, 
izmosodó karú markáns alakja. A liliomos szent is előtündöklik 
a sorokból, de ezt a csodálatos lemondást is csak az emberen, 
a hős magyar emberen keresztül ér t jük meg. A magyarság 
zsenge áldozatát, ártatlan húsvéti bárányát látjuk Imre herceg 
önkéntes életáldozatában, melynek motivációja itt újszerű: ön-
váltság a nemzet életéért. 

Az Isten leventéje voltakép a fiatal kereszténység ujjongó 
csatasorának és az álmodozó, pogány mithoszok megbűvölt, 
maradi táltoshadának nagy erőpróbája, döntő ütközete. S ezt a 
harcot a liliomos herceg segíti a kereszténység zászlajával végső 
diadalra. De ehhez a küzdelmes dicsőséghez áldozat kell, saját 
földi boldogságának feláldozása. így lesz Szent Imre alakja 
Gáspár Jenő tollán a csendes, magasztos tragédiák megsiratott, 
megcsodált héroszává. Ez a könyv Szent Imre földi szerelmének 
bűbájosán szép szomorújátéka. Imre szereti Vászoly leányát, a 
fakadó rózsabímbónál ís szebb Bársonyt. Bársony is rajongva 
csüng az erős, fiatal, csupa tűz hercegen. Szüleik ís óhajt ják 
egybekelésüket, mert ezt a kibékülés biztos zálogának látják. 
De Vászoly pártütést kezd István király ellen és ez börtönbe 
záratja a lázadó egész családját. Imrének a lelke sajog . . . 
Imádkozik a Szent György kápolnában, hogy a testvérharc 
pazarló, öngyilkos vérfecsérlése szűnjön meg. Áldozatul kínálja 
magát az Ürnak és az Ür lelke szüzességét kéri. Imre megren-
dül , . . mágneses délibábként mosolyog feléje Bársony . . . a há-
zasságuk, az eljövendő gyermekek . . . De győz a nemzetét ra-
jongva szerető hős és Imre feláldozza a földi paradicsom leg-
szebb virágát, Bársonyt, a boldogságát. De eltemetett szerelmé-
nek emléke végig kíséri a kemény, férfias szentet élete végéig. 
Ennek a tragédiának utolsó jelenete az Ajtonnyal vívott csatá-
ban játszódik le. Imre haláltmegvető bátorsággal küzd, de Ajtony 
leütötte volna, ha egy if jú apród nem ugrik Imre elé. Az apród 
levágja Ajtony fejét, de ő ís összees:k a bárd súlya alatt. Az ön-



feláldozó hős — Bársony. Könnyezni látjuk Imrét és a szerelem 
suttogó, örökhűségű, halk melódiáit csókolja a haldokló Bársony 
boldog homlokára. Mindkettőjük szerelme elvérzett: az oltáron 
és a csatatéren . . . s a szívben tovább vérzik. Imre később atyai 
óhajra feleségül veszi Ilona hercegnőt, Kresimir horvát király 
leányát, de fogadalmához és Bársony emlékéhez hű marad. 
A nászéjtszaka leírása túlfűtött, csilingelő, kábító líra, az örökké-
valóság szerelmének fanatikusan lágy himnusza. Imre herceg 
halálának elbeszélése meseszerű, szinte a hősmondák lebilincselő 
szertelenségével határos. Remek elgondolás a csodaszarvas 
üzése, melynek mélyértelmű szimbólumát feloldja a szerző és 
ezáltal minden mondaalkotó láncszemnek súlyos értelmet tulaj-
donít, Szellemes anachronízmussal még István király életében 
játszatja le a Konrád legendát, melynek hatása alatt megtér a 
legnagyobb sámán, a jövőtlátó Torja . 

Az Isten leventéjének eredetien szőtt meséjéből és sok-
szálúsága mellett is szerves kompozíciójából bűvölően magasul 
elénk a kornak hű képe. Néha az egyének jelleme schematíkusan 
egyoldalú, mert nem önmagukért élnek, hanem a kor egy-két 
szavát beszélik ki. A haldokló pogányság vergődő, hervuló szép-
ségébe és görcsös életakarásába annyira beleszeretünk, hogy 
szinte fá j a magyar vallás elítélt sorsa szívünkben. Ez a szerző 
érdeme, aki olyan szívéheznőtten, olyan szuggesztív erővel tud 
írni erről, hogy nem tudjuk nem az ő érzéseit érezni. A főhős 
jellemzése a legendás beállítástól eltérően előnyösen sokoldalú 
és szimpatikusán emberi. Szent István, Gizella, Bársony, Vászoly 
alakja mind mélytónusú, színesen megrajzolt, egyéni hátteret 
adnak ennek a lírai olvadású, epikus nagyszerűségű életregény-
nek és korképnek. 

Gáspár Jenő stílusa ebben a könyvében is a megszokott 
technikájú, muzsikáló, lüktető vérű, finom művészet. Szinte érez-
zük sorai közt a folyton frissen nyiló liliomok fojtó, áldozatos 
illatát, szinte érezzük az erdők susogó melancholiáját, szinte 
halljuk a csatáknak acélos moraját, a királyi palota nemes egy-
szerűségének inspiráló parancsát. Ez a stílus az elégia hangja, 
nem a messze fénylő himnuszé, a szívbemarkoló, felhős ködökben 
jövőt látó elégiának lemondó szerelmű könnyhullatása. S mi ezt 
a stílust hétköznapjaink könnycseppjein át a magunkénak ismer-
jük és nemcsak élvezzük . . . éljük is. És ez az együttérzés épúgy 
nem profanizálja Szent Imre fenkölt emlékét, mint Gáspár Jenő 
romantikus témaelgondolása. 

Gáspár Jenő könyve külső kiállításában a magyar ipar-
művészetnek egyik remeke, Jaschik Álmos keretei és illusztrá-
ciói, Lötz Károly, Zichy Mihály, Székely Bertalan, Than Mór és 
Márton Lajos festményeinek reprodukciói és régi metszetek 
tarkít ják és hangulatosítják az Isten leventéjét. 

Gáspár Jenő: A ciklon, A kék sziget és Az Isten városa 



után megérdemelten fogja hallani mindenünnen, hogy ezek is 
szépek, de az Isten leventéje a legszebb. 

* 

Nem szépirodalmi jellegű, hanem inkább ismeretterjesztő 
és nevelő célzatú könyv Nagy Gyula: Szent Imre herceg c. mun-
kája, (Budapest, Szent István Társulat, é. n. 69. 1.) 

Azt lehetne talán — nagyobb tartalmi megfelelés miatt — 
e könyv címéül írni: Gondolatok Szent Imre életéről. Nagy 
Gyula sorba szedi az i f jú herceg életének minden mozzanatát, 
azokat néha a történetíró kri t ikájával és tudós apparátussal 
ismerteti, máskor meg a szépíró fantáziájával színezgeti. Közben 
meg folyton elmélkedik és alkalomszerű, aktuális reflexiókat 
fűz Szent Imre életének minden mozzanatához. Nagy Gyulánál 
ezek a kitérések ad ják meg könyvének alapjellegét: lelki olvas-
mány. Az apró fejezetek címét is inkább a levonandó konzekvenc-
i á k sugall ják, mintsem Szent Imre életkörülményei, pedig fel-
dolgozza az egész ismert legendakört. Prédikáló kitéréseinek 
buzgósága nemesszívű apostolnak muta t ják a szerzőt. Egyet 
azonban meg kell jegyeznünk. Ezek a jóakaratú, csupa szív 
elmélkedő részek nem egységes jellegűek, nem egynívójúak. 
Néha a népnek magas, műveltebbnek kevés. Néha nagyon is filo-
zofálok, néha nagyon feleslegesen egyszerűek. Nagy Gyula stí-
lusa a csevegésnek, a közvetlen érintkezésnek élvezetes nyelve, 
A stílus szépségét fokozzák az alkalmazott idézetek, a hangula-
tos költői képek. 

Akik nemcsak gyönyörködni akarnak Szent Imre poétikus 
életében, hanem az i f jú herceg értékeit magukban is értékesíteni 
akar ják , nagy haszonnal olvashatják Nagy Gyula apostoli köny-
vét, mert biztosan találnak pár oldalt, amelyre azt mondhat ják; 
„mintha csak nekem írta volna!" 

* 

Nem egy ember munkája , sokaknak összefoglaló alkotása 
a Szent Imre emlékkönyv. Halálának kilencszázados évfor-
dulójára szerkesztették: Harsányi Lajos és Tordaí Ányos. Bp 
1930, A Szent István Társula t kiadása, 228 1, 

Ennek az emlékkönyvnek — a szerkesztők is vall ják — az 
a célja, hogy olyan jellegű szépirodalmi és pedagógiai gyűjte-
ményt foglaljon egybe, amely az iskolai ünnepségek programm-
jának változatos összeállítását tegye lehetővé, S ez a könyv cél-
jának nagyon is megfelel, tartalma nagyon sokoldalú. Bodnár 
Remíg megfesti Szent Imre történeti portraí te- ját , Glattfelder 
Gyula ódai szárnyalással és meggyőző logikával beszél Szent 
Imre dicsőségéről, Hász István beszéde lírai olvadozású, Pro-
hászka Ottokár beszéde fenséges extázis, Tóth Tihamér beszéde 
fenkölt aktivitásra ihlető. 

Az exhortációk is mind mintaszerűek, igazi példaképei, hogy 
a legtávolabbi eseményeket hogyan lehet szinte észrevétlenül 
közelhozní az ifjúság konkrétumra szomjas szívéhez. Sok ifjú-



sági szónok munkájá t könnyíti meg Csávossy Elemér, Hermann 
Egyed, Hóka Imre, Tihanyi Béla és Varga Dámján mind más-
színű exhortációja. 

Ennek az emlékkönyvnek értékét nagyban emeli az a gazdag 
skálájú költeménycsokor, amelyet a gondos szerkesztők gyűjtöt-
tek össze a mai és a közelmúlt költőinek Szent Imre verseiből. 
A legkülönbözőbb hangnem, a legtarkábban változatos formák 
vetekednek a költemények sokárnyalatú tartalmi különbözősé-
gével. 

Az ifjúsági ünnepségek elmaradhatat lan számáról, a szín-
darabról is gondoskodik az emlékkönyv. 

Tordai Ányos szakavatott tollát dicséri az Imre királyfi 
című 3 felvonásos színjáték. A pannonhalmi monostor ékes 
fogadótermében és az esztergomi királyi várban megjelenül előt-
tünk Szent Imre liliomos lelkének egész földi zarándoksága. Min-
den körülötte, vele összefüggésben történik, minden epizódban 
őt keressük, mindenhol ő érdekli figyelmünket. A drámai szerke-
zet sűrített egysége ügyesen fogja össze a különböző esemény-
szemek szétkívánkozó, széthulló forgácsait, igaz, hogy néha az 
actió rovására epikus attitude-t kénytelen használni az ügyes 
technikájú szerző. A III. felvonás fináléja megkapóan sikerült, 
megrázó hatású elégia. A lélekrajzban époly ügyes és otthonos 
Tordai Ányos, csakúgy mint a kompozícióban. Finom szerzetesi 
lelket sejtet a szerzetesi életet éreztető ábrázolásában az az ele-
ven varázs, amellyel ránk a kolostori és királyi udvarnak lelki 
világa hat. A jellemzése néha túlzsúfolt és ezért látszik nem 
egyszer könyvembernek a színjáték egy-két alakja, legalább is 
egy-két jelenetben, Amúgy a jellemzés is tarka, sokszínű és hű. 
Külön ki kell emelni a korképnek és a korléleknek plasztikus 
rajzát . Egyszóval ez a színjáték Tordai Ányos lelkes lant jának 
egyik legsikerültebb remeke. 

Harsányi Lajos: A liliom násza c. egyfelvonásosa a lírai 
dramolettek remekszép gyöngye. A liliom és a kenyérbél bájos 
vetélkedését a túlvilág inspirációjának fenséges szerenádja kíséri, 
Imre királyfi és i f jú mátkája , mint az extázis lenyűgöző déli-
bábjai cserélnek szívet előttünk s mint a liliom májusi fehérsége 
fogadnak örök testvériséget. Ez a kerek egészű dramolett 
borotvaélen járó hangulatával, lírai nyelvének elegáns egyszerű-
ségével, a benne zokogó indulatok hangfogós misztikájával bizo-
nyára a Szent Imre költészet örök büszkesége marad. 

Ringelhann Béláné: Liliompár c. drámai írása csak szemel-
vény a szerzőnek Hajnali harang c, négyfelvonásos színjátéká-
ból, de ez a jelenet így önmagában is zárt egész. Az egész szín 
mű ismertetését következő számunkban fogjuk közölni. 

Váth János: A Szent György kápolnában c, drámai karca 
a moralitas drámának naivul kedves virága. Különösen kisebb 
gyermekek alakí that ják hatással, mert az ő lelki világuk piheg 
ebben a legendás, minden különösebb technika nélküli jelenetben. 



Az emlékkönyv tovább megy. Közli Szent István király 
intelmeit. Békefi Rémig gondos, finom fordítását nem hozza a 
maga teljességében, csak a legklasszikusabb, legjellemzőbb 
részeket. 

Divald Kornél: Szent Imre ábrázolása és ereklyéi c. írt az 
emlékkönyvbe mélyenszántó, kimerítő tanulmányt s ezáltal nagy-
ban emelte az emlékkönyv értékét. 

Kemenes Illés lefordította Szent Imre herceg legendáját. 
Fordítása minden erőltetés nélküli, eredetien magyaros, fordu-
latos és eleven. Meglátszik a fordításon, hogy szerzője a latin 
nyelvnek és a magyar beszédnek egyszerre, egyformán ügyes 
ismerője. 

Megbecsülhetetlen fontosságú szolgálatot nyújt az emlék-
könyv gyakorlati része a Szent Imre szellemét követni akaró 
ifjúság számára. A Szent Imre Kör ismertetése után Tiefenthaler 
József vázolja a budai, Marcell Mihály a pesti Szent Imre kollé-
giumok célját, rövid történetét és programmját, majd Kovács 
János a székesfehérvári Szent Imre konviktust, Saád Béla pedig 
az Emerícana nagyrendjét ismerteti. 

Az emlékkönyvet három ének zárja be. Az első Fohász 
Szent Imréhez Balassa Brúnó szövegére Meiszner Ignác zenei 
kvalitásait dicséri, a második Szepessy László és Kontor Elek 
hangulatos együttese, a harmadik Richter Ágoston indulója 
Torbágyi József lelkes szövegére. 

A magyar közönség igazán hálás lehet a nagynevű szerkesz-
tőknek körültekintő munkásságukért. Kár, hogy a könyv kissé 
drága, megérdemelné, hogy minden iskola, de minden katolikus 
család könyvtárában is meglegyen. 

* 

A másik emlékkönyvet Pohárnok Jenő szerkesztette. — 
A glóriás herceg. Szent Imre emlékkönyv elemi iskolák számára. 
Budapest, Szent István Társulat kiadása, é. n. 62. 1. 

Áz emlékkönyvet majdnem egészen kitölti Pohárnok Jenő 
két Szent Imre színdarabja. Az első: A glóriás herceg, nyolc 
színpadi jelenettel. Pohárnok az elemistáknak szánja ezt a szín-
művet. Mi sem nehezebb, mint gyermekiélekhez lesegíteni a 
művészet magaslatait, És az ifjúsági irodalom sohasem adhat ja 
fel az irodalmi érték igény jogosultságát, mert akkor megszűnne 
művészet lenni. Pohárnok Jenőre tehát nagy feladat súlyosodott, 
amikor Szent Imre alakját a gyermeklélek nívóján is művészien 
akarta megjeleníteni. Pohárnok a Regélő epikus terjengősségű 
alakjának bevonásával akarta a szerkezeti nehézségeket leegy-
szerűsíteni, pedig semmi sem annyira idegen a valódi színjáték-
tól, mint a tudatosan epikus póz. Igaz, hogy darabjának szín-
szerűségét ezáltal nagyban előre vitte. Nyolc jelenetbe, gyors 
egymásutánban préselte bele Pohárnok Szent Imre életét. 
Pillanatfelvételek ezek a képek, de az aprólékos részletrajzolás 



a szilhuettekben is megmutatja az egész Szent Imrét. Nem nél-
külözi a darab a hatásosan kidomborodó részek megkapó erejét, 
sokszor egészen drámai lendületű, A lélekéreztetés azonban nem 
egyszer mesterkélt, a jellemrajzolása nem a cél megkívánta 
meseszerű, hanem a legendának és a modern emberlátásnak 
furcsán vegyülő jellemzése. A darab nyelve életszerű. Különö-
sen a regélő részek stílusa nagyon a gyermeklélek megnyilatko-
zása. A drámai párbeszédek nyelve fordulatos, kár, hogy ilyen 
nehéz tartalmat kell hurcolnia, különben a teljes hatás érdemé-
ben osztozhatna a mese szépségével. 

Pohárnok másik darabja a kétfelvonásos színmű: A fehér-
vári csoda. Az ismert Konrád legendát dramatizálja benne a 
szerző. A regélő alakjának pandantja itt az angyal, de szerepe 
nagyon külsőleges, úgyhogy ennek a kis darabnak kompozíciója 
drámai szempontból előzőjénél sikerültebb. A beállítása ís ügyes 
és gyermekien művészi, csak sok anakronizmusra csábítja a szer-
zőt. A technika észrevétlenül viszi közelebb Konrád alakját a 
gyermekszívhez és az egyszerűbb publikum szívéhez. Ez a dialó-
gizált monda nem akar jellemző kvalitásokkal dicsekedni, mert 
akkor műfajilag elhíbázottá lenne. Nagy hatással fogják ját-
szani ezt a kis darabot és sok falunak szerez még ünnepet Pohár-
nok egyszerű színjátéka. 

Az emlékkönyv értékét Blaskó Mária és Móra László versei, 
Mentes Mihály és Pohárnok megkapóan szívhezszóló dialógusa 
tarkítják. Szabó József beszéde után Pohárnok szövegeire Bor-
siczky Oszkár és Kerényí György újszerű, komoly, ünnepélyes 
hangulatú énekei zárják be az emlékkönyvet, amely mai formá-
jában is nagy szolgálatot teljesít a művészet gyermeki misz-
szióján. 

Az előjelek szerint lapunk következő számában remélhető-
leg ismét gazdag termésről számolhatunk be. Az eddigi Szent 
Imre művek ismertetésével csak várakozó örömmel és büszke-
séggel nézhetünk a termő jövő szemébe. 

Dr. Magasi Artúr. 



RÓMAI LEVÉL. 
Kedves Szerkesztő Uram, 

bizony zavarban vagyok, miről is ír jak most. Nem azért, mintha 
nem volna mit, hanem inkább azért, mert sok is van és nem 
tudom, mi érdekli mindebből azokat, akik úgyis tudják újságok-
ból azt, amit én írok. Azután meg három hónap elmúlt már 
karácsony óta, itt a tavasz, gyorsabban is, szebben is jött, mint 
otthon szokott. Rendi híreket most nem sokat írhatok innét, 
A prímás apát másfélhónapig a Sz, Ottilieni missiós bencéseket 
látogatta. U. Berlière, maredsous-i bencés, a római belga törté-
nelmi intézet igazgatója itt tartózkodott három hónapig. Berlière 
most G. Morin mellett a régi bencés tudós hírnévnek legméltóbb 
hordozója, osztályelnöke a belga tudományos Akadémiának, 
mint történetkutató világhírű. Arca, munkásságának stílusa, 
egész egyénisége — a nagy Mabillonra emlékeztet, a Szentatya 
a ritus-kongregáció keretében történeti osztályt szervezett azon 
szentté vagy boldoggáavatások előkészítésére, melyeknek módja 
annak igazolása, hogy valaki a mostani szenttéavatási eljárás 
előtt szentet megillető kultuszban részesült. Ennek a bizottság-
nak előadójává H. Quentin-t, a Vulgáta-bizottság tagját nevezte 
ki; tagjai közé kinevezte U. Berliére-t, K. Mohlberget és M. 
Inguanez montecassinói bencést is. K. Mohlberg a pápai régiség-
tani intézet tanára lett. Az Anselmianum január 2-án nagy ün-
neppel hódolt a boldoggáavatott angol bencés vértanúk emlé-
kének; Sz. Benedek Atyánk ünnepén pedig Frühwírth, Lepicíer 
és Ehrle bíborosok emelték a nap fényét megjelenésükkel. 

Hamarjában igazán nem tudok több rendi hírt írni. De azt 
hiszem, ez nem is olyan nagy baj és főként nem rossz jel. Jó 
kályhának nincs nagy füstje. Sz. Benedek rendjét mindig az el-
vonult, komoly, magáról nem sokat beszéltető, de annál többet 
alkotó kultúrmunka jellemezte. 

Sz. József napján (márc. 19-én) a Szentatya misét mondott 
a Sz. Péter templom konfessziója fölött a bolsevizmus-üldözte 
orosz kereszténységért. 

Maga a tény, hogy a Szentatya ilyen módon siet az üldözöt-
tek, vértanúk segítségére, azoknak segítségére, akik nem tartoz-
nak a látható Egyházhoz, mert elszakadásukkal elvesztették az 
összekötő kapcsot Sz, Péter utódjával és ezáltal a látható Egy-
házzal, rendkívüli jelentőségű. A tények maguk nemcsak azáltal 
fontosak, ami bennük és általuk történik, hanem azáltal is, ami 
bennük kifejeződik. Mert vannak egyszerű, csupasz tények, me-
lyek világok sorsát döntik el; de nincs igazi benső tartalmuk, 
nincs kifejező erejük, lehetnek brutális, durva tények, de nincs 
lelkük. Az, hogy a Szentatya miséz az orosz keresztényekért — 
mint tény, a maga tény-voltával alig emelkedik a világtörténelmi 
események nívójára. Ez nem jelenti se Buda visszavételét, se 



diplomáciai sakkhuzást, se gazdasági, anyagi eseményt. Hogy 
benső hatása mi lesz, mit számít a világok sorsát intéző Gond-
viselés előtt ez a csendes szentmise, melyben Sz. Péter utóda 
Krisztus szent testével és vérével kezében könyörög ártatlanul 
sújtott milliók számára irgalmat, az az Isten titka, akinek tit-
kaiba senkinek sincs belelátása. Secretum meum mihi. Az én tit-
kom az enyém — mondja az Ür. 

De van ennek a ténynek másik oldala, és az a kifejező, a 
szimbolikus oldala. 

Mert mit jelent ez a csendes szentmise a Sz, Péter templom 
konfesszíója, Sz, Péter sírja fölött? 

A hit szemével kell nézni — más szem semmit meg nem lát 
ebből a szimbólumból. A hit szemében pedig az Egyház, a földön 
é\ö Egyház is — nemcsak mint látható Egyház bontakozik ki, 
mint a földön élő katholikus keresztények társasága, melynek 
látható feje a pápa, hanem mint láthatatlan, csak a hit által fel-
fogható eleven organizmus, melynek a neve: corpus Christi 
mystícum. Krisztus titkos teste. A látható Egyház — épen mert 
látható: történelmi, empirikus valóság, mely azonban csodálatos 
módon van az örökkévalóság vizeire bocsátva. Ez a látható egy-
ház egész sajátos erkölcsi és jogi egységet képvisel; hasonlít 
más földi társaságokhoz, van feje, uralkodója, vannak elüljáróí, 
tagjai, vannak törvényei, végrehajtó, közigazgatási szervei. Ez a 
látható Egyház ítélkezik, bíráskodik, törvényt ül tagjai fölött, 
egyeseket kizár magából, anatematizál, kiközösít. 

Vájjon nem paradoxon-e az, hogy ennek a látható egyház-
nak a feje, az egész világ színe előtt szentmisével könyörög 
azokért, akik — ki vannak közösítve belőle, mint skizmatíkusok, 
szakadárok? Nem paradoxon-e, hogy a vezér maga jár közbe 
azokért, akik a zászlót elhagyják, a király a hazaárúlókért, a 
bíró azokért, akik fölött ítélkeznie kell? 

A csupasz gondolkozás előtt ez paradoxonnak látszik. De 
minden ellentét, minden ellenmondás föloldódik, ha a hit szemé-
vel nézünk arra, aki ezt a szentmisét Sz. Péter sírja fölött be-
mutatja. Az érzékek nem látnak benne mást, mint a világot át-
fogó empirikus vallási szervezetnek, a római egyháznak a fejét, 
A hit azonban — lát ja benne a Vicaríus Christi-t, Krisztus he-
lyettesét a földön. Mi már ez a kétféle szemlélet: a történelmi, 
a tapasztalati — és a hitbeli, a hit által adott szemlélet! A római 
egyház fejének — a szenvedő oroszok lehetnek szakadárok, de 
Krisztus helyettesének szemében ők szenvedő tagjai Krisztus 
misztikus testének. Mert hiszen Krisztus földi helytartója nem-
csak a látható egyház feje, kulcsainak poklot záró és eget nyitó 
hatalma nemcsak azokra terjed ki, akik keresztségükkel, hitük-
kel és engedelmességükkel nyiltan is alávetik magukat hatalmá-
nak; hanem kiterjed mindazokra, akik a szent keresztséggel 
Krisztus titkos testének tagjaivá lettek. Mert hiszen — saját 
titkos testének feje Krisztus; mivel pedig Sz. Péter és az ő utóda 



— az ő helyettese, egész természetes, hogy Krisztus helyettesé-
nek hatalma kiterjed mindazokra a földön, akik Krisztus titkos 
testének tagjai lettek. 

Amikor ezt a csodálatos jelenetet láttam a Sz, Péter 
templomban: az elszakadt orosz keresztényekért áldozatot be-
mutató pápát, amikor a templomot teljesen megtöltő hivósereg-
nek áhítatát csudáltam (egész szokatlan volt ez a csend, ez a 
meghatódott hangulat a Sz. Péterben!), Sz, Pál Rómaiakhoz írt 
levelének 6. fejezete kapott eleven kifejezést előttem. Mintha 
csak a corpus Christi mystícumról írt gondolatai nyertek volna 
illusztrációt, mintha megint testet öltött volna az ige! „Tán nem 
tudjátok, hogy mindnyájak, kik megkeresztelkedtünk Krisztus-
ban, az ő halálában keresztelkedtünk meg? Vele együtt temet-
keztünk el a halálba a keresztség által!" — „Mert az egy Lélek 
által mindnyájan egy testbe keresztelkedtünk, akár zsidók, akár 
pogányok, akár szolgák, akár szabadok", (I, kor, 12, 13.) 

A történelem, a tények, a külső megjelenési mód Egyházat 
ismer, lát, tapasztal; Egyházat, mely csodálatosan egy és egysé-
ges; mellette lát skízmát és herezist — és teljes joggal és igaz-
sággal tagadja meg tőle az Egyház jellegét; nem Egyház a skizma 
és a herezis, hisz az Egyház neve tiltakozik a szakadás és a vá-
logatás ( = herezis) ellen. A hit azonban nem áll meg a külsőnél, 
a hit a láthatatlan, érzékfölötti valóságot is nézi. A látható 
valóság csak arca a misztériumnak és a látható Egyház csak 
külső, érzéki formája Krisztus misztikus testének. A misztérium 
több, mint a jelenség, a „misztikus test" nem teljesen azonos 
kiterjedésben, tartalomban — az Egyház látható „testével". Ké-
telkedsz benne? Nézz a szakadárokért miséző pápára! 

Mi köti őt azokhoz? Hisz elszakadtak tőle! Mégis — ott 
van a misztérium kapcsa, az első misztériumé, az első titkos cse-
lekményé — a keresztségé. Egy testbe keresztelkedtünk meg! 
Emberek, akiket nemzet, faj , történelem, földrajz, gondolat és 
érzés, tudatos vagy tudattalan skizma szakaszt el egymástól — 
mégis — „egy test" tagjai vagyunk, egy Fejhez tartozunk, az 
ő tagjai vagyunk; élő, egészséges részek, a vérkeringés és az 
idegek közösségében, vagy beteg, vánnyadt, szélütött tagok, vér-
keringési akadályokkal vagy idegbénulással nyomorított tagok — 
de összetartozunk. És ez a misztérium amit semmiféle érzék meg 
nem lát — a keresztség kapcsát, mely összefog orthodoxot, eret-
neket és szakadárt — a krisztusi test egységébe összefogja őket 
a szentségi jegy hasonlóságával még az elszakadás után is. 
A szentségi jegy megadja a Krisztus testéhez tartozás bélyegét, 
A pápa miséje ezt a misztériumot, ezt a láthatatlan valóságot — 
engedte meglátni. 

És hozzá kell tenni, hogy ez az ünnep — fönséges transzpa-
rense volt e titoknak. 

Abban a templomban, melyben minden kő, minden szín, 
minden vonal és mozdulat — az Egyház egységét és Sz, Péter 



utódának hivatását jelképezi, a Pásztornak a gondját, a sacer-
dotium és az apostolatus teljességét, a Feretti apát által dirigált 
karnak csodás korálisával, latin himnuszaival és zsoltáraival 
összeolvadtak az oroszok kórusának idegen hangzású, de rokon 
érzésű énekei. És minden hang, lett légyen latin vagy szláv — 
egy érzést fejezett kí( a Kyrie eleyson esengő bánatát, földre-
kuporodó sóvárgását, megtört bizalmát, eget nyitó hitét. Hogy 
hangzott Michelangelo kupolája alatt a Goszpodin pomiluj! 
Mintha a végtelen orosz síkságok fölé borúló széles égbolt itt 
szorult volna össze, hogy hallhassa minden oroszok sírását. 
Mert ez az ének a kiismerhetetlen, kifürkészhetetlen szláv érzés-
világ sírása volt, Dosztojevszky, Tolsztoj oroszai idehozták ér-
telmüknek kísértetiesen villogó, bizonytalan fényét, azt a se egész 
tudást, se egész hitet, mely az orosz értelmet, tudományt oly 
befejezetlenné teszi; érzéseiknek a végtelenbe nyúló, nyugtalan 
áramát és akaratuknak, cselekvő életüknek határozatlanságát. 
Benső valójuk döbbenetes misztikuma tárult fel ebben a zokogó, 
jajgató, elcsukló és tovafolyó síráshullámban, mely lelkük szét-
esését, a kifosztott, becsukott, lerombolt orosz templomok jere-
míási síralmát, a milliószámra irtott, kínzott, sanyargatott pap-
ság és hivek összefoghatatlan és leírhatatlan testi-lelki fájdal-
mát egy hangba fogta össze, abban, hogy: Goszpodin pomiluj; 
Uram irgalmazz, Krisztus kegyelmezz! 

„És ha szenved az egyik tag, vele szenvednek az összes ta-
gok" (I. kor. 12, 26,}. „Ne legyen szakadás a testben, hanem a 
tagok egymás gondját viseljék". (U. o. 25.). A pápa miséje azt 
az együttérzését, együttszenvedését juttatta Krisztus misztikus 
testének — kifejezésére. A Kyrie eleison és a Goszpodin pomi-
luj — úgy hangzottak egybe, mint mikor egy test ídegfájdalma 
átsugároz az összes idegekre és végig fá j az egész testen, min-
den idegen — az az egy fájás, egy szenvedés, az egy tag szenve-
dése, A pápa — itt igazán a Vicarius Christi; az ő lelkén átrezeg 
Krisztusnak, a Fejnek szenvedése és gondja — a szenvedő 
tagokért. 

Nem is nézem, nem is figyelem az arcát, a tekintetét, a moz-
gását- A szent cselekmény a tetőpontjához ér. A pápa lehajol és 
térdel, az Ostya magasra emelkedik. Az Ostya most foglalja el 
az őt megillető helyet. Ég és föld között lebeg: a Vicarius-nak 
kezében. Itt a misztérium teljessége. Itt már nem a Vicarius, 
a Helyettes kér, eseng és engesztel, hanem maga a Fej, maga 
Krisztus. Ipse interpellât pro nobis. Ő jár közbe értünk. 

Nem bírjuk elviselni ezt a misztériumot. Itt minden titok 
összefolyik, itt a „misztikus test" és a valóságos, de mísztéríumos 
Test, a kenyér színe alá rejtőzött, igazi, szubstanciálís Test — 
összeárad, összeölelkezik, hogy a maguk érthetetlen, láthatat-
lan, fölfoghatatatlan jelbeszédével mondják azt, ami a világ 
szenvedésének egyedül alkalmas, egyedül találó kifejezése: 
Kyrie eleison! Krisztus, az ő helyettese, az ő látható és láthatat-



lan egyháza — itt vannak egyetlen vonalban, mely az Ostyától 
Sz. Péter sírjáig ér; Föld és Ég, világ és történelem, népek és 
lelkek! És mind-mind csak azt mondják: Kyrie eleison! 

Ó, ha ezt a titok-sövényt át lehetne szakítani és belelátni, 
legalább egy pillanatra — a világok, népek és lelkek sorsát in-
téző Gondviselésbe! Ha látni lehetne, annak az Ostyának a látá-
sával a theodicaea, az isteni Igazságszolgáltatás Ítéleteit egye-
dek és nemzetek fölött — és látni lehetne az Igazságon győző 
Irgalmat — a Kehelyben kiömlő krisztusi Vér engesztelését! 

Csak térdelek és imádkozom. 
A lelkemben felvillan egy gondolat. ,,Aki méltatlanul eszi 

e kenyeret . . . . Ítéletet eszik magának". (I. kor, 11, 29.) Tán ez 
is egy módja az ítéletnek, ez a szörnyű kínszenvedés, mely egy 
százmilliós népet gyötör mindabban, ami neki érték és élet? 

Félek még a gondolat megfogalmazásától is. De nem tudom 
elnyomni már ezt a gondolatot. Mindenünnen hozzám tolakszik, 
egyháztörténelmet, dogmát kavar össze bennem, odavágja nyer-
sen elém a következtetést. „ítéletet eszik és iszik magának." De 
miből, miért? 

Az elszakadt Kelet megtartotta a hit, az igaz hit jórészét, 
megtartotta a hét szentséget, köztük a legnagyobbat: Krisztus 
testének és vérének szentségét. Megtartotta elszakadtságában is. 
Vannak bűnök és vannak „nagyobb" bűnök. Krisztus maga 
mondja Pilátusnak: Aki engem neked adott, annak nagyobb bűne 
vagyon, (Ján. 19; 11,). Mintha csak úgy kellene értenem e sza-
vakat: nagyobb bűne van annak, aki elszakad Krisztustól és 
megtartja, eszi az ő Testét, mint annak, aki elszakad tőle, de 
ezzel az Ítéletes bűnnel nem terheli magát. Igaz, van jóhiszemű-
ség, van tudatlanság a hitben, kimentő tudatlanság. De ezt a 
gondolatot megint meghökkenti bennem a másik. Hogy lehet 
igazi, kimentő tudatlanság Krisztus misztikus testének egysé-
gére, összetartozására vonatkozólag — abban és azokban, akik 
hiszik azt, hogy a történelmi Krisztus — az Isten Fia, akik hi-
szik azt, hogy az Eucharistia az ő Teste? Ők is bemutatják az 
áldozatot, veszik ezt az egy testet. Hogy lehet, hogy mégis meg-
osztják Krisztus misztikus testét, megosztják, nem tényleg, de 
akarattal, mikor az Eucharisztiában ott hiszik az egy testet, az 
egy reális testet? Hisz ők is olvasták Sz. Pálnál: „Talán megosz-
tatott Krisztus?" (I. kor. 1, 13.). 

Nem akarok, nem merek erre a kérdésre felelni. Érzem: 
secretum meum mihi! Mintha csak az Isten távol akarná tartani 
az embert — ennek a Titoknak szemléletétől. De az biztos, hogy 
itt Titok van, az ítéletnek és okának a misztériuma. Bizáncra 
rászabadult a török, Moszkvára a tatár és a zsidó. — Nem ez-e 
a „Sötétség hatalma' a történelemben? 

Mit tegyünk e rettenetes misztériummal szemben? Nincs 
más mód, mint szemünket a szent Vérre emelni, mely sokakért 
kiontatott a bűnök bocsánatára. Folytatni a Kyrie eleisont, foly-



tatni, míg meghallgatást talál. Az ítélettel szemben provokálni 
az Irgalmat. És ezt nekünk kell tenni, ezt a Nyugatnak kell 
tenni; Bizáncért és Moszkváért Rómának kell engesztelni és es-
dekelni. Az épen maradt tagnak kell a betegnek életet adni. 
Ezért — mutatja be a pápa — az elszakadtakért a szentáldo-
zatot. 

Mintha ezzel a szentmisével közelebb jutottam volna ahhoz 
az igazsághoz, amelyet Sz. Ágoston így fejez ki: ,,Akí Krisztus 
Lelkéből akar élni, annak nem szabad Krisztus testétől elsza-
kadni." Igen, Krisztus Lelke — az egyedüli hatalom, mely az ő 
misztikus testének szétszakadtságát megtudja szűntetni, az ítéle-
tet irgalommá változtatni, az egy akolba visszahozni Krisztus 
juhait. 

* 

Közeledik Nagypéntek és Húsvét, minden misztérium for-
rása. Azt hiszem, Montecassinón fogom ünnepelni Ne haragudjál, 
hogy kevés „hírt" írtam, Amióta dogmatikát tanítok, jobban le-
kötnek az eszmék, mint az események. 

Róma, Dr. Kühár Flóris 



KATOLIKUS IFJÚSÁGI MOZGALMAK. 
I. Gyermekmentés a vörös Ausztriában, 

A liliomos herceg 900 éves fordulója alkalmából egy cikk-
sorozatot kezdünk el a külföld nagy ifjúsági mozgalmairól, 
A szent herceg nekünk, kik ősi szent hivatást teljesítünk az ifjú-
ság nevelésével, eszünkbe jut ta t ja elhivatottságunk nagyságát. 
Ahelyett, hogy századokról simára gyalult gondolatok forgácsait 
tálalnék fel újra , mikor a nevelésről írunk, lássuk a valóságos 
hús- és vér-életben megnyilvánuló nevelési törekvéseket. Még 
pedig a legszebbeket: amikor az ifjúság nagy lelkesedésével ön-
magát neveli, a nagy katolikus ifjúsági mozgalmakban. 

A szomszédos Ausztriával kezdjük. Hihetetlen, mennyire 
más lett Ausztria arca a békevilágéhoz képest. Hiszen mi is 
változtunk, mi sem vagyunk a régiek, de azt hiszem nem túlo-
zok, ha azt állítom, hogy a mi változásunk sokkal szervesebben, 
nyugodtabb lassúsággal ment végbe, mint a szomszédé. Ausztria 
most kezd feleszmélni. A valamikor hivatalosan is katolikus 
államban a vallásos életet szörnyű veszedelem fenyegeti, leg-
szörnyűbb azonban a tervszerű rombolás, amely épen a jövendő 
ígéretét: az ifjúságot kezdte ki, A sorok írója a háború utolsó 
évében került Ausztriába és ettől kezdve öt éven át láthatta, 
a szovjetcsíllag égisze alatt mily pusztító dér lepte be az ifjú-
ság lelkét. A gyermekeket már a legkisebb kortól kezdve rend-
szeresen nevelik a vallás lebecsülésére; a régi hagyományokat 
gondosan megfontolt szándékkal tépik ki a fiatal szívekből. 
A legszörnyűbb képrombolást a gyermeklélekben ragyogó Isten 
képmásán Bécsben követik el. A kicsinyre zsugorodott ország 
vízfejű nagyvárosa a vallásellenes ifjúsági mozgalomnak veze-
tője; a romboló gondolatok végrehajtásában, Glöckel elvtárssal 
az élén, szomorú példakép. Nemcsak, hogy a gyermekek hitokta-
tása nem kötelező: külön egyesületek alakultak arra a célra, 
hogy a gyermekeket vallásellenesen neveljék. A vezető a „Kin-
derfreunde" néven alakult liga. Hogy mekkora sikerrel működik, 
azt mutat ja az a tény, hogy már évek óta Bécs városából az úr-
napi körmenet idején nyolcvanezer gyermeket visznek ki a sza-
badba világias szórakozásokra, hogy a régi, nagyon is eucharisz-
tikus Bécs szelleme valahogyan az úrnapi körmeneten meg ne 
kapja őket. 

Valóban, emberi szemmel nézve, azt hinnők, hogy itt a fegy-
vereket le kell tenni. Isten szemével nézve pedig azt tapasztal-
juk, hogy a Gondviselés sokszor épen a legrosszabb körülmé-
nyek között éri el céljait. Vájjon gondolta volna-e a nemzetek 
apostola, hogy épen Korinthosban, ebben a csupa-anyag város-
ban, ahol sivár kalmárlelkek hajszolták a Mammont és Aphro 
dítét, ahol semmi magasabb megértés nem mutatkozott a tudo-
mányok, művészetek, a lélekkultúra iránt, ahol a testkultúra 
sportban, mámorban, alantas élvezetekben farsangolta orgiáit — 



hogy épen ebben a városban mondja neki éjjeli látomásban az 
Ür: „Ebben a városban nagy népem van énnekem; légy állhata-
tos." (Ap, csel. 18, 10.) És valóban épen Korinthosban látta 
Szent Pál aratásának legszebb gyümölcseit. 

Ez jut eszembe, ha Bécs példáját szemlélem. Apró kis mus-
tármagból nőtt csodálatos nagyságra Ausztria katolikus gyer-
mekmozgalma. A háború után egy fillértelen pap, Mgr. Mörzin-
ger, Bécsben megalapította a „Wiener Kirchenblatt"-ot, hogy 
katolikus ébresztgetője legyen a vörös méregtől akkoriban tel-
jesen narkózisba szédült Bécsnek. Egy-két év perdült le az idő 
rokkáján és Mörzinger lapja hetenként jelent meg két ívnyi ter-
jedelemben, 80—100 ezres példányszámban. És az igazán nagy 
mégsem ez lett a lapban. Mörzinger látva a gyermekvilág iszonyú 
elhagyatottságát, lapjában egy oldalas gyermekrovatot nyitott, 
amelyen a gyermekvilágot hívta fel keresztes hadjáratra , hogy 
hazájukat újra katolikussá tegyék. A hatás sokkal nagyobb volt, 
mint amire számítani lehetett volna. A szerkesztő annyi levelet 
kapott a gyermekektől, hogy nem győzött reájuk válaszolni. 
Kénytelen volt eleinte négy oldalas terjedelemben csupán a 
gyermekek számára a „Kleines Kírchenblatt"-ot kiadni. A gyer-
mekolvasók táborának lavinás növekedése hozta magával a gyer-
meklap példányszámának és térfogatának növekedését. Mosta-
nában 16 oldalon jelenik meg hetenkint és 200 ezer példányban, 
bár olvasója Mörzinger szerint 500 ezerre tehető. A gyermekek 
a kitűnően szerkesztett lapot valósággal falják. Magam is el tu-
dom képzelni, mert a vallási éhség sokkal nagyobb, mint nálunk, 
és mert a lap valóban gyermekeknek szól és az ő nyelvüket 
használja, másrészt azonban a legnagyobbat várja tőlük. És az 
ifjúságot csak az animálja, ha látja, hogy nagyot várnak tőle, 
a legnagyobbat! És a népszerű szerkesztő, Ausztriának par 
excellence „Schriftleiterje", a legjobbat %dja: száz százalékos 
íntranzigens és lelki katolicizmust. Intenzív lelkiéletre és ugyan-
oly intenzív apostolkodásra buzdít. 

1930 februárjából fekszik előttem egy részletprogramm. 
Csak izelítőképen, sebtében szedek belőle össze néhány kévét, 
hogy lássuk, mennyire fontos az ifjúságnál a száz százalékos 
katolicizmusra törekvés. „Gyermekek — írja — megijednétek, 
ha csak sejteni tudnátok, mekkora a veszély, és mily borzasztó, 
hogy Bécs lakosságának nagyrésze szent hitünk számára elve-
szik . . . Az ördögi támadások Bécsből már a vidékre is kiszivá-
rogtak . . . Az Isten szerelmére, ki tudja Bécset és Ausztriát 
Jézus számára megmenteni? Azt felelem nektek; Ti! Egyedül 
ti. A nagyok közül, sokan már kifáradtak a vallásért folytatott 
harcban. Ti még fiatalok, frissek, a hittől izzók vagytok. Már 
csak ti lehettek megmentők. A nagy, szent mentési munkálat 
akkor fog nektek sikerülni, ha odaadással, lelkesedéssel és kitar-
tással végre hajt játok Jézus terveit (Jesuspläne)." 

A Jézustervek pedig Mörzinger szerint a legintenzívebb 



lelkiéletet jelentik. íme egyelőre mit akar! Jelszavai, amelyeket 
kiad apró katonáinak: ,,A szentségházban lakozó Jézus körül a 
magányosságnak meg kell szűnnie! Az elhagyatottságnak az oltá-
rok körül, melyeken miséznek, meg kell szűnnie!" Es azután rész-
letezi ezt a programmot a gyermekek számára érthető, kedves 
módon; valósággal lelkesít, — nem lázítja őket a programm 
végrehajtására. 

Hogy mennyire a gyermeklelkek húrján játszik, azt nem 
csupán a nagy példányszám bizonyítja. A szeretett „Schrift-
leitert" rövidesen annyira elárasztották a gyermeki tiszta lelke-
sedéstől buzgó levelek, hogy már nem volt képes a megnöveke-
dett lapban sem felelni reájuk. Mit volt mit tenni? A „Schrift-
leiter" bérelt egy termet Bécsben és kihirdette lapjában, hogy 
a gyermekek, akiknek nem tud felelni a lapjában, jöjjenek el ide 
és ott majd megbeszélik egymás között problémáikat. A 600 
embert befogadó teremben ezer gyermek szorongott, mikor a 
szerkesztő megjelent. Több csak azért nem volt, mert többet a 
terem már nem tudott befogadni. Az eredmény csakhamar az 
volt, hogy egész Ausztriában kellett ilyen gyűléseket tartani. 
A „Kindertagungok" mindenütt a legnagyobb látogatottságnak 
örvendenek; a gyermekek szeretett vezetőjüket nem akarják el-
engedni. Egy ízben Mörzinger munkásgyermekekkel tartott ilyen 
gyűlést. A gyermekek a maguk naivságában elhatározták, hogy 
a vezetőt többet nem engedik haza, ezentúl mindig velük kell 
maradnia. A szerkesztő úr kénytelen volt a nagy szeretet elől 
egy pinceablakon keresztül megszökni. Egyáltalában érdekes: 
a gyermekeket cseppet sem befolyásolja, hogy a legvörösebb kör-
nyezet veszi őket körül. Nagyon sok követője van Mörzinger 
mozgalmának, akik a legvallásellenesebb környezetben élnek és 
még templomba sem engedik el őket. Ezeknek az istentiszteletet 
a lap pótolja. A gyermekek gyűlésein mindenütt ugyanaz a nagy 
centrális téma: Auszfriát újra katolikussá kell tenni, és ezt csak 
a gyermekek segítségével lehet elérni, akik már most a legszé-
lesebb körű apostolkodást fejtik ki, és majd ha nagyok lesznek, 
végre is haj t ják ezt a munkát. Megható látni azt az izzó lelke-
sedést, mellyel ezek a gyermekek önmagukban hisznek, mikor 
esküre emelt kézzel harsogva kiál t ják: „Wir wollen es!" 

Meggyőződésünk, hogy minden katolikus mozgalomnak, de 
különösen pedagógiai jellegűeknek legfontosabb tulajdonsága, 
hogy fanatikus hite legyen mindenekelőtt a katolicizmus nagy 
életértékeiben és ezeket iparkodjék valóra váltani. A gyermeki 
lélek leginkább kész megérteni a nagy célokat és ideálokat, haj-
landó küzdeni értük, csak ne legyen kompromisszumos, lanyha, 
a gyermeki lélekben undort keltő általánosságokban mozgó. Nem 
a politikai szervezettség fogja az Egyház zászlaját diadalra 
vinni, hanem az igazi ifjúi lelkesedéstől haj tot t katolikus 
lelkiség. Dr. Radó Polikárp. 



NÉMETORSZÁGI KAT. MAGÁNISKOLÁK 
ÉS NEVELŐINTÉZETEK. 

Nemrégen a Düsseldorfban székelő kat, iskolaszervezet dr. 
Lichius szerkesztésében kiadta a kath. magániskolák és interná 
tusok kézikönyvét 4 274 1. terjedelemben. Ennek első része 
statisztikai adatokat nyújt az iskolafajokról, ezeknek tartomá-
nyonként való szétoszlásáról és berendezésükről, a második főrész 
pedig egyes intézetek pontos leírását ad ja képekkel ís meg-
világítva. 

A kath. magániskolák és nevelőintézetek számára és vidé-
kenként való elhelyezésére nagy befolyással van az egész köz-
oktatásügynek világnézeti jellege. 

Mivel az elemi iskolák a legtöbb német tartományban fele-
kezetiek, azért nem volt szükséges külön kath. magániskolák 
nagyobbszámú létesítése, hanem elég Volt a diasporákban ilye-
nekről gondoskodni, vagyis ott, ahol a katholikusok szétszóródva 
mint kisebbségek máskülönben kénytelenek volnának gyermekei-
ket prot. felekezeti iskolákba küldeni.. Ma 98 ilyen diaspora-elemi 
iskola van és körülbelül felük Poroszországban, Ezekhez még 89 
gyermekotthon, árvaház, internátus, nevelőintézet járul és neve-
lési szempontból szoros kapcsolatban van az előbbiekkel. 

Külön említendők a testi fogyatékosságban szenvedő gyerme-
kek számára létesített kath. kisegítő iskolák, vakok, süketnémák 
stb, intézetei, melyeknek száma 54. 

Máskép fest a kép a közép- és felsőbb iskolák terén, mivel 
a nyilvános állami középiskolák legnagyobbrészt vallásilag 
közösek. És mivel a felsőbb leányoktatást az állam és a városok 
elég későn karolták fel, azért nagy jelentőségük van a tekinté-
lyes százalékot kitevő kath, magániskoláknak, így Bajorország-
ban a leányközépiskolák legnagyobbrészt szerzetesiek, vagyis 
magániskolák, t, i. 241 női középiskola közül 145 a katholikus 
magániskola. 

Poroszországban összesen 185 kath. női középiskola van. 
Egész Németországban a kath, leányközépískolák száma 422 

és ezek majdnem mind az államiakkal egyenlő bizonyítványokat 
adhatnak és legnagyobbrészük nevelőintézettel kapcsolatos, ami 
főleg a diaspora-területeken igen fontos. 

Fiúk számára már összehasonlíthatatlanul kevesebb kath. 
középiskola van, ha nem számítjuk a szerzetesi és míssiós isko-
lákat is, melyekbe csak szerzetes pályára készülő ifjakat vesz-
nek fel. Tehát ezeket nem számítva, csak 36 kath. fiúközipiskola 
van és ezek közül 14 teljes gimnázium van érettségi bizonyít-
vánnyal. De majdnem mind nevelőintézettel kapcsolatos. 

A kath. szakiskolák közül ís fiúk számára kevés van (főleg 
kereskedelmi iskolák internátussal), de annál több van leányok 



számára. így vannak gazdasági, ipariskolák, tanítónő- és óvónő-
képzők, kereskedelmi iskolák és betegápolókat képző iskolák, 
legnagyobbrészt internátussal kapcsolatban. Ezeknek száma a 
bajor tanítónőképzőkkel együtt 375. 

Kath. internátus az egész birodalomban 150 van és ezek kö-
zül egyesek a legkülönbözőbb iskolák látogatását teszik lehetővé. 
A kath. iskolaügy fejlődésének, állásának figyelemmel kísérése 
idegen államokban mindig sok tanulságot rej t magában szá-
munkra is. Dr. Schermann Egyed. 

Van munka, amely haszontalan, nyugtalan, türelmetlen, ingerült, má-
sokat akadályoz és magára vonja a figyelmet. Az ilyen munka rosszabb, mint 
a semmittevés. Igazi munka mindig nyugodt, egyenletes, nem feltűnő. 

Tolsztoj. 



HÁROMSZÁZÉVES ÉVFORDULÓ SZENT BENEDEK 
RENDJÉBEN. 

1630 ápr. 22-én választották meg dorn Grégoire Tarisse-t a 
francia Szent Mór kongregáció általános főnökévé. Oly dátum ez, 
mellyel a Pannonhalmi Szemlének is foglalkoznia kell. Ezzel a 
dátummal nyílik meg ugyanis a Rend történetének egy oly szaka, 
mely az újkori tudományos kutatás történetébe páratlanul 
ragyogó betűkkel írta be nevét. 

A centennáríum fénye főkép arra a szerény szerzetesre esik, 
ki ezt a dicső korszakot megindította, megalapozta, dom Grégoire 
Tarísse-ra. Sivár, siralmas korban indult meg ez a nagyszerű 
munka, mely a bencés névnek tiszteletet szerzett még a vallás 
ellenségei előtt ís. Az apátságok élén az előkelő családok nem 
elsőszülött gyermekei, világi papok állottak, helyesen mondva az 
apátsági javak élvezői voltak, akiknek minden törekvése az volt, 
hogy mentől többet sajtoljanak ki javadalmukból világi kedvte-
léseikre és a szerzetesek számát leszorítsák. A bencés életerő 
mégis erőre kapott. Kongregációba tömörültek. Az állami omni-
potencíával szemben nem tudták kivívni, hogy a kommendátor-
íntézmény megszűnjék, de elérték, hogy a kommendátoroknak 
a megállapított kulcs szerinti jövedelmen kívül semmi joguk 
nincs, a kolostorok életébe bele nem szólhatnak. Az isteni Gond-
viselés épen egy ilyen javadalmast szemelt ki arra, hogy a vissza-
éléseknek gátat vessen és az új, virágzó kort megindítsa 
A Cessenon-í priorság javadalmasa, dom Grégoire Tarisse, ki 
pályáját a bíróságnál kezdte, belépett a Rendbe, Odaadása, pél-
daszerű élete hamarosan a kongregáció élére állította. Nagy, szent 
egyéniségének sikerült mindenfelé elfogadtatni az ú j konstítució-
kat, melyekre egyéniségének bélyegét annyira rávéste. Jelentős 
része volt a század nevezetes vallási eseményeiben, mint a szul-
pícíánusok megalapításában, a lazaristák megalapítójával benső 
barátságban volt, de nevét az utókor előtt az teszi emlékezetessé, 
hogy ő volt az, aki a Rendet a tudományos kutatás szolgálatába 
állította. Felismerte azt a kimondhatatlan hasznot, mit a törté-
neti tudományok művelése az Anyaszentegyháznak nyújthat. 
Természetesen elsősorban az egyházi tudományokra irányította 
társainak figyelmét. Már az ő életében óriási anyaggyűjtés indul 
meg, mit majd a nagyok, Mabillon és a Gallia Christiana szerzői 



használnak fel, (I,) 1647-ben kiadott körlevele, melyet Luc 
d'Acherry sugalmazott ugyan, de a végső szerkesztést ő adta 
meg neki, tele van ma is megszívlelendő eszmékkel és gondola-
tokkal, Illő, hogy most, mikor a rendi dicsőség egyik kiinduló 
pontját ünnepeljük, a szerény, odaadó szerzetesnek is jusson a 
megemlékezésből, akiről jobbat, s szebbet mi se mondhatunk, 
mint XVIII, századi életrajzírója, dorn Tassin, aki azzal fejezi be 
Histoire Littéraire de la Congrégation de Saínt-Maur című művé-
nek róla szóló fejezetét, hogy nagy ember volt, I, Acta Sancto-
rum, I, k. Préface, Dr. Szalay Jeromos. 

Az igények növekedése nem tökéletesülés, ellenkezőleg: minél jobban 
korlátozza az ember igényeit, annál erősebb lesz benne emberi méltóságá-
nak tudata, annál szabadabb, annál bátrabb s legfőként annál alkalmasabb, 
hogy Istent és az embereket szolgálja. Tolsztoj. 



ROSWITHA. 
A kereszténység legrégibb drámaíróját, az első német női 

írót ünneplik a németek Roswíthában, a X. századi gandersheimi 
bencésapácában, mi a X. századi bencés kultúrának egyik kép-
viselőjét, kinek híre kicsap most az ősi apácamonostor falai kö-
zül, a négy vílágtáj kapuit döngeti s szélesen terül el a kultúr-
világ beláthatatlan térségein. Születésének mílleniuma alkalmá-
ból a Clamor validus, nevének latin fordítása, a Harz hegység 
kies városkájából kiinduló „messze csengő hang" élénken vissz-
hangzik a XX. század minden bencésének lelkében. 

Legendáinak (8) a fülemile énekének bájával ható finom 
poézise, mennyei kedvessége, drámái (6), melyekben Terentius 
földizü szerelmei helyett a lelki konfliktusokban mindig az égi 
szerelmet, a szüzességet juttatja diadalra s a csodásért lelkesedő 
eposzai (2) ma is igazi élményként hatnak. Élet- és valóságérzé-
kével kora feudális német világában gyökerezik, mélységes hité-
vel azonban a mennyekbe emelkedik. 

Abban a X. századi chaoszban mint valami szennyes szen-
vedélyeket lábbal típró, bűnt torló, lelket világító, gyógyító, bé-
két hirdető angyal jelenik meg költészetével, női géniuszának 
erejével. Először pendíti meg a német irodalomban a Faust-
problémát, Klasszikus nyelven, klasszikus versmértékben ír, 
Horatiusnak, Vergiliusnak, Ovidiusnak, Terentiusnak méltó ta-
nítványa ez a mulíer fortís, vírgo prudentissima, bencés sibylla, 
ez a római Sappho, 11-ik múzsa, ahogy a németek méltán becézik. 

Életéről nem sokat tudunk. Körülbelül ezer évvel ezelőtt 
született. Előkelő családból származott. Fiatalon lépett be a 
gandersheimi bencés monostorba, kora legelőkelőbb asszonyai-
nak társaságába. Riccardis tanította a dialektikára és retorikára, 
apátnője, Gerberga, I. Ottó császár unokahuga vezette be a ró-
mai költőkbe, tudós szerzetesek pedig a matematikába, muzsi-
kába és csillagászatba. Költői lelkével cellájában is átérezte az 
Ottók korának minden rezdülését, a népek harcait, a császári 
ház belső viszályait, a monostori életben felmerülő lelki küzdel-
meket. Meddig élt, nem tudjuk. Utolsó munkáját még I. Ottó 
halála előtt befejezte. 

Roswitha munkáit sokáig a feledés pora fedte, míg Celtes 
Konrád német humanista a regensburgi Szent Emmerám bencés 
monostor könyvtárában 1493-ban fel nem fedezte s 1501-ben 
Dürer Albert 6 fametszetével ki nem adta őket. A humanisták 
lelkes ünneplése után a 30 éves háború szellemi elszegényedé-
sében Roswitha művei ú j ra feledésbe merültek. A XVIII, szá-
zadban egyedül Gottsched értékelte őket. 

A XIX. században egy érdekes irodalmi vita újra rátereli 
a figyelmet. Aschbach bécsi professzor Roswithát fantomnak 



mondja, műveit pedig a humanisták hamisításának. Emesét azon-
ban a Monumenta Germaniae írói fényesen megcáfolták. 

A Clamor validus a magyar chaoszban is felcsendül. Nem 
tudjuk, nem olvasta-e Szent Gellért királyi tanítványával e bá-
jos költői műveket. Nem tudjuk, hogy a szüzesség diadalát hir-
dető költészet nem volt-e hatással Gizellára s Szent Imre foga-
dalmára. De azt már tudjuk, hogy a XVI. századi magyar életbe 
belecsendül Roswitha hangja a Három körösztyén leánban, akik 
törhetetlen hűséggel ragaszkodnak minden csábítás, minden szen-
vedés közepette Krisztushoz. (Jobb, hogy az test megförtőztes-
sék akárminemű bosszúságokkal, honnem, mint az lélök bálván-
imádásokkal. — Mennyével nagyobban gyötretöm, annyéval na-
gyobban felmagasztatom,1) 

Roswithának a X, század fegyverzajából felénk áradó bájos 
költészetéről bencés lelkünk teljes örömével emlékezünk a míl-
lennáris évforduló alkalmából. Dr. Mihályi Ernő. 

1) Alszeghy Zsolt: Magyar drámai emlékek a középkortól Bessenyeiig. 
Budapest, Franklin Társulat. 1914. 39—46. 1. 



Könyvek« 
Vallástudomány. 

Szabó Vendel; Katholícízmus. A Magyar Szemle kincsestára, 71. sz. 
Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1929. 80 1. 

A katolicizmus végtelenül gazdag és kimeríthetetlen tartalmú miben-
létéről írni, annak igazi arcát megrajzolni, az isteni fenségnek, szentségnek, 
egységnek, szeretetnek, erőnek és kegyességnek benne felhalmozott alakító, 
teremtő, éltető sugarait egy-két gócpontban összesüríteni és úgy vetíteni 
az emberi elme elé, hogy ezt a maga benső eleven igazságerejével, szépsé-
gének az élet ezernyi színpompáját felülmúló bájával megfogja és magához 
láncolja, szinte emberfeletti vállalkozás. Nem is ez a cél lebegett a szerző 
előtt. Inkább a külsejét akarta elénk tárni, amint az isteni alapításában, 
szervezetében, egyedül üdvözítő jellegében, alapigazságaiban és kultúrálís 
munkájában jelentkezett és most is jelentkezik. Amit írt, könnyen folyó, 
világos, bár nem mindig magyaros nyelven írta meg, jó és igaz. Több helyen 
lendületességével hat, de kerüli a puffogó szólamokat. Idegen, nem a kato-
licizmus talaján nőtt virágokkal nem cicomázza fel, mert nem kell az igaz-
ság hiányát csinált virágokkal lepleznie. Azonban mégsem tud úgy hatni, 
»mint azt a benne rejlő igazság győzedelmes erejétől várhatnók. Miért? 
Mert szempontjai nem igazodnak a mai ember lelkét mozgató, irányító, be-
töltő és sokszor egészen elvakító eszmeáramlatokhoz, érdekekhez. Korunkra 
a szociális nyomor és a fékevesztett luxus, az anyagiakban beleágyazott 
léleklázongás és a kérészéletű, hejehujás élvezetek után rohanó bárszel-
lem, az önimádásban gyökerező ünnepeltetés és a pénz hatalmának minden 
kereszténységet megcsúfoló szívtelensége ütötte rá a maga szomorú bé-
lyegét, Ezért helyén való lett volna a katolicizmusban felhalmozott szociá-
lis szeretet, szociális igazságosság, szociális felelősségérzet, szociális alá-
zatosság, szociális áldozatosság, az egyént felmagasztosító önfegyelmezés* 
önmegtagadás és a tiszta életet tovább örökítő, erős, nagyra hívatott nem-
zedéket nevelő tisztaság gyökérszálait felfedni és drágagyöngyeit a maguk 
elragadó fényességükben megcsillogtatni, Dr. Hegyi Dámján. 

Religiöse Besinnung. Vierteljahrschrift im Dienste christlicher Vertie-
fung u, ökumenischer Verständigung, I, Jahrgang 1928, 1—4, Heft, brosch. 
Mk, 8, geb. Mk. 10, II. Jahrgang 1929/1930. 1—2. Heft, brosch. Mk. 5, geb. 
Mk. 7, Fr. Frommanns Verlag (H. Kurtz), Stuttgart, 

Az a szellemi anarchia, amely a tudományos és szépirodalom termé-
kein keresztül annyi emberi lélekben lerombolta Isten trónját, az a sok 
politikai forradalom, amely aláásta a tekintélytiszteletet, az anyagelvű-
ség dogmájára támaszkodó szociálizmus megerősödése, a bolzsevizmus új 
rabszolgaságot hozó diktatúrája, a túlságba hajtott testi kultusz nyomán el-
harapódzó szemérmetlenség lélekgyilkos és energiasorvasztó hatása, a pénz 
könyörtelenül kiuzsorázó hatalmának döbbenetes meghatványozódása, a 
mindennapi kenyér megszerzéséért folytatott kemény harc kevés sikere és 



a mindezek talaján íelburjánzó kínzó benső boldogtalanság szinte elemi 
erővel követelik a kereszténység nagy eszméinek gyakorlati megvalósítását 
minden téren: az egyén lelkében, a munkáskérdés megoldásában, a községi 
és országos politikában, hacsak nem akarunk teljesen felőrlődni a szabad-
jukra eresztett romboló hatalmak malomkövei között. Ezeknek a hatalmak-
nak felszabadításában és megerősödésében nagy szerepet játszottak a ke-
resztény vallásban az idők folyamán beállott szakadások, új alakulások és 
az így keletkezett, folyton-íolyvást új meg új ékekkel még inkább kitágí-
tott világfelfogás- és lélekellentétek, amelyek nem egyszer vak gyűlöletté 
és kíméletlenül romboló ellenségeskedéssé differenciálódtak. Pedig a ke-
resztény vallásnak épp az volna a feladata, hogy egy szent és apostoli 
anyaszentegyház kebelére gyűjtve a világ összes népeit és gyermekeit, meg-
valósíthassa Isten országát a földön. Ebben az országban a mennyei Atya 
jóságától hajtva, Jézus Krisztus testvéri szeretetének és a Szentlélek lelki 
átalakulást adó kegyelmeinek kötelékeitől összefűzve testvérré, Isten gyer-. 
mekévé, a véget nem érő boldogság örökösévé szentelődik minden ember 
s a hatalom a gyengét nem nyomja el, hanem felemeli, a boldog nem vonul 
el vidáman kacagva a siránkozó mellett, az egyén sem önmagára nem ma-
rad, sem csorda-emberré nem változik, szabadságát nem rombolásban, ha-
nem alkotásban éli ki. A kereszténység azonban csak akkor tud megint 
koncentrált erővel fellépni a romboló hatalmak előretörése és uralma el-
len, ha újra egységes lesz az apostolaitól búcsúzó Krisztus végrendeleti 
imája szerint, ha a Krisztus alapította vallásban összesűrített örök és vál-
tozhatatlan igazságokhoz minden büszkeségtől és önzéstől mentesen tán-
toríthatatlanul újra ragaszkodni kezdünk. Az egységnek az útja egymás 
lelkének megértése, egymás jó akaratának megbecsülése, — ez szám-
talan ellentétet megszüntet. A keresztény egyházak és felekezetek egyszerű 
megbeszélések, nem pedig szenvedelmes viták formájában megismertetik 
egymással tanításaikat, hogy végre megszűnjék a ráfogásokból és ferdíté-
sekből merített ismeretek gyűlölködést szító uralma. 

Ezért és ilyen módon akarja a Religiöse Besinnung a lelkeket előké-
szíteni egymás útjainak megértésére, megbecsülésére, szóval a lelki egy-
ségre, amelyet azután sokkal könnyebben nyomon követ, a külső szerve-
zeti egység is. Nem kalmárszellemű megalkuvásokat akar, nem új vallás 
létrehozására tör, nem a latitudinárizmus híve, az igazságot nem akarja 
megölni és eltemetni, hanem teljes érintetlenségében mindenkinek közkin-
csévé, mindenkinek megszabadító és éltető elemévé felmagasztosítani. Na-
gyon vigyáz arra, hogy a súrlódási felületek ne táguljanak, hanem kisimul-
janak. Ennek folytán nem csoda, ha nagyon tapogatózva, minden szót meg-
fontolva iparkodik előre haladni a lelki egység előfeltételeinek megvalósí-
tása felé és sokszor homályos általánosságban mozog. Néha-néha megfe-
ledkezve kitűzött céljáról és módszeréről, elegikus hangú kritikai megjegy-
zéseket is tesz, amelyek inkább szemrehányás, mint jogos kritika számba 
mennek. Vannak azonban cikkek, amelyek konkrét szépségükkel és igazán 
a lelkek egységét előkészítő leplezetlen igazságtartalmukkal hatalmasabb 
lépésekkel törnek a nagy cél felé. Ilyenek pl. Schorlemmertől: Die Katholi-
zität des Kultus és Max Heinztől: Die soziale Sendung des religiösen 
Katholizismus. 



Olvasása természetesen alapos teológiai készültséget kíván, mert kü-
lönben a sok heterogén jellegű cikk könnyen az igazság rovására menő 
ísmeretzavart okozhat. Mindenesetre dicséret illeti dr. Georg Boss, a Re-
ligiöse Besinnung szerkesztőjét és kiadóját nemes célú törekvése és fára-
dozása miatt. Dr. Hegyi Dámján. 

S. Anselm! Cantuarensís Archíepiscopi liber Cur Deus homo. Recensuít 
Franc. Sal. Schmitt O. S. B. Bonnae 1929. (Florilegium Patristicum Fasc. 
XVIII.) X + 65 lap. 

Canterbury-i szent Anzelmnek, a „skolasztika atyjának" hittudományi 
szempontból egyik legjelentősebb munkája a Cur Deus hoino. Miért lett az 
Isten emberré? c. dialógusa. Mivel úgy reméljük, hogy szent Anzelm teoló-
giájával kapcsolatban lesz még alkalmunk bővebben visszatérni a mű tar-
talmi méltatására, azért itt csak egészen röviden közöljük gondolatmenetét. 
Az ártatlanság állapotában, boldogságra teremtett ember vétke az Isten 
megbántásával végtelen adósságot rótt az egész emberiségre. Isten nem 
engedhette el ezt az adósságot igazságosságának megsértése nélkül, vi-
szont az emberiség minden erőfeszítése sem tudta volna magában véve a 
végtelen elégtételt Isten megbántásáért megadni. Ezért kellett tehát magá-
nak Istennek, a második isteni személynek, emberré, testvérünkké lennie, 
hogy a mi nevünkben szolgáltathasson végtelen értékű elégtételt és így 
eleget tegyen egyrészt Isten igazságosságának, másrészt Isten mindenkit 
üdvözülésre, végtelen boldogságra szánó akaratának. 

Szent Anzelm Cur Deus homojának ez a kritikus kiadása, mely a leg-
jobb kéziratokat (egy a 12. sz. második feléből való angol és egy ugyan-
ezen század elejéről származó müncheni kódexet) használja fel, az első lé-
pés a nagy bencés egyházdoktor valamennyi munkájának égetően szüksé-
ges szövegkritikai kiadásához. Dr. Zoltán Veremund. 

Szent írás tudomány . 

Dr. Th. Soíron O, F. M., Das Evangelium und die heiligen Stätten in 
Palästina, Paderborn (Schöningh) 1929, 8—r, 212 1., 51 kép 5 Mk. — P. Kon-
stantin Rösch. O, M. Cap., Auf biblischen Pfaden. Reiseerinnerungen, 
Paderborn (Schöningh) 1930, 8—r, 255 1„ 28 kép, 1 térkép. 

1. A szentföldről szóló művek száma légió. Határozottan mondhatjuk, 
hogy kiírt témával van dolgunk, még magyar nyelven és viszonylatban is, 
hiszen újabb időben magyarul is mintegy 5—6 mű jelent meg erről a témá-
ról. A két szóbanforgó könyv mindazonáltal nem hiába jelenik meg a po-
rondon. Soiron műve tudományos igényekre tarthat számot. Nem útleírás, 
hanem az a célja, hogy az evangelium történeteit színhelyeik szerint tár-
gyalja, Az evangéliumi elbeszélések sokat nyernek valószerűségben, ha is-
merjük azt a keretet , amely körülveszi őket; a helyek ismerete a szent 
szöveg megértéséhez nagyban hozzájárul. Soiron az avatott biblikus ke-
zével és szemével tárgyalja anyagát. Sorra veszi az evangéliumok helyeit: 
először Jézus gyermekségtörténetének helyeit (17—67 1.), majd a nyilvános 
élet (68—120 1,), végül a szenvedés- és megdicsőüléstörténet színhelyeit 
(121—205 1.). Módszere az, hogy először felsorakoztatja az evangéliumok-
ból azokat a szövegeket, amelyek az illető helyre vonatkoznak. Majd elő-



adja, mely helyek tartanak a tradíció szerint igényt arra, hogy azonosítsák 
őket az evangelium kérdéses színhelyével. Ezután pedig levonja a szent szö-
vegek tanulságát, hogy melyik hagyomány-jelölte helyre illik legjobban az 
evangelium szövege. Természetesen támogatja öt ebben az autopsia, ame-
lyet a római Institutum Biblicum VIII. tudományos tanulmányútján (1927. 
szept.—nov.) volt alkalma szereznie, Az egyes helyekre vonatkozó szak-
irodalmat szűken idézi, de bölcs kiválasztással, úgyhogy megtalálhatja ezek 
kapcsán mindenki a tovább vezető tanulmányok lehetőségét. A könyv kü-
lönben könnyen olvasható és elolvasása azt eredményezi, hogy az evan-
géliumi történeteket könnyen elképzelhetjük, rekonstruálhatjuk. Egységes 
képet nyerünk a szent történet színhelyeiről és sokkal jobban megértjük 
azokat. A könyvet nélkülözhetetlennek tartom nemcsak szakbiblikusok 
számára, hanem nem utolsó sorban hitoktatók és hittanárok részére. Amint 
más helyen kifejtettem (Bibliaoktatás és szentírástudomány, Kat. Nevelés, 
1930,, 101—104) az eredményes bibliaoktatás egyik feltétele az, hogy külö-
nösen a középiskolákban a tanuló valóságérzetét a szent történetekkel 
szemben felkeltsük. Az újszövetségi bibliai történeteknél ez a könyv teszi 
a legjobb szolgálatot, 

2. Rösch kapucinus páter neve Németországban nagyon jól hangzó 
név. A legjobb német nyelvű újszövetség fordítás az ő műve. A nagytu-
dású biblikus P. Soironnal együtt vett részt az Institutum Biblicum tanul-
mányútján. A két mű így kiegészíti egymást. Míg Soiron tudományos módon 
dolgozta fel anyagát, Rösch az út leírását nyújtotta. Ugylátszik ez indította 
a kiadót is arra, hogy egyszerre két ily művel lépjen az olvasó elé. Rösch 
leírja az útat, amelyet 1927-ben tettek. Nem pusztán palesztinai tanul-
mányútról van szó. Róma—Athén—Konstantinápoly már útja leírást talál. 
Színesen, költői tollal írja le további útjukat Konstatinápolytól Rhodos és 
Kypros érintésével a Libanonig, onnan Damaszkuszig, majd az egész útat 
a Szentföldön keresztül. A mai viszonyokat mindenütt élénk figyelemmel 
kiséri, (cionizmus, nemzeti kérdés, mezőgazdaság, stb,) Ezután még Egyip-
tomról nyerünk megkapó képet, amelyet szintén bejártak, még pedig egé-
szen a Szudán bejáratáig. A könyvet érdemes elolvasni, bár le kell szö-
geznünk, hogy Révai leíró készségét és ihletettségét nem éri el (Zarándok-
lat a szent helyekre). Dr. Radó Polikárp. 

Dr, Vargha Theodorich O, F. M., A Szentírás vasárnapi szakaszai, 
második rész, 8—r, Székesfehérvár (Ferenciek), 1930, 8—r, 193, 1.40 P. 

Dr. Vargha szentírási szakaszokat magyarázó vállalkozását már a 
Szemle ismertette (1929. 390 1.). Amit akkor az első kötetről elmondottam, 
áll a második részről is. Ez a kötet a Böjt első vasárnapjától húsvét után 
hatodik vasárnapig terjedőket öleli fel. Az egyes perikopákat alaposan tár-
gyalja, az evangéliumokról pl. általában véve 10—12 oldalas magyarázato-
kat találunk, A vállalkozás folytatását a legmelegebben üdvözölhetjük és 
azt kívánjuk, bár hitszónokaink ebből a pompás könyvből minél többet me-
rítenének. Az ismert nevű szerző különben régóta előharcosa a gondolat-
nak, hogy a vasárnapi perikopák milyen kincsesbányát jelentenek, csak ki 
kell őket bányászni. Ez a vállalkozás, amelyet remélhetőleg nehézségek el-
lenére is be fog fejezni a szerző, a legszebb segítséget jelenti ebben a mun-



kában. Ki kell emelnem, amit az első kötetnél még nem tettem szóvá, a 
nyomda elsőrangú munkáját, (Debreczenyi István, Székesfehérvár). Vidéki 
nyomdától nyilván nem szokás ilyen szép kifogástalan kiállítást elvárni, 
pedig elég sok a görög szedés. — Egy-két csekélység: A 121 l.-on a Comma 
Joanneum kérdésénél okvetlenül meg kellett volna említeni a Szentszék 
újabb döntését, illetve a régi addig csak privátim adott döntés publikálását 
{S. Officium 1927. jún. 2., 1. Enchiridion Biblicum Roma 1927, 47 p.). Sajná-
lom, hogy az irodalom kiegészítésénél, ismét nem vette bele Vogelsnek ki-
tűnő újszövetségét, holott ezt az első kötetnél már szóvá tettem. Megjegy-
zem, hogy a remélhetőleg nemsokára megjelenő III. kötetnél Soiron munká-
ját a szerzőnek már fel kell használnia. Dr. Radó Polikárp. 

Leik £é_eL 

Pannónia virágos kertje. 34 magyar szent legendája rövid életrajzok-
ban. Összeállította s. Balázs Benedikta obi. S. B. — Kiadja a Testvérszö-
vetség. (Bp. VII. Thököly-u. 69.) Győr, é. n. 239 1. 

Balázs Benedikta, akinek szent Benedek legendái olyan felejthetetlen 
kedVésségű sikert arattak, most, a magyar szentév küszöbén a magyar szen-
tek legendáit kötötte csokorba. Munkatársaival karöltve arra törekszik, 
hogy fellobogtassa a magyar szentek dicsőséges életének lángját és buzdító 
hatással hintse tele a magyar ugart, amely már oly régóta nem sarjasztott 
glóriás szentet. 

Célját művével, a Pannónia virágos kertjével el is éri. De a magasztos 
cél miatt sem hunyhatunk szemet a könyv egy-két érdekessége felett. A be-
vezetésben egy sokat vitatott kérdésen igyekszik a cikkíró könnyedén, a 
megoldás látszatával átsuhanni: a fajiság problémáját igyekszik tisztázni. 
S ezeken a kritérium kereső, eszmélkedő sorokon meglátszik, hogy azért 
tágítják a faji géniusz fogalmi körét az elaszticitás legvégső határáig, hogy 
magyarrá mentsenek sok olyan szentet, akik idegenből jöttek hozzánk, rövid 
ideig éltek nálunk, akik közül sokan még magyarul sem tudtak beszélni. 
Elhibázott mohóság idegen fajok dicsőségeit száz százalékos bekebelezéssel 
magunknak kisajátítani. Mit szólnánk ahhoz, ha a mi szent Erzsébetünket, 
a német gróf feleségét, vagy szent Imrénket, a német származású édesanya 
gyermekét a németség áhítata a tősgyökeres germán géniusz megdicsőülé-
sévé avatná? Mert valaki vagy magyar, vagy német, vagy szláv, vagy akármi 
más . . . de egyszerre több nemzetű nem lehet. — Mindenesetre helyet kér-
nek mindazon szentek országunk szentjeinek katalógusában, akik Pannónia 
glorificatiójához csak egy fénysugárral is, de hozzájárultak, még ha fajilag 
nem is magyarok. De nem szabad őket a faji géniusz kijegecesedett példa-
képeinek minősíteni. Talán jobb lett volna a „34 magyar szent" elnevezés 
helyett a „34 magyarországi szent" elnevezést használni. Vagy külön kellett 
volna választani a magyar származású szenteket az idegen eredetű, de ma-
gyar misszióban munkálkodó szentek sorától. — Mindezt csak a rendsze-
rező alapelv szempontjából mondtuk, mert hisz más megokolással mind a 34 
szentnek, sőt még többnek az életét szintén tárgyalnia kellene minden olyan 
munkának. amelyn?k címe: Pannónia virágos kertje volna. 

Az első fejezet: Magna Domina — Nagyboldogasszony. Ebben a cikkíró 
szentírási analógiákkal véli megmagyarázhatónak a Nagyasszony, a Nagy-



boldogasszony elnevezést és dogmatikus hátteret sejtet mögötte. Egy szó-
val sem utal arra a megoldásra, hogy a bencések, főleg Szent Gellért ben-
sőséges, Mária-kultuszából sar jadt ki. 

Következnek a magyarországi szentek, részint a családi származás, ré-
szint a szerzetesrendi hovatartozás sorrendjében. Ezekben a fejezetekben a 
történelem hiteles adatai, a legendák mesével határos szépségei, minden kü-
lönösebb elhatárolás nélkül vegyülnek az előadásnak sokszor alkalomszerű 
leg elmélkedő, máskor meg parainézis jellegű tónusával. Ahol pedig a tör-
ténelem és a legenda szinte összebeszélésszerüen hallgat, ott az egyéni fan-
tázia foltozgatja a hézagokat. Kár, hogy több életrajz elolvasása után a 
sablonos keret, az izoton hangnem és a kiegészítő fantázia egyformásító mű-
ködése a fásultság hatásával hat. Uniformizálás, átlagosítás helyett a szen-
tek emberi lelkiségéhez hozzáidomulva egyénítőbb színekkel kellett volna 
egyénibb lélekéreztetéssel ábrázolni a különböző szentek arcképét. Egy-két 
legendamorzsa szinte beszélve kínálkozott poétikus varázsú, hangulatos ki-
szélesítésére, de csak száraz konstatálásban részesül. 

De mindez, amit most elmondtunk, nem rontja le a könyv nagy érté-
keit. Ha a könyv lendületes stílusát, nagy erudiciót hordozó, értékes gondo-
latokat ébresztő tartalmát, búzgóságra való szomjúságot szuggeráló hangu-
latát egyszerre rakjuk mérlegre a kifogásolt mozzanatokkal, akkor a könyv 
győzelmes főiénnyel minősül magától nagyon értékessé. 

Nagy igénnyel, felfokozott kívánságokkal közelítünk olyan munkához, 
amely olyan nagy feladat megoldására vállalkozik, mint a Pannónia virágos 
kertje. Talán ez az intenzívebb szépségvárás okozza, hogy kiélezettebben 
látjuk meg az elvitathatatlan sok érték közt a hatáscsökkentő mozzanato-
kat. A művet nagy szeretettel ajánljuk a magyar keresztény házak aszta-
lára mindennapi lelki étekül s csak az az óhajtásunk, hogy egy ilyen nagy-
hivatású munka a második kiadásban már az abszolút tökéletességnek való-
jában elérhetetlen nívóját horzsolja. Dr. Magasi Artúr. 

Zaymus Gyula/ Egetjáró királyleány. Legendák. Az Árpádházi Boldog 
Margit Templomépítőbizottság kiadása. Petrasovszky Emmánuel eredeti ra j -
zaival. Budapest, 1930, 8°, 100 lap, 

Zaymus Gyulának, a költői lelkű romantikus elbeszélőnek legújabb 
műve több mint szépirodalom: ragyogó gyöngysor, illatos rózsakoszorú an-
nak a szent királyleánynak hófehér alakján, aki hétszáz évvel ezelőtt a Nyu-
lak szigetének apácazárdájában világított erényeivel és akinek tisztelete ma 
új erővel lángol fel a hű magyar szivekben. A legenda bájos műfajában csak 
az olyan műalkotó teremthet igazán költőit, akinek ihlete az alázatos' hit 
és imádságos áhítat léleküdítő forrásaiból táplálkozik, Zaymus Gyula ilyen 
lelkülettel álmodozott a szigeti romok között, midőn képzelete ezeket az 
üde, hangulatos kis történeteket szőtte az eget járó király leányról, akinek az 
éhező szegényekért hullatott könnyei drágakövekké kristályosodnak, akinek 
elopott sarui a becsületes élet út jára irányítják vissza a könnyelmű csa-
vargót, aki Szent Ferenchez hasonlóan testvéri szeretettel öleli magához 
Isten legkisebb teremtményeit is, cseveg a virágokkal, madarakkal, az erdő 
és mező vadjaival, keblén melengeti a szürke verebet, visszakönyörgi a 
Teremtőtől az elhagyatott özvegy halott gyermekének életét és rövid földi 



zarándoklásának vérzivataros éveiben épen úgy áldást, kegyelmet árasztott 
a magyar földre, mint ahogyan mennyei pártfogója nemzetünknek mostani 
megpróbáltatásaink közepette. Elesettségünkben nagy vigasztalás számunkra, 
hogy Boldog Margithoz hasonló égi segítőink vannak; ezt a tudatot van hi-
vatva erősíteni Zaymusnak legendás könyve, amely irodalmi tekintetben is 
méltán sorakozik a rokonszenves szerzőnek nemes ideálizmussal telített 
szépirodalmi alkotásai mellé és a gyönyörködtetésen túl,, magasabb cél szol-
gálatában is áll: téglákat gyűjt a boldogemlékű királyleány megépítendő 
templomához. Szívből kívánjuk, hogy ez utóbbi szándék megvalósulását, 
amely nemzetünknek régi, nagy adóssága, Zaymus Gyula szép könyve is 
hathatósan előmozdítsa. Dr. Bánhegyi Jób. 

Egy szent végső szavai. Feljegyzések liziői kis szent Teréz utolsó hó-
napjairól. Szent István Társulat. 187. o. Ára 2 P. 

A Szent István-Társulat amatőr-sorozatában jelent meg liziői szent 
Teréz életének utolsó öt hónapján történt nyilatkozatainak gyűjteménye. 
A szent édes testvére, Jézusról nevezett Ágnes kármelita nővér gyűjtötte 
össze ezeket a gondolatgyöngyöket, melyeket mindenki csak lelki épüléssel 
olvashat. A kis szent költői nyelven történt ezen megnyilatkozásai nagyon 
alkalmasak az átelmélkedésre. Sok helyen megkapó a szentnek az a nyu-
godt biztossága, amellyel az örök boldogság elnyerésére gondol, az a nagy 
és szent vágyódás, mellyel a közeli halálát várta. Érdemes olvasmány ez 
az Ízlésesen kiállított könyvecske, sp. 

R. Kleine: Erlösung. Kösel u. Pustet. München, 1929. 190 1. Ára 4 M. 
Egy mély gondolkodású papi fő munkája ez a könyvecske, A szerző 

szomorúan állapítja meg, hogy a 16. század vallási megoszlása fokozatosan 
teljesen vallástalanná tette Európában a hivatalos államokat. Ezzel az euró-
pai kultura, az irodalom, a művészet, a tudomány — bár itt-ott megőrzött 
némi emléket a kereszténységből — de lassan izolálódott a kereszténységtől. 
Minden jel arra mutat, hogy ha nem jön a nagy „Erlösung", a megváltás, 
a nyugati kultura a teljes elmúláshoz közeledik. A szerző éles világításban 
állítja elénk a nyugati kultura betegségének diagnózisát, a katholicizmus 
jelenlegi helyzetét, mely egyedül alkalmas arra, hogy a kivánt megváltást 
hozza. A munka második fele a nagy feladat megoldásának módozatait fej-
tegeti. 

Ami a feldolgozás módját illeti, a tartalom tömörségébe kevés tagozó-
dást vitt be a szerző s ezért a mű nem tartozik a könnyű olvasmányok közé. 
De a tartalmas és megszívlelésre méltó gondolatok miatt érdemes munka, 

Dr. Sárközy Pál. 

M, Schmíd S. J.: Konferenzen für die monatliche Geísteserneurung. 
I, B, Hindernisse des geistlichen Fortschrittes, Kis oktáv. 340 1. Vászon-
kötésben 5 M. 

II. B. Mittel zum Fortschritt in der Vollkommenheit. Kis oktáv. 381 L 
Vászonkötésben 5 M. 1929. Kösel u. Pustet. München. 

A havonkinti lelki megújulás a legtöbb szerzetnél régi bevált szokás 
és újabban a világban élők között is mindjobban terjed. Az ilyen havi lelki 
megújulásra ad ez a munka előadásokat, konferenciákat. A mű alapgondo-
lata az, hogy mindenkinek a magasabb tökéletességre kell törekednie, külö-



nősen pedig a szerzetesnek, aki egyenesen hivatásszerűen törekszik a jobbra. 
Ennek a tökéletességre való törekvésnek az akadályait el kell az útból hárí-
tani s viszont a tökéletességre segítő eszközöket fel kell karolni. 

Az első kötet a lelki élet akadályait tárgyalja. Sorba veszi a kisebb 
szándékos hibákat, a lanyhaságot, mint a lelki élet sorvadását, az idő el-
tékozlását, a lelki dolgokban a megszokottság veszedelmét, a szórakozott-
ságot, a lehangoltságot és végül az aggályosság különféle fajait. 

A második kötet szól azokról az eszközökről, melyeknek alkalmazása 
elősegíti a lelki életben való tovahaladást. Itt találjuk a kis dolgokban való 
hűséget, különösen a rendi szabályok pontos megtartását, a lelki összesze-
dettséget, Isten jelenlétének gondolatát, a teljes megegyezést Isten aka-
ratával és a szenvedésekben való megnyugvást, 

A feldolgozás nem mondható újszerűnek, de a megszokott aszketikus 
gondolatokat könnyen érthető módon, világos tagozásban és gyakorlati mó-
don tárgyalja. A szerző a felsorolt gondolatokat kimerítően elemzi és így 
bőséges anyagot nyújt a havi konferenciák tartására. Dr Sárközy Pál. 

Első pénteki imakönyvem. Fogadalmi szentmise Jézus Szentséges Szí-
véről magyarul és latinul — Napi ájtatosságok — Különféle imák Jézus 
Szíve tiszteletére. Szalézi művek kiadása. Rákospalota, 1929. 118 1, 16. 
Egész vászonkötésben 2 P. 

Hozzád menekülünk Segítő Szűz Mária! Fogadalmi Szentmise Segítő 
Szűz Máriáról nïa«&?«rul és latinul minden hónap 24-ére. Egyéb ájtatos-
ságok Segítő Szűz Mária tiszteletére. Szalézi művek kiadása. Rákospalota. 
1929. 131 1. 16, Egészvászonkötésben 2 P, 

1, Egyik csalhatatlan jele a katholikus lelki reneszánsznak az a nagy 
buzgóság, mellyel az egyébként talán nagyon is elfoglalt, de gyakorlati kath. 
hivők sietnek a hónapok első péntekjein oly szép számban az Úr asztalá-
hoz. Az Úr Szentséges Szívéhez, e végtslenűl gazdag lelki kincsesbányá-
hoz vezető úton akar kalauzul szolgálni az Első pénteki imakönyvem. Tar-
talma és ízléses külső kiállítása kiválóan alkalmassá teszi erre. — 2. A Ma-
gyarok Nagyasszonya tiszteletének tűzét akarja fellobogtatni a Hozzád me-
nekülünk Segitő Szűz Mária! c. másik imakönyvecske- A bennefoglalt imád-
ságok ezen célnak nagyon megfelelők. Külső kiállítása az előbbivel telje-
sen azonos, kifogástalan. 

Több rész (jórészt Boldog Don Bosco nyomán) azonos a két ima-
könyvecskében. Ezek közé tartoznak a sz. gyónásról és áldozásról szóló 
tudnivalók és imák. Ezzel kapcsolatban a II. kiadás számára csak az a 
megjegyzésünk volna: nagyon emelné e két kis imakönyv használhatóságát 
egy bővebb lelkitükör beillesztése. 

Mindkét imakönyvecskét, melyek ajándékkönyvecskéknek is nagyon 
megfelelnek, a legmelegebben ajánljuk. Az Úr Szentséges Szíve és a Szűz-
anya iránt való odaadó, buzgó szeretet biztató jele az üdvösségre való ki-
vá la sz to t t s ágnak! Dr. Rados Tamás. 

A. Huonder: Zu Füssen des Meisters, Band IV. Die Morgendämme-
rung. Herder. 1930. (XIII. + 350 S.) Vászonkötésben 5 M. 

Az ismeretes Huondsr-féle elmélkedések negyedik befejező kötete mél-



tán sorakozik az előző kötetekhez. (L, Pannonhalmi Szemle III. évi, 2, sz. 
és IV. évf. 2. sz.) Az elhunyt szerző hagyatékából B. Wilhelm S. J. rendezte 
sajtó alá ezt a művet. A nagynevű író az Úr Jézus születéséhez és szent 
gyermekségéhez fűzi rövid, tartalmas és mindig épületes mondanivalóit. A 
figyelemreméltó gondolatok újszerűségük mellett mindig vonatkozásban kerül-
nek a papi élet valamely mozzanatával és nagyon alkalmasak a papi lelki 
önnevelés előmozdítására. 

A kiváló munka megérdemli a minél szélesebb körű elterjedést. A 
Herdertől megszokott gondos kiállítás és a négy kötetre terjedő mű teljes 
tárgymutatója teszi még értékesebbé ezt a kötetet. sp. 

O. Karrer: Volksgebetbuch aus alten Gebeien und Liedern. Verlag 
„Ars sacra". 16°. 362 oldal. 1928. Vászonba kötve 4.20 M. 

ízléses kiállítású imakönyvecske. A napi imák mellett tartalmazza 
a miseimádságokat, a szent gyónási és áldozási imádságokat, a fontosabb 
erénygyakorlatokat. Itt-ott az egyházi költészet gyöngyeiből is ad szemel-
vényeket. 

Értékes benne a misszáléhoz való közeledés, Német fordításban adja 
a Szentháromságról szóló misét és a nagyobb ünnepek evangéliumát és a 
mise oratióját. 

21 művészi, mélynyomású kép dísziti a könyvecskét. Ezek a képek 
alakalmasak arra, hogy az egyszerű nép művészi ízlését növelje. Szép betűi 
könnyen olvashatók. sp. 

Zimmermann Otto S. J«, Lehrbuch der Aszetík (Theologische Bibliotek) 
8" XVI, és 642 1. Freiburg, Herder. 1929. 13.50 Mk, kötve 16 Mk, 

A lelkiélet ngy mesterének, a híres Meschlernek tanítványa, Zimmer-
mann, aki már 20 év óta több jeles munkával gazdagította a theol. irodal-
mat, hosszú készülés és sok részletkérdésnek folyóiratokban való behatóbb 
fejtegetése után végre közrebocsátotta az aszketika tankönyvét, ami valóságos 
eseményszámba megy e téren, mert igazi szakember és teljes olyan tanköny-
vet nyújtott, amilyen még nem létezett, amely minden igényt ki akar elégí-
teni, amennyiben nemcsak egyes osztályok számára, pl, papok vagy szerze-
tesek, vagy tökéletességre törekvő világiak számára szolgál, hanem mindenki 
számára, aki e téren alapos tájékoztatást és biztos útmutatót keres, bár első-
sorban a lelkiélet tanítói, a spirituálisok lehetnek hálásak ezen tudós kalauz 
közrebocsátásáért. Manap az aszketikát már több főiskolán mint önálló 
tudományt adják elő és több szakfolyóirat is foglalkozik külön e tárggyal. 
Mivel szerző tankönyvet nyújt, azért elsősorban az észhez szól, boncolgat, 
magyaráz és bizonyít, néha polemizál is, bár mindig higgadtan és előkelő 
hangon és így a kedélynek befolyásolása és megnyerése, mely egyébként az 
aszketikus iratokban uralkodik, itt háttérbe szorul, A szerző biztos ismerete-
ket és minden oldalú tájékoztatást akar nyújtani és azért a különféle isko-
lákra, irányokra, nézetekre is kiterjeszkedik és iparkodik belőlük kihámozni 
az igazságot, a tévedéseket megvilágítani, a túlzásokra és egyoldalúságokra 
felhívni a figyelmet. 

A tudós szerző két részre osztja könyvét: általános és különös aszke-
tíkára. Az elsőben hosszabb bevezetés után (az aszketika fogalma, feladatai, 
forrása, módszere, haszna, története, beosztása és a hittudomány többi ágá-



hoz való viszonya) szól a tökéletesség lényegéről, fajairól, fokairól, eszközei-
ről, a tökéletességre való hivatásról, kötelező voltáról és javairól. A külö-
nös aszketíkában az embernek Istennel, önmagával és a többi teremtménnyel 
szemben való tökéletes viselkedéséről tárgyal. Ez a beosztás számos elkerül-
hetetlen ismétléssel jár ugyan, de szerző eléggé megokolja a 9. §-ban, hogy 
miért választotta épen ezt a felosztási alapot. A könyv végén még a misz-
tika rövid foglalatát is nyújt ja . 

El kell ismerni, hogy a szerző nagy és értékes munkát végzett, bámula-
tos olvasottsággal és a szakirodalomnak gazdag ismeretével dolgozott, vilá-
gosan, logikusan, szép nyelven fejtegeti az anyagot, úgyhogy ezen alapos 
munkának komoly tanulmányozása teljes otthonosságot nyújt a vele foglal-
kozóknak és valóban előbbre viszi az aszketikus ismereteket és remélhető, 
hogy rövidesen otthonra is talál a papnevelő intézetekben és a szerzetes 
testületekben. 

Mivel szerző teljességre törekedett, azért feltűnt, hogy a karimáiság-
ról, amely oly nagy szerepet játszik a káptalanokban és szerzetes konven-
tekben, nem szól. 

Ezenkívül, bár szerző óriási irodalmat sorol fel, mégis feltűnt, hogy 
aránylag mily kevés munkát említ a monasztíkus rendek aszkeziséből. 
Az olvasó így könnyen azon gondolatra jut, hogy a jezsuiták és egyéb újabb 
szerzetek gazdag irodalma mellett a régi monasztikus rendek nem számíta-
nak, nincs ilyen irodalmuk. Pedig a többi szerzet mind a monasztíkus ren-
dek iskolájába járt és legújabban is a bencéseknek és cisztercitáknak igen 
gazdag aszketikus irodalmuk van és olyan elsőrendű munkákkal gazdagítot-
ták a lelkiéletet, melyek bármiféle jezsuita munkával bátran felveszik a 
versenyt. Egész légióját lehetne említeni az íróknak. Schermann Egyed. 

Lelkipásztorkodástan. 
Grandenwitz: Die Regula Sancti Benedíctí nach den Grundsätzen der 

Pandektenkritik. Weimar, 1929, 48 1. (Hermann Böhlaus Nachfolger.) • 
A heidelbergi egyetem kiérdemesült jogprofesszora, Gradewitz, a pan-

dekták, azaz a régebbi jogforrásokon' alapuló római joggyüjtemény alap-
elvei szerint foglalkozik Sz. Benedek Regulájával. Tudjuk, hogy a római 
jogi szabályok idővel a szükséghez és körülményekhez képest fejlődtek, 
változtak és novellisztikusan kibővültek. Gradewítz munkájának alapgondo-
lata az, hogy Sz. Benedek Regulája se egyszerre, hanem fejezetcsoportok 
szerint készült, amint a szükség épen megkívánta. Az egyes fejezetek sem 
maradtak meg változatlanul az első fogalmazásban, hanem a kipróbálás alatt 
levő Regulán bizonyos változások, kiegészítések, interpolációk történtek. 
A szerző értekezése végén hét fejezetet hoz fel példának arra, hogy az ő 
elgondolásában milyenek voltak e caputok az első fogalmazásban és hogyan 
alakult ki a végleges, ma ismert formában. Dr. Kálovics Adorján. 

Jakob Gröníngs, Leidensgeschichte unseres Herrn Jesu Christi. Neu-
bearbeitet von Bernhard van Acken S. J. 5. Auflage, (XII+364 Seiten, 1 
Bild) Freiburg i. Br, 1930. Herder. Ára fűzve 4 M., vászonkötésben 5.40 M. 

Jézus szenvedéseiről elmélkedni, Krisztus szenvedéseiben elmélyedni, 
azt mintegy átélni, a szenvedő Üdvözítővel együttérezni: a szentek tudo-



raánya. Ök valamennyien a Megfeszítettnek szemlélésében tanulták meg, 
miként kell Istent szeretni. A kereszt tövében ismerték meg Isten végtelen 
szeretetét a bűnös emberiség iránt. Hogy mi is elsajátíthassuk a szenteknek 
ezt a boldogító, mindennél többet érő tudományát, azért jelent meg van 
Acken Bernát jezsuita atya átdolgozásában Grönings Jakab kitűnő könyve. 
Német nyelven ez immár az 5, kiadás. Nem szigorúan vett elmélkedéseket 
tartalmaz e könyv, hanem inkább a szenvedéstörténetnek rendszeres és a 
különböző okokat kiemelő magyarázatát. Leírja és ismerteti azt a pert, 
amelynél érdekesebb, ránk nézve értékesebb és fontosabb még nem volt e 
földön és nem is lehet. Sem a szerző, sem pedig az átdolgozó semmi fáradt-
ságot nem kímélt, csakhogy a legjobb és legalaposabb munkát adhassák az. 
olvasó kezébe. Mégis két dolgot szeretnék megjegyezni. E könyvben foglal-
tak szerint az áruló Júdás már nem lett volna jelen az Oltáriszentség szerzé-
sénél. Szent Lukács evangéliuma szerint, aki pedig az események elmondá-
sában a chronologikus sorrendet követi, Júdás jelen volt. (V, ö. Lk. 22.. 
20—22.) A másik pedig, ami szokatlanul hangzott s amiről még sehol sem 
lehetett olvasni, az, hogy az a ház, ahol Krisztus Urunk az utolsó vacsorát 
tartotta, szt. János evangélistáé lett volna, amelyet állítólag Kaifás főpaptól 
szerzett. (L. 97. oldalon!) E vélemény igazolására bizonyítékot nem hoz a 
szerző. Ki kell azonban külön is emelni, mint nagyon kedves, sok haszon-
nal járó elmélkedéseket ennek a gondosan és ízlésesen kiállított könyvnek 
azokat a részeit, amelyek Krisztus Urunknak az Olajfák hegyén és a kereszt-
fán elviselt szenvedéseit tárgyalják. Épen azért P. Grönings könyvét sok 
katolikus hivő, pap és szerzetes örömmel üdvözli, hisz mindannyian kitűnő 
lelkiolvasmányt találnak benne, amelyből mindnyájan könnyűszerrel megért-
hetik és aztán követhetik azt, amiről szt. Pál olyan nagy örömmel írt: „Távol 
legyen tőlem, hogy másban dicsekedjem, mint a mi Urunk Jézus Krisztus 
kereszt jében. . . (Gal. 6, 14.), mert nem véltem köztetek valamit tudni, ha-
nem csak Jézus Krisztust, és pedig a megfeszítettet." (I. Cor. 2, 2.) És ez 
a szentek tudománya! Dr. Faludi Marcellin. 

Dr. theol. R. Tippmann Studienrat, Lasset uns hinaufziehen nach Je-
rusalem und Ostern halten! Liturgische Fastenpredigten über die sonntäg-
lichen Messformulare der Vorfasten- und Fastenzeit. VIII + 76 Seiten, Frei-
burg im Br. 1930. Herder. Fűzve 1.60 M, 

A nagyböjt míseformulái az Egyház legrégibb imádságai közé tartoz-
nak, visszanyúlnak a IV. és V. századba, a katechumenatus virágzása korába. 
A keresztség előtt álló katechumenok oktatása a nagyböjt ideje alatt tör-
tént, ezért a nagyböjt első négy vasárnapjának miseimádságai is elsősorban 
a keresztség természetfeletti javaival foglalkoznak, míg a nagyböjt utolsó 
két vasárnapja az Úr Jézus szenvedéseivel. Az egész keresztény hitközség 
résztvett ebben az előkészületben, együtt imádkozott és böjtölt a kereszte-
lendőkkel. Ezért ez a böjti idő a hitközség minden tagjára a vallásos meg-
újhodás ideje volt. A nagyböjtnek ezt a célját akarja föleleveníteni a szerző 
jelen könyvével. Kidolgozott szentbeszédeket tartalmaz ez a könyv az elő-
bőjt és nagyböjt minden vasárnapjára. Segítségére akar lenni a szerző 
a nagyon elfoglalt paptársainak, akik a liturgikus mozgalmat megértve a 
nagyböjti szent misék gyönyörű imádságait akarják felhasználni, hogy at. 



modern emberekben a vallásos öntudatot és életet fölkeltsék és fejlesszék. 
Gondosan kidolgozott, egységes, szép beszédeket nyújt a szerző e könyvé-
ben. Csak egy észrevételünk van: szerettük volna, ha a megvilágítás és 
bizonyítás szónoki eszközein kívül valamivel még jobban felhasználta volna 
a gyönyörködtetés és indulatgerjesztés eszközeit is. Az egyházi szónokok 
jelen füzetben jól használható, alkalmas segédkönyvet találnak, melyből sok 
szép és hasznos gondolatot, anyagot meríthetnek liturgikus szentbeszédekhez. 

Dr. Faludi Marcellin. 

Franz Göbel, Die Predigten des Franziskaners Bethold von Regens-
burg. Mit unverändertem Texte in jetziger Schriftsprache herausgegeben. 
Mit einem Vorwort von Alban Stolz. 5, Auflage. Regesburg, 1929. Ver-
lagsanstalt vorm. G, J, Manz. — XXIV+587 oldal. Ára fűzve 10 M,, kötve 
12 M. 

Regensburgi Bertold (f 1272,}, Szent-Ferenc-rendi vándorprédikátor, 
bejárta Svájcot, a mai Németország déli tartományait, megfordult Cseh-, 
Morva-, Magyarországon és Ausztriában. Ennek kell tulajdonítani azt, hogy 
különböző beszédeiben — melyeket rendesen a szabad ég alatt mondott el — 
ugyanaz a gondolat, hasonlat és kép meg-megismétlődik. Óriási hatást ért el 
prédikációival, amit bizonyít a hallgatók száma: hatvan-, száz-, sőt kétszáz-
ezer ember is leste minden szavát; utána mentek, egyik helyről a másikra 
kísérték, csakhogy hallhassák. Nagy népszerűségének okát abban kell keres-
nünk, hogy ő az első német szónok, aki nem általánosságban tárgyalta témá-
ját, hanem szavainak életet és valóságot is tudott adni. Szellemes hasonla-
tokkal és leírásokkal növeli a hatást, művészi előadásával állandóan feszült 
figyelemben tar t ja hallgatóit, A beleszőtt közmondások pedig előadásának 
népszerűségét emelik. Beszédeivel balzsamként hatott a vérző szivekre, le-
csendesítette az elkeseredett kedélyeket, tanította a tudatlanokat, mag-
vigasztalta az elhagyottakat, felrázta a bűnösöket. A német interregnumnak 
véres harcai idején békeangyalként jelent meg a különböző tartományokban 
és országokban. Beszédeinek jellemző tulajdonságai még. hogy világosak, 
szemléltetők. Bertold meg tudta érzékeltetni képekkel és hasonlatokkal a 
természetfölötti és elvont igazságokat és fogalmakat is- Ha pedig néhol 
mesterkélt hasonlatot hoz az ó-szövetségböl, vagy ha egyszer-kétszer nyers 
kifejezést használ, ha tarthatatlan állításai vannak, akkor ezt nem Bertold 
lelkületének és szellemének kell tulajdonítani, hanem a környezet és a kor 
szellemének. Sok hasznot meríthet e prédikációkból, sokat tanulhat belőlük 
a XX, század szónoka is, épen ezért csak örülni tudunk annak, hogy a kiadó 
cég újból megjelentette e prédikációkat. Nagyon hasznosak és üdvösek a 
prédikációk a XX. század háborút és forradalmakat átélt modern emberé-
nek is, Dr. Faludi Marcellin. 

P. Karl Streit, Atlas Hierarchícus, 2. Aufl. Paderborn, 1929. Bonifatius-
Druckerei, Folio 68 lap leirás + 47 lap statisztikai adatok, + 39 térkép, + 
XI lap helymutató + 1 lap tartalomjegyzék. Kötve 50 Mk, 

Bár az első kiadás még nem fogyott el egészen, mégis a háború óta 
történt nagymérvű változtatások és az újabb fejlődés miatt szerző és kiadó 
újabb kiadás közrebocsátását határozták el, ami nagy áldozat részükről. 
A tudós szerző óriási munkát végzett és bár előszavában panaszkodik, hogy 



több helyről nem kapta meg a szükséges adatokat (így a magyar adatok is 
hiányosak) és a nagy költségek miatt a térképeket nem készíthette úgy, 
ahogyan szerette volna, mégis nagyjelentőségű, kiváló munkával gazdagította 
az egyházi irodalmat és főleg a hitterjesztés műve iránt érdeklődőket nagy 
hálára kötelezte, 

A leíró első rész rövid, markáns vonásokban németül, olaszul, spanyo-
lul és franciául leírja az egyes népek és országok földrajzi és néprajzi viszo-
nyait, megtérésüket, egyházi történetüket és jelenlegi egyházkormányzatukat. 
Angol nyelven külön kiadás készült. 

A gazdag statisztikai rész latin nyelven minden egyes ország jelenlegi 
egyházi állapotát tárgyalja: az országnak egyházkormányzati beosztását,, 
vallási statisztikáját, az egyes egyházmegyék beosztását, papságát és szerze-
teseit, papnevelőit a növendékek számával, a missziós területeken pedig, 
főleg az ott működő papságot, a külföldieknek és bennszülötteknek számát, 
az iskolaügyet és a keresztény szeretetnek intézeteit. De mindezek az ada-
tok csak 1927-ig terjednek, illetőleg több azóta történt változásról pót-
lapokon kapunk felvilágosítást. Itt az egyes egyházmegyék belső berendezé-
sébe is tanulságos bepillantást nyújt a tudós szerző. Az egyes országokról 
nyújtott adatok végül világrészek szerint vannak összefoglalva. Hasonló 
táblázatok áttekintést nyújtanak a világi és szerzetes papság hithírdetői 
tevékenységéről és az abban résztvevő szerzeteknek pontos jegyzékét is 
kapjuk, 

A könyvnek főrészét pedig a térképek teszik, melyeket a Sohr-Berghaus-
féle Atlas alapján a Flemming és Wiskott cég állított elő, 39 színes tér-
kép, kezdve Róma városának térképével, mindig az illető ország nyelvén 
az egyházi szempontból fontos összes neveket tartalmazza bizonyos jelekkel 
együtt, úgyhogy az ember, ha megjegyzi magának ezeknek a jeleknek jegyzé-
két, első tekintetre látja, vájjon bizonyos városban vagy községben érsekség, 
püspökség, praelatura nullius vagy ap. admínistratura, vagy apátság, vagy 
papnevelő van-e. Külön színek tűntetik fel az egyes egyháztartományokat; 
jelezve vannak a politikai határok is, a vasutak és a hegyek is. Számos 
melléktérkép a felekezetek és nemzetiségek eloszlását is feltünteti, 

A helymutató az összes említett nyelveken sorolja fel az egyházi terü-
leteket, Pannonhalmát azonban Martinsberg néven kell itt keresni és a sta-
tisztikai részben is mint Győr-Szent-Márton szerepel. 

A térképek jelei nem különböztethetők meg elég jól egymástól. Leg-
jobb volna, ha újabb kiadásban minden egyes térkép szélén megvolna a jel-
magyarázat, de olyan, hogy ne lehessen könnyen összezavarni az egyes 
jeleket. A vasutak oly vékony píros vonallal vannak akárhány helyen jelezve, 
hogy nehezen kísérhetők figyelemmel. A keleti szertartásokat feltüntető tér-
képeken pedig vasutak egyáltalán nincsenek jelezve. 

A statisztikai táblázatoknál kár volt a betűrendes felsorolás. Sokkal 
világosabb képet kapna az ember, ha minden egyes érsekség után az alája 
tartozó püspökségek volnának megemlítve és ismertetve, így nem tudni a 
térképek összevetése nélkül, hogy melyik püspökség melyik érsekséghez 
tartozik. 

A magyar statisztika nemcsak hiányos, hanem a nevekben sok hiba is 
van, legalább az ékezetek alkalmazásában. 



Az afrikai statisztikából a papnevelő intézetek teljesen hiányzanak. 
Igaz, hogy itt csak az utolsó években indult meg nagyobb fejlődés, de azért 
már 1927 előtt is volt már néhány papnevelő. Schermann Egyed. 

Robert Streit, Die Weltmission der kath. Kirche, Verlag der Oblaten, 
Hünfeld, 1929. 8°, 200 1. 82 színes grafikai képpel. Kötve 8.40 Mk. 

Az 1925. évi vatikáni missiós kiállításnak rendezője és a lateráni mis-
siós múzeumnak tudós igazgatója, a Bibliotheca Missionum írója, P, Streit, 
XI, Pius pápának egyenes biztatására és a tartalomnak minden részletében 
vele való megbeszélés után és felügyelete alatt írta ezt a szép és tanulsá-
gos könyvet a missiós ügyért való lángoló lelkesedéssel, 1926-ban olaszul, 
1927-ben spanyolul és angolul, 1928-ban franciául jelent meg. Tizenkét feje-
zetben ír ja le és szsmlélteti a hithirdetés jelen állapotát és a még meg-
oldandó feladatokat az egész földkerekségen avval a céllal, hogy az olvasó-
ban a missiók ismeretét és szeretetét és értük való áldozatkészséget nevelje. 
Statisztikai kimutatásokat közöl az emberi fajokról, a különféle vallásokról, 
a kath. hithirdetőkről és segédszemélyeiről, a bennszülött papság nevelésé-
ről, a különféle iskolákról, a keresztény felebaráti szeretet műveiről, a socia-
lis állapotokról, a missiónak a tudománnyal való kapcsolatáról, vagyis arról, 
hogy milyen szolgálatot tesznek a hithirdetők a tudománynak különféle ágai-
ban, A számszerű adatok részben már meghaladottak, mert a hithirdetés 
szünet nélkül tovább folyik. 

Szép nyelven és az Isten dicsőségéért, meg a halhatatlan lelkekért való 
lelkesedéssel iparkodik szerző minden olvasóját is fellelkesíteni a szent 
ügyért. Művéből az ember valóban áttekintést nyer a kath. hítterjesztés 
jelen állapotáról és a még hátralevő óriási feladatokról. 

De szerintem még hasznavehetőbb volna ez a szép munka, ha nemcsak 
világrészek szerint, hanem országonként közölné az adatokat, főleg Ázsiára 
vonatkozólag és ha a protestánsok missióit is figyelembe vette volna. Mert 
sok katholikusnak szeme csak akkor nyílik ki, ha látja, hogy a protestánsok 
micsoda versenyt fejtenek ki, mekkora anyagi áldozatokat hoznak, mekkora 
személyzettel dolgoznak és mennyire túlszárnyalták már a katholikusokat 
az iskolák és sajtó terén és a müveit pogányokra való befolyásban. 

Schermann Egyed. 

Jos. Schmídlín, Das gegenwärtige (Heiden) apostolat im Fernen Osten. 
1, Halbband. Ostasien (Japan und China). Münster, Aschendorff, 1929. 8" 
191 l. és két térkép. Fűzve 9 Mk. 

Jelen munka a különféle szerzőktől írt Missionswissenschaftl. Ab-
handlungen und Texte c. sorozatos kiadásoknak 13. kötete. 

Ebben a félkötetben Schmidlin, a münsteri kath. egyetemen a missiós 
tudományoknak megalapítója és tanára, a japán és chinai, tehát a jelenleg 
legfontosabb míssiókkal foglalkozik. Tárgyalja a két ország földrajzi viszo-
nyait, pogány vallását, jellemzi a lakosságot, elbeszéli az ottani hithirdetés 
történetét az üldözésekkel együtt, leírja a míssiók jelen állapotát sok szám-
szerű, de részben meghaladott adattal (a helyzetnek nehézségét, az egész 
missiós személyzet2t, az elért eredményeket az összes intézményekkel együtt 
bőséges statisztikai adatokkal, a híthirdetés jó és kevésbbé jó módszerét) 
mindenütt élesen rávilágítva egyrészt az akadályokra, másrészt a biztató 



jelenségekre, de meg az elkövetett hibákra és mulasztásokra is, tanulságul 
a jövőre, és a még megoldandó feladatokra. Mindenütt a megfelelő irodal-
mat is közli. 

Végül mindkét országnak protestáns missióiról is egész részletes tájé-
koztatást ad és ebből látni, mekkora áldozatokat hoztak a protestánsok a 
missiókért, mekkora személyzettel dolgoznak, mily fejlett az ő iskolaügyük 
és míg a katholikusok jórészt a legalsóbb néposztályok megnyerésére töre-
kedtek eddig, addig a protestánsok a müveit és befolyásos úri osztályokra 
vetették magukat és magasabb iskoláik segélyével a vezető elemet nyerik 
meg. Ha tehát a katholikusok ezt a két művelt népet meg akarják nyerni 
az igaz egyház számára, az eddigieknél sokkal nagyobb áldozatokat kell 
hozniok, hogy nagyszámú magasabb iskolák létesítésével megnyerhessék a 
vezető osztályt és a törvényhozásra is befolyást nyerjenek. 

Schermann Egyed. 

Schmidlín, Das deutsche Míssíonswerk der Gegenwart. Münster, 
Aschendorff. 1929. 8° 149 1. Kötve 6 M. 

Ebben a kisebb munkában szerző a németek hithirdetői tevékenységé-
nek vázlatos történetét is elénk tárja, meg otthoni missiós intézeteit is le-
írja és bírálja (a költségek nincsenek arányban a külső hithirdetői tevékeny-
séggel), de főleg újabbkori missiós buzgólkodásukat fejtegeti mind a világ-
háború előtt, mind azóta, és hithirdetésüknsk jelen állapotáról nyújt egymás-
után részletes felvilágosítást az egész földkerekségen, ahol csak van hit-
hirdetési területük vagy személyzetük. Legvégül szembeszáll főleg a művelt 
osztályoknak elkeseredésével, kik a német gyarmatok elvesztése miatt többé 
nem akarják támogatni a hithirdetés magasztos művét. Schermann Egyed. 

Dr. Hóka Imre, Szent Imre Emléke. Hat konferencia. II. kiadás. (Jubi-
leumi kiadás.) Budapest, 1930. 52 oldal. Ára 1.— P. 

Mélyen átérzett, szívből jött és szívhez szól minden sora. A nemze-
téért aggódó, korunk bajain segíteni akaró katolikus hazafinak eme szavait 
bár olvasná minden katolikus magyar család! — A mintacsalád képét láthat-
juk az első konferenciából: „A család, hol szt. Imre bölcsője ringott." Még 
jobban elénk állítja ezt a mintacsaládot a második konferencia: „Szent Imre 
a nevelés iskolájában." Fegyelmet, tekintélytiszteletet, nagyotakarást és ki-
tartást tanulhat a hazáját, halálosan megcsonkított hazáját igazán szerető 
magyar ifjúság a harmadik konferenciából: „Szent Imre a ,magyar holnap' 
köszöntött tavasza." Súlyos igazságokat hall és Nagymagyarország alapítói 
közé sorakozik az a család, az a fiatalság, amely megszívleli, szívébe vési és 
soha el nem felejti, amit a negyedik konferencia olyan gyönyörűen és meg-
kapó módon fejteget, hogy a „Szent Imrés jellemek a mi értékeink". Komoly 
világnézetre neveli, örökre boldoggá teszi az ötödik konferencia azt, aki 
gyakran olvassa és életében megvalósítja ennek a konferenciának arany-
szavait: „Nefelejts-szálak Szent Imre sírján." Akik pedig Magyarország fel-
támadását komolyan óhajtják, akik a „Regnum Maríanum" igaz polgárai 
akarnak lenni, azok vegyék kezükbe e könyvecskét és kövessék a benne fel-
halmozott sok szép gondolatot, ne felejtsék el az utolsó konferencia szavait: 
„Az első magyar Gladiator Christi nyomdokaiban." Ily módon minden hűsé-
ges magyar szív állíthat méltó emléket Szent Imre herceg 900 éves jubileumi 



évének. Csak egy óhajunk, kívánságunk van: Adja a jó Isten, hogy a szerző-
nek intelmei, buzdító szavai ne legyenek a „pusztában kiáltónak szavai". 

— fm. — 

Dr, Huszár Elemér, Házassági Kis Káté. Budapest, 1929. Szent István-
Társulat kiadása. 46 oldal. 

Huszár Elemér jelen könyvecskéje a „Keresztény Kis Könyvtár" című 
könyvsorozatnak 26-ík füzete. Rövid kérdés-felelet alakban felöleli a teljes 
házasságjogot. Kiindulva a házasság meghatározásából, rendeléséből, lénye-
ges formájából és tulajdonságaiból tárgyalja a jegyességet, a házasságkötés 
előzményeit, az akadályokat, a házassági megegyezést (consensus) és az ezt 
kizáró körülményeket, a házasságkötés alakját, a házasság jogi következmé-
nyeit, a házasság felbontásának lehetőségeit .és törvényesítését, végül pedig 
a házassági pereket. — A nagyon sokoldalú és terjedelmes házasságjognak 
összes előfordulható kérdéseit és eseteit figyelembeveszi a szerző. Ezért ha 
valaki valamikor házassági ügyekben fölvilágosításra szorulna, a Házassági 
Kis Káténak nagyon ügyes és világos feleleteiben mindig megtalálhatja azt. 

— fm — 

Szépirodalom. 

A Kék Csillag regény-trilógia. Percival C. Wren: A Kék Csillag (Beau 
Geste). Regény. Fordította: Dr. Mikes Lajos. 8°, 310 1. — A sivatag titka 
(Beau Sabreur). Regény. Ford, Kortsmárossy Tibor, 8°, 271 1. — Az ideál 
csókja (Beau ideal). Regény. Ford. Kortsmárossy Tibor. 8°, 238 1. Palladis 
R.-T. kiadása Budapest. 

E világhírre jutott trilógia szerzője, Percival C. Wren, aki jelenleg 
őrnagy a britt hadseregben, még egészen fiatal egyetemi hallgató korában 
megszökött hazulról és romantikus képzelettől fűtött vágyát követve, Mar-
seilleben beállt a francia idegen légióba. Mint légionárius, éveken keresz-
tül Afrikában teljesített szolgálatot és végigszenvedte e földi pokolnak min-
den megpróbáltatását; számtalanszor kockára tette életét a fanatikus és 
vérszomjas arab törzsekkel való harcokban, hősiesen tűrte a sivatag lélek-
ölő forróságát, az éhséget, szomjúságot és azt az embertelen, kegyetlen vas-
fegyelmet, amellyel az idegen légió tisztjei és őrmesterei a páriasors miatt 
örökké lázadozni kész legénységet a francia gyarmati politika céljainak vak 
eszközeívé kényszerítik, Percival C. Wrennek annyira életeleme lett a harc 
és küzdelem, hogy az idegen légiótól megszabadulva is, mindig a legtöbb 
kalandot igérő szolgálatot kereste; a brit földerítő lovasság tagjaként a 
gyarmatok határszélein teljesített szüntelen életveszéllyel járó megbízatá-
sokat, része volt a hindu lázadások elfojtásában, a világháborút pedig Ke-
let-Afrikában küzdötte végig. 

Élete tehát igazi regény, telítve a legizgalmasabb élményekkel, ame-
lyeknek meglepő fordulatai sokszor a legmerészebb fantázia elképzeléseit 
felülmúlják. Nem csoda, hogy ezek az élmények irásba kívánkoztak és mi-
dőn napvilágot láttak, aránylag rövid idő alatt az egész világ olvasóközön-
ségét meghódították számára. Az idegen légió borzalmairól sokan írtak 
már; de az bizonyos, hogy kevesen rajzolták meg ezt a titokzatos világot 
olyan megdöbbentően verísztikus vonásokkal, mint ez a „hidegvérű" angol. 



Midőn aztán egyes kritikusok, hajmeresztő túlzásokkal vádolták az irót, 
hiteles adatokkal, élő személyek tanuságtételeivel bizonyította leírásainak 
igazságát. 

Hatásának titka legelső sorban kétségtelenül regényeinek exotikus 
színterében és alakjaiban és a mesének zsúfolt mozgalmasságában rejlik. 
Az idegen légió piszkos kaszárnyái, a Szahara ezer halállal fenyegető rejtel-
mei és szelid oázisai, nomád törzseinek tanyái és búvóhelyei alkotják azt 
a széles keretet, amelyen belül gránitból faragott jellemek, széllel bélelt ka-
landorok, szerencsevadászok, hősök és gonosztevők élik a maguk különös, 
sohasem egyhangú életét- Amíg az iró epizódokat ábrázol ebből az előtte 
minden vonatkozásban jól ismert világból, addig megmarad a valóság tala-
ján és naturalisztikus színei ellenére is az élethűség látszatát kelti.; de mi-
dőn sokszálú és bonyolult cselekvényt sző, elragadja a képzelete, hajszolja 
a meglepő, váratlan, megdöbbentő fordulatokat, az érdekesség kedvéért fel-
áldozza a valószerűséget. Realizmus és szélsőséges romantika találkozik 
regényeiben a legszeszélyesebb változatban. Hősei között is ízig-vérig egyé-
nített alakok vegyülnek a túlnyomó számban szereplő tipikus és valószerűt-
len figurák közé, írónk azonban rendkívül fejlett technikával rendelkezik; 
le tudja kötni az olvasót, feszült figyelembe tudja tartani érdeklődését; 
különösen ért a csomókötéshez: a megoldhatatlannak látszó bonyodalmat 
azután boszorkányos ügyességgel fejti meg, miközben a retardáció bevált 
módszerével a kifejlet előtt ismételten felcsigázza a szerencsés kibontako-
zásnak már-már előre örülő olvasót. Az ideális szerelem édes szirupját is 
bőven kínálgatja azoknak, akik a sok vér, verejték, könny és nyomorúság 
lehangoló képeinek láttára elcsüggednének. 

Percival C, Wren regényeinek óriási sikerét nem igazolják maradandó, 
belső értékek. Mint műalkotások, alig állanak magasabb színvonalon, mint 
a mi Jósikánk regényei. Fogyatkozásai különösen a trilógia második és 
harmadik részében tűnnek szembe; leleménye a cselekvény látszólagos gaz-
dagsága ellenére sem bő, embertípusai, motívumai, sőt helyzetei is megis-
métlődnek, előadásmódja, stílusa egyre fakóbb és színtelenebbé válik. Mé-
lyebb lélekrajzot, következetes jellemábrázolást alig találunk nála. Ol-
vasása tehát a pillanatnyi szórakozáson túl nem jelent lelki gazdagodást, 
Szerencsére az iró kalandos múltja ellenére is eléggé egyensúlyozott, ép 
erkölcsi érzékű egyéniségnek látszik és így regényeiben etikai szempont-
ból kevés a kifogásolható mozzanat, sőt költői igazságszolgáltatása a jósá-
got, derékséget, önfeláldozást, kitartást juttatja diadalra. Még igy sem 
ajánlhatjuk ifjúsági olvasmánynak, de az írodalmíság szerényebb igényeivel 
fellépő és csupán kellemes időtöltésre áhítozó nagyközönség körében ezek 
a kalandos regények egy ideig bizonyára megtartják népszerűségüket, 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Wilhelm Speyer: Gímnázísták, Regény. 3, kiadás. Németből fordította: 
Kosáryné Réz Lola, 8°, 215 1. Budapest, Singer és Wolfner írod. int. R.-T. 
kiadása. 

Diákregény, még pedig a modern német diákok életéből. Az írók 
aránylag ritkán keresik fel témáért ezt a világot, pedig hálás terület a jóhi-
szemű és érző szívű megfigyelő számára. Molnár Ferenc ilynemű alkotása 



(A Pál-utcai fiúk) ma is népszerű olvasmány, Móricz Zsigmondé (Légy jó 
mindhalálig) szinpadra átdolgozva is komoly sikert aratott, a szóbanforgó 
német regény pedig már magyar nyelven is harmadik kiadásban forog köz-
kézen, még pedig erős a gyanúnk, hogy leginkább a felnőttek között. Nincs 
ís ezen csodálkozni való; az életnek legvonzóbb jelensége mégis csak a 
friss erőtől duzzadó, hevülni, lelkesedni tudó ifjúság, és a jókedvű, ragyogó 
arcú, romlatlan diákság körében időzve, ki ne élné át újra szívesen a maga 
életének elröppent tavaszát? 

Wilhelm Speyer gímnázistái nekünk szokatlan körülmények között ké-
szülnek a nagyok életére. Távol a várostól, a természet körében, erdő mé-
lyén, hegyek szomszédságában van az iskolájuk és ínternátusuk, velük együtt 
élnek tanáraik és nevelőik, A szellemi munka mellett a telep műhelyeiben, 
földjein, erdeiben a földmívelés és kézművesség minden ágát is gyakorolják, 
azonkívül természetesen a sport és rendszeres testedzés minden fajából ki-
veszik a részüket. Az egyes osztályok kisebb zárt közösséget alkotnak némi 
autonómiával; vezért választanak maguk közül, a Nagy Főnököt, gyűléseket 
tartanak, bizonyos fegyelmi ügyekben maguk ítélkeznek, A legtöbb diák-
nak saját kerékpárja, motorbicíklije van, sőt olyan is akad, aki autóval ren-
delkezik, kedvelt háziállataik, kutyáik is ott vannak a telepen és részt vesz-
nek kirándulásaikon, vállalkozásaikban. És ami a legkülönösebb jelenség a 
pedagógus előtt: koedukáció folyik az intézetben; a leányok lakása el van 
ugyan különítve, de a napi programm folyamán mindenben részt vesznek 
úgy mint a fiúk; még a futballmeccset is együtt küzdik végig, 

A nevelési rendszernek ezzel a legutóbbi mozzanatával természetesen 
nem értünk egyet, sőt a legteljesebben helytelenítjük, de a regény meséjé-
nek alakulása, bonyodalma szempontjából centrális jelentősége van, A tör-
ténet hősei az ötödikesek, ezek a rokonszenves, eleven fiúk, akik a leg-
utolsó főnökválasztás alkalmával mellőzték egyetlen osztálytársnőjüket, 
Daníelát és halálosan meg is sértették az e miatt toporzékoló leányt azzal, 
hogy a kínzócölöphöz kötözték. Azóta az osztály kedvence haragban él 
velük, elkülönül tőlük és szabad idejét két gyönyörű doggjának és íjjainak 
védelme alatt magánosan tölti sátorában. Pedig ugyancsak szükség lenne 
kezdeményező tehetségére, ügyességére és bátorságára, mert az osztály 
nagy dologban töri a fejét, A közeli város polgármestere és tanácsa ugyanis 
elhatározta az összes macskák kiirtását, sőt a kutyákat is ilyen veszedelem 
fenyegette állítólagos veszettség miatt, igazában pedig azért, hogy egy ha-
szonleső, lelketlen bőrkereskedő olcsó üzlethez juthasson. Az ötödikesek 
hadat üzennek a városi magisztrátusnak; egy éjjel kiszöknek az internátus-
ból, veres festékkel teleírják az épületek falait e figyelmeztetéssel: „Ne 
bántsátok az állatokat". Midőn ez nem használ, az erdőben hatalmas ketre-
ceket építenek és mikor már így elég helyet készítettek, egyik reggel zsá-
kokkal felszerelve sorra járják a házakat, a városi tanács rendelkezésére 
hivatkozva, kezdik összegyűjteni a pusztulásra szánt áldozatokat. Cselveté-
sükről azonban tudomást szerez a város iskolában tartózkodó aranyífjúsága, 
akik a macskairtásból kegyetlen szórakozást reméltek; megtámadják az 
ötödikeseket, félelmes harcba keverednek velük és a derék osztály a szám-
ban sokszoros túlerővel szemben már-már vereséget szenved, amidőn a 
végső pillanatban megjelent Daniela; a kis Pocoknak, az ötödik osztály leg-



lelkesebb, de sohasem méltatott tagjának sikerült közben a haragvó ama-
zont megengesztelnie; Daniela nyilai és hatalmas doggjai a derék állatvé-
dők javára döntik el a harcot- Hálából a Nagy Főnök mellé megválasztják 
tiszteletbeli főnöknek; elöljáróik bocsánatát is megnyerik és a többi osztály 
előtt becsülésben, tekintélyben gyarapodva készülődnek a közeledő nagy-
vakációra. 

Az iró ügyesen, természetesen szövi a regény meséjét, jól ismeri A 
diáklelket és pompásan egyénített fiúkat vonultat fel előttünk, A nehézkes, 
lomha, de megmozdulásakor imponáló és tekintélyes Nagy Főnök, az örökké 
szervező Reppert, a Lindberghnek készülő Hornbostel, a szőkehajú, ábrán-
dozó szemű, mindenkitől kényeztetett Kírchholtes Ottó, a stréber Knötzin-
ger, a kicsisége és jelentéktelensége miatt látszólag félszeg, de nemeslelkű 
és csupa szív Pocok és a többiek mind kitűnően jellemzett diákfigurák. 
Daniela, a térdnadrágos, rövidhajú, temperamentumos kis amazon is élő 
alak; fiús hajlamai ellenére is igazi leány, aki csak addig kemény és rakon-
cátlan, míg hiúságában sértve érzi magát, és míg nélkülözni kénytelen a 
szeretet verőfényét. Tetteiben, viselkedésében éppen úgy, mint a serdülő 
fiúszereplők némelyikében is, anélkül, hogy világos tudatára jutnának, része 
van az ébredező szerelemnek, amelynek megnyilatkozásait az iró elég ta-
pintatosan és kétségtelenül psychologiai igazsággal érezteti. Sok humor, 
finom irónia és malicia ís vegyül a regénybe az ideálisan gondolkodó és érző 
diákság és nyárspolgári mentalitású, szűkkeblűnek, korlátoltnak és haszon-
lesőnek festett kisvárosiak szembeállítása során. Kosáryné Réz Lola fordí-
tása kifogástalan. Egyébként ez a regény „Robinzonok szigete" címen 
(német eredetiben Kampf der Tertia) filmre átdolgozva is szerepelt már 
Magyarországon; magyar kiadását e filmből való képek díszítik. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Henriette Fernholz: Bedrängte Jugend. Roman, 8°, 297 Seiten. Ganzlei-
nen M. 7.— Verlag J. Kösel & Fr. Pustet, München, 1929. 

Különös könyv; néha izgatóan érdekes regényként hat, máskor hű-
vösen tárgyilagos psychoanalitikus tanulmánynak. Néha az „Jchroman"-nak 
szenvedélyesen szubjektív vallomásait, lázas, keserű vádjait egy nehéz élet-
sors ellen érezzük ki belőle, máskor csodálattal adózunk a szerző fölényes 
boncolótehetségének, amellyel hősnőjének terhes átöröklés, beteges testi-
és lelki alkat, lehangolóan megdöbbentő serdüléskori szexuális élmény, sa-
nyarú anyagi viszonyok, idegéleti és kedélyállapoti depressziók és meg-
roppanások, kínzó félelemérzetek, öngyilkosságra való kísértések, vallásos 
hit és gyötrő kételkedés, lendület és letörés differenciált összetevőiből eredő 
egyéniségét elemezni tudja. Mindjárt elüljáróban el kell ismernünk, hogy 
az irónő nagy felkészültséggel, a psychoanalizis, individuális psychologia és 
karakterologia szakirodalmának alapos ismeretével írta meg regényét, 
amelynek főalakja és cselekvénye viszont kétségtelenül személyes élmény 
alapján szerzett anyagként kínálkozott számára feldolgozás végett. És nem 
is nevezhetnénk Fernholz regényét szépirodalmi műnek, ha problémalátá-
sának élessége, megfigyeléseinek tárgyi igazsága mellett nem hatná át ezt az 
emberi nyomorúságot sokszorosan elénk vetítő regényt az irónak nagy rész-
véte korunknak talán sajnálatra legméltóbb szenvedői, az idegbetegek, a 



neurózis mártirjai iránt, akik a gyógyulást keresve, sokszor tudatlan vagy 
lelkiismeretlen pszichiáterek „lelki" kezelésének gyötrelmeit kénytelenek 
elszenvedni. Célzatos ez a regény; egyrészt megértést, emberi együttérzést 
akar kelteni az olvasóban a szenvedők e nagy csoportja iránt, akik a cse-
kélyebb értékűségnek sokszor teljesen alaptalan tudatával kénytelenek élni 
embertársaik között, másrészt fel akarja hívni a figyelmet a freudizmusból 
kiinduló modern gyógyításmódok hiányaira, félszegségeire és visszaéléseire. 
Mindezt a regény hősnőjének, Helene Seidtnek életsorában tárja elénk. 

Ez a fiatal leány gyermekkorától kezdve válik ismerősünkké. Gazdag 
szülök gyermeke, de a szülők minden gondját lefoglalja az üzlet, a kis leány 
szinte nélkülük nevelődik és éli a maga önfeledt, játékos életét. Társtalan, 
zárkózott' lélek; midőn a serdülés korába jut, szülei elvesztik vagyonukat 
és leányukat ingyenes helyre bejuttatják egy zárdai nevelőintézetbe. Szabad-
sághoz szokott természete nehezen türi az intézeti fegyelmet és bár senki 
sem érezteti vele, elviselhetetlen számára az a gondolat, hogy nem fizetnek 
érte. Családjának egy régi ismerőse, egy idősebb hölgy, a kimenő napok 
alkalmával néha kiviszi magához; egyszer a szokott időben nem jelentkezik; 
Ilona észrevétlenül kioson a zárdából, hogy felkeresse. Találkozik egy fiatal-
emberrel, akit még mint kisgyermek a szülői háznál ismert meg; ez jó volt 
hozzá annak idején, a leányban boldog emlékek ébrednek fel, naiv tapaszta-
latlanságában elmegy a fiatalember lakására, aki lelketlenül visszaél a sze-
gény gyermek jóhiszeműségével és megrabolja ártatlanságát. Ez a rettenetes 
élmény végzetesen feldúlja Ilona lelkivilágát; keserűség, szégyen, undor 
tölti el, titkos féreg rágódik benne kiírthatatlanul. Idegbeteg lesz, vallásos 
élete a szélsőséges, kínzó lelkiismeretfurdalások pokla és a teljes apatia 
végletei között hányódik, bizalmatlansága megakadályozza bajainak őszinte 
feltárásában és így kerül ki elüszkösödő lélekkel a zárdából az életbe, az 
egyetemre és él hosszú esztendőkön keresztül szánalmas testi és lelki 
nyomorúságban. Nem züllik el, nem bocsátja áruba a testét, mint sokan 
hasonló helyzetben; gyógyulást kereső lélek marad, csak nem tudja, hol 
keresse igazi orvosát. A psychoanalizis, amellyel segíteni akarnak rajta, 
tudatosítja benne kálváriájának egyes fázisait, de a csupán emberi tudomány 
eszközeinek elégtelenségére is rádöbbenti. Elhatározza, hogy mások okulá-
sára megírja szomorú életregényét; könyve nagy feltűnést kelt; a pszichiáter, 
aki kezelte, önmagára ismer a regényben és bírósággal fenyegeti. De egy-
kori hittanára és a zárda főnöknője, akikhez annyi küzdelem és vergődés 
után visszatalál és akik könyvéből ismerték meg a boldogtalan leány igazí 
énjét, szeretettel karolják fel, megvédelmezik és diadalra segítik benne a 
megvilágosító és erősítő kegyelmet; nyugtalansága, szorongatottsága békét 
talál Krisztusban. Érzi, hogy küzdelme nem ért véget, hogy mindennap újra 
meg kell vívnia a harcot a jobb, a nemesebb emberért, az emberfeletti 
emberért, de belátja azt is, hogy ez olyan fenséges cél, amelyért érdemes 
élni és küzdeni. 

Fernholz regénye nem szórakoztató könyv; tele van súlyos problémák-
kal, de tanulságokkal is, különösen a lelkipásztorok, orvosok, nevelők szá-
mára. Szenvedő hősének keserű jajkiáltásaí mellett egy érző és gondolkodó 
ember sem haladhat el szótlanul és közömbösen. Dr. Bánhegyi Jóh. 



Heinrich Federer; Von Heiligen, Räubern und von der Gerechtigkeit. 
Mit 10 Bildern in Tiefdruck. 8° (VI+ 182 S.) Freiburg im Bresgau 1929, Herd. 

A két évvel ezelőtt elhunyt svájci katolikus plébános-írónak elbeszélé-
seiből bocsátott ki a kiadó egy újabb kötetet. Federernek, a modern Heimat-
kunst kiemelkedő művelőjének irodalomtörténeti jelentőségét hazájában 
minden pártállású kritika egyformán elismeri; neve külföldön — nálunk 
is —• népszerű lett, különösen a katolikus olvasóközönség körében, Méltán; 
megvesztegetően rokonszenves, harmonikus egyénisége, jóságtól, emberszere-
tettől áthatott, egyensúlyozott és derűs világnézete rabul ejti a szíveket, 
természetes, könnyed előadása kellemes olvasmánnyá teszi minden írását. 
Művészetében semmi nyoma sincs az alakítással való víaskodásnak, mester-
kéltségnek vagy keresettségnek. Alkotásai olyan spontán természetességgel 
fakadnak fel ízig-vérig poétaleikének szűz talajából, mint az erdő-mező virá-
gai az anyaföldből. És az Istenbe kapcsolódott lélek illata árad belőlük, 
mint Szent Ferencnek, a poverellonak himnuszaiból, akinek nyomdokain 
kevesen jártak ihletettebb léptekkel, mint Federer épen e szóbanforgó kötet 
lapjain, amelynek, mialatt e sorokat írjuk, a kiadó értesítése szerint már 
második kiadása van sajtó alatt, írónk szeme, épen, mert a kegyelem vilá-
gosságával nézi az életet, sok mindent meglát, amit sokan a legnagyobb írók 
közül sem vesznek észre: a közöttünk is élő szenteket, a szürke hétköznapok 
névtelen hőseit, kis embereket, akiknek kopott ruhája királyi szívet takar 
és akiknek szerény tettei áldást és örömet hintenek szét a világban. Nem 
vak idealista; sohasem veszíti el a realitásokkal való kapcsolatát, tud a 
rosszról, bűnről, szociális nyomorúságról is, de épen ezért mutat rá szünte-
len mindarra, ami szép, felemelő, örömfakasztó boldogságlendítő van a világ-
ban, hogy megszerettesse az értük való küzdelmet, Fenséges küldetése volt 
ez Federer életének és ezt a missziót az áldott emlékű szerző halála után 
is hatásosan folytatják soktízezres példányszámban elterjedt könyvei, 

Dr. Bánhegyi Jóh. 

Irodalom. 
Körösi Albin: A spanyol irodalom története. Szent István könyvek 

82—84. sz. Szent István Társulat kiadása, 1930, 
A spanyol irodalmat nálunk mindeddig csak töredékesen ismerte a 

nagy közönség. A Lexikonokban található ismertetések természetesen csak 
nagyon vázlatszerűek. Pedig ez a tüzes képzelettel, éles meglátással és színes 
kifejező erővel megáldott nép oly irodalmi műveket alkotott, melyek érde-
mesek nemcsak az olvasásra, hanem mélyebb tanulmányozásra is. Egyes ki-
magasló s a mulandóságot lebiró műveket kiváló íróink s műbírálóink a mult 
század negyevenes éveiben kezdenek átültetni honi nyelvünkbe s ezek 
egyszersmind a legtöbb ismertetést, cikket is írták a spanyol irodalomról. 
Kivált újabb korszakáról, a spanyol románcokról, köztük leginkább a Cidről 
szólókról és drámai költészetéről. Huszár Vilmos, Haraszti Gyula és Körösi 
Albin az újabb spanyol irodalmi termékekből fordítottak le többet s írtak 
számos tárcacikket. Összefoglaló irodalomtörténetünk azonban nem volt még. 

Azért helyesen cselekedett és mintegy közszükségletnek tett eleget 
a Szent István Társulat, hogy a népszerű Szent István könyvek sorozatában 
megíratta a spanyol irodalom teljes történetét Körösi Albinnal, a kiváló 



piarista tanárral, kinek a XIX. század spanyol költőiről szóló derék könyve 
és műfordításai már rég ismertté tették nevét e téren s szerzett érdemeit 
tagsággal jutalmazta a spanyol Akadémia. 

Bár a szerző tárgyában otthonos, mégse volt könnyű feladat ezt a 
rengeteg anyagot áttekinthetően s élvezetes formában ebbe a szűk keretbe 
beleillesztenie. Körösi Albin mégis derekasan megfelelt a várakozásnak. 
Nemcsak világos áttekintést nyújt, hanem a klasszikus írók szakszerű ismer-
tetésével, a sokféle vonatkozások és kapcsolatok kiemelésével érdeket is kelt 
a behatóbb tanulmányozásra. Egyes írók műveiből való magyar szemelvényei-
vel meg ízelítőt is ad művében. Ki vehetné ezen érdemek mellett rossz 
néven, hogy itt-ott tévedések, hézagok jelentkeznek, melyek csak szépség-
hibák a különben jeles műnek egészén, 

A Szent István Társulat szokott ízléses külsőben, szép nyomással adja 
e könyvet is az olvasó kezébe. — jb. — 

Dr. Szegzárdy József: Babits Mihály Iphígenía-fordításának méltatása. 
Szeged, 1929. 8°, 26 1. 

,,A fordítás háládatlan munka, mert a legjobb is megalkuvás és nem. 
tökéletes; hibát mindig lehet benne találni és erényeit nem muszáj észre-
venni", mondja Babits Dante Purgatóriumának fordításához írt előszavában. 
Szegzárdy rövid „méltatásában" becsülettel megfelel a fenti idézet második 
felének. Néhány tagadhatatlanul gyenge részletre, dallamtalan, homályos 
vagy erőtlen sorra támaszkodva, melyeket Összefüggésükből kiszakítva az 
eredetivel s az előző fordításokkal összehasonlít és csípős megjegyzésekkel 
kísér, megállapítja, hogy Csengery és Kis János fordításai után Babitsé már 
teljesen felesleges. Ekkora fáradsággal az ellenkezőjét is bebizonyíthatta 
volna, mégpedig több sikerrel. Merész dolog ugyanis a dantei mélységek 
mesteri tolmácsolóját, az elismerten legjobb magyar műfordítót azzal vádolni, 
hogy félreérti Goethét, nem ismeri a jambikus sorok törvényeit, ellaposítja 
az eredeti szöveg lendületes körmondatait és szentenciáit, hogy „alantabb -
járó, durva kifejezésekkel vadássza a hatást" (15, 1,) és szükségtelen cafran-
gokkal aggatja tele Goethe nemes egyszerűségű mondatait. Minden cáfolat 
helyett magára a fordításra utaljuk az olvasót (Nyugat, 1929 május 16-i 
szám); az helytáll önmagáért! Dr. Kurzweil Géza. 

Charles Szabó: En marge de Strindberg, Paris, „Les Gémeaux". 190 1. 
A munka alcíme: Pièces détachées, mutatja, hogy a munkában kis 

tanulmányokat kapunk Strindbergről, forgácsokat Strindberg gondolataiból. 
A bevezetés szerint a munka azokból a beszélgetésekből született meg, 
melyeket a szerző barátaival az Odeon-kávéházban folytatott még a háború 
előtt. Amint a címe is mutatja, a munka nem akarja felölelni az egész 
Strindberg-problémát, csak széljegyzeteket ad. Néha igazán nehéz eldönteni, 
hogy Strindberget halljuk-e, vagy a szerzőt. Élvezetes, tanulságos olvasmány, 
de nem igen látjuk, hogy a Strindberg-problémát előbbre vitte volna. Ennek 
azonban legfőbb oka Strindberg homályossága. A szerző jelzi Strindberg 
inspirációjának lázas, nyugtalan, az őrültséghez közelálló voltát. Megtudjuk 
a munkából, hogy Strindberg maga is érezte egyensúlyozatlanságát, a szerző 
közli Strindberg szavait, mely szerint nem elég kereszténynek, katolikusnak 
kell lenni, hogy diszharmóniáját egyensúlyba hozhassa. De nem világlik ki 



egészen a munkából, hogy Strindbergnek csak alkalmi megnyilatkozása, vagy 
mély meggyőződése volt-e, hogy hiányzik neki a szilárd világnézet. 

Dr. Szalay Jeromos. 

H. Bordeaux—Ernuszt Gézáné: Behavazott lábnyomok, Regény, Szent 
István-Társulat kiadása, 252 o. Fűzve 5 P. 

Ez a regény a házassági hűtlenség komoly és nehéz problémájával 
foglalkozik. Arra a valóban nehéz, de nagyon komoly feladatra figyelmeztet, 
hogy még az egyik fél hűtlensége esetében, nagy önlegyőzéssel is vissza kell 
állítani a családi élet épségét, A regény elején találjuk Bordeaux levelét 
Bourgethez s ebben maga az író odaállítja a nagy feladatot, hogy újra kell 
építeni azokat a családi romokat, melyeket a szenvedély hagyott maga körül. 
Bordeauxt az a magasztos meggyőződés vezeti, hogy a családban igazi 
szociális támasz van és mindent meg kell tenni a feldúlt családi tűzhely 
rendbehozására. Ebben a regényében megmutatja az író, hogy bár nehéz, de 
nem lehetetlen feladat lángralobbantaní a családi tűzhely hamuval fedett 
parazsát, melyet már senki nem élesztget, 

Romenay Márk neves párizsi építész megdöbbenve szerez tudomást 
arról, hogy fiatal és szép felesége hűtlen hozzá. Nagy elkeseredésében el-
űzi feleségét, aki kedveséhez csatlakozva az alpesek havas hegyeit baran-
golja, Itt egyik turista-kirándulás alkalmával szerencsétlenül járnak s egy 
sziklán fennakadva háromnapi szörnyű vergődésben a csábító férfi belehal 
sérüléseibe, a szerencsétlen asszonyt pedig halálraváltan a szentbernáthegyí 
atyák találják meg és veszik gondos ápolásba. Az építész értesülve felesé-
gének betegségéről, szánalomból a hűtlen asszony betegágyához utazik kis 
leányával, Romenay megbocsát halálosan beteg feleségének. Az asszony las-
san gyógyul és ezzel kezdetét veszi a férfi lelkében a belső küzdelem a mult 
keserű emlékei és a megbocsátás nemes érzései között. Megható jelenetek 
és szép lélektani megokolások leírása váltakozik a regény folyamán. Sok 
belső küzködés után lassan megérlelődik a teljes megbocsátás a férfi lelké-
ben. És az asszony a testi és lelki szenvedés tüzében megtisztulva vissza-
térhet a hűtlenül elhagyott családi otthonba, 

A történetnek szép keretet ad az alpesek életének, a havasok világának 
a leírása, A regény telve szép költői részletekkel. Különösen ügyes az író 
abban, hogy pár rövid megjegyzéssel meg tudja éreztetni a lélek nehéz 
vívódásait. 

Nagy tanulsággal lehet olvasni ezt a regényt, mely a házasság szent 
érdekeit védelmezi, A fordítás gördülékeny, magyaros, Dr. Sárközy Pál. 

Heine; Neue Gedichte. Fordította Dálnoki Nagy Lajos, „Vasárnap" 
irodalmi és nyomdai műintézet, Arad, 1929, 77 1, 

Dr. Dálnoki Nagy Lajos, Arad vármegye volt alispánja, kinek már 
több eredeti vígjátékát és verskötetét ismeri a magyar közönség, e művében 
Heine Újabb költeményei-nek s a Dalok könyve néhány versének fordítását 
teszi közzé. Műfordítása mélyenérző, finom lélekről tesz tanúságot. Könnye-
dén és természetesen adja vissza az eredeti költemények minden szépségét: 
hullámzó rítmikáját, csapongó hangulatvilágát. Ha mégsem éri el teljesen 
azokat, az annak tulajdonítható, hogy Heine dalai eddigelé a német iroda-
lomban is utolérhetetlenek a maguk nemében. — lg. — 



Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, Unter Mitwirkung 
zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Paul Merker und Wolfgang 
Stammler. Berlin, Walter de Gruyter u. Co. 3 kötet nagy 8° alakban. I. k 
(Abenteuerroman-Hyperbel) : 1925—26; 593 1. II. k. ( Jambus-Quatrain) : 
1926—28; 754 1. III. k. (Rahmenerzählung-Zyklische Dichtung): 1928—29; 
525 1. Áruk kötve 41, 49 és 34.40 RM. 

A német szaklexikonok páratlanul gazdag irodalmában is kiváló hely 
illeti meg e művet, mely, mint a neve is mutatja, az irodalomtörténeti alap-
fogalmak lexikona, Két elsőrangú irodalomtudós, P. Merker és W. Stammler 
szerkesztésében füzetenként jelent meg 1925-től kezdve s most végre eljutott 
a harmadik vaskos kötettel a befejezésig. Az immár szükségessé vált pótlá-
sokat, az óriási anyag áttekintését megkönnyítő név- és tárgymutatót a még 
ezídén megjelenő IV, kötet tartalmazza majd. 

Egy ilynemű lexikon kiadásának gondolata már a modern német 
szellemtörténeti alapú irodalomkutatás kezdetén is fölmerült, de végleges 
formát, határozott programmot csak a német irodalomtudomány világháború 
utáni nagy fellendülése adott neki. Az immár megvalósult mű minden vára-
kozást felülmúlóan megfelel a feladatának. Hatalmas anyagával egész könyv-
tárt pótol. Körülbelül 800 cikkében a tárgy- és formatörténeti beállítás a fő-
szempont. A személyi mozzanatok csak bizonyos irodalom- és szellemtörté-
neti csoportok tárgyalásánál nyomulnak az előtérbe, hol döntő szerepük volt. 
De e mű szerkesztői azzal a gondolattal is foglalkoznak, hogy a jelen, főként 
formatörténeti jellegű „Reallexikon" után később egy „Personallexikon"-t s 
egy „Stoff- und Motivlexikon"-t is kiadjanak. E három nagyszabású munka 
egymást kiegészítve kimerítő választ ad majd az irodalmi jelenségek három 
legfőbb elemének, a költői személyiségnek, a műalkotás anyagának és a mű-
formának minden alapvető kérdésére. 

Közelebbről szemlélve e Reallexikont, a sokoldalúsága lep meg elő-
ször bennünket. Alapos és kimerítő választ ad nemcsak az irodalomtörténet, 
hanem az irodalomelmélet, a verstan, stilisztika és poétika minden oly fon-
tos kérdésére, mely a műalkotás formai határozmányaival csak összefüg-
gésbe hozható. Cikkei, főként az összfoglaló jellegűek, de a részlet-
kérdéseket tárgyalók is szinte lebilincselik még a szakembert is, annyi új 
szempontot, kitűnő és világos áttekintést, alapos és kimerítő irodalmat nyúj-
tanak. Nem egy cikk alapos tanulmánynak, sőt kisebb monográfiának is be-
illik (pl, I. k.: Althochdeutsche Literatur, Antikisierende Dichtung, Barock-
literatur, Drama, Englische Literatur, Frühneuhochdeutsche Literatur, Huma-
nismus, II, k.: Junges Deutschland, Kirchenlied, Kritik, Legende, Lied, Lite-
rarischer Geschmack, Literaturgeschichtsschreibung, Literaturwissenschaft, 
Lyrik, Metrik, Minnesang, Mittelhochdeutsche Dichtung, Mittellateinische 
Dichtung in Deutschland, Neuhochdeutsche Literatur, Oper, Österreichische 
Literatur, Parodie, Poetik. III, k.: Reformationsliteratur, Reim, Romanische 
Literaturen, Romantik, Sturm und Drang, Ungarländische Literatur, Vers-
erzählung stb,, stb,), E felsorolás csak megközelítően szemlélteti a lexikon 
óriási és sokoldalú anyagát. Hangsúlyoznunk sem kell, hogy az idegen iro-
dalmak. áramlatok és fogalmak csak a német irodalommal való kapcsolataik, 
hatásuk révén szerepelnek, A fentebb elsorolt fontosabb címszavak arra is 
utalnak, hogy e lexikont nemcsak a germanisták, hanem a klasszikus és a 



modern filológia egyéb ágainak művelői sem nélkülözhetik, Közel száz tudós, 
köztük a legkiválóbb germanisták (G. Baesecke, H. Naumann, P. Haber-
mann, P. Merker, W. Stammler, H. Bieber, G. Müller, S. v. Lempicki stb,) 
dolgozott azon, hogy az irodalomtörténeti alapfogalmakat a legújabb kutatá-
sok és módszerek sokszor nehezen hozzáférhető eredményei alapján minél 
világosabb és teljesebb előadásban közkinccsé tegye, Nagyon sok címszó-
nál alapos előmunkálatokra támaszkodhattak a cikkírók, soknál viszont 
maguknak kellett az úttörés, a célkitűzés felelősségteljes feladatát elvállalni, 
Hiányok, ismétlések, egyenetlenségek a két kiváló szerkesztő minden körül-
tekintése mellett is találhatók e műben, de megvan minden remény arra, 
hogy ezek a IV. k.-ben vagy az újabb kiadásokban könnyen megszüntethetők 
lesznek. 

Mindent összevetve tehát nyugodtan állíthatjuk, hogy e munka kor-
szakot jelent a német irodalomtudomány történetében. Szaktudósok, közép-
iskolai tanárok és egyetemi hallgatók minden tekintetben nélkülözhetetlen 
segítőtársat lelhetnek benne kutatásaik közben. Magyar szempontból különös 
figyelmet érdemel benne a hazai németség irodalmát tárgyaló Ungarländische 
Literatur c. monografiaszerű tanulmány Pukánszky Béla dr. tollából, mely 
mintegy előhírnöke a kiváló szerző ugyanezen tárgyú, immár sajtó alatt 
levő nagyszabású (két kötetre tervezett) németnyelvű kézikönyvének! 

Dr, Wolfgang Golther: Die deutsche Dítchtung im Mittelalter 800—1500. 
Nagy 8°, 572 1. J. B, Metzler, Stuttgart, 1922. Ára fűzve 12 M„ félvászonköt, 
14 M, félbőrköt, 18 M. (Epochen der deutschen Literatur, herausg. von 
Prof. Dr. Julius Zeitler, Bd. 1.) 

A stuttgarti Metzler-cég kiadásában, J, Zeitler szerkesztésében meg-
jelenő Epochen der deutschen Literatur c. hét kötetre tervezett irodalom-
történet a modern német irodalomtörténetírás egyik legtöbbet ígérő vállalko-
zása. Eddig megjelent öt kötetét a szakkritika majdnem egyhangú elismerése 
kísérte, A kiváló szerzők (W. Golther, W. Stammler, F. I. Schneider, H. Bie-
ber, H. Naumann) tudásuk legjavával járultak hozzá ahhoz, hogy e sorozat 
a német irodalom egyes korszakaínak a legújabb kutatásokon alapuló, lehe-
tőleg egységes képét tudja nyújtani. Az eredmény kielégítő. Kevés kivétellel 
valamennyi kötetben az irodalmi anyag objektív bemutatása az uralkodó elv, 
A keretet alkotó szellemtörténeti irányok rajza minden alapossága mellett 
sem erőszakolt, apriorisztikus, hanem magukból a dolgokból emelkedik ki, 

A sorozatot W. Golther híres kézikönyve nyitja meg. Golther 800-tóí 
1500-ig tárgyalja a német irodalom történetét. Különös figyelemmel van a 
középkor eszmevilágának három folytonosan fejlődő körére, az Egyház, a 
lovagság és a polgárság kultúrídeáljaira. Finoman érzékelteti az egyes írók, 
művek és műfajok tárgyalása közben azt a folyamatot, hogy miként váltják 
fel egymást, miként keverednek idők folyamán a vallásos, lovagi és miszti-
kus tárgyak, mint tükröződnek a latin és a francia minták a középkori 
német költészetben. Miként bomlik meg fokonként a 15, sz. elejétől fogva a 
középkor szellemvilágának csodálatos egysége a mindinkább terjeszkedő 
humanista eszmények hatása alatt. 

Az anyag bemutatásában Golther nem törekszik ugyan teljességre, 
de elkerüli azt a veszélyt is, hogy a középfelnémet költészet virágkorának 



kimerítő pontosságú rajza mellett az egyes átmeneti irányokat és egyénisé-
geket háttérbe szorítsa, Művét épen az teszi szemléletessé, hogy az egyes 
műfajok és főbb művek tárgyalását a megfelelő szellem- és ízlésirányok 
keretében helyezi el, E tulajdonsága, valamint szerencsésen megválasztott 
idézetekkel élénkített előadásmódja a szakember és a laikus előtt egyaránt 
kedvessé teszi Golther könyvét, A középkor iránti érdeklődés ma mondhatni 
virágkorát éri. Külföldön egymást érik az értékesnél értékesebb monográfiák 
e téren, különösen a németeknél. Természetesen egyelőre még a hozzáértő-
nek is nehéz eligazodnia közöttük. Azért kétszeres örömmel forgatjuk Gol-
ther immár második, sokban javított kiadású művét, ha nem is olyan enciklo-
pédikus, mint G, Ehrismann alapvető munkája, vagy H. Schneider bő iro-
dalommal rendelkező, szigorú józanságú könyve, 

Dr. Wolfgang Stammler; Von der Mystik zum Barock 1400—1600, Nagy 
8°, 554 1, J, B, Metzler, Stuttgart, 1927, (Epochen der deutschen Literatur, 
Bd. II, 1,} Ára fűzve 15 M,, egészvászonköt. 17 M. 

A német szellemtörténetnek két alapvető, sorsdöntő eseményekkel tel-
jes százada adja e mű anyagát a maga hatalmas irodalmi termelésével. 
Misztika, humanizmus és reformáció e két század irányeszméi. Stammler öt 
nagy fejezetben íveli át anyagát: Zustand und Auflösung, Neues Lebens-
gefühl und neuer Stil, Beharren in alter Kunstübung, Lutherische Pause, 
Erwachen und Anstieg. A kor irodalmát ő is a megfelelő vallási, politikai, 
gazdasági és szociális problémák keretében tárgyalja, A középkor alkonyá-
ban s az újkor hajnalán természetesen ő sem tud egységes, egy cél felé törő 
fejlődést kimutatni. Mintegy alapvetésül összefoglalja a középkor világ-
nézetének és irodalmának vezéreszméit, kikutatja a misztika gyökereit. Utal 
arra , hogy a 15, sz. elején a vallási spiritualizmus és az animális naturaliz-
mus az uralkodó élet- és élményforma, A művészet már nem cél, hanem 
eszköze a kor eretnek gondolatoktól hemzsegő spiritualizmusának. Az álta-
lános sóvárgás valami új világrend után a misztika újszerű prózájában feje-
ződik ki legjobban, A század közepén azonban a misztika alól is kicsúszik 
a talaj, A humanizmus fölszabadítja a német lélekben rejlő eruptív erőket 
s alapul szolgál a hitújításnak. Rengeteg anyag torlódik össze ezen át-
meneti korban, az újabb német irodalom hajnalán. Három nagy eszmeáramlat 
adja e kor sajátosan kevert színezetét: a késői középkori népiesség, a tudós 
humanista és a harcos egyházpolitikai irány s ezek együttműködése és ellen-
téte. 1580 körül azonban az elsőt elnyomja a második s a harmadikkal egye-
sülve a katolicizmus és a protestantizmus harcias hitvitáit teszi a német 
irodalom vezérszólamává. A humanista tudósság azonban e nagy zűrzavarban 
megőrzi a renaissance minden értékét s a német szellemtörténet egy újabb 
fázisának, a barokknak adja örökségül, 

Stammler műve méltó a híréhez. Nehéz feladatát lépésről-lépésre 
haladva, fáradságot nem sajnálva sikerrel oldotta meg. Könyvében egyesül 
az előadás művészete a legalaposabb irodalomismerettel, a tárgyilagosság 
a meleg együttérzéssel. A hitújításnak és irodalmának képét elismerésre-
méltó tudós önmérséklettel rajzolja meg s nem siklik el az ellenreformáció 
érdemei felett sem, A számtalan eredeti meglátás, új szempont és értékelés, 
a könyv végén levő értékes és körültekintően megrostált 75 lapnyi biblio-
gráfia, az ügyes időrendi tábla nagyon növeli a mű tudományos jelentőségét 



Dr. Hugo Bieber: Der Kamp! um die Tradition. Die deutsche Dich-
tung im europäischen Geistesleben 1830—1880. Nagy 8°, 646 1. J. B, Metzler, 
Stuttgart, 1928. (Epochen der deutschen Literatur, Bd. V.) Ára fűzve 18 M, 
vászonköt. 20 M, 

Egészében az európai és a német szellemtörténet áramlataiba beállítva 
s a költészet főproblémáit állandóan számon tartva rajzolja meg Bieber a 
német irodalom egy oly mozgalmas szakaszának képét, melynek hatása ma 
is erősen érezhető. Könyve nagy feltűnést keltett épen a szokatlansága 
miatt. Bieber ugyanis minden eddigi módszertől eltérően erősen háttérbe 
szorítja a tulajdonképeni irodalmi anyagot, az írók és műveik filológiai 
pontosságú rendszeres ismertetését. Merész újítással elsősorban a kor szel-
lem-, gazdaság-, politika- és tudománytörténeti problémáinak megvi lágí tá -
sára veti a súlyt. így meglehetősen légüres térben mozog. Bármennyire 
igyekszik is esztétikai szempontokhoz viszonyítani mindent, művében a nem-
irodalmi anyag túltengése mindvégig nyomasztó hatást kelt. A könyv al-
címének ugyanis csak a második felét, az európai szellemi élet rajzát lát-
juk megvalósítva. 

De épen ez a tulajdonsága, mely a sorozat többi köteteitől annyira 
elütővé teszi Bieber könyvét, különleges értékének záloga is egyszersmind. 
A 19, század művelődéstörténetének kutatója mesterien tárgyilagos, alapvető 
munkának fogja ítélni, mely az esztétikai és a filológiai irodalomszemlélet 
bár elsősorban jogosult, de szűk körét meghaladva, a szellemi élet egészére 
irányítja a kutató figyelmét. így szemlélve tehát Bieber könyvét, alapossá-
gától és nagyvonalúságától nem tagadhatjuk meg őszinte elismerésünket,. 

Dr. Kurzweil Géza. 

Irodalomtörténet. 

Pintér Jenő: Váczy János 1. tag emlékezete. A Magyar Tudományos 
Akadémia elhúnyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, Szerkeszti a főtitkár, 
XX. kötet, 10, szám, 13 lap. Budapest. Kiadja a M, T, Akadémia, 1929, 

A magyar irodalomtörténet hervadhatatlan érdemű munkásának emlé-
két idézi fel és működését méltatja a kegyelet és elismerés hangján Pintér 
Jenő emlékbeszéde. Váczy János pályafutása „szomorú magyar tudós-sors", 
írja méltán a szerző. Mint szerényen díjazott gimnáziumi tanár fejezte be 
életét ötvenkilenc éves korában, közvetlenül nyugdíjazása előtt. Érdemeit 
igazában csak az Akadémia és szaktudós társai méltányolták. Pedig mint 
tanár is mintaképe volt a lelkiismeretes kötelességteljesítésnek, mint tudós 
pedig a nemzeti mult kulturális dicsőségének feltárásában olyan eredmé-
nyes munkát végzett, amely megóvja nevét a feledéstől. Számos kisebb-
nagyobb írói arcképet írt, mindig eredeti kutatások alapján, egyike volt a 
legalaposabb és legtermékenyebb könyvismertetőknek. Nagyszabású írói élet-
rajzai — Berzsenyi Dánielről, Tompa Mihályról és Kazinczy Ferencről •— 
az adatok összegyűjtése, feldolgozása, a jellemzett írók történeti és esztétikai 
méltatása tekintetében egyaránt mintaszerű alkotások. Kazinczy Ferenc 
levelezésének egybegyűjtésével és filologiai pontosságú kiadásával pedig a 
magyar művelődéstörténet egyik legérdekesebb korszakának ismeretéhez tárt 
fel nélkülözhetetlen forrásokat. Pintér Jenő kerek, formás szerkezetű, plasz-
tikusan és tömören jellemző, klasszikusan világos és magyaros stílusban meg-



írt emlékbeszédéhez függelék gyanánt csatolja Váczy János életrajzának 
főbb adatait, irodalmi munkásságának időrendben összeállított jegyzékét s 
az életére és munkáira vonatkozó irodalmat. Dr. Bánhegyi Jóh. 

Művészet . 

Gróh István: Új magyar díszítések, Tündérujjak, Magyar Kézimunka-
ujság kiadása, Budapest. 

Innen-onnan ötven éve lesz, hogy a magyar iparművészet a nagy nem-
zetközi kórusban önálló szerephez akar jutni s kezd kibontakozni a gótban, 
renaissanceban, barokkban, rokokóban gyökerező idegen hatások alól, ki 
akarja domborítani magyar nemzeti jellegét s ezzel akar érvényesülni itt-
hon s a világpiacon egyaránt. Nincs terünk a fejlődés útjának megrajzolá-
sára, melynek egyes főbb állomásai lehetnének Huszka Józsefnek 1885-ben 
megjelent munkája, Magyar díszítő styl, az első iparművészeti műhely, a 
millenniumi kiállítás magyar faluja, nagy tömegű suba, szűr, bekecs, varrot-
tas, cserépféle s falusi faragványok bemutatásával, Lechner Ödön nagysza-
bású próbálkozása a kecskeméti városházával, az iparművészeti múzeum-
mal, az 1900, évi párizsi világkiállítás, az iparművészeti iskola s a képző-
művészeti főiskola tevékenysége, lapjaik, főleg a Magyar Iparművészet s a 
gödöllőiek munkálkodása. S íme most csattanóképen a könyvpiacon egy 
időben jelenik meg két kiváló díszmunka. A népi gyökerű magyar iparmű-
vészet diadalát hirdeti Czakó és Györgyi műve, A magyaros ízlés, a könyv-
barátok Szövetségének kiadásában, de ugyancsak népi talajból sarjad ki 
Gróh igazgató műve is, az Új magyar díszítések. De míg az előbbi jobban 
ragaszkodik a magyar népművészet emlékeihez, az utóbbi a keleti eredet 
erős hitével belevonja tanulmányai körébe kelet művészetét is s szabad teret 
enged a művészi alkotó fantáziának, A vélemények eltérők, de a cél közös, 
a magyaros faji ízlés érvényesítése, a nemzeti érzés kidomborítása, a magyar 
díszítő stílus s vele a nemzeti kultúra erős fejlesztése, • 

Gróh István, az orsz, magy. kir, iparművészeti iskola ny. igazgatója, 
harminc esztendő vajúdása, töprengése, tervezgetése, tapasztalata alapján 
jut el eredményeihez, melyek szinte programmszerű határozottsággal lép-
nek elénk s melyek önkénytelenül kritikáját is adják annak az iránynak, 
melyet „magyar szűr- és subadíszítésnek" nevez s melynek szellemtelen 
iskolai ornamentikájától, a népiesből ellesett elemek rakosgatásától épsn 
semmit sem vár. Hiszen ő is az erdélyi varrottasokból indult ki, de aztán 
művészi ösztöne tovább hajtotta kelet kincsei felé s kihirdeti az egyéni kép-
zelet szabadságát s ezzel új vizekre hajt ja a magyar iparművészetet. Csak 
mellesleg kérdezem, nem megy-e kissé messzebb keletre felfrissítő motí-
vumokért, mint amennyit a nyelvtudomány mai állása s az orosz archeoló-
giai kutatások megengednek? Másrészt meg legyen szabad felhívnom a fi-
gyelmet a keleti keresztény művészetre, amelyből már egyszer, a VIII—X. 
században, egész Európa merített. 

Különben Gróh könyve XXIV. táblájának 170 négyszínnyomású művé-
szi képéről alkotóképzeletének egész formagazdagsága, színező erejének ki-
meríthetetlen pompája ragyog felénk. Magyar fajunk díszítőművészetének 
ezen új kinyilatkoztatásában szinte keleti eredetünkre döbbenünk. Sokszor 



úgy tűnik fel egy-egy bájos alkotás, mintha kelet meséihez készült volna 
illusztrációnak. 

De bármily nagy távlatokat nyit is meg Gróh művészete a jövő fej-
lődés számára, a másik irány fölött sem mernék pálcát törni, hiszen minden 
attól függ, megtalálja-e a maga apostoli géniuszait, Kivánom is mindkét 
iránynak, hogy szerencsésebb legyen, mint a Lechner Ödöntől olyan nagy-
szerűen inaugurált magyar építészeti stílus, mely azonban nem akadt meg-
felelő folytatóra, Dr. Mihályi Ernő. 

Történelem. 

Dr, Bíró Vencel: Bethlen Gábor és az erdélyi katolicizmus. Cluj. Ko-
lozsvár, 1929, 8", 23 1. 

Dr, Bíró Vencel, a kiváló piarista egyháztörténész Bethlen Gáborról 
való kegyeletes megemlékezéssel foglalta el székét az Erdélyi Katholikus 
Akadémián, Először megrajzolta az erdélyi katholicízmus Bethlen előtti ál-
lapotát, Szomorú kép. Nincs püspök, nincs papnevelés, az egyházi javak 
szekularizálva, csak a székelyföldön van katolikus templom s kevés a pap, 
Bethlen, míg Magyarország felé fenyegetődzik s keménykedik, otthon ked-
vező légkört teremt a katolicizmus számára. A vallási perek elintézésében 
méltányos. (Bethlen-törvény: a templom a többségé; ahol több templom van, 
ott a kisebbségnek is jusson egy.) Tudományszeretete visszahozatja vele 
a jezsuitákat. Megnyithatták iskoláikat Monostoron, Fehérvárott. Mikor a 
magyar király apostoli királyi jogára hivatkozva erdélyi püspököt nevezett 
ki, Bethlen ennek ellensúlyozására vikáriust nevezett ki s ezzel az egyház-
kormányzatban, a papság fegyelmében javulás állott be. Az Űnió-törvény 
kifejtése értelmében az erdélyi rendek nemcsak a saját, de mások vallás-
szabadságának a védelmezésére is kötelezve vannak, A katholikusok maga-
sabb hivatalokba is kerülhettek. Ezért Bethlen ünneplése az erdélyi katholi-
kusok szívében is visszhangra talált. A helyzetkép teljessége szempontjából 
azonban szerintem nem szabad elfelejtkeznünk Korniss Zs. híradásáról (Tör-
ténelmi Tár. 1908. 242—44. 1.): ,,, , , mi szegény catholicusok persequalta-
tunk, nem az mi kglmes Urunktól, sem Ngodtul (Bethlen István), hanem az 
praedicator uraimtól , , , hallatlan dolog ez világon, hogy ember a maga há-
zánál is Istenét az ő rendi szerént ne szolgálhassa, az hol szabadsága le-
gyen religíójának minden exercitíominak." Ha fellélegzettek is, még volt 
elég türnivalójuk, 

Dr, Juhász Kálmán: A Gellért-legenda, Cluj. Kolozsvár. 1929. 8°, 17 1. 
Dr, Juhász, a torontálmegyei Nagyszentpéter tudós plébánosa, Szent 

Gellért kis- és nagy legendájának bonyolult problémáit foglalja össze s ki-
mutatja, hogy a Gellért-legenda mindkét változata elsőrangú történeti kútfő. 
De ismerve a legendák természetét, egyes epizódoknak, leírásoknak, kife-
jezéseknek itt sem tulajdoníthatunk nagyobb jelentőséget, mint ami az ilyen 
faj tá jú kútfőket általánosan megilleti. Dr. Mihályi Ernő. 

Zsínka Ferenc: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XIII, évf. 
Bp. 1929. 8°, 243 1, 

A Magyar Prot, Irodalmi Társaság Zsinka Ferenc mintaszerű szerkesz-



tésében újabb értékes kötettel gyarapította a magyar egyháztörténeti kút-
főkiadványokat. Zoványi egy eddig majdnem teljesen figyelmen kívül ha-
gyott kincsesbányát aknáz ki. Közli a prot, lelkészeknek az Orsz. Levéltár 
tízedjegyzékei mellett fennmaradt nyugtatványaít a nekik járó illetmények-
ről, továbbá miskolci Csulyok István esperesi naplóját és leveles könyvét 
folytatólagosan, Zsinka Ferenc pedig a gyöngyösi ref. egyház történetére 
vonatkozó adatokat adta ki Gyöngyös város levéltárából. Világosan látjuk 
itt a különböző korokban fellépő hatalmi erőknek érvényesülését a vallás 
érdekében, melyek közt ott szerepel a reformátusok oldalán a török (innen 
van a törökösség, törökhitűség, törökistenűség vádja), Bethlen, Thököly, a 
katolikusok oldalán Lippay, Széchenyi György érsekek, Pálffy Pál nádor, 
Kollonics s az egri püspökök, mint földesurak. Ezt az értékes kötetet ol-
vasva, újra felébredt bennünk a vágy, hogy kat, részről is folytatódjék az 
Egyháztörténelmi Emlékek kiadása s megvalósuljon a modern kat, egy-
háztörténelemnek a bibornok hercegprímástól felvetett eszméje, 

Dr. Mihályi Ernő. 

Póka-Pívny Béla dr,: Csonka Franciaország két integritási harca és 
Szent Jeanne D'Arc. Kiadja a Magyar Külügyi Társaság, 8°, 202 1, 

Póka-Pivny Béla, több kiváló külügyi vonatkozású munka szerzője, 
legégetőbb nemzeti problémánkat, az integritás problémáját boncolgatja egy, 
térben és időben aránylag messzeeső eseménysorozattal, az angol-francia 
százéves háborúval kapcsolatban, amikor kétszer is sikerült Franciaország-
nak összeomlásából új erőre kapnia, egyszer egy bölcs király, V. Károly 
segítségével, másszor az Orleánsi Szűz szent lelkiségével. A párhuzamok-
nak olyan meglepően gazdag sorozatát tárja fel, a tanulságos és bátorító 
analógiáknak olyan meggyőző erőt tud adni, Jeanne DArc egyéniségével 
kapcsolatban pedig a nemzeti célokért való küzdésben a vallásos meggyő-
ződésnek olyan magasztos szerepet szán, hogy a könyv nevelő értékét iga-
zán nem vonhatja kétségbe senki sem, Csak helyeselni lehet célkitűzését, az 
integritás megvalósulásához szükséges nemzeti, lelki energiák megteremtését 
s hiszem, hogy a nemes cél szolgálatában még közelebb eső tárgyakat is 
fel fog dolgozni, pl, Poroszország megújhodását a feldarabolás után a XIX. 
században, vagy az olasz egység megteremtését, Dr. Mihályi Ernő. 

A komáromi bencés gimnázium Jókai Cserkészcsapatának tízenötéves 
története, 1913—1928, Kiadja a Jókai cserkészcsapat, Spitzer S. könyv-
nyomdája Komárom, 1929. 

A kedves kis monográfiát többen írták. Büszkék lehetnek a komáro-
miak, hogy az ő városuk bencés tanársága az elsők között áll, akik átér-
tették a cserkészet nagy fontosságát. Büszkék lehetnek a cserkészfiúk vas-
energiájú alapítójukra, Karle Sándorra is, erre az aranyos szívű, mosolygó 
arcú, diáklelkeket megérteni tudó bencés tanárra, aki már 1913-ban tutaj-
táborral indul a Vágón. Az ő szervező erejének köszönhető, hogy a Jókai 
csapat hamarosan felruházódík a legszükségesebbekkel. Sajnos, a nagy há-
ború megbénítja a cserkészet belső munkáját, de örömmel vesszük tudo-
másul, hogy a komáromi cserkészfiúk is kivették részüket a háborúból te-
hetségükhöz mérten, A háború borzalmai után új élet indul a fiúk között. 
Zsitvatető, Barsfüss, Zsolna a fontosabb táborhelyek. Köszöntöm a tizenöt-



éves cserkészcsapatot, melynek élete olyan szép, tartalmas, nemesítő s 
kívánom neki a még szebb, a még gazdagabb jövőt, 

Szelecz Arnold. 

Nikolaus Iorga: Geschichte der Ramänen und ihrer Kultur. Verlag 
Krafft und Drotleff A. G, Hermannstadt (Sibiu) 1929. 

A románok egyik legkiválóbb történetírója Nikolaus Iorga. Nagy tu-
dásáról, tárgyilagosságáról, fényes dialektikájáról, népének szeretetéről, 
alaposságáról egész sereg könyve tanúskodik, Jassy, Paris, Berlin iskoláit 
látogatta, Nem közönséges szelleme, történelmi érzéke magáravonta híres 
tanárának Lamprechtnek figyelmét is. Hazatérése után a román ifjúság 
irányítójává lesz s ma alig van Romániában ember, kinek annyi érdeme 
volna az új nemzeti szellem kialakításában, mint neki. 

Műveit leginkább francia nyelven írta s ezzel sokkal nagyobb szolgá-
latot tett hazájának, mint ha anyanyelvén szólott volna. Jelzett müve is 
francia nyelven látott napvilágot 1919-ben. Azóta már olvassák angolul, le-
fordították olaszra is, 1929-ben pedig németre. Művét tizenkét fejezetre 
tagolja. Az elsőben a románok elhelyezkedésével foglalkozik, a következők-
ben pedig eredetükkel, társadalmi, politikai, művészeti, irodalmi életük ki-
alakulásával; a román renaissanceval, meg a testvérnép egyesülésével. 
Végül időrendi táblát nyújt a román fejedelmekről, királyokról, 

Nikolaus Iorga román szempontból egyelőre a legnagyobb dicséretet 
érdemli. Hiszen ebben a német kiadású művében is ugyanazt hirdeti, amit 
10 évvel előbb már a franciában annyira alátámogatott nyelvészeti argu-
mentumokkal, archeológiai leletekkel, elértelmezett írásokkal, gyönyörű 
elméletekkel és döntő bizonyítékok elhanyagolásával. Még most is hangoz-
tatja: a románok a dákok utódai, Traianus császár gyarmatosaínak leszár-
mazottjai, meg a magyar barbárság áldozatai. 

Ezekkel szemben a nemelfogult történeti irodalom (külföldi és ma-
gyar, még oláh is) tudja, hogy 1, a dákok nagy része Traianus hódításakor 
elmenekült Dáciából. Igaz ugyan, hogy Commodus idejében valami 12.000-t 
visszatelepítenek, de — ezeknek is hamarosan nyoma veszik. 2. Traianus 
új telepeseket hoz, főleg keleti népeket. Ezek romanizálódnak és mikor 
Philippus, majd meg Gallienus kivonja a hadsereg zömét Dáciából, a meg-
riadt lakosság jórésze a hadsereggel együtt Dácia Malvensísbe (Bánát) vo-
nul, 3. Aurelianus teljesen kiüríti a barbároktól fenyegetett provinciát s a 
romanizált polgári lakosságot a katonasággal együtt a Duna jobbpartjára 
parancsolja, hogy az elpusztított Moesiát és Illyriát újra benépesítse. Akik 
pedig mégis visszamaradtak, ragaszkodván az ősi rögökhöz, elvesztek a nép-
vándorlás hullámzó tengerében. Kiirtották őket az egymást űző népek. 
Kölcsönös megértésről tehát szó sem lehet, pedig Iorga professzor conti-
nuitas elmélete a békés egyetértésre támaszkodik. Erről azonban nincs fel-
jegyzés, nincs archeológiai bizonyíték, de nincs mellette még históriai való-
szerűség sem. (Akit érdekel ennek tudományos bizonyítéka, olvassa el Al-
földi András: A gót mozgalom és Dácia feladása című 1930-ban megjelent 
művét.) 

A XIII, századig Iorga könyve az oláhokról alig beszél másképen, 
mind ami helytelen kiindulásából következik. Nem csodálkozunk ezek után, 



hogy ő a románok nyelvi fejlődését nem hozza kapcsolatba a VI. századi 
itáliai taljían olasszal, hogy nem vesz tudomást a Rhodapevidéki Megala 
Blachiáról, a románok észak felé való vándorlásáról, településük helyes 
idejéről. Szerinte a magyarság térfoglalása Erdélyben lépésről-lépésre szo-
rította vissza az oláhokat a Havasalföld felé és elpusztította a virágzó er-
délyi kultúrájukat. — A későbbi idők tárgyalásában már megbízhatóbb, de 
elméletét, román hazafi voltát azokban sem tagadja. Szelecz Arnold. 

Máté Károly: Sajtó és tudomány, Budapest, 1929. Minerva-könyvtár 
XXIV. 

Az alig húsz oldalas fűzet újabb tudományággal — a sajtótudomány-
nyal foglalkozik. Megállapítja, hogy ennek két irányú a fejlődése. Az egyik 
az amerikai, ahol a gyakorlati újságíróképzés a feladat, Ezen a téren Euró-
pában csak kísérletek vannak, A második, az elméleti sajtótudomány a német 
irány, de legkiválóbb ebben Franciaország, Magyarországon nincs sajtó-
tudomány, noha mindkét irányban történt próbálkozás, pedig a Nemzeti 
Múzeum hirlaptára mintegy predesztinálva van arra, hogy kiépüljön belőle a 
Magyar Sajtótudományi Intézet. Örömmel köszöntjük ezt a szép útmutatót 
és reméljük a magyar sajtótudomány fellendítését, Szelecz Arnold. 

Csekey István: Északi írások. Budapest, 1928. Pfeifer Ferdinánd Nem-
zeti könyvkereskedése. 

Csekey István már nyolc év óta a dorpati egyetem tanára. Az újsá-
gokból gyakran hallottunk társadalmi működéséről, mert azt tartja, hogy 
a mai idők magyar tudósának nemcsak a tudományok müvelése a 
feladata, hanem a társadalmi és kultúrális kapcsolatok megteremtése, elmé-
lyítése, a magyar igazság hangoztatása és a magyar nemzeti szellem életre-
valóságának dokumentálása is, A szerzőt sokoldalú munkássága nem aka-
dályozza abban, hogy szeretettel ne gondoljon az alföldi rónára. Kecskemét 
városára és ott az ősi református jogakadémiára. Fáradhatatlan munkássá-
gáról tanúskodik az a huszonöt cikk és tanulmány is, mit összegyűjtve ma-
gyar nyelven ad honfitársai kezébe. Érdekes tudnivalók tárulnak elénk eb-
ből a könyvből a sokat szenvedett öntudatos, büszke, nyakas, nyiltlelkű, 
földmívelö eszt népről, a büszkén bízó, nagyratörő finnekről, lettekről. Köl-
tői leírásai, történeti elmefuttatásai az élesszemű megfigyelőt, az alapos 
tudóst sejtetik, aki a magyar geniustól ihletve megcsodálja az északi tájak 
varázslatos szépségét, elmereng a nagy Báthory Istvánnak a Dux Livoníae-
nek emlékénél s az omladozó dagöi torony viharverte lábánál Hammerfest-
nél megfürdik szeme a tenger mozdulatlan tükrében és hazája jövőjéért 
bizakodva dolgozó lelke belemerül az észak süket csendességébe. A mű-
vészi képekkel díszített, költői szépségekben gazdag, lendületes írást aján-
juk azoknak, akiket érdekelnek a maroknyi, de művelt és széplelkű északi 
t e s t v é r n é p e k . Szelecz Arnold. 

Egyháztörténelem. 
Lemoyne—Ádám: Boldog Bosco János élete I. Don Bosco nyomda* 

Rákospalota. 1929. 402 !. 
Már régebben hallottuk, hogy a magyar szaléziak nagyobb életrajzzal 

akarnak hódolni Atyjuknak, Mesterüknek, az elmúlt év júniusában bol-
doggá avatott Bosco Jánosnak, A társaság buzgó munkatársainak is régi 



óhaja a nagyhatású szent nagyobbszerű életrajzának megjelenése, Az élet-
rajz első kötetét már kézhez kapták Don Bosco magyar tisztelői, a második 
kötet karácsonyra kerül ki a nyomdából. 

Ismerjük Don Bosco életét. Eddigi életrajzai is eléggé megmutatták a 
hivatásáért lelkesen küzdő ifjút, a gyermekseregért és alkotásaiért buzgól-
kodó apostoli férfiút. Ez az értékes könyv azonban még jobban hozzá enged 
bennünket férkőzni csodás egyéniségéhez. Az életéből vett apró jelenetek 
élénk, élvezetes leírása elénk varázsolja az Úr nagyhatású szolgáját. Úgy 
érezzük, hogy előttünk cselekszik. Látjuk, hogyan kell megküzdenie a nehéz-
ségekkel, akadályokkal, míg eljút az oltárig. Azután is folynak a harcok, a 
küzdelmek az ifjúságért, alkotásainak biztosításáért. 

A fordító jó munkát végzett, A nagy alapossággal megírt, fordulatos 
életrajz olvasásakor nem is gondolunk arra, hogy fordítás van előttünk, A 
szép kiállítású, képekkel díszített könyv azt mutatja, hogy a Don Bosco 
nyomda a legkényesebb igényeket is kielégíti, 

Don Bosco minden magyar tisztelője szerezze meg ezt a szép élet-
r a j zo t , Pápai Nárcisz. 

Pierre Delattre: Les luttes présentes du catholicisme en Europe Cent-
rale, Paris, Spes. 10 fr. 

Két évvel ezelőtt augusztus havában egy szerény francia jezsuita érke-
zett Magyarországra. Csak annyit tudtak róla, hogy a belgiumi Enghien-ből 
jött, hol a francia jezsuiták teológiai főiskoláján tanít. Bejárta az országot, 
mindenfelé jegyzeteket csinált, itt maradt októberig, felszólalt a kat, nagy-
gyűlésen, utána jelentek meg tőle csodálatos jólértesültségű, elfogulatlan cik-
kek Magyarországról olyan folyóiratokban, hol számunkra nem volt hely 
addig. Aki olvasta a legelterjedtebb francia komoly folyóiratot, az Études-öt 
(Tanulmányok) az aztán észrevehette, hogy az élesszemű jezsuita nemcsak 
Magyarországon járt, hanem az utódállamokat is végigjárta, s a legnagyobb 
francia problémával, a német kérdéssel is alaposan tisztában van. Az Étud-
es-ben megjelent cikkek végre könyvalakban is megjelentek. 40 oldal jut a 
könyvben Németországnak, 38 Csehországnak, 28 Romániának, 34 Magyar-
országnak, A katolicizmus helyzetét vázolja az említett országokban, 
A helyzetet nem látja rózsásnak Németországban, Ausztriában a bolsevizmus 
fenyegető előrenyomulását látja, Romániában a moszkovitizmus-bizantiniz-
mus uralmát. Az utóbbi kettőben a katolicizmusra szomorú jövendőt jósol, 
A tanulmányok mindenegyes lapja fényes védőbeszéd a régi magyar rendszer 
mellett, melyben teljes szabadság uralkodott, az egyes vallásfelekezetek 
iskolái az állam nemes segítségében részesültek, a kikötés csak az volt, 
hogy az állam követelte nívót megtartsák, egészségi szempontból kifogás alá 
ne essenek az iskolaépületek. Ennek a követelménynek se volt nehéz eleget 
tenni, mert hiszen az építkezési költségek nagy részét az állam viselte, 
A tótkérdés megvilágításáért alig lesznek P, Delattre-nak hálásak azok az 
agitátorok, kiknek az agitáció busás jövedelmet hozott. Reméljük, hogy 
P. Delattre neve ezt a vádbeszédet messzehallhatóvá teszi. 

Az elfogulatlan igazságnak keresése hatja át a Magyarországról szóló 
részt. Észreveszi a hibákat is, de megállapítja, amint a tanulmány címe is 
mutatja: Egy kat, ország a Duna középső folyásánál, hogy Középeurópában 



Magyarországon van a katolicizmusban igazi élet. A tanulmány elején rövi-
den adja a magyar történelem vázlatát, vázolja világtörténelmi hivatását, a 
nyugateurópai kereszténységnek tett szolgálatait, azzal, hogy századokon át 
vérével védelmezte Európát a pogányság ellen. Ez a néhány lap elég arra, 
hogy mindenütt adatokkal ismertesse, hogyan őrlődött a magyarság százado-
kon két malomkő között és az alatt a jelenlegi ellenségek ősei beszivárog-
tak, nem egyszer lemészárolás elől menekülve, vendégszeretetben részesültek, 
kiváltságokat kaptak. És most a még mindig sok tekintetben balkáni menta-
litású hálátlan utódaik, ellenünk propagandát csinálva, rútul kihasználták a 
íorradalmat. Részletes beszámolót ad a szerző a kat. reneszánsz munkájá-
ról: egyesületi életéről, sajtóról, a tanügyről. 

Az egész könyv példa az alapos, jól dokumentált munkára. Minden 
sorából kiérzik az elismerés, rokonszenv nemzetünk iránt, mire a szerző 
utazásai között tett szert. A munka egyúttal például szolgál az adatszolgál-
tatók elfogulatlanságára is, akik pártszempontok fölé emelkedve alapos mun-
kát végeztek. Ennél jobb munkát még a magyarság érdekében nem írtak, 
megfelelő elterjedettség mellett még a Tharaud-k érdemes munkájának a 
hatását is felülmúlja. Természetesen a magyarságnak is van a kiadóval 
szemben kötelessége, ki meg merte kockáztatni a saját erejéből ennyire új, 
a francia fülnek ennyire szokatlan hangú munka kiadását. Nekünk kell 
gondoskodni arról, hogy ez a munka mentől több francia kezébe jusson. 
Annyira igazán kevesen érdeklődnek ilyen kérdések után, hogy még könyvet 
is vásároljanak, hogy mentől több szemről lehulljon a hályog és az igazság 
órája mentől előbb elérkezzék, hogy a P. Delattre-tól megjósolt új misszió-
nak mentől előbb megfelelhessen. Szalay Jeromos. 

St. Benedikt und sein Werk. Zum 1400 jähr. Bestehen des benedikti-
nischen Mönchtums, Hanns Eder Verlag. München, Pr. RM. 3. 

Egész multunkból, jelen életünkből ami szép és kiemelkedő, az rövi-
den benne van ebben a 150 oldalas munkában. A bencés élet alapítójáról, 
alapelveiről, a hierarchiában működő tagjairól, a bencés apátokról, a bencés 
szerzetesség történetéről, fejlődéséről, a rend képviselte szellemi, művészi 
kultúráról, missziós tevékenységről a rend legjobb erői írtak bele. A magyar 
részt dr. Schermann Egyed közölte. A 200-nál több képpel illusztrált szép 
kiállítású könyvet az öt világrészben működő egyetemes bencés rend iránt 
érdeklődőknek nagyon melegen ajánljuk. Sz. 

Egyházjog . 

Sägmüller, Lehrbuch des Kat. Kirchenrechts. 4. Aufl. I. B. 3. Teil. Die 
Kirchl, Pastoren. Die Kleriker im Allgemein, Herder. Freiburg. 1930. 8°, IV+ 
279—459 S. 7,— Mk. 

Sägmüller tübingai (most már nyugalmazott) egyet, tanárnak egyházjoga 
már a korábbi kiadásokban is a legjobb tankönyvek egyike volt. Új kiadása 
is, mely az egyházi törvénykönyv alapján teljesen átdolgozva, bár nagyon 
lassú menetben, részletenként jelenik meg, a korábbi kiadásoknak minden 
jeles tulajdonságát megtartva, de a mostani tételes jognak mindenben meg-
felelve és a törvénykönyvnek egymásutánját is megtartva, igazi nyeresége 
az egyházjogi irodalomnak, mert bár elég gazdag ez már a kódex óta, mégis 



oly szabatos, világos, könnyen érthető, minden szükségeset egybefoglaló és 
könnyen áttekinthető, szép kiállítású könyv kevés akad. Nagy előnye a 
bőséges jogtörténeti tárgyalás is, melynél fogva az olvasó minden kérdés-
neK eredetét és történeti fejlődését kapja, a jogforrásoknak és az irodalom-
nak bőséges közlésével együtt. Az összes nyugati müveit népek irodalmát 
közli, csak épen a szláv irodalmat mellőzi teljesen, a magyarból pedig csak 
mutatóba közöl egy-két művet. Nemcsak az érvényes egyetemes egyházjo-
got közli, hanem a jegyzetekben még kisebb betűkkel szedve az egyház-
megyék és országok részleges jogát is, valamint (elsősorban a német) ál-
lami jogot is. Főleg a jegyzetekben felsorolja az összes Kanonokat, melyek 
egy-egy kérdéssel vagy fogalommal foglalkoznak. Rámutat a törvénykönyv-
nek gyengéire is, pl, a terminológiában való következetlenségeire, az anyag 
egymás utánjának nem egészen célszerű megválasztására, főleg a papságról 
szóló részben, mivel itt sok dolog alig érthető az ordinatio tárgyalása előtt. 
Az egyes kérdéseknél felmerülő nézeteltéréseket, és egyes szerzőkre vo-
natkozó bíráló megjegyzéseket a jegyzetekben intézi el. 

A jelen fűzet a törvénykönyvnek 87—214 Kánonjait tárgyalja 5 feje-
zetben, Az első az egyházi jogalanyokról általán, a második a papságba való 
felvételről és az egyházi személyeknek jogairól és kötelességeiről, a har-
madik az egyházi hivatalról, a negyedik a hivatallal kapcsolatos jogható-
ságról, az ötödik pedig az egyháziaknak a világiak közé visszahelyezésé-
ről szól. 

A 288. lapon a 3, számnál Die Mindesjährigen-hez jó lett volna oda 
tenni: aber noch Geschlechtsunreifen. A 435. lapon az 1. jegyzet nem elég 
precíz, hanem félreérthető, amit a S, Penitencíáról mond, mivel nem kü-
lönböztet forma sacramentale és exra sacramentale közt, ahogy az 1047 
teszi, Schermann Egyed. 

Életrajz. 

Dr, Fritz Gerlích: Die stigmatisierte Therese Neumann von Konners-
reuth. Erster Teil: Die Lebensgeschichte der Therese Neumann. Zweiter 
Teil: Die Glaubwürdigkeit der Therese Neumann. Verlag von Kösel u. Pus-
tet, München. 1929. XVI+324+XI+406 1. 

Dr. Fritz Gerlich nem csodahívő, nem csodaváró lélekkel ment Kon-
nersreuthbe, nem is ideges kíváncsiság hajtotta őt, hanem pusztán az igaz-
ság megismerésének a vágya, a sokféleképpen elbeszélt és magyarázott 
konnersreuthi események pontos megállapításának óhaja. Bízott abban, hogy 
jól alkalmazott történeti módszerrel végzett kutatásait siker koronázza. 

1927. szeptemberében kereste fel először a stigmatízált Neumann Terézt 
és ettől kezdve — természetesen nem megszakítások nélkül — összesen 
5 hónapot töltött Konnersreuthben. Ez alatt az idő alatt felkutatta és meg-
állapította Neumann Teréz életének a kérdés vizsgálatára nézve fontos és 
döntő jelentőségű eseményeit, azoknak pontos körülményeit, négy évig tartó 
vakságának okait és annak hirtelen meggyógyulását, hátgeríncficamodását 
előidéző szerencsétlenségének minden nevezetes mozzanatát és a ficamodás-
nak megszűnését, vakbélgyuladását és annak szintén hírtelen eltűnését, 
Krisztus vérző sebeinek megjelenését, jellegét és alakját Neumann Teréz 



kezein, lábain, szívén, fején és vállain. Közvetlen közelből vizsgálta és ellen-
őrizte Krisztus és Szűz Mária, az apostolok és egyéb szentek élettörténeté-
nek különböző mozzanatait megjelenítő látomásait, kikérdezte azoknak tár-
gyát, lefolyását, a szereplő személyek beszédeit. Hallotta, miként tárta fel 
egyeseknek legbensőbb gondolatait és miként idézte a látomásokban szerep-
lök ismeretlen nyelvű szavait, mondatait. Tapasztalta és megbízható forrá-
sokból megállapította, hogy Neumann Teréz immár évek óta az Oltáriszent-
ségen kívül semmiféle táplálékot és semmiféle italt sem vesz magához és 
testsúlya kisebb ingadozásokat nem tekintve, mégis állandó marad, holott 
az anyagcsere nem szűnt meg; tapasztalta, hogy mégis él és örvend a virág-
nak, madárdalnak, a templom feldíszítésének, az autókirándulásnak, a tréfá-
nak, a Krisztusért és a Krisztussal való gyötrelmes, kínos szenvedésnek, nem 
perverz abnormitásból, hanem a magát Istennek tökéletesen átadó lélek 
meg nem torpanó, minden áldozatra kész szeretetéből. 

Gerlich két fontos alapelvet hangsúlyoz a konnersreuthi rejtély meg-
oldásának kérdésében. Az egyik az események minden elfogultságtól ment 
megállapítása és vizsgálata; a lélekbe gyökerezett világnézetnek nem szabad 
simításokat, módosításokat, ferdítéseket elkövetnie az eseményeken, nem 
szabad posztulátumokat felvennie, hogy a már meglévő világnézet újabb bizo-
nyítást nyerjen, az igazságnak szabad útat kell engedni, a tények szavára 
kell hallgatni. A másik az a mély szakadék, amely a személyes Istenben 
és annak csodatevő erejében hívő, továbbá a hitetlen, a csodát tagadó világ-
nézetű ember érdeke között tátong a konnersreuthi események vizsgálata 
kapcsán: a hívő ember világnézete nem omlik össze, egész élete nem tűnik 
fel szomorú csalódásnak, ha egy csodásnak látszó eseményről vagy esemény-
sorozatról bebizonyul, hogy nem volt csoda, — míg a hitetlen vagy csodá-
tól irtózó világnézetű ember addigi élet- és világfelfogásának rombadőltét 
kénytelen látni, ha csak egyetlen egy eseményről is bebizonyosodik a csoda-
jelleg. Ennek folytán sokan voltak, akik a konnersreuthi eseményekhez pusz-
tán addigi világnézetük rendíthetetlenségében bízva szóltak hozzája és hozzá-
szólásuk inkább saját lelki világuknak kivetítése volt, mintsem a történeti 
tényekből leszűrődött meggyőződés. Mások ugyancsak saját világnézetükhöz 
makacsul ragaszkodva minden ferdítésnek beugrottak, tudományos nagv-
képűsködéssel vagy kommunista Istengyűlölettől, meggondolatlan vagy 
körmönfont rágalomhadjárattól sem riadtak vissza. 

Gerlich tudományos módszere ellen semmiféle kifogást sem emelhe-
tünk. Dialektikája csattanós, bizonyítékai forgószélként elsöprik az alaptalan 
állításokat. Nem színes szavaknak zuhogó áradatával, nem szónoki alakza-
tok szuggeráló halmozásával, nem is az igazságtól csordultig tele lelkének 
kiöntésével, hanem maguknak a tényeknek lüktető, eleven erejével zúzza 
semmivé az elfogultság tudományos mezbe öltöztetett, de nagyon is felszínes 
próbálkozásait. Végső megállapítása mégsem az, hogy a Neumann Teréz 
körül csoportosult események csodajellegűek, hanem az, hogy pusztán termé-
szetes okokkal meg nem magyarázhatók, 

Gerlich protestáns vallású s így gyanú nem fogadhatja írását. Könyve 
igazságszeretetből fogantatott, igazságszeretetre nevel és az igazság meg-
ismerésére vezet. Mindenkor gazdag tárháza és forrásmunkája lesz a kon-
nersreuthi stigmatizált körül felvirágzó irodalomnak, Dr. Hegyi Dámján. 



Philologia. 

Moravek dr.: A magyar klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája 
1901—1925. Budapest, 1930. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. 162 1. (A Ma-
gyar Tudományos Irodalom Bibliográfiája 1901—1925. VI, 1. kötete,] 

A szó szoros értelmében hézagpótló és minden kutató magyar klasz-
szikus-filológus számára nélkülözhetetlen munkában állította össze Moravek 
dr, a magyar klasszika-filológia irodalmának könyvészetét a jelen század 
első negyedéből. Joggal nevezi az előszóban művét a magyar klasszika-
filológia negyedszázados történetének. Valóban az, mert hű tükre a munká-
ban és sikerekben egyaránt gazdag 25 év filológiai problémavilágának; mert 
megvilágítja, hogyan hatottak ránk a külföldi eszmeáramlatok; mert elénk 
tárja, hogyan lendült fel a speciálisan magyar feladatok művelése. 

E művelődéstörténeti szempontból is nagyjelentőségű mű 9 nagy feje-
zetben (általános művek, klasszikus írók szövegei, nyelvészet, irodalomtörté-
net, eszmetörténet és párhuzamok, filozófiatörténet, vallástörténet, törté-
nelem, archeológia) és 2 függelékben (klasszikus tanulmányok a középisko-
lában, a magyarországi humanizmus története) tárgyalja anyagát, A feje-
zetek világos és áttekinthető szakbeosztásánál két szempont érvényesül: a 
tudományos és a gyakorlati célszerűség. Értékét csak emeli az a körülmény, 
hogy az önállóan vagy különlenyomatban megjelent művek és a fontosabbb 
cikkek címeit latinul is adja, így a külföldi kutatók is tudomást szerezhetnek 
a legfontosabb klasszika-filológiai munkálatokról. Nagyon megkönnyíti a 
mű praktikus használhatóságát a végén levő kitűnő névmutató. 

Szinte lehetetlen, hogy ahol ilyen óriási anyag feldolgozásáról van 
szó, ott kisebb hibák, hiányok, elnézések, fogyatékosságok ne legyenek. 

Korszerűsége miatt külön felhívjuk a figyelmet az I. függelékre 
(129—138. 1,). Annak a kérdésnek az irodalma található itt, vájjon a latin 
és görög nyelv tanítása szerepeljen-e a középiskolában, és minő mértékben? 
Látjuk, hogy ennek a problémának nálunk már története van; nemcsak nap-
jainkban, hanem a múltban is sokan és sokat foglalkoztak vele, 

Dr. Kálovics Adorján. 

Scríbísne litterulas latinas? Kleine moderne Korrespondenz in lateini-
scher Sprache von Karl Thieme. Vierte, verbesserte Auflage, besorgt von 
Studiendirektor Dr. lsleib, Direktor des Gymnasiums in Cottbus. 1928. Ferd. 
Dümmlers Verlag. Berlin und Bonn. 109 1. 8. Kartoniert M. 2.50. 

Sprechen sie lateinisch? Moderne Konversation in lateinischer Sprache 
von Dr. phil. Georg Capellanus. Zehnte, verbesserte und vermehrte Auflage 
(18,—20, Tausend) besorgt von Prof. Dr. Hans Lamer, Oberstudiendirektor. 
1929. Ferd. Dümmlers Verlag. Berlin und Bonn. 131 1, 8, Kartoniert M. 3.— 

1, Németországban divatos jelenleg is a latinnyelvű levél- és képeslap 
írása. Ennek akar első sorban szolgálatot tenni Thieme könyvecskéjének je-
len IV, kiadása is Isleib átdolgozásában. Tartalmát 106 latin és német 
nyelvű levél alkotja a következő fejezetek szerint elrendezve: I. Einladun-
gen. Annahme und Absage. II, Bitten und Besorgungen. I I I . Von der Reise. 
IV. Festlichkeiten. V. Beglückwünschungen. VI. Schulverhältnisse und Stu-
dium. VII . Versöhnung. V I I I . Krankheit, Tod und Beileid. IX. Politisches. 
X. Empfehlungen und Ratschläge. XI. Vermischtes. — Geographischer An-



hang. A latin levélíró számára a következő praktikus elveket ajánlja: köz-
ismert szavakat használjunk, ne törekedjünk erőltetett módon klasszicitásra, 
ciceronianizmusra, használjuk a mai keltezési módot: pl, die vigesimo tertio 
Julii 19 , . ,, a hét napjait így fejezzük kí: dies Dominica, feria secunda vagy 
dies Solis, dies Lunae stb. Az átdolgozó tollát elsősorban a kegyelet irá-
nyította: a latin szövegen csak kevés változtatást tett, inkább a német szö 
vegen történt több szükséges stiláris módosítás. A változatos tartalmú leve-
lek kerek egészet alkotnak, rövidek, modernek — a latin jelleg kára nél-
kül. Igen ügyesen fordítja le a legkülönfélébb modern fogalmakat is a szerző, 
íme néhány p é l d a : citatior currus vapore motus, citatior vectura personarum 
vapore mota: gyorsvonat ; conorum ludus: t ekézés ; sphaera eburnea: bi l l iárd, 
navis vapore mota: gőzhajó, perspicillum (szerencsésebb volna a közismert 
telescopium): messzelátó. — Corrigenda: 20. 1. 1. sor nen he lye t t einen, 
60. 1. Nr. 69. 8. sor not helyett Not, 85. 1. 30. sor Ach helyett Auch irandó. 

2. Capellanus (igazi nevén Johnson, aki egyébként azonos a Joannides 
álnév viselőjével is, „Sprechen sie Attisch? Moderne Konversation in alt-
audlitoriae, tenniszezni : pila more Britannorum ludere, l a b d a r ú g á s : follem 
zőjével) szóbanforgó könyvecskéjének közkedveltségét, egyúttal a latin tár-
salgási nyelv iránt megnyilvánuló érdeklődést világosan mutatja az a körül-
mény, hogy már tizedik kiadását érte meg. Néhány beszélgetési csoport a 
sok közül: Schönes Vetter. Wieviel Uhr? Zu Tische !Wie geht's? Be-
grüssung. Entschuldigung. Verabschiedung. Bitten und Danken. Frageformen. 
Heirat. Wie alt? Gespräch mit dem Echo. (Ta lán a legszel lemesebb fejezet!) 
Auf Reisen. Beim Billardspiel. In der Schule. Recent'issima: Automobil, 
Luftschiff, Radio, Sport. Geografische Namen. Sprichwörtliches. Philoso-
phische und juristische Sätze. Einige berühmte. Stellen und Verse. Kurio-
sitäten. Hübsche Verse. Az új kiadás nem nagyon sokban külömbözik az elő-
zőtől. Az ügyeskezű átdolgozó csak itt-ott törekedett nagyobb következe-
tességre és a párbeszédek élénkebbé tételére, Az egyes fejezetekben hosz-
szabb-rövidebb párbeszédeket, néha csak kifejezéseket, szavakat találunk a 
címben megjelölt tárgykörből. Jóízű humor, az erőltetett didaktikus jelleg 
hiánya fokozza értékét. Gondolatai a mai életből ellesett gondolatok kere-
setlen természetességgel, zamatos latin nyelven kifejezve (párhuzamosan né-
metre is lefordítva). Lamer megállapítja az előszóban, hogy e kis mű egy-
másután megjelent kiadásai jelentékeny befolyással voltak arra, hogy 
Németországban a latin tankönyvek fokozottabb mértékben idomultak hozzá 
a mindennapi élethez. A „Recentissima" új fejezet néhány érdekesebb kife-
jezését bemutatjuk; kétcsöves (rádió) készülék végerősítővel: machina 
(radiophonica) duarum fistularum cum amplifie at ore, f ü l k a g y l ó : conchae 
auditoriae, tenniszezni: pilamore Britannorum ludere, l a b d a r ú g á s : follem 
pedibus mittere, k e r é k p á r o z n i : birota vehi, r epü lőgépveze tő : aëroplaniga 
(v. ö. auriga). A „Kuriositäten. Hübsche Verse." c. fejezetben a makaroni-
verselésnél érdekes volna a latin-görög keveredést is bemutatni, úgyszintén 
a versus chopalici-t és centókat is példákkal illusztrálni (v. ö. pl. Ausonius-
nál). E szót dugóhuzó: extraculum (15, 1,), Burián ügyesebben így fordítja 
le szótárában: instrumentum extrahendis corticibus, a cigarettát így adja 
vissza C.: papyrus fumifera, a forgalmat pontosabban így adhatnók vissza: 
bacillus (v.-um) tabaci papyro involutus ( v . -um ) — Corrigenda; 7,. 1. 7. sor 



ipsum he lye t t ipsam, 72. 1, u to l só sor onch he lye t t noch, 111, 1, Bructreus 
helyett Bructerus a helyes. 

Szomorúan érdekes, hogy a városnevek között Budapestet (Buda-
pestinum) nem találjuk meg egyik műben sem, bár Buda is: Ofen, Buda, 
meg Pest is: Pest, Pestum, Pestínum mindkettőbe fel van véve. 

E két kis mű olvasása közben szinte elfelejtjük azt, hogy holt nyelvvel 
van dolgunk. Csodálkozva látjuk, mily ügyesen lehet a grammatikai sza-
bályok kára nélkül latin köntösbe öltöztetni a legmodernebb fogalmakat is. 
A latin nyelv barátainak sok-sok élvezetet nyújt e két kis mű, melyek 
elsőrangúan felhasználhatók a latin nyelv tanítása közben az iskolában is 
az érdeklődés fenntartása és fokozása céljából. Mindkettő ajándékkönyvnek 
is megfelel . Dr. Rados Tamás. 

Dr. Jámbor: Glossarium. Közhasználatú görög szavak magyarázó szó-
tara, Budapest (Szent István Társ.) 91 1, 

Dr. Jámbor rendkívül ügyes, gondos, a tanulóifjúság és a művelt, de 
a görög terminusokat nem ismerő nagyközönség számára egyaránt hasznos 
kis munkában állította össze szótárszerűen a közhasználatú szavak magya-
rázatát, Szerző határozott óhajának akarok eleget tenni, midőn a teljes 
elismerés mellett néhány kisebb dologra felhívom figyelmét: kár, hogy sok 
közismert szó hiányzik (diabolus, megaphon, Olympias theatralis, stb.); 
feleslegesnek tartom, hogy egy csomó szó a ch és k betű alatt, tehát két he-
lyen ís szerepel; itt-ott a betűrend is felcserélődik; a dioecesis közhasználatú 
magyar terminusa: egyházmegye, nem pedig püspöki megye. 

Ezek azonban csak apró és egy következő kiadásban könnyen kiküszö-
bölhető és pótolható szeplők az értékes munkán, melyet örömmel ajánlunk 
az érdeklődők figyelmébe. Dr. Kálovics Adorján. 

Földrajz. 

Bausteine zur Geopolítík von K. Haushofer, E, Obst, H. Lautensach u, 
O. Maull, Berlin, 1928. Kurt Vowinckel. 384 1, Ára 10 M. 

A vesztett világháború a németek érdeklődését sok tekintetben megvál-
toztatta, más irányba terelte, A földrajzi irodalomban 1918 előtt túltengett 
a fizikai földrajzi irány. Ezen a téren valóban nagyszerű eredményeket ér-
tek el a németek, A háború elvesztése után a német földrajz a tisztán tudo-
mányos célok mellett erősen gyakorlati irányt vett fel. Egész sereg új folyó-
irat foglalkozik azóta a német politikai és gazdasági boldogulás földrajzi 
feltételeivel. Egészen új tudományág alakult ki Geopolitika néven, amely 
tisztán ezeknek a kérdéseknek szenteli magát. Ennek a tudománynak vezér-
képviselői: Haushofer, Obst, Lautensach és Maull Bausteine zur Geopolitik 
című munkájukban kifejtik a geopolitika eredetét, lényegét és több tanulsá-
gos cikkben (Die geopolitischen Leitlinien des europäischen Russland, Die 
Einheit der Munsunländer, Brazília, Die Mittelmeere als geopolitische Kraft-
felder, Das Raumschicksal des russischen Volkes) példákkal világítják meg, 
A könyv harmadik részében pedig a geopolitika és a mindennapi élet kap-
csolatait tárgyalja. Az új tudománynak kétségtelenül nagy tudományos, de 
még nagyobb gyakorlati jelentősége van, mert sohasem lehetett és legke-
vésbbé lehet ma kellő geopolitikai tudás, felkészültség nélkül eredményes 
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és hasznos külpolitikát és gazdasági politikát folytatni. Geopolitikai kér-
dések tanulmányozására kitűnő bevezető segédkönyv az ismertetett munka. 

Dr. Kalmár Gusztáv. 

Dr, H, Simmer: Grundzüge der Geopolitik in Anwendung aui Deutsch-
land, Oldenburg Verlag. Münster u. Berlin. 1928, 260 1. Ára 4.20 Márka, 

Simmer munkája példa a geopolitika egyes országokra való alkalma-
zásának, Könyve három részre oszlik. Az első részben az állam, vagyis 
Németország politikai földrajzi alapvonásait tárgyalja (Németország alakja, 
helyzete, földjének tagoltsága, népi strukturája és gazdasági élete, politikai, 
földrajzi szempontból), A második részben Németország nagyhatalmi sze-
repét és ehhez való jogát fejtegeti. Majd a német nagyhatalmi bukás okait, 
körülményeit, jövendő feléledésének lehetőségét kutatja. Kiterjeszkedik vizs-
gálataiban Európa összes németlakta területeire és így hazánkra ís. Egyéb-
ként érthetően egyoldalú német felfogása velünk szemben is éppen olyan 
ellenséges, mint akár az olaszokkal, lengyelekkel vagy franciákkal, pedig 
igen nagy különbség van a mi és az említett államok németségének hely-
zete között, A soproni népszavazást nem tudja megbocsátani, mert szerinte 
unter hässlichen terror folyt le. Ettől eltekintve, könyve a geopolitika iránt 
érdeklődőknek sok érdekes szempontot nyújt a vizsgálódásra, 

Dr. Kalmár Gusztáv. 
Telegdí Roth Károly: Magyarország geológiája, I, k. 174 1, Pécs, 1929, 

Danubia, Ára 15 P. 
A magyar föld megismerését nagy lépéssel viszi előre T, Róth Károly 

munkája. Ilyen áttekintő, egész Magyarországot tárgyaló munkára már rég-
óta nagy szükség volt, de a részletkérdések tisztázása előtt megírni csak-
nem lehetetlen volt. Igaz, hogy még ma is nagy eltérések vannak geológu-
saink között a magyar föld szerkezetét illetőleg, még pedig sokszor nagyon 
is lényegbe vágó kérdésekben (pl, az Alföld és a Dunántúl szerkezete), de 
az eredmények összefoglaló áttekintésére már nagy szükség volt, T, Roth, 
mint könyve előszavában mondja, Prinz Tisia elméletét veszi alapul a ma-
gyar föld geológiai kialakulásának ismertetésénél. Ez természetesen ma még 
csak elmélet és nincs is általánosan elfogadva, de már eddig ís rendkívül 
termékeny gondolatnak bizonyult sok tekintetben. A munka első fejezetei 
a földkéreg általános szerkezeti vonásait tárgyalja, majd a magyar föld he-
lyét Európa nagy szerkezeti tájai között. A könyv túlnyomó része (65—165. 
11.) hazánk szerkezeti kialakulásának van szentelve, A krétavégi Tisia-tömb 
kialakulása cím alatt tárgyalja alsó-krétakoru üledékképződést, majd a 
krétakoru hegyképződés keretében sorra elénk tárul hazánk hegyvidékeinek 
kialakulása előbb a mai röghegységek, majd a Kárpátok hegyvidékei. A kö-
vetkező rész a harmadkori üledék- és hegyképződés lefolyását tárgyalja a 
lesüllyedt Tisia-tömb helyén és a Kárpátok külső övében. Az utolsó fejeze-
tek a Kárpátok külső keretét alkotó szerkezeteket tárgyalják (Cseh-masszi-
vum, Szudéták, Orosz-tábla stb.), A könyv bőséges irodalmat sorol fel és 
jol áttekinthető geológiai térkép ís van hozzá mellékelve, 

Dr. Kalmár Gusztáv. 

Cholnoky Jenő: A Föld titkai. I, kötet. A napsugár diadala. Budapest, 
1929, Singer és Wolfner. 316 1. 4 r. nagy alak. 



A magyar földrajzi tudomány legismertebb, nagy érdemű munkásának 
műve fekszik előttünk, Cholnoky célja, a modern földrajz kutatásainak 
eredményeit megismertetni a művelt közönséggel, mert ennek számára ké-
szült ez a munka is. A címek után talán nem is sejtenők a mű tartalmát, 
de végig olvasva, nagyon is találónak és kifejezőnek mondjuk a címét. Mert 
miről is van szó a könyvben? Röviden úgy fejezhetjük ki, hogy a földfel-
színt kialakító erők és a felszíni kiemelkedéseket lepusztító erők küzdelmé-
ről, A hegyképző erők energiaforrása a Föld belseje, mig a lepusztító erők 
közvetve vagy közvetlenül a Naptól nyerik energiájukat, A Föld kialaku-
lásától kezdve állandó a két erő között a küzdelem, A vulkanikus kitörések, 
a földrengések, a szilárd kéregben támadó feszültség folytonosan, bár ez 
utóbbiak legtöbbször végtelen lassú folyamattal, újabb és újabb kiemelke-
déseket hoznak létre. Ámde alig kezd emelkedni a felszín, a napsugár csat-
lósai: a napsütés, a szél, esővíz, folyóvíz, fagy, jég azonnal megtámadják 
és addig rombolják, míg a tenger színével csaknem egymagasságú síksággá 
le nem kopik. Eddig a Föld belső erői még sikerrel küzdöttek a napsugár-
ral. A lerombolt kiemelkedések helyén vagy másutt újabb és újabb hegysé-
gek támadtak, eljön azonban az idő, amikor kíhül a Föld és ezzel megszűn-
nek a hegyképző erők ís. A napsugár marad a győztes, mert szolgái: a szél, 
a víz és a jég végre is síksággá alakítja a Föld felszínét. Cholnoky gyönyörű 
képekkel gazdagon díszített könyvében ezeknek az erőknek küzdelmét fej-
tegeti azzal a virágos, élvezetes és minden tekintetben magyar nyelvezettel, 
amely Cholnokyt mindenkor jellemezte és amely Cholnoky munkáinak egyik 
legvonzóbb tulajdonsága, A művelt nagy közönség számára igazán ajánl-
ható az élvezetes, de emellett nagyon tanulságos munka. Tanárok, nevelők, 
előadók pedig elsőrangú segédkönyvet kapnak benne. Dr. Kalmár Gusztáv. 

Koguíowicz Károly: A Dunántúl és Kis-Alföld írásban és képben. 
Szeged, 1930. Nagy alak 298 1. Ára 28 P. 

A magyar földrajzirodalom szegénységének legkiáltóbb és bátran 
mondhatjuk, legszégyenletesebb jelensége, hogy nincs modern leírásunk 
Magyarországról, Hunfalvy három kötetes munkája már régen elavult. Ha-
sonló sorsra jutott Czírbusz Géza nagy szorgalommal és sok eredeti felfo-
gással megírt, de kissé zavaros munkája (Magyarország a XX. század ele-
jén) ís. A világháború idején ellenségeink propagandája szükségessé tette, 
hogy hazánk földjét és népeit az igazságnak megfelelő színben tűntessük 
fel a külföld előtt. így keletkezett Lóczy professzor szerkesztése mellett 
1918-ban: A magyar szent Korona országainak leírása című munka. Ez 
azonban néhány kitűnő fejtegetéstől eltekintve, nem földrajz és sok hiánya 
miatt nem felelt meg se a magyar közönség, se a külföld várakozásának 
és igényeinek. Hiányzott belőle a föld és az ember közötti szoros kapcsolat 
kiemelése, Nagy nyereség volt a mult évben a pécsi Danubia kiadásában 
megjelent Cholnoky: Magyarország földrajza című munka, amely először 
ad egész Magyarország földjéről és népeiről, valamint a kettő közötti szo-
ros kapcsolatról modern felfogású leírást, Cholnoky azonban könyvét első-
sorban a főiskolai hallgatóknak szánta. Ezért munkájában (a terjedelmei 
értem), megkötötte ez a cél. Ugyanebben az évben (1929) erős propaganda 
már a nyár elején kezdte hirdetni, hogy Kogutowitz Károly, a szegedi egye-



tem földrajz tanára olyan formában, terjedelemben jelenteti meg Magyar-
ország földrajzát, aminő hazánkban, sőt a legtöbb európai államban eddig 
nem volt tapasztalható: hét vagy esetleg nyolc testes kötetre tervezi az 
egész ország ismertetését, A terv nagyszerűség3 Kogutowicz nagy tetterejét 
dicséri, de világosan bizonyítja merészségét is, amikor köteteket szán ha-
zánk olyan vidékeinek ismertetésére, amelyeknek az eddigi irodalomban 
csak gyér feldolgozásai vannak. Kogutowicz azonban nem is egyedül az ed-
digi irodalom eredményeit akarta összefoglalni, hanem azokat saját tapasz-
talatai alapján kiegészítette, A Dunántúlt és Kisalföldet ismertető, már 
magjelent I. kötetének kidolgozásakor autón és gyalog bejárta az egész 
Dunántúlt a szó szoros értelmében. Ezért munkája a mai viszonyok töké-
letes ismeretét t á r ja fel, 

A szép munka két nagy részre oszlik. Az első, általános rész, a Du-
nántúl és a Kisalföld természeti viszonyait és benépesedését tárgyalja. 
A földkéreg, éghajlat, vízrajz, talaj és növénytakaró ismertetésében nem 
pusztán a mai állapotot írja le, hanem folyékony és élvezetes előadásban a 
természeti viszonyok fejlődéstörténetét tárja elénk a földtörténet legrégibb 
korától máig, Hasonló módszerrel dolgozik a beriépssedés ismertetésében 
is. Az ősember elterjedésének, kultúrájának jellemzését követi a római 
Pannónia, majd a honfoglaláskori állapotok ismertetése. Érdekesen ecseteli 
a Dunántúl és Kisalföld életét a magyar középkorban, majd a török pusz-
títás irtóztató dulását, amely fenekestől felforgat, tönkretesz minden fej-
lődést, A török kivonulása után következik az újabb kor, amelynek fejlődé-
sét nap ja ink ig megvi lágí t ja , A munka második fele egyes tájak rész le tes le-
írását adja. Ebben a kötetben 9 táj szerepel: Balaton, Alsó-Zala mellék, 
Somogyi Nagyberek, Belsősomogy, Zselic, Kaposvölgy, Külsősomogy, Mező-
föld, Sárköz. A többi táj, tehát a dunántúli hegyvidékek és a kisalföldi tájak 
a II. kötetben jelennek meg. Már maga a felosztás is mutatja, hogy Koguto-
wicz nem általános vonásokkal akarja Magyarországot jellemezni, hanem 
egymástól különváló kis tájak életét mutatja be, vagyis tájföldrajzot ad. 
Eleven, plasztikus képekben psreg le előttünk a kis tájak élete a legrégibb 
időtől máig. Az író leírásaínak, jellemzéseinek érdekességét még fokozza az 
élénk előadás és az a szeretet, amely ott látszik könyvének lapjain, amikor 
a zala—somogy—tolna- és fejérmegyeí ember küzdelmes sorsát, a magyar-
ság régi és újabb pusztulását ecseteli. Kogutowicz munkáját el kell olvasni 
mindenkinek, aki hazánk földjét és népét igazán és alaposan megakarja 
ismerni, el kell olvasni mindenkinek, aki szűkebb hazája, szülőföldje, lakó-
helye életét meg akar ja érteni. Dr. Kalmár Gusztáv. 

Nation und Staat. Deutsche Zeitschrift für das europäische Minori-
tüttnproblem. Herausgegeben von Jakob Bleyer, Rudolf Brandsch, Paul 
Schiemann, Johannes Schmidt—Wodder. Universitätsverlagsbuchhandlung, 
Wilhelm Braumüller, Wien, (1929, nov.—1930, január,) 

E havonkínt megjelenő, immár harmadik évfolyamába lépett folyóirat 
— melynek kiadói és irányítói a birodalmon kívül élő németség vezetői — 
élénk bizonyítéka a nemzetiségi együvétartozás tudatának és hatalmas esz-
köze e népi egység és öntudat ápolásának. A folyóirat egyes számainak 
belső elrendezése a következő: értekezések a nemzetközi jog és a nemzeti-



ségi kérdés területéről, majd a jelen helyzet ismertetése (elsősorban a né-
met kisebbségeké), végül a vonatkozó irodalmi művek ismertetése és folyó-
iratszemle, illetve — kivonatok. Igen érdekes Truhartnak a Népszövetség-
nél benyújtott kisebbségi petíciókról szóló cikke. E szerint az „elfogadott" 
143 petícióból csak 18 került a népszövetségi tanács elé! Magyar szempont-
ból megemlíthető, hogy Ottlik Lászlónak a Magyar Szemlében megjelent 
cikkével is foglalkozik e folyóirat, mint egy föderatív Nagy-Magyarország 
eszméjével. A folyóirat munkatársai közt magyar neveket is találunk: Szász 
Zsombor a kisebbségek védelmének problémájáról ír, Molnár Endre a cseh-
szlovák nyelv jog és nemzetiségi statisztika közti ellentétről, (Az ismertetésre 
küldött 3 számban,) Szorosan magyar témát dolgoz fel a nagykárolyi Wieser 
István: a szatmári svábok német nyelvtudását. 16 oldalas, beható helyi 
ismereteken alapuló cikkében nagyon elmarasztalja a nyelvtudásra épített 
magyar nemzetiségi statisztikát a román, „származás"-ra alapított, nemzeti-
ségi statisztikával szemben. Csodáljuk, hogy egy nagykárolyi német így ír! 
A folyóirat szelleme (az ismertetésre küldött három számban) általában nem 
mondható sem magyarbarátnak, sem magyarellenesnek, de az kiérezhető 
belőle, hogy nagynémet törekvéseket szolgál. Nem annyira az európai, mint 
inkább az európai német kisebbségek folyóirata. De az bizonyos, hogy 
haszonnal és tanulsággal forgatható. — r. 

Horváth Detre: Kőszeg fejlődéstörténetének vázlata. (Különlenyomat 
a Föld és Ember c, folyóirat 1929. IX. évf. 6- számából. Szeged, 1930. 40 1.) 

Hazánkban a helytörténet művelése meglehetősen elhanyagolt állapot-
ban van. Ennek egyik főoka, hogy a közvélemény szerint a történelem 
műveléséhez bárki hozzáfoghat, nem kell hozzá különösebb szakműveltség. 
Ily szempontból is örömmel üdvözöljük ezt az értekezést: a helyi viszonyok-
kal ismerős szakember művét. Nagy anyagot nyújt, még pedig — mint egyik 
helyéből kivesszük — kritika alá véve az eddigi irodalmat. A Szerzőnél sok 
aprólékos, önfeláldozó munkába kerülhetett e dolgozat. Sajnáljuk, hogy 
az irodalmi és különösen a levéltári apparátus idézetében oly rendkívül 
szűkmarkú, bár ennek oka szerinte e dolgozatnak vázlat-jellege, Érdeklődéssel 
várjuk a teljes földolgozást. Nem hallgatjuk el azonban abbeli aggodalmun-
kat (s ezt a jövőre nézve szükségesnek látjuk megjegyezni), hogy a Szerző 
túlságosan a nemzeti fejlődés keretei közé szorította a város fejlődését, 
pedig e kettő nem szükségképen párhuzamos folyamat. V. T. 

Szocíología . 
Dr. Gáspár János: Fajísmeret, A modern anthropologia és öröklésbio-

logia problémái, 
A fajproblémák kutatása az utóbbi 70 év alatt haladt nagy mértékben 

előre. A faj tudományt exakt tudománnyá azonban csak az anthropologia 
és az öröklés-bíología újabb nagy haladása tette, A modern anthropologiai 
intézetek ma már nemcsak az elméleti kérdésekkel, hanem a gyakorlati faj -
biologiával és a fajegészségtannal (eugenika) is foglalkoznak, A fajkutatás 
eredményei elől mi sem zárkózhatunk el, mert a népek hanyatlásának nem-
csak gazdasági, hanem élettani okai is vannak. Az eugenika elveit fel kell 
karolni, amennyiben az erkölcstannal nem ellenkező módon törekszik a jövő 
nemzedék életerejét biztosítani, 



Nálunk a fajbiologia problémái — Méhely Lajos dr, munkássága 
következtében — már eléggé benne vannak a köztudatban. Hiányzott azon-
ban eddig egy összefoglaló mű, mely az eddigi kutatások eredményeit teszi 
mindenki számára hozzáférhetővé. Ezt a munkát végezte el Gáspár János dr, 
a budapesti Pázmány-egyetem embertani intézetének adjunktusa. Könyve 
6 fejezetre oszlik. 

Az első fejezetben a fajbiologia alapvetésében, a kísérleti fajbiologia 
eredményeit kapjuk, Fontos tételek itt: „A szervezet nem kész tulajdonsá-
got, hanem képességet örököl, hogy bizonyos feltételekre bizonyos tulajdon-
ságokkal reagáljon. — A korcsok sorsa minden esetben ugyanaz: széthasadás 
a szülők tiszta fajtáira. — A természet tehát nem tűr meg korcsokat. Asszi-
miláció nincs!" Leírja a környezethatás, az öröklés és a kiválasztás szerepét 
az embernél. Végül a fajok közti különbségek okait fejtegeti, A második 
fejezetben Európa népeinek fajbeli összetételét ismerteti, a következőben pe-
dig a fajok Összehasonlító anatómiáját és fiziológiáját, A negyedik fejezet 
a fajoknak a betegségekre hajlamosságát és a korcsodást tárgyalja. A fajok 
összehasonlító psychologiájárói szóló fejezetben a szellemi tulajdonságok 
öröklődését és a fajok lelki alkatát írja le. A fajok szociologiáját tárgyaló 
utolsó fejezetben rendkívül érdekes közérdekű témákról értekezik a szerző, 
mint a társadalmi osztályok hanyatlásának élettani okairól, a falu eugeniká-
járól és az egyke fajbiologiájáról. 

Dicséret és elismerés illeti meg a szerzőt munkájáért, Nagy szakisme-
rettel, kitűnő felkészültséggel és elismerésre méltó elfogulatlansággal írta 
meg művét. Mindazok, akik a fajbiologia kérdéseit modern és elfogulatlan 
megvilágításban akarják látni és megismerni, olvassák el Gáspár munkáját. 

A könyv szép kiállítása Nóvák Rudolf és Társa könyvkiadóvállalatot 
dicséri. Gál Geláz. 

Ciara Siebert: Frau und Volk- Beiträge zu Zeitfragen von Maria Rigel, 
Klara Philipp, Dr. Maria Schwarz, Franciska Hornung, Elisabet Steffel, 
Clara Siebert. 8° (VIII + 124 S.) Freiburg im Breisgau 1929. Herder. 

Nők az alkotmányban! Évtizedekkel ezelőtt még hálás vígjáték-téma, 
ma pedig tény és valóság, amelyet nem lehet — és kár is volna — vissza-
csinálni. Inkább kötelessége a női társadalomnak, hogy igyekezzék legjobb 
ereje szerint résztvenni politikai jogainak gyakorlásával az állam javának 
munkálásában, Clara Siebert és munkatársai, akik e könyvben kiadott tanul-
mányokat írták, az előszóban XIII, Leo pápának az emberi szabadságról 
1888-ban kiadott köriratára hivatkoznak (Libertás praestantissimum), ahol 
ez a tétel olvasható: „Az egyház dicséretes dolognak tartja, hogy mindenki 
fáradjon a közjóért és ereje szerint tegye meg a magáét az állam védelme, 
fennmaradása és virágzása érdekében," Ámde a modern állam törvényeit a 
népnek többségi akarata hozza; ez a többségi akarat dönt világnézeti, kul-
turális, szociális javak létéről vagy nemlétéről. Nem közömbös tehát, kikre 
bízza a közösség akaratának érvényesítését; és elsőrendű katholikus érdek, 
hogy a mi világnézetünk elvei kellő súllyal essenek a latba ott, ahol a tör-
vények születnek. A német katolikus nők vezetőit ez a meggondolás vezeti, 
midőn egyrészt sürgetik honfitársnőiket alkotmányos jogaik aktív gyakorlá-
sára, másrészt felhívják figyelmüket azokra a sürgős szociális tennivalókra. 



amelyek sajátosan női feladatok és problémák az állam életében. Okos, 
tanulságos fejtegetéseket találunk e könyvben korszerű kérdésekről, amelyek 
nemcsak Németországban aktuálisak, hanem nálunk is; beszélgetések, napló-
töredékek, levelek formájában beszélik meg művelt és meggyőződéses női 
apostolok a katolikus nő állampolgári kötelességeit és mutatnak rá a meg-
valósítandó célra: hogy a nép és az államhatalom Isten rendelése szerint 
alkossa meg a közjó biztosítását célzó törvényeket. Dr. Bánhegyi Jóh. 

Nevelés . 
Dr. R. Allers: Das werden der Sittlichen Person. Wesen u. Erziehung 

des Charakters. Herder, Freiburg i. Br. 1929. VIII+316 1. 
Allers a pszichiátria magántanára a bécsi egyetemen, orvos: tehát úgy 

elméleti, mint gyakorlati szempontból bőséges alkalma volt beletekinteni az 
emberi lélek kiaknázhatatlan rejtelmeibe, a szilárd alapokon kijegecesedett 
erkölcsi személy, az igaz jellem pótolhatatlan értékeibe, a helytelenül ala-
kult erkölcsi személy, a ferde irányban elhajlott vagy nádszálként ingadozó 
jellem szomorú következményeibe, A modern tapasztalati, egyedi lélektan 
teljes fegyverzetével lép fel, de ismeri az antik és skolasztikus bölcselet 
örökértékű megállapításait is, nagy szorgalommal áttanulmányozta a neve-
léstannak különösen a karaterológiával foglalkozó irodalmát, a teológiában 
is megfelelően jártas, úgy, hogy sokoldalú, de nem a felszínen mozgó tudá-
sával és tapasztalataival szinte predesztinálva van az erkölcsi személy, a 
jellem helyes irányú kialakításának kérdésében alaposat, sok megszívlelésre 
méltót mondani. Világnézete a teljesen tiszta, évezredek viharait megálló 
katolikus világnézet; meggyőződése szerint csak ezen a világnézeten épülhet 
fel a minden tekintetben igazán nagy jellem. 

Elméleti megalapozásokkal, kitérésekkel nem akar sokat foglakozni, 
inkább gyakorlati célokat követ. A jellemet nem azonosítja a személlyel, 
inkább alaki mozzanatként, szabályként, az emberi cselekvéseket egyeségesen 
irányító életelvként fogja fel, amely — bármennyire kikristályosodott is — 
mégis változhatik, átalakulhat. A jellem nem téveszthető össze az ösztönös-
séggel, annak nem leszűrődése, lecsapódása. A jellem kialakításában az 
emberi akarat szabadsága hatalmas szerepet játszik. 

Nagyon értékes, amit a jellem kialakulásának feltételeiről, a gyermek-
ded jellemekről és nevelési nehézségekről, a jellem irányára döntő befolyást 
gyakorló eszményekről és példákról, a női jellemre alakító erővel ható 
külső körülményekről mond. A ferde utakra tévedt, neurotikus jellemekre 
is szentel néhány megszívlelésre ösztönző sort, Az orvos szerepét a jellem 
kialakítására vonatkozóan abban látja, hogy a lelkipásztorral karöltve műkö-
dik és összekötő kapocsnak tekinti magát a természetfeletti felé: a kegyelem 
útegyengetőjének lenni az orvos legfőbb dicsősége és legelőkelőbb feladata. 

Az ifjúság jellemének kialakításával foglalkozók bizonyára nagy 
haszonnal és örömmel tanulnak belőle. Dr. Hegyi Dámján. 

J, Sartoríus: Die Feldherrnkunst des Lebens. Eine Willensschule. 3. ge-
änderte Auflage. Ferd. Schöningh, Paderborn. 1929. VI+215. 1. 

Az ifjúság számára írt könyv. Olyan friss, üde, mint a lüktető ifjú élet, 
amelynek irányítására, vezetésére vállalkozik, Nincs benne semmi sem a 
lassan és tapogatódzva haladó bölcseleti megalapozás szárazságából. Jeles 



tudósok, nagy költők, kiváló hadvezérek megkapó szavai és nagy emberek 
életéből merített vonzó példák telítik, tarkítják, teszik változatossá, fel-
lelkesítővé, irányítóvá az ezernyi gátló befolyásnak kitett akarat harmo-
nikus kialakításában. Nem akarat-vasgyúrókat szándékozik nevelni, akik 
fizikai bátorságukra támaszkodva minden gátat felrúgnak, minden ellen-
állást legyűrnek saját szeszélyeik kielégítése végett. A kereszténység termé-
szetfeletti áramával át meg átjárt , az ístenfíúság boldogító tudatában erőssé 
és gyengéddé, alázatossá és nagyratörővé kristályosodott akarat a célja, 
amely okosan tud uralkodni, ha vezérszerep jut számára és odaadó, készsé-
ges engedelmességet ís tud gyakorolni, amikor mint alattvalónak kell ural-
kodnia önnönmagán. Élettel tele eszméket nyújt az eszmények gyújtó tüzé-
ben férfiakká érlelődő ifjúságnak. Kincseket tár fel, amelyeknek használatá-
val az akarat megvásárolhatja az örökkévalóságot. Kardot ad a kézbe, 
amellyel győzelmet lehet aratni a szív és a lélek harcaiban. Védőpajzsot 
kínál, amelyről visszapattan a léleksebzésre szánt nyílvesszők tömege. Tér-
képpel szolgál, amelynek zeg-zugos útjai mind Isten felé emelik az aka-
ratot. 

Aki írta, jól ismeri az ifjúság szívét, törekvéseit, érdekeit, hivatását, 
célját, eszményeit. Szeretettel ajánljuk az ifjúságnak, az ifjúság vezetőinek, 
szülőknek és lelkipásztoroknak egyaránt, mert meggyőződésünk szerint 
eredményes segítséget nyújt a hamupipőke akarat királlyá neveléséhez. 

Dr. Hegyi Dámján. 

D. med. Wilhelm Siekel, Üzenet az anyáknak. (Briefe an eine Mutter.) 
Fordította, jegyzetekkel és előszóval ellátta dr. Gartner Pál, idegorvos, I. 
rész: Kisgyermekkor (Csecsemőkortól két éves korig); IV+61 oldal. — II. 
rész: Óvódáskor és az első iskolaévek. VI+91 oldal. — III, rész: Serdülőkor 
és az érettség kora, VI+79 oldal. Kiadta: Nóvák Rudolf és Társa Tudomá-
nyos Könyvkiadóvállalat és orvosi Könyvkereskedés, Budapest, Ára ? 

Amikor Stekel ezt a könyvét megírta, az a gondolat vezette őt, hogy 
az orvos nem egyedül azért van, hogy gyógyítson, hanem hogy ennél fonto-
sabb hivatása, hogy „tanácsadó, őrangyal és nevelő" legyen, Psychoanalyti-
kai alapon folytatott és hosszú éveken át tartó orvosi praxisában szerzett 
tapasztalatait gyűjtötte össze és bocsátja közre. Nagyon sok értékes felvilá-
gosítást, tanácsot ad e könyv, hogy boldog, egészséges, életrevaló, az élet-
nek örvendő és a mindennapi élet nehézségeivel bátran megküzdő embereket 
nevelhessenek a szülők. Előadása, stílusa, a levélforma közvetlensége oly-
annyira leköti az olvasót, hogy így ez a könyv hasznossága mellett érde-
kessé ís válik, amit sem az itt-ott előforduló sajtóhibák, sem a néhol sze-
replő és talán fölösleges idegen szavak nem rontanak le. Éppen ezért na-
gyon sajnáljuk, hogy egy-két kijelentésével és elvével nem érthetünk egyet, 
így pl, nem megokolt, hogy különbséget tegyen a zelóta és felvilágosult 
papok közt, morálisa mindkettőnek ugyanaz, (I. r, 4, old.) Továbbá jóllehet 
a szerző minden téren annyira fontosnak tart ja a fiatal lélekre az első be-
nyomásokat, a gyermek egészséges lelki fejlődése érdekében mégis éppen 
az Istent, a vallási dolgokat, őrangyalt akarja távoltartani tőle. (V, ö. II, 
r, 6, és 54. old.) Vájjon miért nem lehetne a gyermeknek beszélni a jó 
Istenről, aki szerető Atyánk; vagy Jézusról, az igazi gyermekbarátról, aki 



éppen a kicsinyekkel azonosította magát?! De úgy látszik a szerző maga is 
ilyenformán gondolja el a vallásos nevelést (II, r, 84, old,). Viszont meg 
hogy magyarázzuk és hogy értsük, amit ugyanitt ír: „A gyermek az embert 
és ne az Istent tisztelje szüleiben! Sohase kívánjon hálát a gyermektől!" 
Hogyan képzeljük el azt, hogy a gyermek „belsőleg felszabadult, bűntudat 
nélküli, nemes emberré" neveltessék? (II, r, 84—85, old.) Vájjon nincsen-e 
itt ellenmondás?! — Nem tehetjük magunkévá azt sem, amit (a II. 
r. 70—71. oldalán) a házassági jogról és a házassági elválásokról ír. („Saj-
nos, a mi törvényeink kevéssé humánusak és csak házasságtörés, vagy más 
súlyosan latba eső tények képeznek válóokot.") Nem tud kielégíteni az sem, 
ahogyan (a III. r, 10—11. old.) a serdülőkor sexuálís nehézségeiről tár-
gyal. Inkább a testi egészség szempontjából vizsgálja e fontos kérdést, mint 
erkölcsi szempontból. Végül nagyon különösen hangzik és részben az Evan-
gélium elbeszélésével is ellenkezik, amit a III. r. 48. oldalán Júdás apostol 
árulásáról mond, — Mindezek alapján nagyon szeretnők és nagyon helyes 
volna, ha a második kiadás megjelenése előtt ezeket a kérdéseket megfe-
lelő theológus szaktudóssal is megtárgyalná a szerző, hogy így aztán ez a 
munka valóban a legszebb sikereket érhesse el. Mindezek ellenére is min-
den nevelő nagyon sok hasznot meríthet fontos és felelősségteljes munká-
jának eredményes elvégzésére. Dr. Faludi Marcellin. 

Balázs András: Adatok az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi küzdel-
meihez. 1919—1929. Cluj, Kolozsvár, 1929,, 265 1, 

Ez a könyv elénk tárja a régi Magyarország testéről leamputált 
erdélyi magyar kisebbségnek tízéves szakadatlan küzdelmét, szenvedéseit a 
létért s a magyar kultúráért a kisebbségek jogait semmibe vevő román be-
olvasztó iskolapolitikával szemben, E titáni küzdelemnek leghívebb doku-
mentumai azok az előterjesztések, emlékiratok és beadványok, amelyeket a 
kisebbségi magyar iskolafenntartók a román közoktatásügyi kormányhoz és 
más illetékes tényezőkhöz intéztek iskoláik védelmében és amelyek elvi és 
történeti jelentőségüknél fogva nemcsak a kisebbségi magyar iskolák hely-
zetének, hanem Románia kulturviszonyainak megvilágítására is alkalmasak. 
E könyv megírására nagy fölkészültséggel és illetékességgel biró szerzőnk 
először történeti hátteret ad, a hivatalos iratok megértéséhez szükséges 
eseményeket közli röviden; azután azon csupán csak az erdélyi róm. kath, 
státustól benyújtott fontosabb okiratokat közli, amelyeknek jórészét hivatali 
állásából kifolyólag maga készítette; végül a harmadik fejezetben ugyancsak 
az okiratok alaposabb megértését célzó hírlapi cikkeket közöl. 

Ezen értékes kultúrtörténeti adatok fényesen illusztrálják, hogy az 
általános béke, lefegyverzés, pedagógiai pacífizmus, kisebbségi jogok kifelé 
való harsogtatásának időszakában, mint lehet jogtipró törvényekkel az er-
délyi magyarságnak minden saját nyelvén megkisérlett, a ,.győző"-nél ma-
gasab kulturáját elfojtani. Kollár Gedeon. 

Ifjúsági irodalom. 
A mi színházunk, ifjúsági színdarabok gyűjteménye. Szalézi Művek ki-

adása, Don Bosco nyomda. Rákospalota. 
A magyar szalézíak valóságos missziós tevékenységet töltenek be nemes 

vállalkozásukkal. Gazdag szindarabgyüjteményükkel lehetővé teszik, hogy 



ifjúságunk bőven válogathasson a sok szép értékes, az ifjúságért önzetlenül 
munkálkodó írók erkölcsnemesítő darabjaiból. Itt sok mindent megtalálnak, 
komoly és víg darabot egyaránt. A hosszabb és rövidebb színdarabok között 
találnak történelmi, alkalmi s egyéb drámákat, vígjátékokat, bohózatokat, 
tréfás és víg jeleneteket stb. 

Fiúk, lányok válogathatnak. Iskoláknak, ifjúsági egyesületeknek a 
figyelmébe ajánljuk ezeket a kiadványokat. Az előadás joga néhány példány 
megvételével megszerezhető a Szalézi Művek Központjánál, Rákospalotán, 

— pn — 

V e g y e s e k 
Soproni Katholikus Köri Almanach 1930. A kör megbízásából szer-

kesztette Gábor Géza dr. Sopron. Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai műin-
tézete. 127 1. 

Az almanach elején a Katholikus Kör elnökének, Feichtinger Mátyás-
nak kedves előszavát olvashatjuk, amelyben az 1930. év két jubiláris 
szentjére: a liliomszívű Imre hercegre és a Confessiones nagy szerzőjére, 
Ágostonra irányítja figyelmünket, A naptári rész után értékes vallásos, tudo-
mányos, irodalmi cikkeket találunk. 

Az első négy cikk a katholikus akció kérdésével foglalkozik. Az első 
a múltból merít erőt, dr. Bürchner László a katholikus ügy na^y vezér-
karának, gróf Zichy Nándornak lelkesítő példáját állítja szemünk elé és 
munkájának követésére buzdít, Papp Kálmán gyakorlati vizsgálódásai meg-
mutatják, mit kell tennünk a jelenben az actio catholica érdekében, Szántó 
Antal dr-nak a pápai ügyiratok alapján készített összeállításában pedig meg 
találjuk a katholikus akcióra vonatkozó tudnivalókat. A jövő reménységé-
vel: ifjúságunkkal dr. Koszterszitz József cikke foglalkozik. 

Csura Miklós Paul Bourget regényírói pályáján vezeti végig olvasóit, 
Csaplovics József Harsányi Kálmán pályafutásáról reflexiózik. Az orosz 
lélek összetevőit és összeomlását ismerjük meg v, Tóth A, írásában. 

A gazdag tartalmú, nivós almanachot novellák és költemények teszik 
még változatosabbá. Az almanach végén az 1929. évi soproni könyvek szem-
léjét (Gábor G.) és a Kath, Kör mult évi működését (Halász Gy.) olvassuk. 

— pn — 

Egri Népkönyvtár. Érseki líceumi könyvnyomda. Eger, — Mindszenty 
Gedeon verseiből, (19, sz. 36 1.) — 

Viezer József: Magyarország és a pápaság. (20. sz. 54 1.) — Baráczius 
József: Holtomiglan—holtodiglan. Barátságos beszélgetés a házasságról, 
(21. sz, 16 1.) — Kigyóssy Sándor: Kereszt az úton. Pályadíjjal jutalmazott 
elbeszélés, (22. sz. 52 1.) — Pap Irén: Az idegen fiú. Pályadíjjal jutalma-
zott elbeszélés. (23, sz- 44 1.) Kaphatók Egerben, az érseki liceumí nyomdá-
ban, Egyes szám ára 20 fillér, a 20. számé 30 fillér, 

A 19. szám a papköltő Mindszenty Gedeon legszebb költeményeível 
kedveskedik a Népkönyvtár lelkes olvasóinak, A 20. számban Viezer József 
hazánk és a pápaság közötti viszony ügyes ismertetésével nagyban elősegíti, 
erősíti Rómához való hálás ragaszkodásunkat, A 21, füzet Baráczius József 
barátságos beszélgetéseit tartalmazza. Házasok és házasulandók sok hasznos 
tanácsot találnak ebben a füzetben a családról, atyaságról, anyaságról, a 



házasság fölbonthatatlanságáról, megrontó körülményeiről, a megpróbáltatá-
sok idején való viselkedésről. Kígyóssy Sándor elbeszélésében a jó és rossz 
testvér története megszívlelendő tanulságokat tartalmaz. (22. sz.) Hasonló-
képen Pap Irén elbeszélése a lelkes fiatal tanítót munkájában segítő idegen 
fiú megható története. (23. sz.) Az Egri Népkönyvtár hasznos, élvezetes és 
tanulságos olvasmányait terjesztésre a ján l juk . Pápai Nárcisz. 

Csak azt nevezhetem egész embernek, akiben nincsen harag, igazat 
mond, szeretettel és békésen oktat, úgyhogy senkinek sem okoz fájdalmat; 
aki türelmes a türelmetlennel; jó azokhoz, akiket kárhoztatnak, szenvedély-
telen azok között, akik szenvedélyek rabjai. Csak az ilyet nevezhetem egész 
embernek. Dhammapadam. 



Benedíctína. 

A BENCÉS KÖZÉPISKOLÁK MŰKÖDÉSE 
AZ 1929-30. ISKOLAI ÉV ELSŐ FELÉBEN. 
A csonkaország területén működő hat bencés középiskola 

zavartalanul végezte nevelői és oktatói működését a jelen isko-
lai év első felében. Mindegyik iskola szeptember elején rendes 
időben kezdette a tanítást és a félévet befejezte január végén 
a félévi bizonyítvány kiosztásával. 

A hat középiskola 51 osztályába összesen 2605 tanuló irat-
kozott be. Egy osztályra tehát átlag 51 tanuló esik. A tanulók 
létszáma a következő módon oszlik meg az egyes intézetek 
szerint: 
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Budapesti sz. Benedek 
reálgimnázium 7 416 59-4 I. 72 VII. 45 

Esztergomi sz. István 
gimnázium 8 515 64'4 

I., II., VII. 
75 VIII. 36 

Győri Czuczor Gergely 
gimnázium 12 651 54'3 VII. 67 IV/A 39 

Kőszegi Ferenc József 
reálgimnázium 8 341 426 I. 59 VIII. 14 

Pápai sz. Mór reál-
gimnázium . . 8 337 42'1 IV. 60 III. 24 

Soproni sz. Asztrik 
gimnázium . . . . 8 345 4 3 1 11. 71 VIII. 21 

Tanulmányi előmenetel. Mindegyik intézetben a tanítás az 
államilag előírt módon és míniszteriumílag jóváhagyott tan-
könyvek alapján zavartalanul folyt. 

A tanulmányi előmenetelt egyrészt a novemberi első ellen-
őrző értekezlet, másrészt a félévi osztályozó értekezlet ered-
ménye mutat ja . 



I n t é z e t 
Félév közben rovott Félév közben bukott 

I n t é z e t 
szám 1 °/o szám % 

Budapest i reálgimnázium 104 2 4 8 3 2 0 

Esztergomi gimnázium 149 2 9 1 4 0 2 7 

Győri gimnázium 2 3 5 3 6 1 9 5 2 9 ' 9 

Kőszegi reálgimnázium 1 2 2 3 6 1 109 3 2 ' 9 

Pápai reálgimnázium 1 2 6 3 7 7 
; ' -

1 0 0 
30-1 

Soproni gimnázium 106 3 1 ' 1 1 0 9 31-9 

A táblázatból látható, hogy a rovás ál talában nagyobb szá-
zalékot mutat , mint a félévi bukás, Sopronban kivételesen a fél-
évi bukás valamivel nagyobb százalékot ér el, mint a rovás. 

Ha az egyes tárgyakat nézzük, melyekben legkedvezőtlenebb 
az eredmény, azt lá t juk, hogy mind a hat intézetben a latin 
nyelvből a legtöbb a rovások és bukások száma, utána öt inté-
zetben a mennyiségtan következik, a kőszegi reálgimnáziumban 
azonban a magyar nyelv áll a második helyen. 

Az intézetek az elért tanulmányi eredmény szerint minő-
sítik az egyes osztályokat. Érdekes tünet, hogy az esztergomi, 
a kőszegi, pápai és soproni tanári ka r külön kiemeli a IV. osz-
tály hanyagságát . Az esztergomi intézet még szokatlan hanyag-
ságot ál lapí t meg a IV. osztálynál. Budapesten is a IV. osztály-
nál leggyengébb az eredmény. Ennek az egységesnek mondható 
tünetnek az lesz a magyarázata , hogy a IV. osztály tanulói nagy-
részt a kamaszkodó korban vannak és ebben a forrongó korban 
fékezetlen az ifjú, a tanulás nem ízlik. Ez a körülmény mint 
tömeg-eredmény kiütközik egy-egy osztály képén, szemben a 
többi osztály eredményével. 

A pápai reálgimnáziumban gyenge még az I. és az V. osz-
tály. A soproni gimnáziumban pedig a VI. osztály. Az általános 
élőmenetel a budapest i reálgimnáziumnál a legkielégítőbb s 
ennek magyarázata az, hogy ezen intézetnél jobban ki lehetett 
válogatni a tanulókat. 

Szomorú tünet az oktatás terén, hogy mindjobban nyilván-
valóvá lesz a túlterhelés ténye. Egyrészt a tanulási anyag foly-
ton bővül, a tankönyv nehezebb lesz, másrészt magának az isko-
lai munkának a sokfélesége, a modern élet, a család, a külvilág, 
oly sok oldalról veszi igénybe a tanulók nagy részét, hogy az 



otthoni elmélyedő, komoly munkára mind kevesebb idő marad. 
Az esztergomi intézet tanári kara már azt a megállapítást teszi, 
hogy a jelenlegi rossz gazdasági és megélhetési viszonyok mellett 
több szülő nagyon is sokszor veszi igénybe gyermekét az iparban 
és az üzletben. A V, K. M. hivatalos nyilatkozattal ál lapít ja 
meg az iskolai túlterhelést és ez alapon sürgeti a következőket: 

1. Figyelemmel kell lenni az egyes osztályok teherbíró ké-
pességére. Gyengébb osztálynál elégséges, ha a tananyag alap-
vető elemeit saját í t ják el a tanulók. 

2. Egy tanár se lépjen fel a többi tárgy rovására túlzott 
követelésekkel és ne adjon a tanár sok házimunkát. 

3. Az ú j anyagot lehetőleg az iskolában sajátítsák el a 
tanulók. Szükséges a gazdaságos tanulás technikája. (Egységekre 
osztás, szótár-kezelés.) 

4. Az első két osztályban lehetőleg több tárgy legyen egy 
kézben, nevezetesen a rokon tárgyakat ugyanazon tanár tanítsa. 

5. Gyenge tanuló nem tanulhat rendkívüli tárgyakat. 
6. Helyes órabeosztásra van szükség. A nehezebb tárgyak 

előbb, a könnyebb tárgyak később legyenek. 
7. A gyenge tanulókat el kell bocsátani a középiskolából. 
8. A tanárok gyakran látogassák egymás óráit, hogy ezzel 

ís eleget tegyenek annak, hogy ne minden tanár csak a sa já t 
tárgyát tekintse fontosnak. 

A modern idők igényeinek megfelelően, az iskola maga is 
jobban szétforgácsolja manapság a tanuló erejét. Régebben — 
úgy 30 évvel ezelőtt is — a tiszta értelmi kiművelés, a minél 
nagyobb tudás megszerzése volt az iskola határozott célja. Ki-
mondottan a főiskolára készített elő a középiskola és amellett az 
erkölcsiségre nevelés, a jellem kialakítása, a testi erők kifejlesz-
tése legalább is nem volt az iskola elsőrendű célja. 

Jelenleg a harmonikusabb embertípus a nevelés célja. Ma 
előtérben áll a testi nevelés, mely a minél erőteljesebb, egészsé-
gesebb nemzedék nevelését célozza. Másrészt a megbízható, lo-
vagias férfítipust sürgeti az ú j nevelés, különösen a cserkészet. 

Ezen új követelmények, igények mellett az iskola hivatalos 
vezetősége a legújabb időkig fenntartotta a régi követelménye-
ket, amiknek az iskola a változott viszonyok között nem tud már 
megfelelni. Azért az iskola életében bizonyos vajúdás észlelhető. 
A kérdés forrong, mig kialakul az ú j igényeknek megfelelő kö-
vetelmény. 

Az esztergomi gimnázium tanári kara a megadott keretek 
között a következő megoldást t a r t j a egyelőre keresztülvihető-
nek; ,,Az egyes tárgyakból el kell hagyni az aprólékos részle-
teket, hogy több idő jusson az ismétlésre, összefoglalásra. Minden 
tárgy anyagát meg lehet s meg is kell rostálni, hogy idő jusson 
a lényeges részek elsajátítására s ne kelljen a tanulók erejét 
meghaladó sok leckét feladni. Jusson idő önálló működésre, 
cserkészetre, önképzőkörí tevékenységre, rendkívüli tárgyakra. 



zenére, melyek sokszor többet érnek a gyakorlati életre, mint a 
rendes tárgyak," 

Még egy ujabb problémája van középiskoláinknak. Mind 
sűrűbben emlegetik az elemi iskola és a középiskola között tá-
tongó nagy űrt. Az elemi iskola a játszvatanítást gyakorolja és 
az otthoni munkát a legkevesebbre redukálja. Ezzel szemben a 
középiskola sürgeti a komoly, megfeszített iskolai munkát és a 
tanulás jó része az otthoni tartózkodás idejére esik. 

Intézeteink tanári testülete kifejezésre juttat ja a két iskola 
eljárása között meglévő és áthidalásra váró ürt, A budapesti és 
esztergomi bencés tanári kar szerint az első osztályosokat taní-
tani kell arra, hogyan tanuljanak. A kőszegi bencés tanári kar 
megálapítja, hogy az elemi iskolák legújabban nagyon hiányos 
ismereteket nyújtanak a nyelvtani fogalmak terén és így az első 
osztályosoknál nem lehet eredményes az idegen nyelvek taní-
tása. Legpregnánsabban fejezi ki a helyzetet a pápai bencés ta-
nári testület megjegyzése: A középiskola első osztályában hihe-
tetlenül nehéz az átmenetel az elemi és a középiskola között, 
melynek oka az elemi iskolában divatos játszvatanítás. Innen 
tudjuk még, hogy ezzel az égetően sürgős kérdéssel két tanítói 
gyűlés is foglalkozott. 

Minden jel arra vall, hogy a középiskola is alig tud kitérni 
az elemi iskola tanítási módja elől. Hivatalosnak mondható meg-
állapítás szerint a mai időben az otthoni munkára mind keve-
sebb idő jut. 

A középiskola a régi hagyományok alapján természetesen 
még küzködik az ú j áramlat ellen, hogy az iskolai munka telje-, 
sen az iskolában töltött időre szorítkozzék és iparkodik megköve-
telni az otthoni komoly foglalkozást is. De félő, hogy ez a küz-
delem végre is meddő marad. 

Hogy mily messzeható következményekkel jár az ú j taní-
tási mód győzelme, arról most még korai lenne ítéletet mondani. 
Lehet, hogy az új irány diadalra jutása a tehetség érvényesü-
lését, az egészséges kiválasztást eredményezi, de lehetséges az 
is, hogy az általános és a szakszerű (papi, jogi, orvosi, tanári, 
mérnöki, , . . .) tudás nívójának lesűlyedése lesz az eredménv. 

Említésre méltó még, hogy az essztergomi gimnáziumban 
van még vasúton bejáró diák és ugyanitt a nagy létszám miatt 
sok a számító tanuló. Figyelemre méltó, hogy ugyancsak az esz-
tergomi gimnázium a gyakorlati életre való nevelés elve alapján 
az iskolai munkába illeszti a levélírást és a postai űrlapok ki-
töltésének módját. 

Az összes bencés középiskolában egységesek a dolgozatok 
füzetei, melyeket a pápai ..Pax" papírkereskedés ad ki. 

Rendkívüli tárgyak. Mindegyik intézetünk lehetővé teszi a 
rendkívüli tárgyak tanulását is. A görög mint rendkívüli tárgy 
szerepel a kőszegi és a pápai reálgimnáziumban. Német társal-
gás van a budapesti és a pápai reálgimnáziumokban, francia tár-



salgás pedig a budapesti, győri és soproni intézetünkben. Érde-
mes újítás a budapesti reálgimnázium terve, hogy egy-egy va-
sárnap délután bemutatja a szülőknek és az érdeklődőknek a 
német, illetőleg a francia nyelvben való előrehaladást szavala-
tokkal, esetleg kisebb színdaraboknak előadásával. Ugyanitt leg-
újabban a francia nyelv tanárának, Kovács Arisztidnek után-
járására az a szép és követésre méltó szokás lépett életbe, hogy 
az intézet egyes növendékei francia levelezésben állanak egy-
egy franciaországi középiskolai tanulóval. 

Rendkívüli tárgyként szerepel még intézeteinkben a rajz, 
karének, zene, mintázás, vivás. A gyorsírás egyedül a soproni 
gimnáziumban nincs még bevezetve. 

Önképzőkör. Mindegyik intézetünk kebelén belül működik 
az öntevékenységre nevelő önképzőkör. Az önképzőkörök rende-
zik sok esetben az egyes jubileumi emlékünnepeket. Az elmúlt 
félévben Bethlen Gábor emlékének hódolt mindegyik intézetben 
az önképzőkör ünnepélyén az ifjúság. 1929. november 15-én volt 
ugyanis Bethlen Gábor erdélyi fejedelem halálának 300 éves 
fordulója. Intézeteink önképzőköre november hónapban Bethlen-
emlékünnepélyt rendezett hazánk ezen kimagasló alakjának em-
lékére. 

Az önképzőkör rendezi legtöbbször az aradi vértanuk em-
lékünnepét okt. 6-án és szent Imre emlékének hódol nov. 5-én. 

Figyelemre méltó körülmény, hogy a győri gimnázium ön-
képzőköre tervbe vette Míndszenthy Gedeon születésének és 
Kisfaludy Károly halálának százéves évfordulója megünneplését. 

Itt említjük meg, hogy az esztergomi gimnáziumban az alsó 
osztályosok szavaló óráin egy-egy író jellemzésére törekesznek 
az összeválogatott szavalatokkal és a hozzáfűzött kis magyará-
zatokkal. 

Erkölcsi nevelés. Intézetünk tanári kara tudatában van an-
nak, hogy az oktató munka mellett fontosabb a nevelés, a tanu-
lók akarati és érzelmi világának helyes kifejlesztése. Ez az egy-
séges nevelő munka adja meg a szerzetesi tanintézetek sajátos 
jellegét és egyúttal igazi értékét. Az oktató eljárásban is ott le-
beg a nevelés igazi célja: a halhatatlan lélek minél harmoniku-
sabb kiművelése. A tanítás is csak a lélek nemes erőit iparkodik 
kifejleszteni. Tanáraink mindenütt azon fáradoznak, hogy az égi 
utat oly biztosan mutathassák meg az ifjúságnak, hogy arról 
soha le ne térjenek és a jellem oly szilárd alapját vethessék meg, 
melyre az egyén egész élete felépíthető. 

A szokásos misehallgatások, exhortációk, a szentségekhez 
való járulás mind az erkölcsi nevelés szolgálatában állanak. 

Az esztergomi intézet tanári kara az ifjúság előtt kifejtette 
a pápai állam visszaállításának nagy történeti jelentőségét és 
hatását. A győri gimnázium a liturgikus istentisztelet előmozdí-
tását tűzte ki célul. Az intézet énektanára a nyáron egyik osz-
trák bencés kolostorban tanulmányozta a liturgikus éneket, hogy 



a lehetőség szerint itthon is meghonosítsa az istentiszteletnek ezt 
a kiválóan is bencés módját. A pápai reálgimnázium ifjúsága 
nov. 20-án a helybeli plébánia templomában a szentségímádáson 
vett részt. XI. Pius pápa aranymiséjét mindegyik intézetünk meg-
ünnepelte és ezen ünneplés kiválóan alkalmas volt az egyházias 
érzés ápolására. 

Az erkölcsi nevelés egyik erős tényezője volt az 1929-ík év-
ben az 1400 éves bencés jubileum alkalmából az egyes intézetek 
zarándoklása a pannonhalmi ősmonostorba. Három intézetünk 
ebben a félévben rendezte ezt a zarándoklatot. A budapesti és a 
győri intézet szept. 22-én vett részt a budapesti nagy nemzeti 
zarándoklatban. A soproni gimnázium pedig okt. 1-én vezette 
a tanulókat a jubileumi zarándoklatra, melyen 56 szülő is részt 
vett. 

A diákok nagy létszámához arányítva kevés tanulónál volt 
olyan komolyabb erkölcsi botlás, amit súlyosabban kellett bün-
tetni. A budapesti reálgimnáziumban egy tanuló kapott bünte-
tést. A győri gimnáziumban két első osztályos és egy negyedik osz-
tályos tanuló kapott jegyzőkönyvi megrovást. Súlyosabb fegyelmi 
eset csak a soproni gimnáziumban fordult elő. Egy ötödik osz-
tályos tanuló az intézetből csendesen eltávolíttatott. Ugyanitt 
két hatodik osztályos tanuló igazgatói intésben részesült. 

Mária-kongregációk. A valláserkölcsi nevelésnek erős táma-
sza az intézeteinkben működő Mária-kongregációk, melyek 1904 
óta fejtik ki áldásos működésüket a bencés középiskolákban. 25 
évnek szép eredménye mutatja az intézmény üdvös voltát. A ne-
gyedszázados évforduló alkalmával mindegyik intézetünk ünnep 
keretében hódolt a Sz. Szűznek. Ezt az ünnepélyt több helyen 
összekötötték XI. Pius pápa papságának ötven éves jubileumá-
nak megünneplésével. -or 

Hazafias nevelés. Intézeteink tanári kara minden alkalmat 
felhasznál, hogy a vezetésére bízott ifjak fogékony lelkébe be-
plántálja a hazafias érzést és ezt állandó gonddal ápolja és nö-
velje. Különösen bőséges alkalmat szolgáltatnak erre a történe-
lem és az irodalom órái. De a reális tárgyak óráin ís bőségben 
nyílik mód a nemzetvédelmi szempontok kídomborítására. így a 
földrajzban, a fizikában, a kémiában folyton történik célzás a 
nemzetvédelemre. A mennyiségtan tanításába is gyakran bevon-
ják tanáraink a trianoni béke adatait. Ezzel is állandóan ébren 
tar t ják a tanulókban az irredentizmus gondolatát. 

Ünnepélyek. Az ifjúság kedélyvilágának kiművelésére, az 
iskola és a család közötti kapcsolat ápolására nagyon alkalma-
sak az egyes ünnepélyek. Intézeteink iparkodnak kiaknázni az 
ünnepélyek tartására kínálkozó alkalmakat. így mindegyik inté-
zet nyilvánosan ünnepelte meg dec. 8-án a Mária-kongregáció 25 
éves fennállását és XI. Pius pápa aranymiséjének ünnepét. 
A budapesti reálgimnázium ünnepén Dr. Hász István tábori 
püspök mondotta az ünnepélyes sz. misét. Dec. 8-án és dec. 15-én 



az intézet ifjúsága előadta Radványi K, színdarabját: ,,A jó 
Isten búzája," Az ünnepély fényét egyik alkalommal Dr, Tóth 
Tihamér, másik alkalommal Kelemen Krizosztom ünnepi beszéde 
emelte. Ugyancsak a budapesti intézet szept. 28-án testületileg 
vonult ki a Sz. Gellért szoborhoz, hogy az ifjúság kegyeletével 
adózzon az első magyar bencés vértanú emlékének. Nov, 2-án 
pedig az ifjúság kivonult Czuczor Gergely sírjához, ahol kis ün-
nepség keretében emlékezett a nagy költőről. Előző nap, nov. 
1-én d, u. 2—6 óra között az intézet cserkészei állottak dísz-
őrséget a költő sírjánál. 

Esztergomi intézetünk az előző évek szokásához híven, dec. 
8-ika előtt lelki gyakorlatot tartott külön a férfiak és külön a 
nők részére, melyet Dr. Boros Alán bencés plébános vezetett. 
Dec. 8-án tartotta a kongregáció a tagfelvételt és a délutáni 
nagyszabású hármas ünnepen Ney-Pokorny: Morus Tamás szín-
darabja került előadásra. Ugyanitt a díszterem rögzített szék-
sorokat kapott. 

Pápai intézetünk a dec. 8-ki ünnepre triduummal készült és 
az ifjúság Eschelbach—Sólymos: Gamaliel bibliai drámáját adta 
elő. A soproni intézet a dec. 8-ki ünnepen kívül szept. 8-án hó-
dolt a nyugatmagyarországi harcok elesett hőseinek. 

Intézeteinkben ünnep sz. Imre napja, nov. 5-ke, amikor is 
az ifjúság a sz. gyónáshoz és sz. áldozáshoz járul. 

Mindegyik intézetünk megemlékezett okt. 21-én az izzó-
lámpa zseniális feltalálójáról, Edisonról. Okt, 31-én takarékos-
sági napot tartottak középiskoláink. Érdemes megörökíteni, hogy 
a budapesti reálgimnáziumban ezen alkalommal a Leszámí-
taló Bank 257 tanulónak adott betétkönyvet 111 P betéttel, 

A soproni intézet dec, 16-án a magyar ipar pártolására 
hívta fel a tanulók figyelmét, a pápai reálgimnázium ifjúsága 
nov, 1-én a hősök és az elhunyt tanárok sírjához zarándokolt ki. 
A budapesti intézetből pedig nov. 17-én 40 tanuló vett részt a 
Dr. Tóth Tihamér tiszteletére rendezett ünnepen. 

A jubileumi megemlékezések között különösen közel áll 
hozzánk Jedlik Ányos bencés tudós munkásságának méltatása a 
VII. és VIII. osztály egyik fizikai óráján. A 19. század nagy 
fizika' kutatója száz évvel ezelőtt, 1829-ben szerkesztett elktro-
mágneses motort, melyet 1841-ben mutatott be a magyar orvosok 
vándorgyűlésén, A mult század ötvenes éveiben pedig megállapí-
totta a dinamógép alapelveit s ily gépet már 1861-ben használt. 

Szülői értekezletek. A budapesti reálgimnázium vezetősége, 
mint más években, most is október folyamán külön szülői érte-
kezleten tájékoztatta az első osztályosok szülőit az intézet szel-
leméről és nevelői eljárásáról, hogy minél nagyobb legyen a har-
mónia az iskola és a család között. Pápán az első szülői értekez-
leten a nemrég elkészült új fegyelmi szabályokat, különösen an-
nak a családot érdeklő pontjait ismertette az intézet vezetősége. 
A nehéz gazdasági helyzet teszi érthetővé ugyanitt a szülők pa-



nászát, hogy az iskolai könyvek sürii változtatása nagy anyagi 
terhet ró a szülőkre. 

A cserkészet. A cserkészetben mutatkozó egyéni nevelés 
mind nagyobb eredményeket tud felmutatni. Ez magyarázza, 
hogy a cserkészet intézeteinkben nagyobb és nagyobb tért hódít. 
Mindegyik középiskolánk mozgalmas életről számol be ezen a 
téren. A budapesti reálgimnázium 17 napig jól sikerült nyári 
táborozást végzett Párád fürdő mellett. Az angliai nagy táboro-
záson pedig öt tanuló vett részt ugyanebből az intézetből. Ked-
vesen kapcsolódott be a budapesti intézet cserkészete a mindenki 
karácsonyfájának mozgalmába. 15 cserkész a Kálvária-téren 
díszítette egyik karácsonyfát és őrizte is. Másik őrs a Vörösmarty-
téren teljesítette ugyanezt a szolgálatot. Az énekkar egy része 
pedig ugyanitt karácsonyi énekeket adott elő. 

Az esztergomi gimnázium a V. K. M.-től kapott pénzen új 
csónakházat építtetett, melyet okt. 20-án szentelt fel Mátéffy 
Viktor prépost-plébános. Ugyanitt a Dunán lévő folyamőr-ba-
rakot is megkapta az intézet. A nagy angolországi cserkész-
jamboreen az igazgató is részt vett több cserkészdiákkal. 

A győri gimnázium cserkészcsapata a wörthí tó mellett nagy 
sikerrel táborozott a nyár folyamán. 

A pápai intézet cserkészei nov. 1-én a hősök sírjánál rótták 
le a kegyelet adóját. 

A soproni gimnázium cserkészei közül 25-en Nicken vol-
tak tiz napig és később nyolc cserkész három hetet töltött a ka-
rinthiai Faker-See mellett. 

Testnevelés. A testnevelés a modern pedagógiának egyik 
fontos követelménye, hogy minél életerősebb, egészségesebb 
egyének kerüljenek ki az iskolából. Hogy az új igényeknek minél 
jobban megfelelhessenek a testnevelési tanárok, a nyári szünidő-
ben továbbképző tanfolyamon vettek részt. 

Az életerős generáció nevelésének célját szolgálja a minisz-
tériumi rendelet a harmadik testnevelési órának és a játékdél-
utánoknak beállításáról. A harmadik testnevelési óra csak úgy 
volt beilleszthető a régi keretekbe, hogy a hét egyik délelőttjén 
rövidebb órákat véve, hat órát tart a tanári kar. A minisztériumi 
rendelet értelmében jártak el Esztergomban, Pápán és Sopron-
ban. Budapesten a hely hiányában a játékdélutánokon csak a 
VI. és a VII. osztály vesz részt, ahol egyúttal céllövészet is van. 
A győri gimnáziumban a V. K. M. engedélyével a harmadik test-
nevelési óra az alsóbb osztályokban nincs meg. A rendelet meg-
tartásához ugyanis szükséges volna új tornaterem és második 
testnevelési tanár, mert a jelenleginek heti 28 órája van. Kősze-
gen a reálgimnáziumban jelenleg üresedésben van a testnevelési 
tanári állás, azért torna helyett rendesen játék, vagy séta van. 
A harmadik testnevelési órát a helybeli katonaság látja el. Test-
nevelési tanár hiányában ugyanitt osztályozás sem volt a torná-
ból. Érdemes megjegyezni, hogy az esztergomi gimnázium test-



gyakorlás céljaira területet kapott az esztergomi érsekségtől. 
Kirándulások. Az egyes intézetek a lehetőséghez képest vi-

szik az ifjúságot közeli vagy távoli kirándulásra, hogy a tanulók 
látóköre táguljon, tapasztalatuk szaporodjék. Az esztergomi 
gimnázium egész kirándulási tervezetet dolgozott ki. 32 kirán-
dulást vett fel a tanári kar és évenkint négy-négy kirándulást 
véve egy-egy osztály tanulói nyolc év alatt az összes kirándu-
lást megtehetik. A győri intézet kisebb földrajzi kirándulásokat 
rendezett ebben a félévben, A nehéz idők jele a kőszegi tanári 
kar határozata, hogy a gazdasági nehézségek miatt nem sürgeti 
a nagyobb és így költségesebb kirándulásokat, de a vidékre való 
kisebb kirándulásokat annál jobban felkarolják. 

Egészségi állapot. Az ifjúság körében szomorú gyászeset a 
pápai reálgimnázium egy V. osztályos tanulójának halála. A többi 
intézetben az egészségi állapot kielégítő- A budapesti reálgim-
náziumban egy vörheny-eset és sok torokgyulladás fordult elő. 
A soproni intézetben pedig egy kanyaró megbetegedés adta elő 
magát. 

Érdekes és követésre méltó az esztergomi gimnázium kez-
deményezése. Az év folyamán egy-egy dolgozatot íratnak az 
egészségtan köréből. Ugyanitt szép tervet állított össze a tanári 
kar, mely minden osztályban megjelöli az egyes tárgyaknál az 
alkalmat, ahol figyelmeztetni kell a tanulókat az alkohol káros 
hatására. 

Jótékonyság. Az általános leszegényedés idejében különö-
sen is szükséges a szerényebb anyagi körülmények között élő 
tanulók segélyezése. A jótékonyság terén elüljár intézeteink 
fenntartója, aki az amúgy is alacsonyra szabott tandíjból elen-
gedett a hat intézetben összesen 10,000 P-őt, Mindegyik intézet-
ben működik könyvsegélyző és a legtöbb helyen Diákasztal, 
vagy Diákmenza teszi lehetővé a szegényebb tanulók olcsó és 
részben ingyenes étkezését. Szórványosan akadnak itt-ott jótevő 
szívek is, akik pénzzel vagy ruhával segítik feleslegükből a sze-
gényebb sorsú tanulókat. 

Az iskola épülete. Egyes intézeteink épülete nem felel már 
meg a tanulók nagy számának vagy a kor igényeinek. A győri 
gimnázium épülete a benne lévő 12 osztálynak szük és legke-
vésbbé megfelelő a tornaterem. A díszterem is elégtelen a majd-
nem 700 tanulónak. Sajnos, az állam és a város egyelőre nem 
áldoz iskolánk épületének kibővítésére. A soproni intézetünkben 
pár terem világítása nem megfelelő. 

Örvendetes jelenség az esztergomi gimnázium freskóínak 
szaporodása. Királyfalvy Kraft Károly festőművész az intézet 
lépcsőházában legutóbb készítette el sz. Imre herceg freskóját. 

Dr. Sárközy Pál. 



RENDI HÍREK. 
XI. Pius pápa Őszentsége, hogy Szent Benedek Atyánk re-

gulájának 1400 éves jubileumát megörökítse, 1929. okt. 17, kelt 
apostoli brevejével a szokásos feltételek mellett a megholtakra 
is alkalmazható toties quoties teljes búcsút engedélyezett azok-
nak, akik márc. 21-én, Szent Benedek napján, bencés templomot 
vagy oratóriumot látogatnak meg s ott imádkoznak. 

A koadjútor úr a Szent Imre-jubileummal kapcsolatban 
külön körlevelet intézett a rendtársakhoz s külön a pannonhalmi 
egyházmegyéhez, melyben szebb magyar jövő örök ígéretének 
tekinti Szent Imre herceg ünneplését, aki az első, zsenge áldozat 
volt a magyar nemzet oltárán. Örömmel jelenti, hogy a jubi-
leumot megörökítő monumentális kép Thury Gyula alkotása, 
Szent Imre csókja, nemsokára ékesíteni fogja a káptalan már-
ványtermét s az Engedelmesség csodája mellett a szerzetesi tisz-
taság erényét magasztalja. 

Győrszentmárton község képviselőtestülete 1930. febr, 11-én 
tartott rendkívüli közgyűlésén a Szent Imre jubileum megörökí-
tésére a vasúti állomás és a főmonostor közti utat, amelyen 
évenkint több ezer zarándok szokott járni, Szent Imre-útnak 
nevezte el. 

Ápr. 4-től Szent Imre kis harangja jelzi a pannonhalmi fő-
monostor napirendjét a reggel 5 órai ébresztőtől az esti 91

/4-i 
imádságig. 

A Szent Imre-jubileumot megnyitó s ápr. 5-től 17-ig tartó 
fővárosi misszión Dr. Boros Alán, Szolomájer Tasziló, Kálovícs 
Rezső, Dr. Szunyogh Xavér, Dr. Szívós Donát és Szigeti Ábel 
szerepeltek. 

Kelemen Krizosztom koadjútor úr a budapesti Markó-utcai 
Bolyai-reálgimnáziumban, Dr. Strommer Viktorin Vácott és 
Kaposvárott tartott lelkigyakorlatokat s Győrött konferencia-be-
szédeket. Dr. Szalay Jeromos, aki Párizsban folytat francia ta-
nulmányokat, a párizsi magyaroknak, Dr, Radó Polikárp a ko-
máromi diákoknak tartott lelkigyakorlatot. 

Dr. Koller Pius, a tihanyi biológiai intézet adjunktusa, aki 
jelenleg biológiai tanulmányokat végez Edinburghban, febr. 3-án 
nagysíkerű előadást tartott a Royal Societyben a Drosophila 
obscura A és B fajának genetikájáról. Joseph Macdonald, Edin-
burgh bencés érseke szerető figyelemmel kíséri működését. 

Dr. Zoltán Veremund részletes ismertetést közölt a pannon-
halmi főapátság 1928—29-i életéről, a jubileumi eseményekről, 
személyi hírekről, irodalmi tevékenységről, halottakról a Studien 
und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens c, folyó-
iratban, melyet a Bayerische Benediktinerakademie ad ki, A ró-
mai S. Anselmoban a rend egyetemétől kiadott Annales ordinis 
s. Benedictiben pedig Dr. Schermann Egyed vázolja a rend mult 
évi fontosabb eseményeit. 



A subiacói bencések havi folyóirata, az II Sacro Speco di S. 
Benedetto di Subiaco 36-ik évfolyamának első számában D. 
Pietro Pistone felelős szerkesztő most kezdte meg a magyar ben-
cés kongregáció történetének ismertetését. Bizonyára az a nagy 
érdeklődés indította erre, amellyel ma Olaszországban minden 
magyar ügyet kísérnek. 

A budapesti bencés obláták Szent Skolasztika szövetsége a 
nagyböjt folyamán hetenkint tartott szentmise-magyarázatot, 
hogy a liturgiában való elmélyedést ezzel is segítse. 

Több külföldi bencés apátság, Beuron, Ettal (Bajorország), 
Grüssau (Szilézia), Maria Laach, Neresheim (Württemberg), 
Seckau (Stájerország) a nagyhétre liturgikus napokat hirdettek, 
amelyeken a résztvevők gyakorlati előadásokat hallgattak s 
együtt élhették át az egyházzal a szertartásokat. 

Bencés akadémia a márialaachi apátságban. Az új bencés 
akadémia cél ja a monasztikus, szerzetesi tudományoknak a fel-
virágoztatása az ifjú bencés nemzedékben, Az 1930—31. iskola-
évvel meginduló előadások programmja: 1. A regulával kapcso-
latos történelmi, aszketikus és kritikai előadások. 2. A bencés 
rendnek és intézményeinek története. 3. A római liturgia törté-
nete és elemei. 4. A keresztény művészet a liturgiával való 
kapcsolatban. 5, A gregorián ének története. 6. A latin kódexek 
paleografíája, — Lesznek még előadások a bencés archeológiá-
ból, hagíografiából, aszketikából, a monasztikus jog történetéből 
stb. Az iskolaév nov. 1. kezdődik s jún, 29. végződik. 

Örömmel üdvözöljük a marialaachí apátságnak a monaszti-
kus tudományok felvirágoztatását célzó nagyjövőjű kezdeménye-
zését. Dr. Hervegen Ildefonz apátúr s kiváló munkatársai, dr. 
Hilpisch, dr. Helming, dr. Bomm, dr. Ebel tudós egyénisége erős 
biztosítéka az ú j főiskola felvirágzásának. 

A prágai Emaus-apátság arany jubileuma. Március 19-én 
ünnepelte a híres bencés apátság újjászületésének 50 éves for-
dulóját. A IV, Károly alapítot ta apátság templomát 1372. húsvét 
hétfőjén szentelték s a templom búcsújának evangéliumáról 
Emausnak nevezték. A nagymultú apátságba 1880-ban, mikor a 
bencés rend Szent Benedek születésének 1400 éves jubileumát 
ünnepelte, ú j életet visznek a beuroniak. Kiváló apátjaik, köztük 
Wolter, Sauter, egészen megújították a monostort s a templomot 
s az apátságot a komoly monostori élet áldásos apostolkodásával, 
a szent liturgia ápolásával, törhetetlen igazhítűségükkel, a ke-
resztény művészetek és tudományok ápolásával ú j ra jelentős 
tényezővé emelték. A megújhodás külső jubileumi ünnepségeit 
a nagyböjti idő miatt az őszre halasztották. Ad multos annos. 

A beuroni művésziskola P. Gabriel Wäger születésének 100 
éves jubileumát ünnepelte, aki P. Desíderius Lenzzel alapítói 
közé tartozott. Művészeti tanulmányait Zürichben, Münchenben, 
Drezdában és Nürnbergben végezte. M a j d Rómában 1865-ben 
katolizált s 1869-ben belépett a beuroni bencések közé. Előkelő 



részt vett az iskola beuroní, montecassinói s a prágai (Emaus-
apátság) képeinek megfestésében. 

A fiumei bencés apácák, akik 1914-ben ősi, belvárosi monos-
torukat felcserélték egy külvárosi, szép dombon fekvő, tágkeretű, 
levegős ú j házzal, a háborús nehézségek miatt csak most építe-
nek templomot Szent József tiszteletére. Az alapkövet Sain, 
Fiume bencés püspöke áldotta meg. 

1930. febr. 12-én 53 éves korában meghalt Stehle Aurél, az 
amerikai Szent Vince főapátság nagyszellemű és nemeslelkű fő-
apát ja . Hatalmas főpap hunyt el benne, akinek a pekingi bencés 
egyetem megalapítása, főapátságának fejlesztése szinte világ-
részekre ter jesztet te ki gondját . Fáradozásaiért XI, Pius pápa 
legutóbbi kihallgatása alkalmával nagyon meleg elismerésben 
részesítette. Jelszava volt P ro Deo et confratribus. Rendkívül 
kedves és munkás egyéniség volt. Ez törte össze. R, i. p. 

Új település Ohióban. Az amerikai kongregáció most alapí-
totta a 115. kolostort, a Szent András priorátust az ohiói Cleve-
landban. 

A skót Fort Augustus apátságban az edinburghi érseki 
székbe emelkedett Joseph McDonald utódjává D, Wulstan 
Knowlest választották meg, aki most 49 éves. 

Az 1899-ben Franciaországból alapított argentínai Ninos-
Dios kolostor apátsági rangra emelkedett s első apát já t , P. Sal-
vador Labordet, nagy ünnepségek között avatta fel a parrauvai 
püspök a bellocí és monserrati apátok segédletével. Az ú j apát 
44 éves. 

A svájci bencések nagy buzgalommal dolgoznak Kelet-
Afrikában a bennszülöttek megtérítésén. Egymásután keletkez-
nek ú j állomások mindenfelé. Liparamba, Tingi, Nangombo, 
Mango, Lundu, Ruandan, Matinura, Nepitímbi ú j állomások ezen 
év folyamán kapnak bennszülött stílusban épülő ideiglenes épít-
ményeik helyett szilárdabb épületeket. 

Az Egyesült Államokban a mult évben tartot ták az első 
liturgikus napot nyári liturgikus tanfolyammal kapcsolatban a 
Sz. John apátságban (Collegeville, Minnesota). A papok és vilá-
giak részéről megnyilatkozó nagy érdeklődés mutat ja , hogy az 
egyházzal való liturgikus együttélés vágya már az ú j világrész-
ben is felébredt s ar ra indít ja az apátságot, hogy a liturgikus 
tanfolyamot évről-évre megismételje. 

A francia St. Maria Pierre-qui-vire apátság bencései a világ-
háború előtt Jeruzsálemben szír kath. papnevelőintézetet tartot-
tak fenn. A világháború után újból visszatértek. Az ú j szíriai 
patríarcha, Msgr, Tabbuni a főpatriarchíaí szemináriumot ís rá-
juk bízta. Az anyagi ügyeket világi pap vezeti, a rektor s a filo-
zófia és teológia tanárai azonban bencések, A szíríai patríarcha 
még azzal a gondolattal is foglalkozik, hogy külön szír rítusú 
bencés tartományt létesít. A St, Maria Pierre-quí-víre apát ja , 
Glories Fulbert most jár Jeruzsálemben, hogy az ú j alapítást 



véglegesen megtárgyalja. Néhány bencésnek természetesen a szír 
rítusra kell áttérnie. 

Dr. Longauer Kálmán fcapátságí orvost, a kiváló tudóst, aki 
már 1918-ban felfedezte a spanyolbetegség kórokozóját s akinek 
külföldi szaklapokban jelennek meg cikkei, meleg ünneplésben 
részesítette a főapátí koadjutor úr nagypénteken az egész konvent 
jelenlétében 25 éves áldásos működése alkalmából, 

HALOTTAINK, 

f SZÉKELY DAMÁZ ISTVÁN. 
Lelkipásztori működéséből szakította ki sorvasztó gége-

baja, mely aztán félévi, férfias türelemmel viselt kórházi szenve-
dés után hírtelen, de nem váratlanul sírba is döntötte. Született 
Galánthán, Pozsony vm., 1874. jan. 5-én, a rendbe lépett 1893. 
aug. 1-én, áldozópappá szentelték 1900, júl. 7-én. Csak kevés 
időt töltött a tanári pályán (1900—02. Komáromban, 1906—09, 
Esztergomban), életének nagy részét lelkipásztorkodásban töl-
tötte el, mint hitszónok és hitelemző Tihanyban és Zalaapátíban 
(1902—06), majd mint lelkész Tihanyban (1909—10), Veszprém-
Varsányban (1910—14), Tárkányban (1914—23) és Bársonyoson 
(1923—29). A mult év őszén került Bakonybélbe nyugalomba s 
1930. febr, 20-án halt meg a zirci kórházban. Visszavonult lelkü-
letű, de otthonában mindig szíves, kötelességtudó ember volt. 
Különösen plébániája szegényeire volt nagy gondja s buzgón, 
lelkesen hirdette az Isten igéjét. R. i. p, 

f KÁDÁR TITUSZ JÓZSEF, 
Született Kőszegen, Vas m., 1886. nov, 11-én, beöltözött 

1905. aug. 6-án, áldozópappá szentelték 1910. júl. 1-én. Tanárko-
dott Komáromban 1910—12., Kőszegen 1912—23., budapesti 
házfőnök és igazgató volt 1923—24., azóta mint irodaigazgató 
betegeskedett Pannonhalmán. Meghalt Davosban 1930. márc, 3. 

Szokatlanul emelkedett jelenség volt Kádár Titusz élete. 
Nem rózsák nyíltak útjain, a kötelességteljesítés, a munka, a 
szenvedés köveivel voltak azok kirakva, de mindazoknak a szere-
tete, nagyrabecsülése, bizalma öntött reájuk napfényt, akikkel 
a Gondviselés érintkezésbe hozta. 

Külső sikerekben nem volt gazdag élete, hiszen mikor munká-
jának megértek volna gyümölcsei, mikor már vezető állásokban 
fejthette volna ki szervező tehetségét, már ott leselkedett rá a 
halál. De gazdag volt élete belső tartalmánál fogva. 

Istenre, mint középpontra, mint végső célra volt beállítva 
egész lénye, azért volt olyan tiszta, átlátszó, nyugodt, harmoni-
kus egész élete gyermekkorától fogva utolsó percéig. 



Végtelenül szerette a gyermeki lelket, ezért volt olyan mes-
t e r az alakításában. Hányan köszönik neki papi, szerzetesi hiva-
tásukat, hányat vezetett át atyai kézzel a f iatalság konvulzíóín?! 
Ez az érzésvílága, természetszeretet tel párosulva, tette kiváló 
cserkésszé, a híres kőszegi cserkészcsapat alapító parancsnokává. 

Csak kötelességeinek élt, A modern ember kapkodásából 
semmi sem volt benne, Methodikai felszereltsége, a gyakorlati 
didaktika kérdései iránt való finom érzéke, a gyermekiélekhez 
való alkalmazkodó képessége, ha tá r t nem ismerő, önfeláldozó 
szorgalma kitűnő tanár rá tette. Szinte hajszálf ínoman megter-
vezte taní tásának egész menetét, módszeresen feldolgozta anya-
gát s előirányzatát vaskövetkezetességgel ha j to t ta végre. Figyelte 
a modern pedagógia minden vívmányát s a diákönkormányzat tal 
ís megpróbálkozott . Fegyelmezni csak fenkölt, nemes egyénisé-
gével, sokszor szinte a pedantériáig menő pontosságával fegyel-
mezett . 

A magyar és német irodalmat esztéta lélekkel taní tot ta 
Bámulatosan el tudott merülni kedvelt költőinek szellemébe 
Az a kis kőszegi német diák, aki már harmadikos korában meg-
vette Vörösmartyt , olvasta, de még meg se ér te t te mindenütt , 
csak gyönyörködött a magyar nyelv ri tmusában, később a ma-
gyar nyelv mesteri kezelőjeként mutatkozik Verkade fordí tásá-
ban, Éteri lelkének a művészi zene ís egyik főtápláléka volt. 
Ünneprendezései valósággal az alkotó művészet körébe tar toztak. 
Humora, tréfái, melyekkel mindig könnyen szolgált, á r ta t lan lel-
kének kedves virágai voltak. 

Mint a pesti gimnáziumnak első igazgatója, a legnagyobb 
gonddal alapozta meg az ú j intézet jövőjét. Olyan szellemet 
teremtet t benne, mely a pedagóguskörök legnagyobb elismerését 
s a szülők legteljesebb bizalmát váltotta ki. 

De ez a nagy bencés érték, ez az élő lelkiismeretesség egy-
szer csak kezdett testileg megtörni. Halálos kór fej lődöt t ki 
benne, amellyel nyolc évig folytatott emberfelet t i harcot. Most 
szenvedéseiben tökéletesíti magát, tűr te türelmetlenségét, Isten-
ben megnyugodva viselte ,,a maga kicsi énjének szánalmas rab-
ságát", Mivel dolgozni nem tudott már, áldozatul a ján lo t t a fel 
szenvendéseit Rend je jólétéért, amelyet nagyon szeretett. Utolsó 
ó rá jában is háláját , szeretetét küldte a Rendnek s ígérte, hogy 
a jó Istennél ís a Rendnek él. Mindennap áldozott. A jó Isten 
hűséges szolgájának már itt a földön megadta az üdvözültek 
kegyelmét. Maga írta utolsó napja iban; ,,Most már mennyei 
békét érzek szívemben," S nemsokára bencés testvérek ka r j a i 
közt lehelte ki lelkét. Teste Davosban vá r j a a boldog fel táma-
dást. R. í. p. 



Lamoyne Ádám: Boldog Bosco János élete, I. k, Don Bosco szalézi művei, 
Rákospalota, 1929. 8.— P. 

A mi szinházunk. Ifjúsági színdarabok gyűjteménye. 11—50. Don Bosco sza-
lézi müvei, Rákospalota. 1929. 36.60 P. 

Elsöpénteki imakönyvem, Don Bosco szalézi művei. Rákospalota. 1929. 2 P. 
Hozzád menekülünk Segítő Szűz Mária, Don Bosco szalézi művei. Rákos-

palota. 1929. 2.— P. 
Bertram Adolf Kardinal: Im Geiste und Dienste der Katholischen Aktion. 

Verlag Kösel—Pustet, München. 7.— M. 
Kokas Endre: Az 1880-as évek irodalmi élete. Pannonhalma. 1930. 
P. Rösch Konstantin O. M, C.: Auf biblischen Pfaden. Reiseerinnerungen. 

V. F. Schöningh. Padernborn. 1930. 5.— M. 
Fernholz Henriette: Bedränte Jugend-Roman. V. Kösel—Pustet. München. 

1929. 7.— M. 
Dr, Vargha P, Theodorich O. F. M.: A szenírás vasárnapi szakaszai. 2. r. 

Székesfehérvár, 1930. 4,— P. 
Matutinale ad Triduum sacrum maioris hebdomadae, Sumptibus Canoníae 

Claustroneoburgensis. 1929. 3,50 S, 
Dr. Klotz Alfred: Geschichte der römischen Literatur. Leipzig. Verlag von 

Velhagen und Klasing. 14.— M. 
Gróh István: Új magyar díszítések. Tündérujjak, magyar kézimunka újság 

kiadása. Budapest, 70,— P, 
Ipolyi Arnold: Magyar mythologia, 2. k, Budapest, 1929. Zájti Ferenc ki-

adása. 24,— P. 
Lenau minden lírai költeménye. Fordította Felekí Sándor. Szeged. 1930. 8 P, 
Dr. Hóka Imre: Szent Imre emléke. 2. k. Budapest. 1,-— P, 
Dr, Moravek Endre: A magyar tudományos irodalom bibliográfiája 1901. 

25, VI, 1. Klasszika-filológia, Bp. Egyetemi ny, 14-— P, 
Sesemann, Heinrich: Der Kerl- (Mutter-) typus und der Schalk- (Hetären-) 

typus. K. Böhlaus Nachfolger. Weimar. 2.— M. 
Szabó Vendel: Katholicizmus. Budapest. Magyar Szemle Társaság, 1,— P. 
Nagy József: A filozófia nagy rendszerei, Budapest, Magyar Szemle Tár-

saság. 1.— P. 
Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Berlin, Walter de Gruyter 

und Co. 1.3. 60.— M. 
Gradenwitz, Otto: Die regula sancti Benedicti nach den Grundsätzen der 

Pandektenkritik, Weimar. H. Böhlaus Nachfolger. 4.— M. 
De Rosa, Eugenii: De litteris latinis commentarií Übri V. Drepani. 1927. 45 1. 
Dr, Capellanus, Dr, Lamer: Sprechen sie lateinisch? 1929, Ferd, Dümmlers 

Verlag, Berlin, 3.— M. 
Thieme, Dr. Isleib: Schribisne litterulas latinas? 1928. Ferd. Dümmlers Ver-

lag. Berlin. 2.50 M. 
Dr. Erdey Ferenc: Szellemi kultúrélet a XIII. században és Szent Tamás. 

Kalocsa. 1930. 3.— P. 
Dr. Erdey Ferenc: Mi irányítsa a modern gondolkodást? Kalocsa. 1929. 1.50 P. 
Dr. Gáspár János: Fajísmeret, Nóvák Rudolf és társa, Budapest, 8.— P. 
Dr, Stekel, Dr, Gartner: Üzenet az anyáknak I—III. rész. Nóvák Rudolf és 

társa, Budapest. 10,—• P, 



Csak az igazi jó hangszer a l ego l c sóbb . 

HDRL NÁNDOR 
B u d a p e s t , II., T ö r ö k - u t c a S. 

Országos 

Harmonium és Pianino 
speciális cég. Szolid árak ! Fizetésked-
vezmény! Javaslat ingyen! Silány hang-
szereket, vagy szemre kifényezett ócská-
kat nem tartok. 

Te le fon : Aut. 516—52. Sürgönyeim: „Harmonhörl" ' 

„A kék 
csillag-

hoz." 

Cs. és kir. udvari száll í tók. U szent flenedekrendi Főapátság szál l í tója . 

Haris, Zeilinger és Társa 
Cégtulajdonos : Kendef i Vince. 

N a g y raktár t tar tunk vászon, siíon, ágynemű, asztal-
nemű, törülköző, takarók, paplan, harisnyák, zsebkendők, 
reverenda-szövetek, férfi-, női és gyermekfehérnemiiek és 

menyasszonyi kelengyékből. 

Budapest, IV., Váci-utca 16. sz. 

Sárváry 
János 

épület- és műlakatos 

B u d a p e s t , 
IX., Üllőí-ut 3. szám. 

Takaréktűzhelyek 
nagy választékban. 

Készít: 
villákhoz rácskaput, 
sirrács, virágkosár 
és ablakvirágkosa-
rat méret é s rajz 
szerint. 

Sirlámpa, vaskereszt és 
koszorú kovácsolt vasból. 

Saját gyártmány, első 
kézből. Magyar ipar. 



Magyarország aranykoszorus mestere 

Szlezák László 
harang- és ércöntőde, harang-
felszerelés és haranglábgyár 

Budapest, VI., Frangepán-utca 77. 
T e l e i o n s z á m : Aut. 913—53. 

Az 1900. évi párisi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921—23. évi vas-
ipari kiállításokon aranyéremmel, az 1925 26. évi kézmütárlaton kormány-
diszoklevéllel, az 1927—28. évi budapesti, székesfehérvári, szentesi és 

szombathelyi kiállításon nagy aranyéremmel kitüntetve. 

Dr, Serédí Jusztinián bibornok, hercegprímás úr első harang-
szentelése a budapesti belvárosi ferenceseknél 1928, évben. 

Harangok súlyai: 
3100, 1700, 850 és 350 kilogramm. 



Hálózati készülékek építéséhez 

transf ormatort használjon. 
K é r j e d í j m e n t e s e n 20 hálózati 
kapcsolással ellátott ismertetőnket, 

„ASTRA" Villamossági és Rádioilzem 
Budapest, VI., Dessewffy-utca 5. 

A Pannonhalmi Szemle kiadóhivatalában 
k a p h a t ó k a k ö v e t k e z ő k i a d v á n y o k : 

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

A pannonhalmi főapátság története 1. (996—1243.) vászonköt. 
2. (1243—1404.) 
3. (1405—1535.) 

I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

VI. A) 
VI. B) 

VII. 
VIII. 

IX. 
X. 

XI. 
XII. A) 

A zalavári apátság története. . 
A bakonybéli apátság története. 
«> «i il »i 

A tihanyi apátság története. 

4. (1535—1708. 
5 (1709—1802.) 
6. (1802-től.) 
6. (1802-től.) 

I. (1023—1548.) 
II. (1548-tól.) 
I. (1055-1701.) 

II. (1701-től.) 

25 — P 
2 3 — P 
24 — P 
25 - P 
25 - P 
23'— P 
30 — P 
23-50 P 
2 3 - - P 
2 3 — P 
25'— P 
2 5 — P 
23-—P 
2 2 . - P 
1 P-vel 

dömölkí apátság története. . 
XII. B) Az elenyészett bencés apátságok f, 

Az egész mű ára vászonkötésben 340'— P, papirkötésben minden kötet 
olcsóbb, az egész sorozat 326'— P. 

A pannonhalmi i őapát ság i fő i sko la é v k ö n y v e i 1910 11-től 1916/17-ig. 
Évfolyamonkint fűzve 5 P. 

Villányi Szaniszló: Néhány lap Esz tergom város é s m e g y e múltjáról. 
1891. Fűzve 3 — P. 

Villányi Szaniszló : Győr vár é s város a XVI. é s XVII. században, 1882. 
Fűzve 2'— P. 
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Egész Dunántulon előnyösen ismert 
A 

H IN 

Férfikalapok: Győr, Arany János-u. 8. 
Nöi kalapok : Győr, Deák Ferenc-u. 6. 

F e r i i - é s n ő i d í v a t k a l a p o k b ó i 
nagy választék áll rendelkezésre. 

Szolid, szabott árak. 

Intézeti, cserkész- és kocsiskalapgyártás. 

Kitüntetve 1927-ben. 

Átalakítás, lestés és tisztítás. 
A S z e n t B e n e d e k r e n d i f ő a p á t s á g szállítója. 

Telefonszámok: 831. és 865. 
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Jorga N.: Geschichte der Rumänen und ihrer Kultur, Verlag Krafft und 
Drotleff. Hermannstadt. Sibiu. 1929. 10.— M. 

Die Kunst unserer Zeit. Deutsche Zentralstelle für volkstümliches Bücherei-
wesen. Leipzig. 1929. 

Jftoulin E,: Linges, insignes et vêtements liturgiques. P. Lethiellenux éditeur. 
Paris. 1930. 38 f. 

Huonder A.: S, J.: Zu Füssen des Meisters, 4. B. Freiburg im Br, 1930. 
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• — 

Tanulmányok. 
SZENT ÁGOSTON. 

A történelem alakjaihoz a kíváncsiság vagy történeti érdek-
lődés viszi az embert. A szentek egyéniségéhez az áhítat. Szt. Ágos-
ton az utódok általános érdeklődésével találkozik. Lelki világa, 
átalakulása izgató probléma a lélektan kutatói számára. Élete és 
kora nem hagyja nyugodni a historikust. A hívő megilletődve áll 
meg szentsége előtt, hogy megvigasztalja a kegyelem mélységes, 
kiszámíthatatlan titka és megcsodálja Isten építő, teremtő irgal-
mát. Bámulója voltam Szt. Ágoston kegyeleméletének, élvezője 
természetfölötti meglátásainak a metafizika ösvényein, el szeret-
tem volna lesni átfogó értelmének a ti tkát és élni harmonikus és 
széleshullámú életét. Lelki szemem előtt feltűnt a lakja , peregtek 
életének eseményei, rokonléleknek éreztem magam Vele kís-
szerűségeimben. Közeledtem hozzá, talán csak a kíváncsiság 
haj tot t vagy valami önkénytelen vonzódás, amely elfogja az 
embert a nagyság érintésére. Meg akar tam ragadni egyéniségé-
nek vonásait. Nyomon követtem Louis Bertrand mesteri vonal-
vezetését, Most már élt előttem a lak ja az összegyűjtött kövek 
meg a kiszakított szavak, mondatok között. Megélénkültek az 
afrikai és itáliai romok lába alatt, a pergamentet meg a papiruszt 
áradó gondolatai vetették fel, fülembe csengett hangja kathedrá-
járól. Ügy véltem, a lelkét látom Papíni beleélő látásaiban. Mintha 
mellette ál l tam volna, mikor hullámzottak a Vallomások szívét-
lelkét szétfeszítő magasztalásai. Mikor azonban tollat fogtam 
kezembe, érzéseimbe, gondolataimba akar tam kényszeríteni, ami-
ket hallottam, éltem, egyszerre nagyon kicsi lettem, önmagam 
előtt is eltörpültem, mert egyéniségének szélessége, mélysége 
rámnehezedett , nem láttam, mint az Alpok vándora a csúcsok 
tövében. 

Mégis útnak indulok alázatos áhítattal, nem azért, hogy ki-
merítsem, felél jem nagy lelkét, hanem csak megközelítsem a 
mélyét, belepillantsak és felej thetet len legyen számomra Isten-
nek és kegyelmének napsugaras megcsillanása, fényözöne Szt. 
Ágoston égbevesző lelkén. 

Ha gondolataimat előszedegetem, nem tudok szabadulni 
attól, hogy Szt. Ágoston lelkében legerősebb vonás, leghatalma-
sabb mozgató, legelevenebb vágy az, amit mostanában az élet-



forma keresésének nevezünk. Talán legelemibb törekvése az 
emberi léleknek az é le t formára irányul . Nem a vegetatív élet, 
nem az érzéki kiélés, nem is a hata lom vagy a gazdagság, hanem 
megtalálni a világban azt a pontot, ahol megnyugodhat, mert 
élheti aka ra ta szerint vágyaival és eszméivel ez életét és ez a 
megnyugvás maga a boldogság. Vá j jon a gourmand vagy a kéjenc, 
a hata lmas vagy a milliomos nem épen az életformát kereste 
és sa j á t esze szerint ta lá l ta meg? Ez a lélekirányulás a legáltalá-
nosabb és legemberibb. Amiben megnyugszik, százféle lehet. 
Melyik az igazi, életadó, életet kitöltő, az értékek végtelenségébe 
nyíló, az már nem a lélektan kérdése, hanem a metafizika problé-
mája , megoldása pedig a hit, az isteni hit, 

Szt. Ágoston élete bármily változatos, bármilyen sokirányú, 
lehetetlen észre nem venni benne ezt a keresést. Ezt maga is be-
vall ja, l á t j a közismert szavában, „nyughatat lan a szívünk, míg-
csak el nem pihen benned". Életének ís tu la jdonképen két fázisa 
van: a keresés és a megnyugvás ideje. A keresés a küzdelmek 
kora, a megnyugvás pedig âZ 3.Z időszak, amikor föléli, földol-
gozza azt, amit megta lá l t ; a hitet. 

Életének eseményeiben, munkáiban leplezetlenül tör elő ez 
a törekvés. Gyermekkorában nem tud beletörődni, miért is kell 
neki tanulnia és miér t kell veréseket elszenvednie. A veréseknek 
még gondolata is elkesferítően szorongó érzést vált ki lelkében 
és az iskola, a maga ismétlődő egyhangúságával valami borzal-
mas és kimondhatat lan, mégis elkerülhetet len sors, melynek 
végét ta lán sohasem éri meg. Miért f á j ez annyira a gyermeknek? 
Mert a gyermekkor nyugalmából, harmóniájából kikergeti és 
gondokkal halmozza el. Érdekes, ez löki először Isten felé és 
tőle v á r j a a szabadulást , megnyugvást. Nem tudom elhallgatni, 
bár lehet, hogy csupán képzelődés: nem oka-e iskolai, nevelési 
rendszerünk a gyermeki egyéniség megbontásának, billenésének? 
Észrevesszük-e és figyelemmel k í sé r jük-e azután azt a gyermeki 
lelket, hogy zavarát észrevegyük? 

A másik vonása gyermekségének: az érvényesülés vágya. 
A játékban első aka r lenni, de nem talál rá mind já r t a szerveze-
tének megfelelő te r rénumra . Szenvedélyes játékos, mindjár t neki-
hevül, szokatlanul vad és semmitől sem riad vissza, ami ú t j á t 
á l l ja érvényesülésének. Később r á jön szellemi képességeire. Rá-
ébred, hogy hiszen az iskolában is meg t ud j a állni a helyét és 
ettől az időtől kezdve szorgalmasan, jobban mondva szenvedé-
lyesen tanul, Ágoston mindent szenvedéllyel, egész lélekkel tesz, 
nem is tesz, végig él mindent. Éli a játékot, a tanulást , a szerel-
met, a hitet és Isten kegyelmét meg szeretetét , Világosan áll 
előttem, hogy a játékban, majd a tanulásban ta lá l j a a megnyugvó 
pontot lelke számára . Súlyos betegsége megzavar ja és öntudatla-
nul érzi : hiábavaló minden, amiben megelégedését találta, nem 
nyug ta t j a meg a súlyos pil lanatban és hevesen vágyódik a kereszt-
ség után, k ívánja az Istent. Lassan feledésbe megy megint a 



vágya, elfelejtetik vele tanulmányai . Megismeri az Aeneist, végig 
s í r ja Aeneas és Dido szerelmét. Üj eszmény ébred, hát térbe szo-
rul egy ideig a tanulás és elemi erővel csap fel a vágy: szeretni 
és szerettetni. Nem a viszonzást vagy rokonérzést kereste, hanem 
szerelmes akart lenni magáért a szerelemért. Amint tanult, csak 
azért, hogy tanuljon. Neki akkor még nem voltak ambíciói, nem 
volt meg benne az önzés, hogy mindent magára vonatkoztasson. 
A nagy reményeket szülei t áp lá l ták : Patrícius, a kispolgár, 
Monika, az okos asszony, az előrelátó anya. Ágoston ott áll, 
hogy az életforma számára a szerelem és a kamaszkor válságát 
ágyasával oldja meg. 

A szerelem csak egy időre szédíti meg annyira, hogy tanul-
mányairól is megfeledkezik. Kar thagóban sikerrel végzi el iskolá-
ját, most már nem magáér t a tudásér t . Megfogamzott lelkében a 
nagyratörés, álmai vannak a lehetőségekről. Pénz és hatalom 
hívogatja. Kívánta ezeket, de azt hiszem ez mindig csak mellék-
zönge volt a lelkében, amiért okos számítással küzdött , de életét 
nem tet te volna rá. Karthagóban megint változás történik az 
iránykeresésben. Cicero Hortensíus című munká ja rácsap a lel-
kére. Ügy érzi, most nyílik ki a szeme és a pillanat gyúj tópont já -
ban lá t ja életének ér te lmét : az igazságot szemlélni az értelem 
világosságában. Rányit intuíciójában a görög tudomány eszmé-
nyére. A Teremtő u j j mutatása volt ez. Ettől a pil lanattól kez-
dődnek tévelygései, de ez a pi l lanat indí t ja útnak Isten felé. 
Ezentúl keresi az igazságot és a boldogságot és úgy gondolja, 
ahol ez a kettő metszi egymást, ott van az élet cél ja , értelme, 
ez az életforma. Az erkölcsi tévelygéssel kar t karban megindul 
az értelem tévelygéseinek a sora. Epen az értelem tévelygését 
l iasználta föl a kegyelem, hogy kirántsa a bűnből, az erkölcsi 
megtévedésből. Kar thago a t anú ja egyik zsengéjének, a szépről 
szóló művének. A munka önmagában nem értékes, de lelki világa 
szempontjából figyelmet érdemel. Lélektani megfigyelései itt 
kezdődnek a sensualísmus jegyében. Tula j donképen azt keresi, 
ami széppé, egésszé, egyenletessé teszi az életet, Kar thago mu-
ta t ja meg az igazságkeresőnek a manichaeismust is. Nem meg-
nyugvással, hanem valamilyen vad daccal a d j a oda magát Mani 
taní tásának és ez akkor nagyon jól megfelelt hangulatának, lelki 
ál lapotának. Hiszen ebben a hitben megoldották számára első 
lá tásra legalább is a rossz kérdését . Egészen egyszerűnek tűnt 
fel előtte, hogy ami rossz csak van, nem lehet máshonnan, mint 
a rossz őselvtől, A csillagok titkai, melyek annyira izgatták 
képzeletét és foglalkoztat ták eszét, magyarázói ennek a világ-
nézetnek. Hozzá még a Biblia, amely visszariasztotta barbár 
nyelvével finom stílusérzékét, itt egészen más alakot nyer, egé-
szen elfogadható elbírálás alá esik. Mennyire megbecsülik ezek 
a formaszépséget írásműveikben, beszédeikben! Ágoston magára 
öltötte az eretnek gúnyt és gyűlöletet Egyháza iránt és apostola 
let t az ú j hitnek. Voltak azonban számára meg nem oldott kérdé-



sek a görög csillagászok számításai miatt , mert nem lehetett 
megegyeztetni Mani meséivel. Ezekre azonban sem a helybeli, 
sem a nagyhírű manichaeus püspök választ adni nem tudott . 
Bizalmába belefurakodik a kétely és már Mani bölcsessége nem 
csalhatat lan előtte, de még a hívei jók arra, hogy any ja elől 
Rómába szökve, taní tványokhoz jut tassák. 

A külső események mögött mindig erősebb hullámveréssel 
zajl ik a lelke az igazság felé és mivel maga szerint megoldást 
nem talál, a kételkedésre a d j a magát és t agad ja az igazságot. 
Miért á l lot t meg a gondolkodásban? Előföltevései nem engedték 
meg a végiggondolást. Mondhatnám gondolkodásbeli gátlás bé-
n í t ja egy időre. Anyagelvi gondolkodása Istent, mint anyagi léte-
zőt ál l í tot ta be. Er re disponálta ha j l ama , a manichaeismus meg 
kiérlelte benne. A másik alaptévedése a bizonyosság körül for-
gott és mathematikai bizonyosságot kívánt a természetfölött i 
rendben. 

Róma a szkepsis, a kétség ál lomása. Római tar tózkodásán 
bizonyos keserűség ömlik el. Bánt ja a kételkedés, nem tud bele-
nyugodni. Nem t u d j a elfogadni, hogy az élet nem ta lá l ja meg 
az értelmét . Bármennyire bűnös volt, nem tudot t leszámolni 
azzal, hogy gondtalan epikureus legyen. Ingerült és belefáradt 
a sok kilíncselésbe, hogy pár t fogókat szerezzen. Ezért bánt ja 
tanítványainak viselkedése és megragad ja az alkalmat , hogy a 
pogány Symmachus pár t fogásával Milanóba mehessen állami 
ka thedrá ra . A kételyt Ágoston ki nem kerülhette, mert intellek-
tualísta volt, de meg hasznát is vette, mert megoldotta lelkében 
a manichaeísmust és ezen keresztül rést ütött material is ta és 
sensualista előítéletein. 

Milanóban tovább j á r j a a lelki küzdelmek ú t j á t . Nem hagy 
fel a kutatással , nem tud lemondani az igazság kereséséről. 
Szeretném azt mondani, hogy az isteni kegyelem örvényébe ke-
rült és most már sebesebb tempóban r agad ja magával a küszködő! 
középpont ja felé, ahol az Űr vár ja . I t t egy részeg koldussal való 
ta lálkozása olyan szavakat vált ki belőle, amelyek élesen rá-
világítanak lelkiál lapotára. Hátha annak a részeges embernek 
van igaza és nem Neki, aki az igazságot keresi gyötrődve, de az 
igazság még annyira sem tud ja boldogítani, mint az ital a része-
get. Szavaiból önmegvetés csendül ki és ez nem Ágostonnak, 
a rétornak, hanem a bűnösnek szól. 

Nagy változás történik Ágoston gondolkodásában. Meg-
ismerkedik az újplatonizmussal , A szellemi valóság egészen ú j 
valami szemében. Ügy érzi, mintha hályog hul lana le szeméről 
és valami mérhetet lenség tágí t ja lelkét. Megpi l lant ja Isten 
tökéletességét hír telen intuícióval és a szellemi istenfogalom egy-
szerre eltünteti szívéből Mani istenét. Egymásután oldódnak a 
csomók. Az isteni tökéletesség érthetővé teszi számára a rosszat 
és megsej t i a bizonyosság igazi mivoltát, hiszen l á t j a a különb-
séget az igazság tárgyi valósága és a kísérő alanyi bizonyosság 



között. Esze nyitva áll már a kegyelem műhelyében a hit szá-
mára, a gőgös ré tor már meg tud hajolni a kinyilatkoztatás előtt, 
de még valami nem engedi és görcsösen ragaszkodik az utolsó 
kétely és probléma szálaihoz. Ez nem más, mint az é le tmódja . 
Üjabb kínok, ú j abb vergődések a megtalált igazságsugarak után. 
A plotinosi igazságok meglátásának örömére fölmerült Ágoston 
és barátainak társaságában a gondolat: é l jenek közös életet, 
nőtlenül és közös vagyonnal. így semmi sem akadályozza őket 
az igazság kutatásában. Persze ez csak gondolat marad t és épen 
a nőtlenségen tört meg, de mu ta t j a a világos törekvést az élet-
forma után. 

Ágostonnak azonban tovább kell menni a kegyelem ú t j án . 
Találkozik Szt. Ambrussal , a püspökkel. Ez a találkozás nagyon 
fagyos. Ágoston egészen félszeg Szt, Ambrus határozott , kemény 
egyéniségével szemben, a püspök nem szentel különösebb figyel-
met neki. Érthető, hiszen két te l jesen különböző világ találkozik 
bennük. Észak és dél, az ar isz tokrata és kispolgár, a következe-
tes jellem és az intuitív gondolkodó. Mikor Ágoston először 
kereste fel Szt, Ambrus t a maga pathetikus szenvedélyével és 
t i tokban büszkén t á r t a elé kételyeit, milyen kijózanító lehetet t 
számára a püspök hidegsége és rövidsége. De mégis elment szent-
beszédeire és nagyon kellemesen érintette a beszédek stílusa, 
sok nehézségét, melyek a manichaeusoktól marad tak rá, elosz-
lat ták Szt, Ambrus magyarázata i . Most már e lb í r ja a Szentírás 
nyelvét, Szt. Pál lesz mindennapi olvasmánya, de ú jabb kínokat 
jelent számára, mert az igazságot az apostol az életben kívánja 
megvalósítani és olyan nyilvánvalóan érvel, hogy a következte-
tést nem lehet kikerülni. Világosan ráébredt, hogy megtalál ta 
az életformát, ahol az igazság és boldogság találkozik, az esze 
lá t ja világosan, mi az igazság, a lelke kívánja, de egy nagy aka-
dálya van, hogy az igazság követel és a boldogságnak föltétele 
van: életmódot, amely egybehangzó az igazsággal. Őt meg épen 
az élet ta r to t ta vissza, mert életének sötét fol t ja van, talán inkább 
igája és ez nem más, mint érzékísége, mely át i ta t ta egészen. 
Kétségbeesetten lá t ja , hogy ebből szabadulni sohasem lesz képes. 

A boldogságtól, az igazságtól, az életformától már csak egy 
dolog válasz t ja el és ez a bűne. Ez most már nem elméleti kér-
dés, hanem életkérdés, Embert keres, aki segíteni tudna r a j t a . 
Egy római pap, miután Ágoston elmondta életének tévedéseit, 
filozófus honfitársára, az afrikai Viktorinusra hívja fel figyelmét, 
aki bá t ran tér t meg. Azután meg egy ismerősétől hallotta két 
előkelő udvar i ember esetét, akik Remete Szt, Anta l pé ldá j á ra 
lemondtak menyasszonyukról és a karrierről, hogy a pusztába 
vonulhassanak, Ágostont mélységes szégyen fogta el magatehetet-
lensége, akaratképtelensége miatt , ingerült volt. Ez a lelkiállapot 
az utolsó előkészület a kegyelem számára. Ahogy kezébe veszi 
Szt, Pá l apostol levelét és olvassa szavait, beléhasít lelkébe a 
kegyelem, megoldja könnyeit, e lá rasz t j a szívét és életének á tka 



megpihen, mer t abban a percben megtört Ágoston lelkében az 
érzékiség tüze. 

Megtalál ta életének cé l já t és fo rmájá t ; hitével megélni Istent, 
a végtelent és örökkévalót, mert ez az örök élet, a boldogság. 
Ekkor ta lá l ta meg édesany já t is, Mónikát, akinek könnyei és 
imádságai vezették a kegyelmet fiának a lelkéhez, akinek az 
öröme százszor nagyobb volt most, mikor megtalál ta, mint mikor 
világrahozta a fiát. 

Néhány vonást szeretnék még pap í r ra vetni a kereső Ágos-
ton lelkéből, hogy közelebb jussunk Hozzá, Gyermek- és if jú-
korában egyaránt megvan benne, hogy egészen a d j a magát oda. 
Mindent egész lélekkel tesz, akár a játék, akár a tanulmányok, 
akár a filozófia, akár a botlások. Egészen magáévá teszi a játé-
kot és nem tanul, egész lelkével, minden együttérzésével csügg 
Vergilius sorain, a szerelmet nem a k a r j a megosztani a tanulással, 
nem elméleti manichaeus, hanem apostola is hitének. A termé-
szetre építő kegyelem mind sűrűbb ütéseire nem tud félmeg-
oldással válaszolni, bár egész mivolta küzd a te l jes megadás 
ellen. A legnehezebb ponton találkozik Isten irgalmával és a 
kegyelem belesegíti, hogy önmagát egészen megtalál ja . Egész 
ember lesz és a kegyelemmel kalapált természet kinő a termé-
szetfölötti világba és megszületik a szent. 

Lelke nagyon érzékeny és haj lékony. A legkisebb esemény 
is végigrezeg a lelkén, a legkisebb nyomás idegen akara t részéről 
haj l í t ja , töri. Ba rá t j ának halála napokra fölkavar ja . Pár t fogójá-
nak, Romanianusnak barátsága elfelej tet i vele még édesanyjá t is 
és otthonossá teszi az úri társaságban. Nem bír ja durva tanuló 
társait, to lva j tanítványait . Édesanyjának nem t u d j a elfelejteni, 
amiért s í rását a büntetés miatt kineveti. Tagadhatat lan, hogy 
édesanyjá t megtérése után szereti és becsüli igazán. Olyan ese 
ményekre emlékszik legjobban, amelyek érzékenységét érintették. 

Nem egészen véletlen, hogy Szt. Ágoston mondta ki azokat 
a szavakat a két városról, amelyiknek egyike szereti Istent az 
önmegvetésíg, a másika szereti önmagát Isten megvetéséig. Végig-
élte az önszeretet, az önzés minden fázisát. Mint gyermek csal, 
hogy föl tűnjék, megalázza magát mindenki előtt, hogy álláshoz 
jusson, képes otthagyni ágyasát, fiának anyját , mikor jó házas-
ságra van kilátás. Mindig és mindenben magát kereste, a maga 
törvényét élte, a külső események hidegen hagyják, belső énje 
foglalkoztat ja , legkisebb megmozdulása is esemény számára. 
Ha sa j á t érdekéről, kényelméről van szó, any já t is elhagyja. 
Sőt a szülői házról is megfeledkezik. 

Szenvedélyes természet, hírtelen felindulások és nekihevülé-
sek embere. Míg más örül, Ő uj jong. Ami másnak szomorúság, 
számára lélekölő fá jda lom. Nemcsak szeret, hanem ég, a látás 
kevés Neki, szemlélni akar, a vágynál nem áll meg, hanem 
magáévá szeretné tenni. 

Alaptermészetének ezek a vonásai meg gyarlóságai meg-



nemesednek, kifinomulnak a kegyelem életében. Minden igazi 
megtérés nem az egyéniség lerombolása, hanem átalakítása a 
természetfölötti rendbe, A kegyelem indításai mindig természetes 
adottságokba illeszkednek. Szinte nyomon lehet követni Sz, Ágos-
ton megtérésében. Hortensíus eszmeébresztő volt, a manícheis-
mus kiábrándító, a kétely feloldó, Plotínos rávezető, Victorínus, 
Szt. Antal példája a begyökeresedett szokás robbantója, A kegye-
lemre váltott lélekben azután megindult az erjedés, a tökélete-
sedés, Szt, Ágoston túlérzékenysége, hajlékonysága lesz a kegye-
lem sugallataínak legjobb befogadója, megsejti a kegyelem suha-
nását, mert egész lelkével a kegyelem vonalára állott, nagy 
lehetőségekre nyílik a természetfölötti illetések nyomán, kifino-
modik a misztikus életre. Az önszeretet minden találékonyságá-
val átnyílík az Isten szeretetébe és kiforr a leleményes szeretet 
csodálatos sokrétűsége beváltva az emberszeretetre. 

A szenvedély, a nekíhevülés tovább él és Szt, Ágoston becsü-
letes szívében, aki, ha valamire rászánta magát, egész szívvel 
tette, a szenvedélyes, hevülő hit lesz belőle, de nem a fanatizmus 
romboló szenvedélyével, hanem az isteni irgalom építő buzgalmá-
val. Semmi sem áll messzebb Szt. Ágostontól, mint a fanatizmus. 
Óriási volt hitében és szeretetében, mert nem emberáldozatokat 
kívánt, hanem lelkeket akart emelni, beállítani Isten országában. 

Gondolkodása a természetfölötti síkban mozog, A Cívítas 
Dei szédületes perspektívája leszórja magáról a kicsinyes poli-
tikai és kultúrérdekeket és á tkarol ja az egész emberiséget,-mely-
ben nincs különbség kultúrember és primitív között, hanem 
keresztülszakító, á tható megoszlás van aszerint, amint a kegye-
lemből élik Isten fiainak az életét vagy azt megtagadják és 
magukat öntörvényre fogva a Sátán harcosainak állanak be 
A harc folyik, világok bomlásával sem szűnik meg, mert ú j r a 
felüti fejét az új kultúrákban, hogy megölje őket. De egyszer 
kisimul a föld képe földöntúli ragyogásban, miután nem kultúra, 
hanem világbomlás elválasztja a két birodalmat és a testnek föl-
támadásában tar t ja diadalmenetét Isten országa. 

A kereső Ágostonhoz még hozzá tudtam férni a gyarlóságok 
rokonságában, az élő Ágostonhoz, a Szenthez nem tudok és nem 
merek még nyúlni. Leborulok az Isten előtt, aki megteremtett 
egy embert nagyszerű tulajdonságokkal és bolyongani engedte, 
hogy megmutassa irgalmát, amely felemelte azt az embert és 
elénk símította a természet és kegyelem találkozását: Szent 
Ágostont, Alfay Pongrác. 

Az Istennek igazán lelkes szolgája nem a maga gondolatát 
akarja tőle mindenképen meghallani, hanem inkább ahhoz iga-
zítja akaratát, amit Istentől hallott. Szent Ágoston. 



SZT. ÁGOSTON TANA A SZENTSÉGEKRŐL.*) 
Az édesanya könnyeinek és az isteni kegyelemnek csodája 

Szt, Ágoston élete. A katolikus anyaszentegyház ez évben 
ünnepli 1500 éves fordulóját Szt. Ágoston halálának (f 430. 
aug. 28.). Az évforduló kiváló alkalom arra, hogy az Egyház sze-
mét a ,,kegyelem doktorának" életére, szellemének alkotásaira 
fordítsa. 

Az ember szépsége, nagysága — édesanyjának szemében 
tükröződik legszebben. Ha módunkban állna azt a képet meglátni 
önmagunkról, mely édesanyánk könnyes szemében rajzolódik le 
rólunk, jövőnkről, feladatainkról, pályánk íveléséről, melyet 
boldogulásunk reménye tesz az anyai szemben ragyogóvá és 
amelyhez aggódó gond ad ja a valóság sötét árnyékait, nem kel-
lene — önmagunk számára „eszményt" keresni, hisz az anyai 
szem úgy mutat ja képünket, hogy benne a valóság, a realitás — 
legközelebb áll ahhoz az eszményhez, mely a Lét Forrásában és 
Céljában minden létezőt tökéletesen összefoglal és tükröz — a 
mindenség Atyja vílágteremtő művészete számára. Szt. Ágoston 
Szt. Monika szemében talált rá jobbik önmagára és a „könnyek 
gyermeke" újjászületett abban a forrásban, mely az anyai szere-
tetnél is bővebben hullámozza az élet vizeit: a kegyelem forrá-
sában. 

A „kegyelem doktora" nemcsak test szerint való édesanyja 
szemében lett naggyá, hanem lélek szerint való anyjának, a 
katolikus Anyaszentegyháznak szemében is. Életszentsége örök 
bizonysága — a sancta Mater Ecclesia lelki termékenységének; 
tanítása pedig ma is büszkesége, vára, világítótornya az emberi-
ség Tanítójának, az Egyháznak. 

Szt, Ágoston szelleme, tudásának kincsei kimeríthetetlenek. 
Amikor jubileumán emlékének hódolunk, tanításának olyan feje-
zetét akar juk röviden megvilágítani, mely óriási életművében 
kevésbbé domborodik ugyan ki, de a kegyelemmel való szoros 
összefüggése miatt mégis egyik legfőbb eleme Szt. Ágoston szel-
lemi világának. 

L Szt, Ágoston tanítása a szentségekről — az egyháztanító-
nak, a doctor ecclesiaenek kettős hivatását szemlélteti. Az egyik, 
a fontosabb az, hogy az egyháztanító — elsősorban tanúja, tehát 

*) Irodalom. P. Pourrai: La théologie sacramentaire. Paris 1910. — 
Geiselmann: Die Eucharistielehre der Vorscholastik. Paderborn. 1926, — 
Batiffol: L'Eucharistie, Paris, 1913. — E, Tarchier: Le sacrement de l'Eucha-
ristie d'après S. Aug. Lyon 1904, M. Blein: Le sacrifice de l'Eucharistie 
d'après S. Aug, Lyon, 1906. — Adam: Die Eucharistielehre des hl, Augus-
tin. Paderborn. 1908, — Adam: Die Kirchl, Sündenvergebung nach dem hl. 
Augustin. Paderborn. 1917, — Rauschen: Eucharistie und Bussakrament in 
den ersten sechs Jahrhunderten der Kirche, Freiburg 1910. 



hűséges őre és közvetítője az egyház hitének; a Krisztustól adott 
apostoli hagyomány, a deposítum fídeí — az egyháztanító művei-
ben tűnik elő a maga eredeti tisztaságában, érintetlen természet -
fölöttiségében. A másik feladata az egyháztanítónak — az át-
hagyományozott hitnek kifejtése, elveinek alkalmazása az egy-
ház gyakorlati szükségeiben, a támadások, téves tanok vissza-
verése, a kinyilatkoztatás igazságának felragyogtatása, az érte-
lem nehézségeinek eloszlatása, a hit homályában való eligazító 
fények meggyújtása. Az egyháztanító feladatának ezen része 
a lkot ja a dogmafejlődés egyes állomásait a kat. egyházban. 

Szt. Ágoston nemcsak tanúja az ősegyház hitének és gyakor-
latának a szentségekre vonatkozólag. Bár tanításának ezen feje-
zete sem alkot végleges, lezárt rendszert, mint ahogy hívő világ-
szemléletét végleges rendszerbe csak a középkor ferences theo-
logiája igyekezett szorítani, az sem teljes sikerrel —, bár tanítá-
sának egésze is, részei is mindig magukon hord ják a problémák-
kal való mindig megújuló küszködést és az ellentétek feszültsé-
geinek egyéni átívelése a gondolatok súlypontját gyakran csak 
átviszi más térre végleges megoldás helyett, mégis ez a küzde-
lem ád alkalmat arra, hogy az egyház hitének előbb mintegy a 
tudatküszöb alatt álló igazságai belekerüljenek a kifejezett, ki-
fe j te t t hit kincsesházába. 

A szentségek tana — az ősegyházban: inkább élet, gyakor-
lat, mint szoros értelemben vett tan. És ép azért, mert a szent-
ségek a hívő élet gyakorlatában, l i turgiájában őriztettek, mert 
azokhoz a cselekményekhez tartoztak, melyek az egyház legben-
sőbb életnyilvánulásai voltak, a tudatos és tudományos reflexió 
ritkábban érintette őket, mint a hit azon pontjait , melyek az élő 
kereszténység vallási környezetének, a zsidóságnak, pogányság-
nak, eretnekségnek kri t ikáját vonták magukra. És ez a hasonlat 
egyébként is találó. A legbensőbb életjelenségek egyrészt rej te t-
tek, másrészt — meglétüket csak a működési zavarok áru l ják el. 
Az ember csak akkor veszi észre, hogy véredényeí és idegei van-
nak, amikor valami baj van körülöttük. Az anatómia egyike a 
legkésőbb kialakult tudományoknak, Az ősegyház legalább is a 
második század közepétől a kívülállók, nemhívők, sőt sajá t jelölt-
jei (katechumenok) elől is titokban tartotta benső életének azon 
titkait, melyeket a hellenizmus vallási szótárából kölcsönzött 
szóval — mysteriumoknak, latinul sacramentumoknak nevezett, 
A titoktartási fegyelem evangeliumí megokolással — utánozta 
azokat a vallásformákat, melyeknek a nevük: mysteriumvallások. 

Bár a mysteríum (és latin párhuzamosa: sacramentum) 
az egész őskereszténységben megtartotta azt a tág jelentést, 
mellyel az ószövetségi szent könyvek görög fordításába és ez ál-
tal az újszövetségbe (és ennek II. sz.-í latin fordításába az Ita-
lába) került, úgy hogy ál talában: titkot, titkos gondolatot, ter-
vet, szorosabban: szent, isteni titkot, gondolatot, tervet jelentett 
(ez a jelentése van meg némi módosúlással a mai hittitok, misz-



térium szóban), mégis — jelentésének szűkebbre szorítása útban 
volt — ép a hellén ,,mysterium"-vallások szóhasználatával kap-
csolatban. A ,,mysterium" pedig már a nem-keresztény latin 
íróknál megtalálta fordítását: a sacramentum szóban, mégpedig 
úgy, hogy a közvetítő jelentés, az eskü, zászló-eskű ( = sacra-
mentum) hamarosan tudattalanná vált a közhasználatban. A 
,,mysterium" így — természetszerűleg tartotta a keresztény szó-
használatban gazdag jelentéstartalmát, a nélkül, hogy az össze-
függő jelentéscsoportból egyik vagy másik kizárólagossá vált 
volna. 

Ezért nem találunk az őskeresztény irodalomban kifejezett 
szentségtant, mert náluk a teologiai elvonás még nem jutott el 
arra, hogy a ,,sacramentum"-szentség szót kizárólag a szentsé-
gekre foglalja le és így arra sem, hogy a szentséget meghatá-
rozza, lényegét feltárja, a keresztény üdvrendben foglalt jelentő-
ségét kidomborítsa, számát megállapítsa. Kissé paradoxnak 
hangzik: az ókeresztény hittudomány ismeri és tárgyalja alka-
lomadtán az egyes szentségeket külön-külön, a keresztséget, bér-
málást, eucharistiát, bűnbánatot stb., de nem: a ,,szentséget" ál-
talában. 

Szt. Ágostonnak hittudós elméje kísérli meg először a szent-
ség, sacramentum meghatározását. 

Átveszi az alexandriai iskolának, főleg Originesnek megha-
tározását a jelről és alkalmazza a szentségekre. Ezzel megta-
lálja a szentség nem (genus)-fogalmát, ,,A jel oly dolog, mely 
azon képzeten kívül, melyet az érzékekben fölkelt, valami mást 
is támaszt az elmében." Signum est res praeter speciem, quam 
ingerit sensibus, aliquid aliud ex se faciens in cogitatíonem venire. 
De doctr. christ. I. 1, 4. Míg azonban Origines megáll a szimbó-
lumnál, a szentség jelképes meghatározásánál, Szt, Ágoston meg-
teszi a döntő lépést az újszövetség szentségfogalmának megkü-
lönböztetésére. Ez a lépés pedig abban áll, hogy a szentség nem-
csak jel, hanem: ok is. ,,A kenyér és bor azért szentség, mert 
mást látunk és mást értünk bennük. Amit látunk, testi jel, amit 
értünk, lelki eredmény." Serm. 272, ,,A szentségi viz látható . . . 
lemossa a testet és jelzi azt, ami a lélekben történik." In ep. 
Joan, ad Parth, 6, 11. A szentség tehát nem puszta jel, hanem: 
hatékony jel; lelki eredménye, gyümölcse, ereje van. Mi ez a 
lelki erő? A kegyelem. Gratia, quae sacramentorum virtus est. 
Enarr, ín ps. 77, 2. 

,,A szentség tehát látható jele a láthatatlan kegyelemnek." 
A pelagíanízmus ellen küzdő Szt. Ágoston így találja meg az 
összekötő kapcsot a szentség és a kegyelem közt. Bár még nem 
tér ki arra a kérdésre, hogyan működik közre a szentségi jel a 
kegyelem létrehozásában (ez a skolasztikusok problémája lesz), 
de szükséges kapcsot lát a jel és a hatás, gyümölcs, erő között. 

A szentség tehát Szt. Ágoston felfogásában hatékony jel. 
Az Isten a Lélek által közli a kegyelmet, a megszentelést akkor, 



midőn az egyház a látható jelet alkalmazza. (Quaest. in Heptat. 
1. 3. c. 84.) 

Miből áll a szentségi jel? Szt. Ágoston ebben a kérdésben is 
oly határozott választ ád, melyből a skolasztikusok könnyen le-
vonják a szentségnek hylemorphikus (szentségi anyag-alak) ösz-
szetételét. A szentségi jelben — anyagi elemet és szót (elemen-
tum és verbum) különböztet meg. ,,Az elemhez hozzájárul az 
ige, és szentséggé lesz" — in Joann. tr. 80, 3. Mi a szerepe a 
szentségi igének? Az, hogy Krisztus nevével megáldja, megszen-
teli magát az elemet, a vizet, olajat stb. — „Honnét a viznek az 
az ereje, hogy érintse a testet és a szívet mossa le, ha nem a szó 
működéséből?" In Io. tr. 80, 3. 

Szt. Ágoston bizonyos állandó megszentelő erőt tulajdonít a 
szentségi elemnek; a szentség lényege nála nem az elemnek a 
felvevőre való alkalmazásában merül ki, hanem az elem — mi-
helyt a megszentelő ige hozzájárul, maga hordozója az isteni 
erőnek. A szentségnek ezt a felfogását őrzi még ma is a keleti 
egyház; a nyugati skolasztika azonban megszorította a szentségi 
elem hatékonyságát — az alkalmazás (applicatio) pillanatára. 

A protestantizmus — akkor, midőn Szt. Ágostont akarja 
magának kisajátítani — és amellett a szentségek immanens ha-
tékonyságát (ex opere operato) tagadja, mert ebben varázslatot 
lát — ép Szt. Ágoston alapgondolatát tagadja a szentségekről. 
Tény az, hogy senkinek a szentatyák közül oly nagy hatása nem 
volt a kat. szentségfogalom kialakulására, mint ép Szt. Ágos-
tonnak. 

A szentségeknek az újszövetség üdvrendjében más a jelen-
tőségük, mint az ószövetségben. Krisztus kevesebb számú, köny-
nyen megtartható világos jelentésű szentséggel kapcsolta össze 
az új népet az újszövetség közösségébe. A szentségek Szt. Ágos-
ton szerint az újszövetség népének összekötő kapcsai. (Ep. 64. 
1.). Az ószövetségiektől ép hatékonyságuk, a kegyelem-közlés 
különbözteti meg őket. 

Bár Szt. Ágoston még nem számolja össze az újszövetség 
szentségeit, de egyes konkrét esetekben alkalmazza saját meg-
határozását rájuk. A keresztségben megkülönbözteti az elemet, a 
vizet, a megszentelő szavaktól, a Szentháromság invocatiójától 
(görögül: epiclesis, lehívás). A chrisma (bérmálás) szentségében 
az olaj és az olaj megáldása — az összetevő tényezők. Az 
Eucharistia kenyerét és borát — a „misztikus imádság" (a mai 
canon) szenteli meg, hogy a lélek üdvét táplálja az Ür szenvedé-
sének emlékére. Contr. litt. Petiliani. II. 239. 

A szentségek hatékonyságának kidomborítására, a hatások 
megkülönböztetésére adott alkalmat a donatismus. A donatismus 
mint eretnekség — a haeresis szokott útjait járta meg. Kiindulá-
sában nem más, mint szakadás, skisma. Még a Diocletianus-
féle üldözés alatt kifogás esett valami Lucilla nevű előkelő nő 
részéről Cecilianus karthagóí püspök szentelésének érvénye ellen 



azért, mert — méltatlantól, olyantól, aki az üldözés alatt a szent-
könyveket kiadta, tehát traditor, áruló volt, — vette ordniatioját. 
Lucilla személyes ha j szá j a a püspök ellen — eredményes volt. 
Ez a prototipusa az egyházkormányzatba belekotnyeleskedő nők-
nek — fellovalta a numidiai püspököket Cecilianus letevésére. 
Helyébe aztán mint második utód: Donatus került. A skízma 
megvolt, társadalmi hatóerők gyorsan ter jesztet ték; a skizmát 
igazolni kellett — és megszületett a donatizmus, mint eretnek-
ség. Ebben — elvi szempontból az őskereszténységben gyakran 
kisértő — erkölcsi túlzások sűrűsödtek össze. Akik az evangé-
liumot nem akar ták úgy érteni, ahogy hirdettetet t : mint bűnbá-
natot és bűnbocsánatot; akik elébe akartak vágni — az Ür Ítéle-
tének és nem tudták megvárni az igazak és a gonoszok végső szét-
választását, hanem maguk akar ták a konkolyt kigyomlálni vég-
legesen — az Ür vetéséből, nem törődve azzal, hogy a búzát is 
vele tépik ki, azok oly egyházat kívántak és kívánnak alkotni, 
melyben csak a szenteknek, az Isten Lelkét ténylegesen hordo-
zóknak van helyük. Ez az úgynevezett pneumatikus egyházfo-
galom, melynek gyökerei visszanyúlnak a gnózisba, annak főleg 
montanista formájába, melynek Tertullián is behódolt élete vége 
felé és amelynek eszmevilágából Szt. Ciprián se tudott egészen 
szabadúlní. A konkrét esetre alkalmazva — a donatizmus azt a 
következtetést vonta le ebből az egyházfogalomból, hogy aki nem 
bír ja a Szentlelket, nem is adha t ja másnak; mivel pedig a szent-
ségek (keresztség, bérmálás, egyházi rend) feladata a Lélek 
közlés, az ilyen ember érvénytelenül keresztel, bérmál, szentel 
papot vagy püspököt. A további következtetés egyszerű általá-
nosítás volt: az egyházon (azaz a donatízmuson!) kívül állók 
mind eretnekek, tehát az általuk adott szentség érvénytelen és 
ép ezért ísmétlendő. Hogy mégis ki térjenek azon ellenvetés elől, 
mely ezen elv szerint minden szentségkiszolgáltatást kétségbe-
vonhat, hisz senki lelkébe belelátni nem lehet; nem lehet tudni, 
ki bűnös és ki nem — a donatisták következtetésüket megszorí-
tották a nyilvános bűnösök által adott szentségekre. 

A donatizmus egyszerűen ismételt régebbi — montanista és 
novatianus eszméket; vele szemben szilárdan áll — a római egy-
háznak az avató szentségek (keresztség, bérmálás, egyházi rend) 
ismétlését megtagadó gyakorlata, mely apostoli hagyományon 
nyugszik. A donatizmus már majdnem évszázados volt, amikor 
Szt. Optatus, mílevei püspöknek kissé a cél mellé lövő vitázása 
után (De schísmate Donatistarum) — a vita elméleti kérdéseibe 
Szt. Ágoston szólt bele De baptismo; Contra epistolam Parme-
níani; Contra l i t teras Petiliani c. műveivel. 

A vita megoldását két ponton segíti elő. Elsősorban tovább 
fejleszti Optatus megkülönböztetését — a szentségek kiszolgál-
tatóíra vonatkozólag. Optatus már világosan mondja, hogy a fő • 
kiszolgáltató — maga az Isten. A szentség hatása tehát elsősor-
ban tőle függ. Dei est mundare et non hominis. Az Isten az, aki 



tisztít, és nem az ember. Az embernek szolgaszerepe, eszköz-
jellege van a szentség kiszolgáltatásában. Azonban — még nem 
tudta a hitnek jelentőségét a szentségi hatásban megmagyarázni, 
így a szentségi hatás mégis alanyi, szubjektív tényezőtől maradt 
oksági függésben; még nem különböztetett ok — és föltétel, ki-
szolgáltató és fölvevő, érvényes és megengedett kiszolgáltatás 
közt. 

Mondhatjuk, hogy a kat. szentségtannak legfontosabb jegyét, 
a szentségeknek a szentségi jel elvégzéséből (ex opere operato) 
való tárgyi hatékonyságát Szt. Ágoston fejtette ki oly világos-
sággal, mely az ősegyháznak gyakorlatában kifejeződő hitét — 
elméletileg igazolta, 

Optatus megkülönböztetését a szentség főkiszolgáltatója és 
a másod-kíszolgáltató közt megtartva, szokatlan erővel hangsú-
lyozza, hogy a szentségi hatás nem függ lényegesen a kiszolgál-
tató hitétől és erkölcsi jóságától. 

Kiindulva abból a példából, hogy az apostolok Jézus életé-
ben kereszteltek (Ján, ev. 4, 1—2), megállapítja, hogy tehát 
Júdás ís keresztelt és keresztségét nem ismételték meg. Mert; 
„akiket Júdás keresztelt, azokat voltaképen Krisztus keresz-
telte meg. Mégha részeges, gyilkos, vagy házasságtörő volna is 
a kiszolgáltató — ha Krisztus nevében keresztel, igazában — 
Krisztus keresztel." (In Joan, tr, 5, 18.) „Nem a kiszolgáltató 
érdeméből, nem is a fölvevő érdeméből, hanem saját szentségé-
ből és igazságából érvényes a keresztség — az által, aki alapí-
totta." Contra Cresc. 4, 19. 

Ez az oka annak, hogy az eretnekek által adott keresztsé-
ge!, papszentelést nem szabad ismételni. De vájjon — üdvözít, 
kegyelmet ád-e a méltatlantól adott szentség? Szt. Ágoston ter-
mészetesen tagadólag felel erre a kérdésre. Szerinte az eretne-
kek által adott keresztség — nem üdvözít; kivételt csak az eset-
ben tesz, ha valaki végső szükségben kényszerűi arra, hogy eret-
nektől vegye a keresztséget. Az ő idejében a jóhiszeműséget még 
nem igen tételezték föl az eretnekek közt és így más megoldást 
adtak erre a kérdésre, mint ma adnánk. 

De ha az eretnektől adott szentség nem üdvözít, nem ád 
kegyelmet — mi célja van mégis kiszolgáltatásának és mi az, 
ami miatt nem kell ismételni? 

Ezt a fogas problémát Szt. Ágoston az által oldja meg, hogy 
teljes világításba helyezi Szt. Pálnak és az ősegyháznak tanítá-
sát — a szentségi jegyről, karakterről. 

Kálvin, aki a protestánsok közt Ágoston-specialistának van 
kikiáltva, jó nagyot lódít, mikor azt mondja, hogy a szentségi 
jegyről szóló tan — tudatlan szerzetesek műhelyéből került elő. 
Bizony rosszúl ismerte Szt, Ágostont, aki ugyan szerzetesmódra 
élt, de — tudatlannak még Kálvin se mondhatta — saját tudat-
lanságának elárulása nélkül. „A keresztény keresztség — Szt, 
Ágoston szerint — az eretnekeknél ís érvényes és elégséges — 



a megszentelésre, ha nem is az örök élet közlésére. Ez a meg-
szentelés, consecratio, okozza, hogy az eretnek bűnös, ha Krisztus 
nyáján kivül viseli Urának bélyegét; de ép ezért — meg kell őt 
javítani ép tanítással, nem új ra — szentelni." Ep. 98, 5. 

Szt, Ágoston tehát kettős hatást különböztet meg az avató 
szentségekben; a kegyelmet és a szentségi jegyet. A szentség fel-
vevése ennélfogva kettős lehet: érvényes,- de gyümölcstelen, azaz 
— szentségi jegyet adó, de nem kegyelmet; továbbá: érvényes 
és gyümölcsöző, az üdvösségre segítő, 

A szentségi jegyet a három avató szentség, keresztség, bér 
málás, egyházi rend — akkor is megadja, ha eretnek szolgáltatja 
ki őket és eretnek veszi őket. Ez a jegy pedig leköti a felvevőt az 
Ür tulajdonába, mint ahogy a katonabélyeg a hadsereg tagjává 
teszi a katonát, és az marad, mint áruló is; mint ahogy a gazda 
bélyege ra j ta marad a tévelygő juhon is és a bélyeg alapján — 
gazdája ráismer, visszaviszi a nyájba. A szentségi jegy Krisztus 
tulaj don jegye, bírtok jegye. Krisztus képét, bélyegét vési rá le-
törölhetetlenűl a lélekre. Hisz Krisztus az — aki keresztel, 
akárki szolgáltatja is ki e szentséget. Ezért nem lehet ismételni 
az avató szentségeket, „Rettenetes bűn" — a jegyközlő szentség 
ismétlése; annyi, mint Krisztust pecsételni — Krisztusra. Chris-
tum imponis super Christum. A donatísták is Krisztus juhai; raj-
tuk van Uruk bélyege, melyet a szentségben kaptak; de tévelyeg-
nek és elvesznek. Ep, 185, 23. Ha ők Donatus nevében keresztel-
nének, az áruló bélyegét ütnék rá a megkereszteltre; de ők is 
Krisztus nevében keresztelnek és így — maga az áruló üti rá hí-
vére — Krisztus bélyegét, A mi Urunk pedig keresi az árulót; 
megtöri a tévelyt, de nem saját jegyét. — Sermo ad Caesar, eccl. 
plebem. 2. 

Ez az oka annak, hogy akire az Űr rátalált, akit vissza-
vezet Egyháza közösségébe, nem szorul arra, hogy újra keresztel-
jék; az egyházi kibékülés, reconciliatio — vezeklés és bűnvallomás 
után eléri azt, hogy ami az eretnekségben gyümölcstelen volt, 
most érvényesüljön az üdvösségre. A tévelygő visszatérvén az 
Egyházba — részesül az újjászületés kegyelmében, a bűnbocsá-
natban, a Szentlélek adományaiban. De bapt. c, Don, 1, 18. 

Ez a szentségek föléledésének tana Szt. Ágoston fogalmazá-
sában. 

Ha mélyebben nézünk ezen tan gyökerébe, azt látjuk, hogy 
alapját Szt, Ágostonnak az Egyházról, mint Krisztus misztikus 
testéről szóló hitében kell keresnünk. 

Szt, Ágoston szerint — Krisztus Lelke, az üdvözítő, kegyel-
met adó Lélek Krisztus Testében működik. Ép ezért nincs na-
gyobb veszély a hívőre, mint elszakadni — Krisztus testétől. Holt 
taggá válik, élet, lélek már nem éri. Csak ha visszatér az Egy-
házba, Krisztus misztikus testének közösségébe, akkor érinti 
megint az éltető, holtat ébresztő Lélek, akkor lesz részese az 
üdvnek. Ez az organikus felfogása a kegyelmi életnek világít rá 



legmélyebben Szt, Ágoston egész theológiájára is; ebben van 
gyökere — Egyháztanának épúgy, mint Szentségtanának. És ez a 
tan — megtalálható Szt, Pál leveleinek majdnem minden ol-
dalán. Szt, Ágoston nem alkot ú j dogmát, hanem kifejti a régi 
dogmát. Összhangba hozza — az Egyházon kívül adott szentsé-
gek érvényét azzal a tétellel, hogy ,,az Egyházon kívül nincs / 
üdvösség: Salus extra ecclesíam non est." — De bapt. c. Don. 
4, 24. — 

A szentség üdvözítő hatását — a kiszolgáltató és fölvevő 
rossz, hiányos készültsége meggátolhatja, de nem a szentség ér-
vényét, Még az Eucharístíában is veszi Krisztus testét és vérét 
— a méltatlan, bár Ítéletet eszik és iszik magának. De bapt. c. 
Don. 5, 9. 

A szentségnek ez a tárgyi érvénye, hatása, melyet a skolasz-
tika az „ex opere operato" műszóval fejez ki, Szt. Ágoston szent-
ségtanának nagy értéke. Ez a megkülönböztető az ószövetségi 
szentjelek és az újszövetség szentségei közt: „Azok — Ígérték 
az Üdvözítőt, ezek adják az üdvösséget!" Enarr. in ps, 73, 2. 

Természetes ezek után, hogy Szt. Ágoston a szentségeknek 
Krisztustól tőrtént alapítását vallja. Szerinte: Krisztus adhatott 
volna hatalmat apostolainak szentségek alapítására — de nem 
adott. Adhatot t volna, de nem akart . Potuit — sed noluit. In 
Joan. 5, 7. 

Nehéz hittudományi vitákban kristályosodnak ki azok az el-
vek, melyek ma a katolikus hitoktatás elemeit alkotják, Szt. 
Ágoston elméleti téren győzi le a donatizmust, szolgáltatja azo-
kat a fegyvereket, melyek a donatizmus Wicleffi, huszita, pro-
testáns változatainak támadásait a jövőben is kivédik. A dona-
tizmus azonban — épúgy, mint későbbi formái — nem elméleti 
tételekkel, azok igazságáért mérkőzött pusztán, hanem — át-
vitte a vallási harcot — társadalmi, szociális térre. Terünk nem 
engedi, hogy kitérjünk arra a problémacsoportra, mely ezen in-
dításból eredt Szt. Ágoston elméjében az Egyház és állam vi-
szonyára vonatkozólag, 

II, Az ágostoni alapelvek tisztázása után röviden érintjük az 
egyes szentségekre vonatkozó állásfoglalását. Összefoglalásunk 
azokat a részeket világítja meg, melyek Ágoston eszmevilágának 
lényeges, nem pusztán díszítő elemei. Hisz — ha apróbb kérdé-
seket érintenénk, egész monográfiákat kellene ismételnünk, vagy 
ú j ra alkotnunk. 

a) A keresztségről Szt. Ágoston két külön könyvet írt. Az 
egyiket már említettük, a másik címe: De uníco baptismo. A ke-
resztség, a Krisztus megváltó halálában és föltámadásában való 
részesedés szentsége, melyben az ember újjászületik az Isten-
fíuság életére, gyakorta foglalkoztatja Szt. Ágostont, a „kegye-
lem Doctorát", a pelagianízmus ellen vívott harcban is. Hisz ez 
az eretnekség ép azt a természetfölötti életrendet tagadta, mely 
a keresztségben fogamzik meg. A keresztség Szt. Ágoston sze-



mében az üdvözítő Egyház anyaméhe; üdvözítő hatása, kegyel-
mének ereje ú j életet ád akkor is, ha vizének csak cseppjei érin-
tik ís a keresztelendőt. (In. Jo, 80, 3.) 

A keresztségí kegyelem elnyeréséhez — a felvevőben hit 
kell, mint föltétel; a felnőtt ezért tesz hitvallást a Szenthárom-
ságra, kinek nevében a keresztséget veszi; a csecsemő pedig, aki 
hitvallást még nem tehet, édesanyjának, az Egyháznak hitével 
üdvözül. 

A pelagianusok ravasz megkülönböztetéseivel szemben Szt, 
Ágoston — a keresztség eszközszerű szükségét hangsúlyozza az 
üdvösség szempontjából. Ép ezért senki, a csecsemők sem üdvö-
zülhetnek keresztség nélkül, Ha valaki katolikus akar maradni, 
nem taní that ja Szt. Ágoston szerint, hogy a keresztség nélkül el-
halt kisdedek üdvözülnek. Az ilyeneket csak a vértanúság juttat-
h a t j a Krisztus országába. A felnőtteknél a keresztséget szükség 
esetén a vágy- és vérkeresztség pótolhatja. A keresztség szük-
sége az eredeti bűn dogmájából következik, Szt. Ágoston ép a 
kisded-keresztség (paedobaptismus) gyakorlatából meríti a leg-
erősebb dogmatikus érvet kegyelemtanának fundamentuma: az 
eredeti bűn mellett, (Ep, 166, 7, 21. — De peccatorum mer. et 
remiss. 1, 26. — Euchir, 43—47.) 

b) Szt, Ágoston korában a keresztséget mindjár t követte a 
bérmálás kiszolgáltatása. Ennek szentségi jellegét Petilíanusszal 
szemben kidomborít ja Szt. Ágoston. Hangsúlyozza ; hogy a bér-
málás ugyanazon szentség, melyet az apostolok kézrátétellel ad-
tak, A kézrátételhez az ő idejében már az olaj ja l való megkenés 
társul t ; azért nevezi Ágoston a bérmálást „Sacramentum chris-
matis"-nak. Hatása pedig e szentségnek a szeretet láthatatlan 
unctio-ja (C, litt, Petii. 2, 104,) Ez a szentség Krisztus harco-
sává, katonájává avat ja az embert (In fo. 33, 3.) 

c) Szent Ágoston tana az Eucharistiáról két szempontból 
nagyjelentőségű. Az egyik szempont itt ís az, hogyan fejezi ki 
az Egyház hitét, mennyiben őrzi a hagyományt. Nyugodtan 
mondhatjuk, hogy Szt. Ágoston hűséges őrzője az apostoli Egy-
ház egyszerű, de végtelen mélységeket re j tő hitének: az Eucha-
ristia kenyere és bora — a konszekráció után Krisztus teste és 
vére. Ő, akinek hite megtérésétől kezdve a Szentíráson táplál-
kozott, nem ís mondhatott mást. „Amit láttok, amit szemetek 
az Űr asztalán észlel, az kenyér és bor. De a hit azt mondja nek-
tek: A kenyér Krisztus teste és a kehely Krisztus vére." (Sermo 
272.) Ezt az alapigazságot hangoztat ja szüntelenül beszédeiben, 
katecheziseiben. Ennek tanításában különböző fordulatokat al-
kalmaz, hogy a hívők a Krisztusi test és vér realitását felfoghas-
sák, A 33, zs.-t magyarázva (Enarr, ín Ps, 33, 10.) az Eucharís-
t iára alkalmazza a zsoltárverset: „És víteték sa já t kezében." 
„Krisztus sa já t magát hordozta kezében, midőn mondotta: Ez 
az én testem," — Ugyancsak az Eucharistiára fordí t ja azt a zsol-
tárverset (Ps. 98, 8.), mely azt mondja, „Imádjátok lábai zsá-



molyát". Az Oltáriszentség kenyere — ugyanis — a Lógósnak, 
az Igének a zsámolya. ,,Mert ő ebben a testben járt és mert ezt 
a testet adta nekünk ételként; senki sem eszi e testet, aki előbb 
nem imádja, azért következik, hogy nemcsak hogy nem vétke-
zünk, ha imádjuk, hanem vétkezünk, ha nem imádjuk." (Enarr. 
Ín Ps. 98. 9.) 

A másik szempont, amely szerint Szt. Ágoston Eucharistia-
tanát értékelnünk kell: a theologiai kifejtés, magyarázat, fejlesz-
tés szempontja. Nem szabad ugyanis felejteni, hogy a hittítkok 
mélységek, melyekbe a búvár lemerül és kincseket talál bennük; 
míg más ember csak a felszínen marad. Szt. Ágoston pedig bú-
vára volt a titkoknak. Azonban — tárgyilagosan meg kell állapí-
tanunk, hogy az Eucharístia tanának kifejtésében Szt. Ágoston 
ép csak a kezdő lépéseket tette — és nem mindig szerencsésen. 

Szellemi tájékozódása kezdetben az újplatonizmus vágányán 
indúlt. Az újplatonizmus elméleti alapvetését sohse tudta telje-
sen feláldozni és más pontokon is ez okozta, hogy megoldá-
sainál kérdőjelek maradtak az utódok számára. Már most — az 
újplatonizmus épen a szentségtanban és főleg az Eucharístíánál 
éreztette — káros hatását. Olyanok a hittudomány számára a 
bölcseleti előfeltevések, mint a szemüveg — a szemen. Ha jó, 
javítja a látást; de ha rosszul van csiszolva, alakítva, akkor na-
gyít, kicsinyít, ferdít és torzít. Az újplatonikus rendszernek egyik 
fő hibája a túlzó idealizmus, spiritualizmus, mely az anyaggal 
igazán sohse tud kibékülni, mely az anyagban, testben nem tudja 
hiánytalanul az Isten alkotásának jóságát látni, hanem mindig 
valami tökéletlent, rosszat sejdít benne. A szentségekben pedig 
— ott az anyag, az anyagi elem, Szt, Ágoston nem követi ugyan 
a neoplatonizmust abban, hogy az anyagot rossznak tekintse; de 
kezdetben — mégsem tudja igazán értékesnek nézni, A szent-
ségben is inkább csak jelnek, szimbólumnak nézi, transzparensnek, 
melyen a szellemi világra van átpíllantás. A Szentírás kénysze-
ríti, hogy a szentségi jelben többet lásson puszta jelnél, hogy 
lássa a „fructus spiritualis"-t, a lelki gyümölcsöt; de azt, hogyan 
hozza létre a jel ezt a lelki hatást, már nem tárgyalja. Inkább 
alkalmi oknak nézi a jelet kezdetben, mint létesítő oknak. Meg-
erősítette a szentségi jel szimbolikus jelentőségének túlzott ki-
emelésében az Üdvözítő szavainak félreértése: ,,A szellem az, 
mely elevenít, a test nem használ semmit", (Ján. 6, 63.), Az új-
platonikus exegesis ezen szavakban saját anyagfelfogását látta 
igazolva. Pedig az Üdvözítő — először is nem saját testéről be-
szél, arról ép előbb mondotta, hogy ,,aki eszi testemet, örök élete 
lészen", másodszor pedig az Ür a szellem-test fogalompárját ab-
ban az ellentétben használja, (mely a Szentírásban nagyon gya-
kori), melyben a szellem —a Szentlelket, továbbá a Lélektől át-
hatott, kegyelemből élő embert jelenti, a test pedig a bűnbeesett, 
tehát halálra ítélt, az eredeti bűn átkát hordó embert. Ily érte-
lemben a ,,test" tényleg nem használ semmit. 



Ez a magyarázata annak, hogy Szt. Ágoston a pelagiánu-
sokkal való küzdelem előtt kevésbbé tekint az Oltáriszentségben 
jelenlevő „testre" (bár mint láttuk, nem tagadja, sőt határozot-
tan állítja ezt a jelenlétet), inkább ,,a Lelket", szellemet, ennek a 
hatásait kutat ja a hívő lélekben. Felfogásában így inkább az 
Eucharistia ú. n, „dinamikus" oldala, a hivő lélekre való ke-
gyelmi hatása domborodik ki. Ezt a felfogást elősegítette egy-
részt a nézőpont, melyből Szt. Ágoston az oltár misztériumát 
vizsgálja, másrészt pedig a szentség meghatározására történő kí-
sérletének kiindulása. A nézőpont: Ágoston az Eucharistiát az 
alany, a felvevő, áldozó szempontjából tekinti rendesen, tehát 
természetes, hogy nem abszolút tartalmát, az átváltozást, a reá-
lis jelenlétet domborítja ki, hanem a hatást, a gyümölcsöt, a 
Krisztussal való lelki egyesülést — a test vétele által. 

A szentség meghatározását Ágoston a keresztségből kiin 
dúlva kísérli meg. Azonban: szentség és szentség közt lényeges 
különbség van. Az Oltáriszentség ép azáltal különbözik a többi 
szentségtől, hogy szentségvolta nem merül ki a vevőre való ha-
tásában, hanem ezt megelőzi — a reális jelenlét az átváltozás-
sal. Szt. Ágoston úttörő munkát végzett azáltal, hogy a sacra-
mentum" meghatározását megkísérelte; nem vehetjük tőle zo-
kon, ha nem oldott meg minden kérdést, hanem hagyott valamit 
utódainak is, főleg Szt. Tamásnak. 

Mivel Ágoston a maga meghatározását általánosítja — a 
keresztségről átviszi kellő megkülönböztetés nélkül az Eucharísz-
tíára, érthető, hogy a hangsúly megint a szentségi hatásra, ke-
gyelemre kerül. 

Akik a kora középkor iskolai harcaiban Szt. Ágostonra hi-
vatkozva akarták az Otláriszentség titkait nem felfedni, hanem 
elfödni, azokban hiányzott a helyes magyarázat alapkelléke, a 
történelmi látás, a szellemtörténeti beállítás. Ratramnus, Beren-
garius és annyian mások — egész Zwinglíig és Kálvinig, szeret-
nék Ágostont a maguk tévtanai patronusává tenni. Kiszakított 
mondatokkal, összefüggésüktől megfosztott idézetekkel operál-
nak és így könnyű nekik Szt. Ágoston hitét is kioperálni a szö-
vegekből. 

A pelagianizmus ellen küzdő Ágoston már máskép lát ja az 
Oltáriszentség jelentőségét, a krisztusi test fontosságát az üd-
vösség rendjében, A régebbi szimbolizmus már erőtlenné válik 
előtte és most már teljes súlyával érzi az „Ige testté lön" misz-
tériumát, Aki élni akar, örök élettel élni, csakis Krisztus teste 
által élhet. Nem a szimbólum által, hanem az Eucharistia reális 
teste által. 

Ágoston annyira megy, hogy az Eucharistia vételét épúgy 
szükséges eszköznek tekinti az üdvösségre, mint a keresztséget. 
Az Eucharistia nélkül a kisdedek sem üdvözülhetnek. (De pecc. 
mer. et remiss. 1, 24.) 

Ez a fokozatosan mélyülő felfogása ad ja annak magyaráza-



'tát, hogy a szentatyák közül Ágoston az, aki legtökéletesebben 
fejt i ki az Eucharistiának, mint áldozatnak, emlékáldozatnak mi-
benlétét, A ,,De civitate Dei" erre vonatkozó tételeit Szt, Tamás 
jóformán változtatás nélkül veszi át a maga rendszerébe, 

d) A szenségről adott meghatározását ugyan még nem al-
kalmazza a bűnbánatra Szt. Ágoston, de a mai dogmatika mégis 
megtalál ja tanában mindazon elemeket, melyek a lapján a bűn-
bánat mint szentség meghatározható. Ágoston tana itt is föltéte-
lezi az Egyház gyakorlatát — és tudvalevő, hogy az ősegyház 
bűnbánati gyakorlatát a lényeg azonossága mellett — sok, külső 
szemléletre fontos mozzanat különböztette meg a maitól, Szt. 
Ágoston tanának gerincé az, hogy az Egyháznak van hatalma 
minden bűnnek, a legsúlyosabbnak is — megbocsátására. (Enchir. 
65.) Ez a tétel — az ősegyházi rigorizmusnak az ellentétele. Az 
egyházi bűnbocsánat mellett elismeri azt, hogy a ,,napi bűnök", 
a kisebb bűnök sok más eszközzel (imádság, alamizsna stb.) is 
eltörölhetők. Éles lélektani látással (ez nem is föltűnő a Vallo-
mások írójánál) különbözteti meg a bűnöket nemük és súlyuk 
szerint; és ugyancsak mélyen elemzi a bűnbánat és elégtétel 
psychologiáját. 

e) A betegek kenetéről Szt, Ágoston műveiben nincsen szó; 
nem volt alkalma írni erről a szentségről, melyről pedig ép az 
afrikai (egyptomi) egyházban, a Serapion-féle Euchologíumban 
található világos utalás. 

f ) Az egyházi rend szentségi mivoltát, jegyadó jellegét és 
ezért ísmételhetetlenségét sokszor védi — a donatistákkal szem-
ben, (C, ep. Parmen. 1, 2, c. 13. n. 28.) Szt. Ágoston tanítása eb-
ben a pontban oly határozott, hogy amikor a középkori zavarok-
ban (X. sz. invesztitúra harc), az egyházi rend ismételhetetlen-
ségének tudata elhomályosúlt, a kezdő skolasztika az ő tekin-
télyére hivatkozással szüntette meg a reordínációs visszaéléseket. 

g) A Szent Ágoston korabeli eretnekségeknek sok bajuk 
volt a házassággal. A perzsa dualizmust, India természetpesszi-
mizmusát nyugatra plántáló manicheus-felekezet — a házassá-
got, a rossz forrásának tekintette — és legalább elvben elvetette. 
Korábbi mestereit érdekesen jellemzi Ágoston De moríbus 
Manicheorum c. művében, melyben velük szemben — védi a há-
zasságot is. 

A másik végletet képviselte Jovinianus, aki azzal vádolta az 
Egyházat, hogy a szüzesség érdekében — megveti a házasságot. 
Szt, Ágoston ellene í r ja ,,de bono conjugalí" c, művét, mely a 
házasság dogmatikájára elsőrendű jelentőségű- Szt. Ágoston eb-
ben a műben fejti ki a házasság célját, melyet a házasság három 
javaként (bonum conjugií) határoz meg. Ágoston óta — majd-
nem minden jogi és dogmatikai munka a házasságnak három 
javát különbözteti meg. Proles, fides, sacramentum. Magzat, hit, 
szentség. Igaz, hogy a szavak jelentésének változása miatt —• 
nem mindig gondolunk arra, hogy ezt a klasszikus célmeghatá-



rozást Szt. Ágostonnak köszönjük. Nála a proles (magzat) a há-
zasság főjava, de nem oly értelemben, mintha a sterilitás miatt 
— érvényes házasság nem volna köthető. A római jog fogalmai-
val élvén (melyeket Szűz Mária és Szt. József házasságának 
védelmére is alkalmaz), a házasság lényegét a kölcsönös bele-
egyezésben, consensusban látja. A házasság második java a 
fides, a kölcsönös hűség, a házastársak egymásrautaltsága — 
nemcsak biológiai, hanem psychologiai szempontból is. A keresz-
tény házasság — nemcsak élettani functio, hanem — eszmény, 
életeszmény is. E mellett — méltóságát emeli a ,,sacrament um" 
java; vagyis az a jellege, mellyel a házasság mint szent dolgok, 
misztériumok jelképe, Krisztusnak az ő Egyházával való egye-
sülését szimbolizálja. Innét a sacramentum java, azaz a házas-
ság elválaszthatatlan, felbonthatatlan egysége. 

A pelagianusokkal szemben viszont Ágostonnak — saját ta-
nítását kell védenie. A pelagianusok azzal érveltek Ágostonnak 
a kegyelemről és az eredeti bűnről szóló tanítása ellen, hogy — 
felúj í t ja a manicheízmust, a rossznak forrásává, az eredeti bűn 
fenntartójává, továbbszármaztatójává teszi a házasságot. Ágos-
ton ezzel a váddal szemben í r ja ,,de nuptis et concupiscentia" c. 
művét, mely a kat. erkölcstudomány nagyjelentőségű alkotása. 
A pelagianizmus vádjának rostálása alkalmat ád neki, hogy ki-
domborítsa azt, ami a házasság intézményében független — a 
bűnbeeséstől, kifejtse a házasság jelentőségét — a paradicsomi 
állapotban, aztán pedig rámutasson a házasságnak a bűnbeesés-
ből származó mellékcéljára, a „concupiscentia" enyhítésére, 
A házasság nem oka — az eredeti bűnnek; hogy azonban az ere-
deti bűn továbbterjedésében mi a jelentősége, abban Ágoston kö-
zel van a helyes megoldáshoz, bár nem jut el a teljes biztosságig, 
azáltal, hogy a nemzést pusztán a testre és nem a lélekre korlá-
tozza. A generatíanizmus és a creationizmus ellentétében Ágos-
ton nem tud véglegesen dönteni, amikor az egyéni lélek eredeté-
ről van szó. 

Állításai a concupiscentiának a házasság etikájában való 
jelentőségéről — nem mindenben végleges megoldások. Még a 
De Civ. Deí 14, 22. sk. fejezeteiben is küzd ezen probléma ne-
hézségeivel. 

Hogy a házasság kegyelmet közlő, tehát szoros értelemben 
vett szentségi jel, azt, bár nem kifejezetten, de mégis tanítja, 
(In Jo, tr. 9. n. 2.) 

Ezekben foglaltuk Össze Szt, Ágoston szentségtanának fő-
gondolataít, Nyilvánvaló, hogy ezen gondolatok bármelyikének 
részletes taglalása — monografikus feldolgozást igényelne. Szt, 
Ágoston lángelméje itt is olyan, mint a fényszóró. Előtte a 
problémák nem különülnek el részletkérdésekké, ő minden kér-
dést a kinyilatkoztatott hittartalom egészéhez viszonyítva lát és 
taglal; akárhol, akármely téren vetnek fel számára a kortársak 
és a korviszonyok nehézségeket, Szt, Ágoston mindjárt visszave-



zeti a legtávolabbi részletet, elágazást is — a gyökérproblémá-
hoz — az újszövetségi üdvrend, oikonomia alapjaihoz. Mindent 
in lumine Dei szemlél; az ő világszemlélete nem ismer a hittől 
elszakadó problémákat. Neki pl. a házasság nem „tisztára világi 
ügy", mint Luthernek, aki pedig úgy dicsekszik, mintha a Szent-
írásai együtt Ágostont is úgy húzta volna elő a pad alúl, ahova 
az Egyház re j te t te őket. — Ép ezért nem szorúl Szt. Ágoston 
tana — apologetikus beállításokra, kisarkításokra. Hisz szívének 
minden dobbanása, intellektusának minden villanása — az igaz 
hité, az orthodoxiáé, Hogy — mint a theologiaí reflexió út törője 
nem minden kérdést old meg véglegesen, az csak tárgyának, a 
misztériumoknak természetéből fakad. Hisz ezek a kinyilatkoz-
tatás szerint: rejtettek, titkosak, áthatolhatatlanok még Szt. 
Ágoston lángelméjének számára is. Kühár Flóris. 

Az érzéki örömeket, akármilyen nagyok és akármilyen 
magas földi szempontból értékeljük is őket, az örök élet örömei-
vel nemcsak összehasonlítani, hanem egy napon még említeni 
sem lehet. Szent Ágoston. 

* 

Ha tetszik neked a világ, dicsérd Istent érte s igazítsd szere-
tetedet alkotó Mesterére, nehogy magad ne nyerj tetszést azok 
miatt, amik neked tetszenek. Szent Ágoston. 

Teremtmények, amik Isten nélkül egyáltalán nem is volná 
nak, szakítják el sokszor az embert messze Istentől. 

Szent Ágoston. 
* 

Az akarat soha el nem szakadhat az örömnek valamilyen 
formájától. Szent Ágoston. 

* 

Abban, ami teremtés nélkül létezik, semmi sincs, ami azelőtt 
nem lett volna. Szent Ágoston. 



SZENT ÁGOSTON MISZTIKAJA.*) 
A szentek fölséges lelkivilágát: közlekedésüket Istennel, 

kapcsolódásukat Vele és elmerülésüket Benne tanulmányozni:, 
ez a misztika feladata, 

Aki csak futó pillantást is vet az utóbbi éveknek főképen 
külföldi könyvtermékeibe, az a vallásos irodalom, még pedig el-
sősorban a misztika irodalmának rohamos fejlődését lát ja. A 
technika őrült haladása nem elégíti ki a ,,több ember" igényeit, 
a lelki emberét, aki a gépek zakatolásától elkábultan örömest 
keres Isten változhatatlan csendjében megnyugvást és pihenést. 
Mintha új ra éledne a keresztény ókor és föltámadna a középkor 
vallásossága, a ma embere ismét befelé kezd nézni, a lélekbe 
tekint, kezdi benne újra fölfedezni az Isten képmásának voná-
sait, térdre hull és imádja azt, Aki a lélek csodáit műveli. 

Az idei év 1500 esztendő távlatából tekint vissza az Isten 
Egyházának egyik legnagyobb szentjére, minden idők egyik leg-
nagyobb szellemére, Szt, Ágostonra, S talán nem túlozunk, ha 
azt mondjuk, hogy az, ami miatt az egész világ érdeklődése még 
ma is nagy mértékben az afrikai püspöké, ami Szt, Ágostonban 
örökértékü és még ma is modern, az nem a manicheusok, dona-
tísták és pelagiánusok elleni harcaiban, nem is annyira a teoló-
giai tudományok mesteri kézzel való művelésében, hanem abban 
rejlik, ami Szt. Ágostont misztikussá teszi: Istennel való benső-
séges kapcsolatában, A következőkben anélkül, hogy — egy rö-
vid cikk keretében — a részletekbe bocsátkozhatnánk, Szt. 
Ágoston misztikájának legfőbb vonásait ragadjuk ki, mert úgy 
gondoljuk, hogy ezek lényegesen hozzátartoznak a Szent igazi 
arculatához. 

Mit értünk tehát misztikán? Annak ellenére, hogy a misz-
tika mindinkább az érdeklődés homlokterébe kerül, nincsen róla 
mindenkitől elfogadott meghatározásunk. Inkább csak negatív 
értelemben állapít juk meg a misztika fogalmát, ha azt mond-
juk, hogy nem diszkurzív módon, következtetés útján, hanem 
közvetlen értelmi meglátás, megtapasztalás által átélt ismerete-

*) Főbb forrásmunkák Szt. Ágoston művein kívül: Fonck: Mystique 
(Dictionnaire de Théologie Catolíque X, 2599—2674); Gardeil: La structure 
de l'âme et l'expérience mystique, 2 köt. Paris 1927; Horváth: Aquinóí szent 
Tamás világnézete, Budapest 1924; U. a.: A Szentlélek hárfája, Budapest 
1927; Mager: Augustinus als Mystiker, Philosophia Perennis herausg. von 
Fritz-Joachim von Rintelen, Regensburg 1930, I, 85—97. (Különlenyomat-
ban is.); Portailé: Saint Augustin (Diet, de Théol. Cath. I, 2268—2472,); 
Pourrai: La Spiritulaité Chrétienne, I, Paris 1926; Schmaus: Die psycholo-
gische Trinitätslehre des hl. Augustinus, Münster i. W, 1927, A Vallomások-
ból vett idézeteket Vass József fordításában közöljük. 



ket értünk ra j ta (veritas affectiva), melyek Istenre, a természet-
fölötti világra vonatkoznak (Fonck 2600. old.). Legutóbb a neves 
francia dominikánus, P. Gardeil vette tüzetes vizsgálat alá a misz-
tika fogalmát és Szt. Ágoston, Szt. Tamás és a nagy spanyol misz-
tikusok (Nagy Szt. Teréz, Keresztes Szt. János) vezetése nyo-
mán arra az eredményre jutott, hogy a misztikus megtapaszta-
lás lényege Isten jelenlétének a lélekben való közvetlen megfo-
gása. Hogy ez a közvetlen meglátás, legalább rövid időre, már 
itt a földön is lehetséges, a lélek szellemiségéből következik: a 
lélek, ilyenkor mintegy a testtől elválva a tiszta szellemek mód-
jára fejti ki befogadó működését. A misztikus élménynek termé-
szetfölötti alapját a megszentelő kegyelem, az isteni erények és 
a Szentlélek ajándékainak a lélekben való teljes kifejlődése és 
szerves összefüggése teremti meg, természetes, bölcseleti alapja 
pedig az emberi léleknek éppen azon sajátosságában rejlik, hogy 
a testre való utaltsága ellenére is tulaj donképen tiszta szellem. 
Jellemző továbbá a misztikus élményre, hogy benne a lélek nem 
játszik olyan aktiv szerepet, mint a cselekvő tisztulás állapotá-
ban (purificatio activa). Inkább szenvedőlegesen viselkedik az 
isteni behatásokkal szemben: kitárja szárnyait, hogy a Szentlé-
lek mindent megújító vihara beléjük kapaszkodhassék és az Ő 
isteni vezetése mellett biztosan eljuthasson az örök haza előízé-
nek, a szemlélődésének révpartjaira (purificatio passiva). 

Ezekhez a sajátosságokhoz hozzájárul még a kifejezés 
módja: a misztikus nyelv. Hiszen a misztikus az elmondhatat-
lant akar ja elmondani, mikor azokról a titokzatos pillanatokról 
beszél, melyekben Isten „megérintette lelkét". Nem csoda tehát, 
ha közbe-közbe az emberi nyelv nem tudja követni az Isten vílá-
nak kimondhatatlan gazdagságát, hogy néha-néha elakad, homá-
lyossá válik, hogy sokszor nem is értjük meg teljesen, De a 
szeretet tűze, az átéltség melege, ez minden misztikus írásából 
árad és magával sodor bennünket: Isten lehelletét érezzük rajta. 

Szt. Ágostont, a szeretet és az isteni kegyelem tanítóját, 
szívvel a kezében szokta ábrázolni a keresztény ikonográfia. És 
valóban: Szt. Ágoston misztikus lélek, a szív embere. 

A misztikus léleknek legszembeötlőbb tulajdonsága a termé-
szetfölötti valóságnak közvetlen megérzése és megélése. Szt. 
Ágostont erre a közvetlen valóságmegélésre nemcsak saját lelki 
alkata, hanem a görög kultúrának az ő korában divatos szellemi 
öröksége is úgyszólván predestínálta: Platon filozófiája, ponto-
sabban a neoplatonizmus, főképen Plotin bölcseleti rendszere. 
Szt. Ágoston ezt a pantheizmus felé hajló rendszert megtisztította 
pogány vonásaitól, beleöntötte a maga keresztény lelkét, meg-
keresztelte, amint aquinóí szt. Tamás néhány évszázaddal utóbb 
Aristoteles filozófiáját állította a keresztény teológia szolgála-
tába. Szt. Ágostonnál leginkább az ismeretelméletben nyilvánul 
meg a neoplatonizmus hatása, de nem kis mértékben Isten meg-
ismerésének a módjában is. És Szt. Ágoston misztikájával kap-



csolatban főképen ez érdekel bennünket ; a lélek ú t j a Istenhez. 
Többen, különösen ú jabb időben azt gondolták, hogy Szt. 

Ágoston elvi ta t ja Isten létének bebizonyíthatóságát és per se 
nota, közvetlenül megismerhető igazságnak ta r t j a . Ez azonban 
nem áll. Szent Ágoston istenérvei mind az apostol mondására 
épültek: per ea, quae facta sunt, a teremtmények ú t j án jutunk 
el Isten létének megismerésére. De mégis mennyire különbözik 
egy szentágostoni istenérv pl. Szt. Tamás klasszikus öt „ú t já tó l" ! 
Míg Szt. Tamásnál csakis a logika vaskövetkezetessége jut szó-
hoz, addig Szt. Ágostonnál az egész ember érvényesül, együtt 
beszél ész és szív, metafizika és pszichológia. íme egy szép hely 
a Vallomásokból, ahol a Szent le í r ja , hogyan jutott el a teremt-
mények lépcsőfokain keresztül fel Istenhez. 

„Szeret lek Uram, 
Nem kételkedve, hanem biztos öntudattal . Igéd á t j á r t a szí-

vemet s megszerettelek. Ég és föld és a bennük levő mindenség is 
minden oldalról azt k iá l t ják , hogy szeresselek. Mindenkinek ezt 
kiál t ják, szünet nélkül, úgy, hogy senki sem mentegetheti magát. 
Leghangosabban beszél azonban irgalmad ahhoz, akin megkönyö-
rülsz, s akin irgalmasságot gyakorolsz, mert megkönyörültél 
ra j t a ; ha ez nem volna, ég és föld süket füleknek hirdetnék dicső-
ségedet. 

Mit szeretek, mikor Téged szere t lek? 
Testi szépséget? Múló b á j t ? Ezt a barátságosan szemembe 

ragyogó fényt? Sokféle hangnak összesimuló édes zengzetét? 
Virágok, kenetek, fűszerek i l la tá t? Mannát? Mézet? Ölelésre 
hívó hangokat? Nem. Nem ezeket szeretem, mikor Istenemet 
szeretem. De mégis valami fényt, hangot, illatot, valami eledelt 
és valami ölelést szeretek, mikor Istenemet szeretem, mert ő 
fény, illat, eledel és ölelés az én belső világomban. Ott olyan 
fény ragyog rá lelkemre, amelyet semmi hely be nem fogadhat. 
Van ott hang olyan, hogy idő szárnyán el nem száll; van illat, 
de azt szellő el nem ragadja , van íz, amelyet semmi falánkság 
meg nem ront; van ragaszkodás, amelyet megúnás szét nem tép. 
Ez az, amit szeretek, mikor Istenemet szeretem. 

De mi ez? 
Megkérdeztem a földet. Azt mondta : nem én vagyok! 
Megkérdeztem mindent, ami a föld hátán van. Ugyanazt 

vallották. 
Megkérdeztem a tengert és örvényeit s minden eleven lakó-

ját, s azt felelték: Ne mi vagyunk a te Istened. Föl jebb keresd! 
Megkérdeztem a rohanó szeleket, s a lég birodalma minden 

lakójával együtt azt mondta-: Anaximenes téved: nem vagyok 
Isten! 

Megkérdeztem az eget, a napot, holdat, csillagokat. Mi nem 
vagyunk az Isten, akit keressz, — felelték. 

Végül bekiál tot tam az érzékeimet körülvevő mindenségbe. 



Beszéljetek az én Istenemről. Nem ti vagytok, de mondjatok 
róla valamit! 

S felzúgtak hatalmas hangon: Ö a mi teremtőnk! 
Kérdezősködésem világszemlélet volt, szépségük volt a felelet, 
. . . Megkérdeztem tehát a világmindenséget Istenem felől s 

azt felelte: ,én nem vagyok Isten, hanem Ö teremtett engem'." 
Hasonló helyek, ahol Szt. Ágoston a teremtmények út ján 

száll Isten felé az élmény csodálatos bensőségével, nagy szám-
mal találhatók nemcsak a Vallomásokban, hanem egyéb müvei-
ben is, főképen De Trinitate (VIII, 3), De liberó arbitrio (II, 16), 
De diversis qaestionibus (83, 45), De musica (VI, 11), c. írásai-
ban, valamint zsoltármagyarázaíaíban is. Épen ez a körülmény, 
hogy szubjektivizmusa annak minden veszélyessége ellenére sem 
feneklett meg a pantheizmus ingoványaiban, ahol pedig előtte is, 
utána is oly sokan megrekedtek, vall emberi erőket meghaladó 
arányokra, a Szentlélek vezetésére. 

De még inkább jellemzi Szt. Ágoston misztikus lelkületét az, 
hogy Istenhez elsősorban nem mint a lét teljességéhez, hanem 
mint a legfőbb Igazsághoz és — ami vele párhuzamos fogalom — 
a legfőbb Jósághoz igyekszik eljutni. Ezt az alapjában platóni 
gondolatot később a középkor skolasztikája korrigálta és joggal, 
mert az ontológiai rendben előbbre való a lét fogalma, mint a 
jóságé, lévén ez a lét legáltalánosabb fogalmának csak egy, ha 
mindjárt ettől el nem is választható, tulajdonsága. De épen a 
boldogság utáni vágy és Istennek, mint legfőbb Jónak szemlélése 
ad Szt. Ágoston szavainak misztikus melegséget, A Vallomások 
első lapjától kezdve: „Nyugtalan a mi szívünk, míg csak el nem 
pihen benned", egészen az utolsóig végigcseng a gondolat: ,,Ez a 
boldogság: rajtad, nálad és miattad örvendezni. 

A boldogság utáni vágy teszi bensőségessé, egyénivé: szent-
ágostonívá Istennel való közlekedését, minden megnyilvánulását. 
,,Te Uram, magad vagy a Jóság", ír ja a Vallomások végén, 
„semmi más jóra nincs szükséged, nyugalmad ís örök, mert ta 
magad vagy önmagad nyugalma. 

Ember az embernek adhatja-e ezek értését? Vagy angyal 
az angyalnak? Vagy angyal az embernek? 

Nem adhatja! 
Tőled kell kérnünk, nálad kell keresnünk, hozzád kell be-

zörgetnünk; így, csak így lehet elnyerni, így lehet ráakadni, csak 
zörgetésre nyílik meg a titkok a j ta ja" . 

A boldogság keresése Szt, Ágostonnál egyértelmű minden, 
nemcsak szubjektív, hanem objektív értelemben ís vett jó vég-
céljának a keresésével. Isten pedig azért legfőbb jó, mert minden 
mást magában foglal, amire az ember törekszik, s azért legfőbb 
cél, mert végpontja és beteljesedése minden keresésnek (Epist. 
118, 13). 

Az eddig elmondottak a misztikus Szt. Ágostonnak csak 
egyik tulajdonságát állítják szemünk elé: a valóság élményszerű 



megragadását. Önkéntelenül fölmerül tehát az a kérdés, vájjon 
ismeri-e a hippói püspök a misztikusokra annyira jellemző köz-
vetlen istenszemléletet már itt a földön, mely azonban eltér a 
boldogoknak Isten színről-színre látásától? Mager igennel felel 
erre a kérdésre. Szt. Ágoston ugyanis De quantitate animae c. 
müvében a léleknek hét állapotát sorolja fel, melyeket három 
csoportba osztályozhatunk: a vegetatív, az érzéki és az értelmi 
működések csoportjába. Ez utóbbiak az erkölcsi tisztulás, a lélek 
önmagába való térésének, a lélek szemének erősödése és tisztu-
lása, valamint a kontempláció állapota. A három legutolsó fokot 
csak misztikus jelentésben értelmezhetjük. Az ötödik fokon egy, 
a közönséges megismerési módot meghaladó ismeretet ír le: 
„Hatalmas és hihetetlen bizalommal közeledik a lélek Istenhez, 
azaz magának az Igazságnak szemléléséhez és az, amiért annyit 
fáradozott, a legnagyobb és legtitkosabb jutalma". Még inkább 
áll ez a hetedik fokról: „Mit mondjak azokról az örömökről, 
a legnagyobb és igazi jónak az élvezéséről, a megdicsőülés és 
az örökkévalóság fuvallatáról, mely a legmagasabb fokon: magá-
nak az Igazságnak nézésében és szemlélésében eltölti a lelket? 
Beszéltek erről, már amennyire ezt kímondhatónak találták, nagy 
és összehasonlíthatatlan lelkek, akik meggyőződésünk szerint ezt 
látták és látják. Es merem neked azt mondani, hogy, ha mi azt 
az irányt, melyet Isten elénk szab és amelynek követését ma-
gunkra vállaltuk, nagy-nagy állhatatossággal megtartjuk, Isten 
erejével és bölcsességével elérünk mi is ahhoz a végső okhoz és 
legfőbb úrhoz, vagyis mindenek végső forrásához". Ugyancsak 
ilyenekről tesz említést Faustus elleni írásában: „Nekik meg-
adatott, hogy szent mámorosságban az odalent folyó dolgoktól 
elragadott elmével szemléljék a Bölcseség örök fényét." A Vallo-
másokban is hasonló kifejezési módokat találunk, pl. a VII. 

* könyv 10-ik fejezetében: „Lelkem tétova pillantása észrevett ön-
maga fölött, értelmem fölött valami örökké változatlan vilá-
gosságot." 

Ezeket a kifejezéseket még tetszés szerint lehetne szaporí-
tani szentágostoni idézetekkel. Már pedig ezek a misztikusok 
nyelvén nem jelentenek mást, mint Isten közvetlen megismerését 
a lélekben. Szt. Ágoston az isteni lényeg intuiciós megismerését 
itt a földön, akárcsak később szt. Tamás, mindössze Mózesnél 
és szt. Pálnál tar t ja megtörténtnek. A föntebb idézett helyeken 
pedig világosan közvetlen istenmegismerésről szól. Mindebből 
tehát azt a következtetést vonhatjuk le Magerral (91. old.), hogy 
ennek a közvetlen megismerésnek közbenső helyet kell elfog-
lalnia az örök haza vísio beatífícaja, a boldogoknak Isten színről 
színre való látása és a léleknek a testtel való földi összekap-
csoltsága állapotában való diszkurziv megismerése között. Ez pe-
dig a misztikus meglátás. 

Ezt bizonyítják Szt. Ágostonnak azok a kifejezései is, 
melyeket misztikus élményeinek leírásánál használ. A misztikus 



élmény ugyanis a földi életben (épen a lélek testhez kötöttsége 
miatt) mindig valami rendkívüli dolog, tehát nem is tarthat soká. 
Ezért valamennyi misztikus író hangsúlyozza a misztikus meg-
látás rövid tartamát, pillanatnyíságát. Szt. Ágoston is ilyennek 
ír ja le misztikus élményeit. Á hetedik könyv 17. fejezetében 
ismét a Szt. Ágostonra annyira jellemző lelki fölszállást olvassuk 
a teremtett világ lépcsőfokain. „Mikor az iránt érdeklődtem", 
írja, „honnan tudom én akár a földi tárgyakat, akár az égiteste-
ket szépségük felől megítélni, s minek erejében tudom olyan 
kereken megmondani a változékony dolgokról: ezt így kellene, 
azt meg nem így, — mikor tehát ítélőképességem eredetét keres-
tem, azt találtam, hogy ingatag értelmem fölött ott van az örök 
és változatlan Igazság. 

Megpróbáltam tehát fokról-fokra fölfelé tapogatódzni . . , 
Ezen az úton jutott el (értelmem) ahhoz, amit a remegő lélek 
csak egy pillanatig szemlélhet (in íctu trepidantís aspectus)." 
Mivel Szt. Ágoston kifejezetten mondja, hogy nem közönséges 
módon, a fantázia képeinek segítségével jutott el Isten ismere-
tére (abduxit cogítatíonem a consuetudine, subtrahens se a 
contradicentibus turbis phantasmatum), csakis misztikus meg-
ismerésről lehet szó. De ez csak egy pillanatig tart : íme a misz-
tikus élmény sajátos tulajdonsága. 

Ugyanezt tapasztaljuk a Vallomásoknak talán legszebb feje-
zetében, ott, ahol édesanyjával beszélget az örök boldogságról 
(IX, 10). Mivel ez a hely különben is rendkívül jellemző Szt. 
Ágoston misztikájára, leglényegesebb részét terjedelmessége 
ellenére is szószerínt közöljük. 

„Magánosan, édes-kedvesen beszélgettünk. 
Megfeledkezve a multakról, csak a jövő felé szálltunk, s a 

te jelenlétedben, Uram, Örök Igazság, arról tárgyalgattunk, 
milyen lesz majd valamikor a szentek örök boldogsága, amelyet 
,szem nem látott, fül nem hallott, sem emberi szívbe föl nem 
hatott'. Lelkünk ajka szomjasan kívánkozott a te forrásodnak, 
a benned levő élet forrásának mennyei hullámai után, hogy hulló 
cseppjeíből amennyit csak lehet, felfogva, azok erejében e fölsé-
ges kérdésről elmélkedhessünk. 

Beszélgetésünk első szakaszán láttuk, hogy az érzéki örö-
möket, akármilyen magas földi szempontból is értékeljük őket, 
az örök élet örömeivel nemcsak összehasonlítani, hanem egy na-
pon még említeni sem lehet. Mikor ideértünk, még tüzesebb 
vágyakozás szárnyán az Örök Létező felé szálltunk. 

Áthaladtunk fokozatosan az egész földi világon, át az ég-
boltozaton, ahonnan a nap, hold és csillagok küldik földünk felé 
fényességüket. Aztán még följebb szálltunk. Végig elemeztük, 
beszéltük, csudáltuk magunkban alkotásaidat, s elértünk lelkűnk-
höz. Ezt is meghaladtuk, hogy elérjük a fogyatkozhatatlan bőség 
birodalmát, ahol Izraelt örökké táplálod az igazság kenyerével, 
s ahol az Ige az Élet; ő általa lett minden, ami volt, van és lesz; 



csak ő maga nem változik soha, ő most is ugyanaz, aki volt és 
lesz örökön-örökké. Sőt inkább az igaz, hogy múltja, jövője 
nincs is, ő egyszerűen van, mert örökkévaló; aminek múltja, 
jövője van, az nem lehet örökkévaló. 

S mikor így elmélkedtünk róla, vágyakozó szívünk roppant 
erőfeszítése íme, mintha egy szempillantásra megérintette volna. 
Mély sóhaj szakadt ki belőlünk. Ott hagytuk, odakötöttük .lel-
künk e zsengéit' s visszatértünk a hangos beszédhez, melyben kél 
és vesz az ige. Óh Uram, semmi sem hasonlatos a te Igédhez. 
Örök az önmagában, nem vénhedik s tőle van minden megújhodás! 

Azt mondottuk: tegyük fel, hogy valakiben elcsendesedik 
a test nyugtalansága, el a képzelet minden nyoma a földről, ten-
gerről, levegőről. Tegyük fel, hogy nem gondol az égboltozatra, 
sőt maga a lélek is hallgat önmagáról s a maga gondolata nélkül 
maga fölé emelkedik. Tegyük fel, hogy üres csend vált fel minden 
álmot, minden képzelődést, minden beszédet és jelet, egyszóval 
mindent, aminek el kell tűnnie, hogy a csendesség tökéletes 
legyen. Ha most ez az ember belehallgat a csendbe, megérti a 
mindenség szavát : 

,Nem mi alkottuk magunkat, hanem ő alkotott minket, aki 
megmarad örökké.' 

Tegyük fel, hogy e kijelentés után elnémul a mindenség, 
mert ő maga is vár ja a teremtő hangját. 

Tegyük fel, hogy a Teremtő beszélni kezdene. Egyedül. 
Nem a mindenség hangjával, hanem őmaga, úgy, hogy szavát 
megértenők. Nem földi szóval, nem angyal hangjával, nem menny-
dörgéssel, nem figyelmeztető jelekkel, hanem őmaga, akit mind-
ezekben szeretünk. Ha mindezek nélkül hallgatnók őt, amint most 
feléje szárnyalunk és a gondolat villámával felhatolni iparkodunk 
a mindeneket meghaladó örök Bölcseséghez; s ha ezen helyzet-
ben megöröködnénk, s minden más, sokkal tökéletlenebb látásunk 
megszűnnék, ez az egy pedig elragadná, fölemésztené s az örö-
mök mélységébe rejtené a látót, nem ilyen valami volna-e az 
örök élet, hasonló a legfőbb megismerés ama pillanatához, 
amely után előbb az a mély sóhaj szakadt ki belőlünk? Nem ezt 
jelenti-e a mondás: ,Menj be Urad örömébe?' " 

Szt. Ágoston lelkének misztikus megnyilatkozásait mintegy 
összesürítve ta lá l juk meg ebben az ostiai párbeszédben. Az örök 
igazságnak az érzelmi világ ily fokú bekapcsolásával való élve-
zése, az egész világegyetem ily közvetlen teocentrikus megraga-
dása a misztikus ístenmegismerés legszebb virága. Szt. Ágoston 
misztikus nyelve itt éri el a tetőfokot és többször visszatér arra, 
amiben föntebb a misztikus élmény egyik legjellegzetesebb saját-
ságát lá t tuk: a természetfölötti misztikus megismerés átmeneti, 
pillanatnyi vol tára: Attigimus earn modice toto ictu cordis: 
vágyakozó szívük mintha megérintette volna az Örökkévalót; 
rapida cogítatione attingimus aeternam sapíentiam: a gondolat 
villámával hatolnak fel a mindeneket meghaladó örök Bölcse-



séghez; „tökéletlenebb látásuk" megszűnik és a legfőbb megisme-
rés egy pillanatához ragadja el őket a misztikus örömök mély-
sége, quale fuit hoc momentum intellígentiae. A lélek erői hát-
térbe szorulnak, hogy helyet adjanak magasabb rendű tényezők-
nek: a Szentlélek ajándékainak, A teremtmények létráján való 
misztikus istenhezszállás ugyanis nemcsak gyönyört, élvezetet 
nyújt az üdvösségszomj kielégítésével, hanem a természetfölötti 
világot a tudományos meggyőződés kereteit meghaladó földön-
túli fénnyel árasztja el. Ismereteink ilynemű megtisztításában 
főképen az értelem és tudomány ajándéka játszik nagy szerepet, 
melyeknek működését a bölcseség adománya koronázza meg. 
Ennek hatása alatt eltűnnek a lélekből a világnézetnek még 
hátramaradt egyenetlenségei, a háború, betegség, szenvedés, halál 
kínzó problémái kisimulnak a misztikus istenszemlélet e leg-
magasabb fokán és amint az alsóbbrendű képességek így elcsitul-
tak, a lélek nagy csöndjében lakást vesz a szemlélődés isteni 
boldogsága, ,,Nem ezt jelenti-e a mondás: ,Menj be Urad örö-
mébe?' " 

Külön fejezetet alkotna Szt. Ágoston misztikájában a Szent-
írásnak misztikus magyarázata, melynek természetes alapjait az 
allegorizáló alexandriai iskola hatásában kell keresnünk. Itt csak 
egy példát említünk meg, melynek a misztikus értelmezésen kívül 
abban rejlik az értéke, hogy fényt vet Szt, Ágoston egyik leg-
nagyobb problémájának megoldására: hogyan lehet összeegyez-
tetni a szemlélődő életet, mely az emberi élet legmagasabbrendű 
megnyilvánulása, az embertársainkért való tevékenységgel, 
melyre viszont a felebaráti szeretet parancsa kötelez bennünket? 
Keservesen érzi e kétféle feladat között a feszültséget (Vallomá-
sok, X, 40), Jákob két felesége nevének misztikus értelmezése 
adja kezébe a probléma megoldásához a kulcsot. Lia neve a földi 
élet fáradságos, küzdelmes voltát jelenti: ez a tevékeny élet; 
Rachel neve az örökkétartó boldogságét: ez a szemlélődő élet, 
Rachel szépségét szembe állí t ja a szembeteg Lia visszataszító, 
csúf külsejével; ez utóbbi szemei a hit árnyékkal és homállyal 
teli megismerésére emlékeztetnek, míg a szép Rachel arca a 
szemlélődés-szerezte ismeretek biztosságára és szépségére. 
Ugyancsak ezt lát ja Jákob viszonyában is a két asszonyhoz: una 
amatur, altera toleratur, a pátriarka szeretete Rachelé, a másikat 
csak megtűri. Ebben a gondolatban rejlik a probléma megoldása: 
Lia csúfsága, a tevékeny élet fáradságos volta Rachelnak, a 
szemlélődő élet természetfölötti szépsége által válik elviselhe-
tővé, így lesz a tevékeny élet lépcsőfokká a szemlélődéshez és 
viszont az ebben szerzett gyönyörűséggel telt ismeretek bősége 
arra ösztönzi a szemlélődőt, hogy közölje ezeket a világban szor-
goskodó Lia-lelkekkel is. így válnak az első pillantásra ellen-
tétes irányok egymás kiegészítő tényezőivé, (Contra Faustum 
XXII, 52—58.) 

Nem volna teljes Szt, Ágoston misztikájának vázlata, ha 



legalább említést nem tennénk a nagy egyháztanító szenthárom-
ságmisztikájáról. Ennek bővebb tárgyalásába most nem bocsát-
kozhatunk. De az a beleélés, amellyel Szt. Ágoston a legmélyebb 
teológiai spekulációkba is beleviszi az Isten szeretetének minde-
nek fölött uralkodó érzését, az itt is biztosítja számára az egyik 
legelőkelőbb helyet a misztikusok között: a lélek a Szenthárom-
ság képmása, ez az Istennel való rokonság képesíti őt, hogy hár-
mas lelki tehetségével, memóriájával, intelligenciájával és szere-
tetével Istenbe fogódzhasson. Dr. Zoltán Veremund. 

Az emlékezet nagyszerű birodalma mindent befogad rejtett, 
titokzatos öbleibe, hogy előszedje és használatra adja, amikor 
szükséges. Szent Ágoston. 

* 

A hitetlenek tömegeit is nagy szövetségbe engedte tömörülni 
az Isten, hogy annál nyilvánosabb legyen hívei buzgósága. 

Szent Ágoston. 
* 

Te vagy, Uram, elborult lelkünk megvilágosítója, te szövöd 
ki bensőnk ünnepi ruháját; kezed nyomán derül verőfény sötét 
éjszakánkra. Szent Ágoston. 

* 

Minden, aminek kezdete és vége van, akkor kezdődik s akkor 
szűnik meg, amikor az isteni örök értelem látása szerint kezdőd-
nie vagy végződnie kell; az isteni örök értelemben azonban 
semmi sem kezdődik, semmi sem végződik. Szent Ágoston. 

* 

Mily ingadozó és alacsony a lélek, ha nincs támasztéka az 
igazsághoz való ragaszkodásban! Szent Ágoston. 



1, A pannonhalmi káptalanterem északi oldala. 

Figyelő. 

A PANNONHALMI KÁPTALANTEREM 
ÉS FESTMÉNYEI. 

Mikor egész Európában az impresszionizmus, expresszioniz-
mus, futurizmus, kubizmus s az izmusoknak egész serege vívta 
élet-halál harcát a művészetben, sőt a társadalomban való érvé-
nyesülésért ís, mert ezek nemcsak festői, hanem világnézeti irá-
nyok is s mikor az új szépségek után való vágyakozás már az 
építészetet is kiragadja a hagyományoktól megterhelt akadémi-
kus irányból, akkor Pannonhalmán Hajdú Tibor főapát Balázs 
Ernő1) budapesti építész tervei szerint újrenaissance-stílusban 

*) Balázs Ernő Zomborban született 1856-ban. A József-műegyetemen 
Haumann Alajos és Steindl Imre tanítványa volt, majd a székesfővárosnak 
hosszú éveken át műszaki főfelügyelője, az egyházi építkezések vezetője és 
fönntartója. 27 pályaműve nyert első díjat. Főbb művei a bazilika stílusban 
épült ceglédi nagy református templom átépítése 1889-ben, a nagykikindai 
városháza, a pápai ev, református gimnázium, a budapesti VI, ker. telefon-
központ épülete, a pécsi posta- és távíróigazgatóság épülete, a buda-



bővítette ki, alakította át ima- és gyüléstermünket 1914—16-ban. 
Nem ideálom a régi stílusok ismételgetése. Elvem, hogy minden 
kor alakítsa ki a maga stílusát. Mégsem tudom megtagadni káp-
talanunk újrenaíssance márványtermétől a klasszikus szépség el-
ismerő ítéletét. Kérlelhetetlen következetességgel uralkodik benne 
az építészeti alapgondolat. Az ötszínű márvány konstruktív jel-
legű alkalmazást nyer, A falak burkolata alul sötétszürke, felül 
világosszürke, A világosszürke falmező négyzeteinek keretelése 
kissé sötétebb szürke. Majdnem 20 mázsás, nagy kaliberű, vö-
rösmárvány oszlopok segítenek a falaknak a stukkoboltozat ter-
hének. viselésében, még sötétebb vörösmárványból van faragva az 
ajtó és az oltárkép kerete. Mindenütt geometriai formák, négyzet, 
háromszög, félkör, kör határolják, zár ják be a teret. A stukkó-
boltozatot az alapfalaktól áthághatatlan sáncként vágja el a víz-
szintes vonalú párkányzat. A tartó erő s a teher építészetileg is 
elkülönül egymástól. Minden részlet, a főapáti szék körüli hár-
mas csarnok, az oszlopok alapzata, a korínthusi oszlopfők, az aj tó 
feletti attika, az aj tó és az oltárkép kerete ugyanazt a szigorúsá-
got mutat ja alaprajzban is, felépítésben és kiképzésben is. Nemes 
klasszikus hagyomány újul meg a boltozat fehér-arany stukkós, 
de nem változatos díszítésében is. Külön ki kell emelnem a kü-
lönféle márványok finom formáin lebegő, ragyogó, változatos 
színhatást és reflexeket is. 

Ennek a klasszikus szépségű, monumentális hatású, színek-
ben. gazdag márványteremnek képekkel való feldíszítésére vállal-
kozott Túry Gyula. Túry Gyula Cegléden született 1866. júl. 
14-én. Ebben a kis ideszakadt jászgyerekben Than László mi-
niszteri tanácsos fedezte fel a művészi hajlamot s felvitte a fő-
városba testvére, Mór és Lötz mellé, Lötz után Bécsben Eisen-
mengernél bontakozott ki tehetsége. Kitűnően rajzolt, erős volt a 
kompozícióban és természetábrázolásban, de naturalizmusa min-
dig valami magasabb szférába emelkedik, 

A modern irányok nem hatottak rá. Ezekkel sohse próbál-
kozott. Ösztönei, mesterei, körülményei, főleg az egyházi művé-
szet terén való munkálkodás megtartották akadémikus irányá-
ban, A magyarok közül Than, Lötz, Székely, az alakfestésben s 
a monumentalitásban az olaszok, a tá j képfestésben a hollandusok 
az ideáljai. Prédikál, elbeszél képein, mint ahogy a művész egyé-
nisége is szónokías. Saját lelke elevenedik meg alkotásain. Ért-
hető akar lenni mindenki számára. Kerüli a misztikát. Alakjai 
minden nagyobb lelki mélység nélkül egészségesek, erősek, de 
mégse mentek bizonyos romantikától, bizonyos ünnepélyes magas-
pesti keresztényközpont Bakáts-téri épülete, báró Hamersteín Richárd bér-
palotája, a golgotautcai kálvária, az arénauti, íehérsastéri, Lehel-utcai, Mar-
cibányi-térí fővárosi polgári és elemi iskolák épületei, Bogdán Zsífkó or-
szággyűlési képviselő nagykikindai magánháza, a szegényháztéri görög kat. 
templom átépítése s az ú j plébánia, a Víllányi-uti kápolna stb. 



o 

2, Túry Gyula: Jézus Szentséges Szíve. 

ságtól. Van valami művészetében, ami az impresszionizmusból 
való kiábrándulás utáni kort jellemzi. Keresi a jelenet és a t á j 
közti kapcsolatot, az alakok életét s a színek harmóniájá t . 

Első kiállított műve, a Hazatérő kispap óta sok helyütt dol-
gozott. Gyöngyössár, Mezőkeresztes, Vörösmart, Budapest , Temes-
vár, Pozsony, Nagyvárad, Jász ladány, Gyöngyös a főbb állomásai, 



a királyi várkápolna Szt. Zsigmond-oltárképe, A magyarok za-
rándoklata Velencébe Szt. Gellért ereklyéihez 1900, szept, 24-én, 
4 m, széles, 32 arcképpel, közöttük Sarto bíboros patriarkával, 
a későbbi X. Pius pápával, Dessewffy Sándor csanádi püspök 
ajándéka a temesvári múzeumnak, Magyarországi Szt. Erzsébet 
a pozsonyi kat. gimn, templomában, Szt, Gellért, a temesvári 
püspöki palota oltárképe, a nagyváradi Szt, László-templom 
mennyezetképei, Szt. László egyházalapítása, Szt. László csodás 
vizfakasztása, a szentélyben Szt. Cecilia az oltáriszentség glori-
fikácíójával (1908), a jászladányí plébániatemplom négy meny-
nyezetképe, a gyöngyösi Szt. Bertalan plébániatemplom öt meny-
nyezetképe, az Ipolyi egyházfestészetí díj nyertese (1924), Krisz-
tus, a Vaszary—Forster egyházfestészeti díj nyertese (1925), De 
Marillac Lujza s a 4 arrasi vértanú apáca, boldoggá avatásuk al-
kalmából a Szt. Vince-apácák anyaházában Budapesten a főbb 
művei. Arcképet is sokat festett: Vargha Gyula, Takács Sándor, 
légid, Színnyeí József, íd, Szinnyei József, Lévay Mihály vál, 
püspök, Orczy Andor báró, dr. Óváry Ferenc, dr. Ambrus István 
kanonok, Gulácsy Irén, dr, Wenhardt János orvostanár, Pálffy 
gróf, altábornagy, v. testőrkapitány, Földváry István báró altá-
bornagy stb. Legnagyobb ambícióval pannonhalmi képein dolgo-
zott, élete legfőbb, legkiforrottabb alkotásainak ezeket tekinti. 

Tury technikája, mely vásznat ragaszt a falra, nem kedvem 
és ízlésem szerint való. Szívesebben látnék helyettük dekoratív, 
modern freskókat. De azt meg kell vallanom, hogy valamiképen 
ölelkezik a festő egyénisége az építész egyéniségével. A renais-
sance márványterem szigorú vonalai folytatódnak a képek komoly 
vonalain, az oszlopok ritmusai csengnek vissza a hatalmas ala-
kokon, a márványburkolat színgazdagsága folytatódik a képek 
színein. Balázs és Túry harmóniában vannak egymással. (1, ábra.) 

Az oltárkép Jézus Szívét ábrázolja, amint Alakok Margit-
nak megjelenik. (2. ábra.) Fehér felhők között jelenik meg, fehér 
ruháján átízzik a szentséges szív, arca megkapó valóság. (1915.) 
A két szemközti oldalon 24m2-es vásznon Az engedelmesség 
csodája (1917) s Szt. Imre csókja foglal helyet (1930). (3—4. ábra.) 
Az engedelmesség csodája a subíacói monostor ősi falaival, cip-
rusaival, a tó ragyogó tükrével, szépséges olasz egével, Szent 
Benedek hatalmas, imádkozó alakjával s a kis Placidot vízen 
járva ölében hozó Szt. Mórral a maga egészében megkapó kép. 
De mintha Szt. Mórban nem volna meg a teljes magabeleélés 
a cselekménybe, s mintha nem volna elég gazdag alakokban és 
színekben. Szent Imre csókján a legendás jelenet Pannonhalma 
tövében játszik le. Balról a hódoló szerzetesek, jobbról Szt. Ist-
ván környezete helyezkedik el s mintegy körbe fogják a két fő-
alakot, Szt. Mórt és Szt. Imrét. A csókolás pillanatának, amely-
ben ábrázolva vannak, félig áldozatul esik Szt. Imre arca. A szer-
zetesek között ott térdepel Hajdú Tibor, a káptalan restaurá-
tora, Egyébként, mint az előző képen Szt, Benedek, itt Szent 



3. Túry Gyula: Az engedelmesség csodája. 

István alakja uralkodik a képen, akit szép típusú, magas törzsű 
főurak vesznek körűi, mintha csak folytatói akarnának lenni a 
terem márványoszlopainak. Az oltárkép nemes víziója mellett 
igazán monumentális ez a két nagy történelmi kompozíció. 

Legkevésbbé sikerültnek tartom a mennyezet képét. Amilyen 
szép az oltárkép felhőkből felmerülő, látomásszerű Krisztusa, 

19* 



4. Túry Gyula: Szt, Imre csókja. 

annyira nem elégít ki a mennyezet képe, Szűz Mária bencés szen-
tek társaságában. Valami kettősség van ezen a képen, Tury maga-

Í sabb szférába emelkedő naturalizmusa küzd a látomásszerűvel. 
\ Szűz Mária, ölében a kis .Jézussal, mellette a magyar bencés 
, címerpajzsot tartó angyal, felhők közt trónol az oltáron. Előtte 

l az oltárlépcsőkön a törvényhozó Szt, Benedek extatikus alakja 



térdel. Ennyi volna a látomásszerű, ha maga Szűz Mária is nem 
a valóság erejével hatna. Ezt a jelenetet egy ezer színben tün-
döklő naplementí ragyogó égbolt s merengő, lelkes, meghatott 
szentek hús- és vérkórusa öleli körül, balról Szt. Skolasztika, egy 
bencés, Szt. Gellért, Szt. Asztrik, Szt. Mór, jobbról Szt. András 
és Benedek remetevértanúk, Szt. Piacid s Nagy Szent Gergely 
pápa uralkodó a lakja . Nem látom tehát a belső egységet a képen. 
De Nagy Szent Gergely hatalmas a lakja s a többi szent szilárd 
vonala akkora erővel kapcsolja a képet a renaissance márvány-
teremhez, hogy az építészet és festészet összhangját itt is észre 
Itell vennünk. 

Nem a gótika nyúlánk gráciája, nem a barokk nehéz pom-
pá ja , nem a modernek lázas fantáziája vagy száraz konstruk-
ciója, hanem világos térbeli csoportosítás, a nemes anyag, a már-
vány sajátos szépségének kihasználása, a hangulatos tá jakban 
ügyesen elhelyezett jelenetek, a nyugalom, kiegyensúlyozottság, 
derű, világosság, szín, erő, a renaissance harmónia, az építész és 
festő harmóniájának szebb világa fogadja itt az embert. Nagy 
művészi értékkel gyarapították Pannonhalmát Balázs Ernő és 
Tury Gyula. Méltó emléke a káptalan Ha jdú Tibor mecénási 
lelkületének, méltó megörökítése a Szent Imre-jubileumnak s 
Kelemen Krízosztom koadjútor úr buzgóságának. 

Dr. Mihályi Ernő. 

A KATOLIKUS FRANCIAORSZÁGBÓL. 
Ez a néhány lap nem akar összefüggő, egységes tanulmány 

lenni a francia katolicizmusról, hanem néhány képet akar be-
mutatni. Naplójegyzetek parafrázisa az egész. Nem a naplónak 
bizalmas megjegyzései kívánkoznak a közönség elé, nem is azok 
a megjegyzések, melyek talán sokkal érdekesebbek, de melyek-
nek közlése nem időszerű vagy sok magyarázó jegyzetet kíván-
nának, hanem egy napló általános érdekű részének reflexió és 
ú jabb adatok a lapján való kibővítése. Kezdjük ott, ahová leg-
kedvesebb párizsi emlékeink fűződnek, a katolikus egyetemi hall-
gatók nemzetközi otthonán. 

A francia kat. ifjúsági mozgalmakban Montalembert, Oza-
nam neve mellé az utolsó két évtizedben ú j név sorakozott; 
Ernest Psichari, Renan-nak, az Egyház és minden kinyilatkozta-
tott vallás egyik legnagyobb hatású ellenfelének volt az unokája. 
Róla is el lehet mondani az írás szavaival: brevi vivens tempore, 
explevit tempóra multa (Rövid ideig élt, mégis hosszú idők mun-
k á j á t végezte), Vele is megtörtént, mi annyiszor látható a törté-
nelem folyamán, Tiogy az üldözők fiai lesznek az Egyház dicső 
harcosai, büszkesége, az atyák bűneinek engesztelője, 

1883-ban született. Gondos, de vallástalan nevelésben nőtt 
fel. Szocialista légkörben élt már kora ifjúságában, családjától 



semmi indítást nem kapott a vallás felé és mégis 1913-ban az, 
egész francia társadalom csodálkozására megtért. 

A szocialista lelkében felébredt nacionalizmus, jóbarátok 
hatása (H. Massis, J . Maritain) afrikai tartózkodása alatt a ma-
gány, lelkének nemessége készítette elő a kegyelem számára. 
Lelkének átalakulását mesterien í r ja le a Voyage dun Centurion 
(A százados utazása) c. regényében. Megtérése után az első 
keresztények buzgóságával iparkodik lelkíéletét kialakítani, a 
felebaráti szeretetet gyakorolni. Nagyatyja, Renan szokta mondani, 
hogy ő félbenmaradt pap, úgy érzi, hogy az ő élete gyakran 
olyan, mint a mísekezdet, melyben elhangzik az Introíbo ad al-
tare Dei, de nincs senki, aki mondaná a feleletet: Ad Deum qui 
laetificat juventutem meam. Az unoka érezte ennek a dezertá-
lásnak a tragikumát. Fel akarta emelni a hitetlen kezéből kiesett 
kelyhet, jóvá akarta tenni a nagyatya hűtlenségét.1) Az Üristen 
nem adta meg neki ezt a kegyelmet, mert 1914-ben elesett egy 
szentnek halálával a németek elleni harcokban. Rövid keresz-
tény élete, hősi halála elégséges volt arra, hogy a francia kato-
likus if júságnak példaképe legyen. 

A Százados utazása c, regényében") a Százados beszélgetett 
a táborban arab szolgájával. Kérdezte tőle, hogy szerinte, mi az 
élet legjobb felhasználása. Az arab azt felelte: ,,A könyvek szor-
galmas másolása és a Korán fölött való elmélkedés, mert a tudós 
t intája értékesebb, mint a martirok vére." Ez a válasz ellenmon-
dásra ingerelte Maxenciust, a századost, „bármilyen nyomorult-
nak is érezte magát a hit dolgában, mégis úgy érezte, hogy azok 
felett áll, kik az író lúdtollát többre becsülik a martirok pálmá-
jánál". 

Igaza lett. Pedig akkor még nem sejtette, hogy szavainak 
igazságáról saját életének feláldozása fog tanúskodni. Nemes, 
szép élete, hősi halála példaképül állította a francia kat. ifjúság 
elé. Amit a nagyapa, a tudós t intája rontott, azt az unoka áldo-
zata helyrehozza. A martirnak az áldozata tehát értékesebb volt, 
mint a tudós t intája. Ma az egyetemi és középiskolai ifjúság 
cercle d'études-eiben az ő neve alatt folyik a munka. 

Jóbarátok, nagy írók írták meg apoteozisát. Nem keressük, 
mi része volt ebben a nagy hatásban a propagandának, a Renan-
családban történt megtérés felhasználni akarásának. ' ) Egy ké-
sőbbi tanulmány feladata lesz megállapítani a környezet ra jzát 
és a helyet, melyet Ernest Psicharí a francia irodalomban, a kat. 
reneszánszban és a megtérések sorában elfoglal. Mi csak röviden 

*) Louis Aguettant: Ernest Psichari, 67. 1. 
2) Voyage du centurion, 54. 1. 
3) Ernest Psichari öccse, Michel Psichari is megtért, szintén elesett 

a háborúban. Szülei sajnálatos körülmény miatt elestek a megtérés kegyeL-
métol. 



vázoltuk életét, mielőtt az ő neve alatt működő ifjúsági egyesület 
működését bemutatjuk. 

Az Ernest Psichari-ról elnevezett ifjúsági egyesületek közül 
a mi szempontunkból a legfontosabb a Foyer International Des 
Etudiants Catholiques (Kat. főiskolai hallgatók nemzetközi ott-
hona). Az új egyetemi város, a Cité Universitaire közelében, a 
Boulevard de Parc Montsouris 34. szám alatt van. Az egyesület 
megalapítója abbé Piccard de la Vaquerie, ki azt a szép hivatást 
választotta, hogy az idegenből ide az egyetemi internátusokba 
tóduló kat. ifjúságnak lelkipásztora legyen. A kis kétemeletes 
házban van az abbé magánlakása, kis kápolna, jól felszerelt 
könyvtár, előadóterem, melybe bizony egyelőre csak 60—70 
hallgató fér be, de már megindult a munka, hogy a Cité Universi-
taire-ben nagyobb telket vegyenek, ott építsék fel az új otthont 
és az Istennek megfelelő hajlékot (1000 személyre). Még nincs 
meg a telek, hiányzik a templom, de amint M. Piccard de la 
Vacquerie áldozatkészsége megteremtette a már létező otthont, 
az ő kitartása, a Páli Szent Vincék lelkülete megteremti az úja t 
is. Lesz lelkigondozás, francia környezet a Párísba tóduló idegen 
tanulók ezreinek, ha a francia nacionalizmus túlzásai meg nem 
változtatják a világ folyását, el nem idegenítik a diákság ezreit 
Párizstól és nem utalják más országok egyetemi középpontjaiba. 

A kis otthonban vasárnaponként kétszer van szentmise, pré-
dikáció. Eljönnek a francia ifjak, eljönnek az idegenek. Magyar 
is van köztük mindig. Szentmise és szentáldozás után beszélgetés, 
reggelizés. Az otthon igazi élete azonban szerdán este zajlik le. 
Minden szerdán este 9 órai kezdettel előadás. Váltakozva jutnak 
szóhoz a diákok és a meghívott vendégek, kik a francia irodalom 
és közélet jelesei közül kerülnek ki. A mult iskolai évben el-
jöttek az ifjúság közé Mauriac, Bremond abbé, Brunhes írók és 
tudósok, Scappini és Ibernegaray képviselők. Megtárgyalásra 
kerültek az irodalmi kérdések mellett ilyen tételek: Anschluss 
Belgium és Hollandia. Az európai egység (?), Palesztina és a 
cionista probléma, A latin unió stb. (A címek sokat mondanak 
a francia mentalitásra nézve!) 

Az előadások után hozzászólások vannak. Természetesen nagy 
íróknál és közéleti férfiaknál inkább szerény kérdések alakjában 
nyilvánul ez meg. Az írók elvegyülnek a fiatalság között és fesz-
telenül elcsevegnek. Kiszámíthatatlan a hatás ezekre a fiatal 
emberekre. Lelkiéletük elmélyül ebben a környezetben, fellépé-
sük bátrabb lesz . . . ismeretséget szereznek, az idegenek alkal-
mat találnak a francia beszédre . . . Ilyen irányú egyesületek vol -
tak természetesen eddig is, mint a Cercle Montalembert (104 rue 
de Vaugirard, 61 rue Madame), de speciális hivatással, hogy az 
idegeneket összehozza a franciákkal, ez az első. Mint kis propa-
gandafüzetük mondja: Azzal, hogy lehetőséget nyújt a különböző 
nemzetiségű tanulóknak, hogy egymást megismerhessék, szellemi 
téren összeműködjenek, erkölcsi téren segítsék egymást, alkalmat 



nyújt nekik, hogy hazájuk ismeretét terjeszthessék, az általános 
békét előmozdíthassák. Terjesztik Jézus Krisztus tanítását, a fel-
forgatás internacionalizmusával szembeállítják a rend inter-
nacionalizmusát. 

Mondanunk sem kell, hogy mindez francia értelmezésben 
történik. Udvariasságból el kell kerülni a kényes kérdéseket, 
hogy lehetőleg meg ne tudhassák a más igazát. Azonban az 
intézmény minden szépséghibája ellenére is (ez a bizonyos szép-
séghiba minden francia intézményben megvan) nagyon szép hiva-
tást tölt be és hivatása még nagyobb lesz a jövőben. 

Hogy olvasóinknak fogalmuk legyen közelebbről erről az 
intézményről, ad juk egy estének a leírását. A francia felfogásra 
nagyon jellemző, de Magyarország szempontjából is nagyon érde-
kes ez az est, hol Ibernegaray képviselő a latin összetartásról 
beszélt. Naplóm alapján adom az egészet, lényegében nem térek 
el, hogy úgy ne lássék, mintha a későbbi események hatása alatt 
fogalmaztam volna. 

Ápr. 9. . . . Az Otthonban ma M. Ibernegaray, a Basses-
Pyrénés képviselője beszélt. J ó szónok, nagyképzettségű, derék 
katolikus ember, de igaz Rousseau mondása: Minden sovinizmus 
fá j az idegennek. Micsoda francia katolikus mentalitás volt ez? 

Mi az a latin unió? A latin népek megértése egymás közt, 
szövetsége. Miért? Szükség van rá. Anglia a londoni tengeri kon-
ferencián megmutatta önzését (farouche égoísme), mely századok 
óta vezette politikáját. Amerika?! ... A békeszerződések alatt 
Foch, Clemenceau követelte a Rajna-mentét, Wilson azt mondta: 
Válasszatok: Elhagyunk benneteket, ha a Rajnáig mentek, ellen-
kezőleg biztosítékul ajánljuk fel szövetségünket. S íme, 11 év 
után hol vagyunk?! Tehát másfelé kell kereskednünk. Hol? 
A latin népeknél. Mi is az a latínság? A közös származás (vala-
mennyien germánba oltva?), kultúra, nyelv, művészet, jog, vallás, 
no meg hát Vergilius kétezeréves jubileuma alkalmával el nem 
maradhat a szép latin ég stb. (mindaz, mit jó svádájú ember 
összehordhat lelkesedésében) . . . Mert a latinság nagy! Itt van 
Spanyolország, Nagy nép. Nem igaz, amit a köztudatban elter-
jesztettek róla azok, kik ismerni vélték, A marokkói háború 
összekapcsolt bennünket. Ez a nép dolgozik , . . Délamerika? El-
képzelhetetlen nagy szimpathia irántunk. Irodalmunkat ismerik, 
szeretik. (Hosszú kitérés.) . . . Kinek köszönhetjük ezt? Szerzete-
seinknek . . . Következett a szerzetesek dicsérete . . . De veszen 
dőben vannak. Franciaország hálátlanul üldözte őket. De nem 
lesz így . . . Ismerik talán önök is a fiatal tudós szerzetest, Don-
coeur jezsuita atyát, ki, mikor Herriot ú j ra ki akarta zavarni 
a szerzeteseket, a háború hős katonáit, egyik körútja alkalmával 
az elnök elé állt, azt kiáltotta neki: Elnök úr, minden harcteret 
megjártam, a háború minden poklát keresztül éltem, hatszor 
sebesültem meg, minden fronton ott voltam, de önt sehol se lát-



tam. És most ön ki akar bennünket kergetni? Hát jegyezze meg, 
mi többé nem távozunk , , . 

Azután jött Itália, Bármennyire nézzük is különös érzéssel 
a diktatúrát, mondta, mert hiszen a francia olyan nép, mely na-
gyon régóta megszokta a szabadságot, de nekünk meg kell talál-
nunk egymást. Sok az ellentét. Itt a tengeri leszerelés kérdése, 
Itália paritást kíván. Mi azt mondtuk: Ám legyen, de nekünk 
szükségünk van biztosságunk szempontjából ennyi és ennyi ton-
nára. Ezt azonban Itália érthető okokból nem akar ja elfogadni 
(pénzkérdés). Mi eddig is mérsékletet tanúsítottunk. Jugoszlávia 
lovagias és a végsőkig ingerelt népét (?) már eddig is vissza kel-
lett tartóztatnunk, hogy háborút ne kezdjen , . . De ő hiszi, hogy 
egy személyes találkozás a francia miniszterelnök és Mussolini 
között sok kérdést megold. Hisz a két nép annyi mindent kapott 
egymástól , , , 

Folytassam tovább az est leírását? Aki a mondottakat hallja, 
az megértheti, hogy mennyi nehézséggel kell küzdenie volt ellen-
ségeink között annak, ki akár mellékesen, akár főfoglalkozáskép 
a magyar üggyel is foglalkozik. 

* 

Sok szó esett főkép a háború óta a francia ifjúság átalakulá-
sáról. Az új nemzedék az apákkal szemben a nagyapák felfogá-
sához, a tradícióhoz tért vissza, mondják. Hogy valójában milyen 
ez a visszatérés, azt kat, szempontból a húsvéti áldozás mutat ja 
meg legjobban. Az újságok beszámolóiból eddig is sokat hallot-
tam róluk, de az idén személyesen győződtem meg, hogy az igazi 
Franciaország, a vraie France milyen nagy számban tért vissza 
ősei hitéhez, vallásos lelkigyakorlataihoz. 

Napokig tartó propaganda: hirdetések, — a fősíkolákon osz-
togatott röpcédulák alakjában — előzte meg a lelkigyakorlatot. 
A szónok Janvier, dominikánus atya volt, aki 18 éven át töltötte 
be a Notre-Dame böjti szónokának a tisztségét, A St,-Jaques 
des Hautes Pas templom d, u. 6 órakor napról-napra telve volt 
diákokkal, diákkisasszonyokkal. Több egyetemi tanárt is felfedez-
tem. Volt ott minden nemzetiségű: japán, kínai, sok néger és 
índo-kínaí (tehát nem mind kommunista!). A plébános szívességé-
ből, ki felfedezte bennem az idegent, a legjobb helyről hallgat-
hattam és nézhettem az egész lelkigyakorlatot. 

Pontosan 6 órakor felcsendül az ének, Jö j j el Szentlélek-
isten. 

Ez egészen máskép hangzott mint a vasárnapi nagymíséken 
az enfants de choeur (Énekes fiuk) éneke, mely oly szép s ame-
lyen mégis itt-ott a hajóban lehet látni egy-két buzgón imádkozó 
embert. Az embernek okvetlen az evangéliumi kérdés jut eszébe: 
És a kilenc hol van? Itt mindenki énekelt meggyőződéssel, áhí-
tattal. Körülbelül a felén látszott, hogy otthonos az énekben és 
így a templomban is. A másik része buzgón nézte a templom-



ajtóban kezébe nyomott szöveget. Fülelt, vigyázott a dallamra. 
Félénken dúdolni kezdte. A muzsikálisabb már a refrén megis-
métlését énekelte. 

Azután jött az ifjúság meghitt ismerőse, barátja. Beszélt az 
ő barátaihoz, fiaihoz . . . a szándék tisztaságáról, az őszinteségről 
az Úristennel szemben. A híres szónok testi ereje már láthatóan 
megtört, de szava még mindig erős. Ajkáról a szív, a szeretet 
szól, A kat. megújulás öreg harcosát bizonnyal megelégedés töl-
tötte el látván, hogy hosszú élete munkájának mégis van ered-
ménye. 

A beszéd befejeztével az éneken látszik meg a hatás. Az 
áhítat, az odaadás még jobban kiül az arcokra, a zavartság még 
jobban látszik azokon, kik csak ritkán látták a templom belse-
jét és nem tudtak énekelni. De másnap már ők is fújták a befe-
jező indulószerü éneket: 

J e suis chrétien, voilà ma gloire, 
Mon espérance et mon soutien, 
Mon chant d'honneur et de victoire: 

(Keresztény vagyok, ez az én dicsőségem, reményem, táma-
szom, büszke győzelmi énekem.) 

A vasárnapi áldozás volt az értékmérő. Verdíer kardinális 
jött el és intézett beszédet az ifjúsághoz. Szépen, atyailag be-
szélt, de soviniszta volt épannyíra mint evangelista. Az egész 
templom tele volt áldozókkal. Felemelő, megható látvány! 

S így ment a nagyböjt utolsó heteiben Párizsban mindenütt. 
Az egyetemi hallgatókon kívül a középiskolások is összegyűl-
tek a templomok kriptáiban. Mint az őskeresztények, ők ís az 
éjjeli nyugalom idejét áldozták fel, hogy szigorú gazdájukat, az 
állami iskolát meg ne károsítsák. 6-kor elmélkedés, szt. mise, 
utána sietnek haza reggelizni és onnan az iskolába. (Én a St. 
Sulpice kriptájában vettem részt ifjúsági szentgyakorlaton.). 

Kényszerítés nélkül jönnek. Évről évre szaporodik a szá-
muk, a jóbarát hozza a jóbarátot. Van tehát még az állami is-
kolákban, a vallástalanság melegágyaiban ís a kereszténységnek 
kovásza. 

íme valami az igazi Franciaországból! Dehát ennyi apostol 
mellett a francia katolikusok mégis elnyomva. A történet ad ja 
meg a feleletet, nem pedig ez a szép, tetszetős formula: Si la 
France n'était pas le peuple de Dieu, le démon le laisserait plus 
tranquille. Ha Franciaország nem lenne az Isten népe, akkor az 
ördög nyugodtabban hagyná. Századokra visszanyúló okai van-
nak a dekadenciának. A Restauráció alatt, 1830 körül, az Egy-
ház hivatalosan pártfogolva, az egyetemi ifjúságnak majdnem 
egésze lázasan harcolt a fennálló politikai hatalom ellen, val-
lási téren a Voltaire és a forradalom örökségétől átitatva jó volt 
még, ha közömbös volt. Ennek a kornak polgársága vallástalan 
volt hiúságból. A vallás szerinte csak a köznép számára való, 



J. s.; A katolikus Franciaországból. 295 
i 

Szokatlan, hallatlan volt, mikor Lacordaire, Ravignan beszédeik-
kel az emberek ezreit vonzották a Notre-dame-ba és vitték utána 
a szentségekhez- Voltak ugyan kiváló katolikus ifjak, mint 
Ozanam, Bailly, de ők csak magvetők voltak. A felebaráti szere-
tet terén megkezdett munkájuk csak korunkban szökkent sudár 
fává. A nagy tömeget egészen hatalmába kerítette a vallástalan-
ság. Georges Goyau-ból veszem a következő adatot: A párizsi 
királyi kollégiumok 9 hitoktatója elkeseredett emlékiratot adott 
át a párizsi érseknek. Előadják benne elkeseredettségüket. 
14—45 év minden erőfeszítése haszontalan, mondják. A felső 
osztályok növendékei közül százból alig 7—8 végzi húsvéti ál-
dozását. A középiskolát elhagyó növendékekből százra alig egy 
hitéletet élő katolikus esik. (Vie Catholique, ápr. 27. 1930). Az 
elcsüggedés szemmel látható volt a kevés munkásnál. De az 
Úristen dolgozott- Az emberi szem előtt még nem látható ú j 
szellem vetette el a magot. Ez a mag a viharban is kikelt, talán 
épen abban az órában, mikor a szabadgondolkodók azt hitték, el-
érkezett az óra, hogy végezzenek a vallással. Kétségkívül a baj 
még óriási, a harcnak nincs vége, a döntő ütközet még hátra van. 
De már a materializmus ellen, mely elárasztotta a munkásréte-
get, melynek pedig a hipokrita polgárság és volteríanus király-
ság egyedül akarta fenntartani a vallást, a rendőrvallást (reli-
gion gendarme), az Úristen támasztott apostolseregeket épen 
azon intellektuelek között, kik száz évvel ezelőtt, úgy látszott, 
egészen elfordultak az Istentől és másokat is el akartak fordí-
tani. 

100 év munkájának eredménye 13800 húsvéti áldozás Párizs 
templomaiban. Ennyi volt az aláírás a kitett íveken. A többség 
a jelenlegi hallgatókból kerül ki, de eljönnek a régiek is, hogy 
emeljék az összetartás erejét, példát adjanak. A Notre-Dame, 
a St. Etienne du mont, St. Jaques, St. Sévérin templomokban 
a felső iskolák növendékeinek húsvéti áldozása feledhetetlen él-
mény, Ez után jön keresztény élet, tevékeny felebaráti szeretet. 
Szegény tanuló segítése, szegény betegek felkeresése, élet a 
Szent Vince-konferenciákon. Párizsban az ifjúság számára 160 
Szt. Vince-konferencia létezik (25 évvel ezelőtt 4). A francia 
ifjúságnak nem lehet szemére vetni, hogy a morális 3 eleméből, 
a harmadikat, az embertárshoz való viszonyt elhanyagolná. 

Ki hitte volna? Franciaországban a szerzetesek szervezked-
tek jogaik védelmére. A DRAC (Droit des religieux anciens 
combattants) egyik legtevékenyebb kat. egyesülete Francíaor 
szágnak, melyben a szerzetesek mellett nagyon szépen szerepel-
nek volt világi bajtársaik is a közlegényektől kezdve generáli-
sokig, A szerzetesek jogaiért harcoló előadásaik nagyon látoga-
tottak. A fentebb már említett Doncoeur egyik erőssége az egye-
sületnek. A közönség nagy érdeklődéssel kíséri megmozdulásai-



kat. Az idei Jean d'Arc felvonuláson a közönség megtapsolta 
kedvelt katonáit, a közéleti férfiait, de még a legnépszerűbbek 
se kaptak annyi tapsot a hosszú út folyamán, mint Jaques Pérí-
card, kinek út ja diadalút volt. 

A Drac évről-évre versenyeket rendez a középiskolai ta-
nulók között. Franciaország valamennyi kat. kollégiuma felküldi 
ezekre a versenyekre a tartományi versenyek győzteseit. Az idei 
verseny ápr. 26—27-én folyt le a kat. egyetem nagytermében 
előkelő közönség jelenlétében. A kitűzött tétel volt: Le discours 
que ferait Montalembert, s'il revenait et débutait dans l'Action 
Catolique. (Milyen beszédet mondana M, ha most élne.) 

Bizony ezek a fiatal emberek nem fárasztották ki a hallga-
tóságot. Nem számítva néhány bennsülést, lendületesen, elevenen 
beszéltek. Látszott, hogy már sokszor beszéltek ifjúsági egyesü-
leteikben, Szt. Vince-konferenciákon. A legtöbbnek a témája a 
tanítás szabadsága, a szerzetesek jogai körül mozgott. Szelleme-
sen, gúnyosan, meggyőzően fejtegették, hogy Franciaország az 
egyenlőség hazája, csak legjobb fiait zá r ja ki belőle. Az igazsá-
got megcsúfolja, mikor nem fogadja el a proportion scolaire-t 
(a kat. iskolák állami támogatása tanulóik arányában). 

Ha a megrögzött antikleríkálisok ott vannak, hát kapkodják 
a fejüket és hamarosan cikkek jelennek meg, hogy a klerikáli-
sok türelmetlenségre nevelik az i f j ú s á g o t . . . És még se ezek a 
népszerű témák, szép előadások vitték el a babért, hanem Jean 
Vauthurín-nek a beszédje a szociális kérdésről. A beszéd Xí. 
Piusnak, 1929 húsvét keddjén a francia ifjúsághoz intézett szó-
zatából vette a mottót.*) Tartsatok ki abban a hódító- és átgyúró 
munkában, mellyel a munkás és tanuló ifjúság körében nagyon 
gyorsan olyan szép eredményeket értetek el. 

A beszéd dicséretére vált volna bármelyik kat. nagygyűlési 
szónoknak, szociológiai kongresszus előadójának. 

„Behatolni a munkás és tanuló körébe, óriási feladat, de 
micsoda termékeny munka, a várható aratás milyen nagyszerű! 
Minden ambíciónk legyen, hogy a pogány tömegekkel közöljük 
kat. hitünket, keresztény szeretetünket. Cselekvésünk alapja le-
gyen a hit, de ez ne legyen valami határozatlan érzelgős lelki 
állapot. Erősítsük a dogmáknak, az erkölcstannak, a nagy kat. 
problémáknak komoly tanulmányozásával . . . . Hitünk menjen 
át cselekedeteinkbe, gondolkozásunkba Akkor majd nem 
látjuk annyi kereszténynek önzését embertársai nehézségeível 
szemben, nem látjuk, hogy annyian és annyian a komoly munka 
helyett terméketlen sajtóvitákban pocsékolják el erejüket a ko-
moly segítés helyett . , . 

Az élő, cselekvő hit megnyilvánul a keresztény szeretet al-

*} Persévérez dans l'oeuvre de pénétration et de conquête que vous 
venez de réaliser si rapidement avec votre jeunesse ouvrière et étudiante. 



kalmazásában is, megnyilvánul anyagi téren is. Krisztus nem 
gyógyította gyakran a testet a lélek előtt? 

Önök társaim, kik maholnap vállalatoknak a főnökei lesz-
nek, gondoljanak szociális kötelességeikre: az ember elborzad a 
szociálízmus hatalmas előretörésétől, remeg a kommunizmus ha-
ladásától. Joggal jajgatunk ezen. De miért csodálkozunk? Ha 
kevesebb lenne az igazságtalanság, kevesebb lenne az igazság-
talanságnak kihasználója is - , . 

Tanuljuk megismerni a munkást, családját , gyermekeit, ki-
ket megtalálhatunk a patronage-okban (mert oda is elme-
gyünk!) , , , Vigyünk a nép gyermekei szívébe örömet, bizalmat, 
szeretetet, mely kiöli a gyűlöletet; tegyük őket keresztényekké, 
mert elhagyatva oly könnyen lesznek elkeseredettek, lázadók. 

Találkozni fogunk nehézségekkel is. Megjönnek számunkra az 
elcsüggedés napjai is a feladat nagysága, nehézsége előtt, a meg-
nemértés láttára, , , , de mekkora öröm, boldogság, mikor az em-
ber látja, hogy a gazdag aratás elérkezett, a munka megteremte 
gyümölcseit, , , A nép készségesen ad ja oda szívét azoknak, kik 
őt szeretik, de azt akar ja , hogy igazán megbecsüljék, szeres-
sék , , , , , Még van idő, ne engedjük, hogy az önzés és a gőg so-
rompókat állítsanak az emberek közé. A művelődési, a vagyoni 
különbség ne adjon ürügyet, hogy önzőén kasztszerű életet él-
jünk, Dolgozzunk a társadalmi osztályok megér téséér t , , , Mától 
kezdve mi, kik maholnap vállalatok mérnökei, főnökei leszünk, 
a közös hittől serkentve, lépjünk érintkezésbe munkástestvéreínk-
kel. Minden erőnkkel törekedjünk a lehetőségét megteremteni 
egy részletes, tervszerű munkaprogrammnak, mely bennünket 
megismertet, megszerettet. Ekkor majd könnyű lesz az együtt-
működés munkás és főnök között. Csak az ilyen munka oldhat ja 
meg a társadalmi kérdést , . , Munkára barátaim! Hall juk meg 
a haldokló Krisztus sóhajtását , ki szomjazott a lelkek után , . . 
Az Egyház számít ránk, világiakra, A tömegek nem ismerik 
Krisztust, várnak ránk. Raj ta , adjuk nekik hitünket, szerete-
tünket!" 

Ez a fogyatékos kivonatolás képet adhat arról, hogy a 
francia if júság egy részét milyen eszmények hevítik. Fiatal szó-
nokunkat egyáltalában nem vonzza a politika, mely jó svádájú 
embereknek már annyiszor csinált karr ier t Franciaországban, 
Ő 17 éves korában fényesen sikerült érettségije után az École 
Normale-ba lép, hogy kedvelt tárgyában, a mennyiségtanban 
tovább képezze magát, de sa já t kijelentése szerint erejéből je-
lentős részt akar a kat, szociális tevékenységnek szentelni. 

J . Vauturin különben a háború egyik vitéz kapitányának a 
fia. Bátyja a műegyetem elvégzése után a szulpicíánusok közé 
lépett, 

* 

Éjjeli szentségimádás a Sacré-Coeur-ben! A kíváncsiságtól 
kezdve annyi minden sarkalt, hogy én is résztvegyek egyszer 



rajta. Valósággal izgalomban voltam, amint a Párizs legnagyobb 
halmán épült hatalmas bazilikához közeledtünk. Lent, a hegy ol-
dalán a város leghírhedtebb része, a hegy tetején pedig a kivilá-
gított kupola mintegy világítótorony őrködik a városon. A lan-
terna napnyugtától napkeltéig világít a mártírok hegyén szim-
bólumaként a benne vibráló hitnek. 

Meghatódottan, kíváncsian járom a zegzugos folyosókat, me-
lyek a bazilikába vezetnek, A bazilika kapuit este bezárják, csak 
vezetővel lehet bejutni. Átmentünk a hálótermeken, 80—100 egy-
szerű ágy áll azok rendelkezésére, kik az éjjeli szentségímádá-
son résztvesznek, A kívánt időben felkeltik őket és mennek a 
bazilikába. Munkás-ífjak, egyetemi hallgatók, papok, katonatisz-
tek alkotják ezt az odaadó éjjeli őrséget. 

Beérve, egyszerre térdelünk le a meghatottságtól. A kivilá-
gított főoltáron az Oltáriszentség, a templom hajójában 25—30 
főnyi szentségimádó énekli, ímádkozza a zsoltárokat, az Oltári-
szentségről szóló himnusokat. Honnan mindez? . . . Mert itt van 
az Isten, suttogtam a régi magyar ének szövegét és dallamát. 

Megértettem, elhittem, hogy az éjjeli órákat itt extázisban 
töltő, az ószövetségi próféták, a katakombák keresztényeinek 
módjára imádkozó franciák százai, ezrei valóban engesztelik az 
Úristent Párizs, Franciaország bűneiért. Hazafelé vezető hosszú 
útamon eszembejutott, hogy külföldön és külföld nyomán nálunk 
is, mennyi tintát fogyasztottak el az önmegtagadás, önfeláldozás 
és imádság ellen. Látták volna ezeket az imádkozókat! 

* 

Keresztények, kik erre mentek, álljatok meg és olvassátok: 
Hány nagyon képzett ember nem rendelkezik semmi képzettség-
gel vallásában? Magatok is észrevettétek, sajnáltátok is néha 
ezt a fogyatkozást és hálásak lennétek, ha valaki alkalmat adna, 
hogy kiegészítsétek vallási ismereteiteket. Nos, az alkalom meg-
van. 19 rue de Varenne minden szombaton 6-kor katekizmus van 
felnőtteknek. 

Elmentem (ápr. 5). A teremben mintegy 150—200 ember 
volt. Goupil jezsuita atya beszélt a csodáról % óráig, utána % 
óráig a nehézségeket adták fel. Voltak ezek között komolyak, 
nevetségesek. De épületes látványt nyújtott annyi komoly ember-
nek a buzgósága. Voltak ott mérnökök, katonatisztek, egyetemi 
hallgatók, öreg nyugdíjasok. Az előadás után elmentem a páter-
hez érdeklődni, A háború után keletkezett az intézmény. Vilá-
giak buzgólkodása folytán, akik papot kerestek, ki nekik kate-
kizmust tanítson. Sok kísérletezés folyt, Elkezdte egy azóta már 
igen nagy méltóságra emelkedett prefosszor. Megszöktek a buzgó 
hallgatók is. Jöt t egy szerzetes, felvértezve minden lehetséges 
tudománnyal, de ez se akarta megérteni, hogy nem a molinizmus 
és a tomizmus finom megkülönböztetését kell adni, hanem kate-
kizmust odaadással. A mozgalom lelke ide-oda szaladgált, míg 



végre megtalálta emberét, aki odaadással a katekizmust magya-
rázta nekik megfelelő formában. Az egyesület azóta már a ma-
gyarázatokat, ellenvetéseket, megoldásokat folyóiratban ki is 
adja. A buzgó látogatók már nem egy helyen végzik a katekiz-
mus tanítását. Az első csoport után Párizsban és külvárosaiban 
egymásután szervezte meg a jó páter a katekizmus tanítását fel-
nőttek számára. Az órák végén a komoly érdeklődés, a hallga-
tók száma mind azt bizonyítja, hogy eredménnyel. A siker titka 
az odaadás és a józan mérséklet a közlésben. (A kat. egyetemen 
sok ú. n. cours public, mindenkitől hallgatható előadás van be-
állítva, azonban ezek — saját szemeimmel tapasztaltam — kö-
zel se ilyen látogatottak.) 

íme néhány kép a francia katolicizmus életéből. Szépek, fel-
emelők, mert főkép mindenütt a kegyelem fuvallata érezhető, a 
munkásokat pedig a sacrificíum és dévouement (önfeláldozás) 
szelleme élteti. Ezek alkotják azt a kovászt, mely idővel át-
gyúrhatja Franciaországot. Ezen részben sok szépet tanulha-
tunk tőlük. Az ügyes és el nem fogúit szem válogatással átültet-
heti tőlük, ami hasznos, szükséges. De multat, jelent összevetve, 
nincs okunk szégyenkezni. Voltak nálunk is viharok. Félelmete-
sebbek mint náluk. Maga a szentatya ismerte el az apostol sza-
vaival opera vestra nota sit omnibus homíníbus. Nálunk, hála 
Istennek! még nem lett akkora szakadék a nép és papság között, 
mint Franciaország nagy részében. A küzdő egyház, hála Isten 
nek, nagyon jó talaj még nálunk, másrészt munkásai, papjai nin-
csenek megterhelve annyi előítélettel, elfogultsággal, mint nagyon 
sokan Franciaországban, mi szintén igen nagy akadálya az ered-
ményes küzdelemnek. J. s. 

RÓMA LELKE. 
(Római levél.) 

Kedves Szerkesztő Ür! — Rómában vagyok s az ilyen al-
kalmakkor divatos ,,római levél", úgy hiszem, elmaradhatatlan, 
De azért is el kell olvasnod e levelemet, mert, mint szerkesztő, 
kíneveztél „régészeti munkatársnak" s én meg voltam akadva 
azon, hogy milyen régészeti cikket tálalhatok a Ph. Szemle ol-
vasótábora elé. Most megoldódott a kérdés és, ha nem unatkoz-
tál levelem olvasása közben, felhatalmazlak, hogy nyomasd ki. 

Négy hétig jártam már Rómát, főként a régi Rómát, — de 
mindig kénytelen voltam megnézni az újat is, — és mindig bele-
ütköztem valamibe, aminek eleinte nem tudtam nevet adni. Ilyen 
eseteim voltak. Nézem a régi Pons Fabricíust s egyszer csak egy 
teherautót látok ra j ta átdübörögni. Nézem az Angyalvárat, 
Hadrianus császár híres mauzóleumát s modern egyenruhás em-
bereket látok raj ta . Marcellus színháza fölött még láthatók a 



mai lakások, de belsejéből már kitelepítették a lakókat, kezdik a 
színházat visszaállítani eredeti formájába. Mondd igaz lelkedre, 
nem lepett volna meg ez Téged!? Igaz, hogy az élet hozta ezt 
magával és nagyon természetesnek tűnik fel, mégis volt benne 
valami titokzatos, ami izgatott. 

Láttam, hogy lakóházakat hogyan döntenek romba azért a 
néhány oszloptöredékért, cserép és márványdarabért , mely alatta 
feküdt. S épen itt volt a titok, Egyik helyen az élet természetes 
fejlődésének eredményei láthatók, másutt a régi Róma ú j életre 
keltése. S mikor ezt öntudatosítottam, rögtön sok-sok adat tár ta 
elém a titkot, az örök Róma lelkét. 

Rómát már Domitíanus császár korában örök jelzővel tisz-
telték meg, legalább is ez az én legrégibb adatom, S hogy hittek 
benne, hogy dolgoztak is érte, mutat ja az, hogy Domitianus, sőt 
már bátyja, Titus is, az első császárok pénzeit, szinte emlék-
éremként, ú j r a verették, így kötötték össze a multat a sa já t jele-
nükkel. S ez a munka később is tartott. Az „örök Róma" tudatos 
kultuszát szolgálták a százévenként tar tot t ünnepségek, a város 
alapításának ezeréves évfordulójakor való megünneplése. Mikor 
pedig elbukott a pogányság, majd a nyugatrómaí császárság, a 
pápaság képviselte tovább ezt az eszmét, A keresztény köztudat 
a pápasággal fűzi össze az „örök város" gondolatát, de nem te-
het róla, ha nem ismeri a pogány mult eseményeit s így nem 
tudja , hogy a pápaság csak fentartója és megvalósítója volt az 
eszmének. A régi templomok, bazilikák és thermák egy részében 
keresztény templomot rendeztek be, Pontifex Maximusnak ne-
vezik magukat a pápák, akárcsak a pogány főpapok. Sőt tovább 
mentek. 800-ban felújí tották a nyugatrómaí császárságot frank 
vezetéssel, m a j d 962-ben német vezetéssel, S gondold csak meg, 
hogy ez az utóbbi a XIX, század első éveiben szűnt meg, amikor 
már ébredni kezdett az emberek lelkében az Unita Italia gon-
dolata. 

De nem untatlak tovább a régmúlt eseményekkel, hiszen Te 
jobban ismered őket. Csak azt legyen szabad megállapítanom, 
hogy Róma lelke nem elégedett meg az élet apró eseményeinek 
leélésével, hanem monumentális alkotásokban is megnyilvánult, 
mert ezek tar tha t ták fenn legjobban az „örök város" gondolatát 
Gondolj a Colosseumra, Díocletianus thermáíra, a három diadal-
kapura, két hatalmas kőoszlopra és sok minden más romra vagy 
élő alkotásra, amit Te is láttál . 

S ha jól megnézted őket, tudom, hogy meg is fogta lelkedet 
Róma lelke. Mer t ez hata lmába keríti az embert, akár akar ja , 
akár nem. S ez a lélek ült rád, mikor beléptél Szent Péter bazi-
likájába is. Ebben is az „örök város" lelke lüktet és nyűgöz le. 
Nem tudom, hogyan voltál Te vele, de engem még jobban meg-
fogott, mint a pogány Róma lelke. Üjra álomszerű állapotba ju-
tottam s hagytam, hogy hasson rám. Nem vettem észre az idő 
múlását, mint az álomban sem s csak mikor kijöttem a bazíliká-



ból, akkor vettem észre, hogy mennyi idő telt el s én még részle-
teket nem is láttam a templom belsejében. 

Monumentális alkotást termelt Róma lelke később is. A ha-
talmas paloták sűrű egymásutánja feltűnő, a templomok egymást 
érik s szinte minden utcában egy-két tábla hirdeti, hogy ez vagy 
az a pápa emelte őket. Itt folyton működő lélek tárul eléd, amint 
a Tiberís is örökké folyik, amint a piacokat díszítő szökőkutak s 
egyéb emlékek is folytonos vízfolyásukkal a muló időt s a benne 
működő azonegy örök gondolatot t á r j ák szemeid elé. 

S az ú j Róma is érzi ezt a lelket. Ha kell, lakóházakat rom-
bol, hogy az ,,örök várost" szemléltesse, vagy új , monumentális 
épületeket emel, hogy ne legyen méltatlan az ősökhöz. Ahol pe-
dig nem tud már mást tenni, virágerdővel borí t ja el a romokat. 
Láttam egy bazilikában rendezett virágkiállítást és jártam Nero 
aranypalotá jának romjai közt. Ez utóbbi volt rám legnagyobb 
hatással. Emlékezhetsz rá Te is, hogy a magaslaton fekvő romok 
közt milyen rózsaerdőre bukkantál. A sétautaktól körülvett terek 
egyikén csupa piros rózsát, másikán csupa fehéret láttál. Volt 
egy, hol píros rózsatenger övezett egy kis fehér rózsaligetet. 
Lásd, énnekem önkénytelenül is a szegény kis Octavia jutott 
eszembe, Nero felesége volt s itt hagyta tiszta lelkét a modern 
Rómának, Talán mindenütt, ahova lépett, fehér rózsa nyílott. 
Arról azonban már nem tehetett, hogy Agrippina és Poppaea 
Sabina lábnyomai ís rózsákat hagytak maguk után. Pirosat, amint 
vér ömlött életükben is lépteik nyomán. S talán a piros rózsák-
tól körülvett fehér kis sziget is Octaviát aka r j a jelképezni, amint 
véres fürdővizében élettelenül úszik hófehér teste. De ne nézz 
fel a rózsákról, mert félhetsz, hogy a romok üregeiből, repedé-
seiből Rád vigyorog Nero és Poppaea ördögi arca s aztán Te is 
menekülve hagyod el a rózsalígetet, mint én ís tettem, 

A mai Róma ép úgy érzi és táplá l ja örök lelkét, mint az ősi, 
vagy a renaíssance-kori Róma tette. Tudja , hogy nem áll ott, 
ahol az ősök voltak, de élteti a remény és dolgozik. Nemcsak az 
anyagi haszon iránt van érzéke ennek a városnak, hanem a mult 
minden dicsőségéért ís sóvárog. Mondhatom, irigykedve néztem 
ezt a lelket egy 1929-ben épült kisebb középület homlokzatán, 
mert a magyar lélek ilyen működését alig látom komolyan meg-
csillanni. Vagy láttál, olvastál-e valahol Magyarországon csak 
megközelítően is hasonló, magyar vonatkozású felírást, mint ez 
a római? 

Perpetuo fluens Tiberis refert Romani nominis laudem! 
Have Roma Mater! Have Domina Mundi! 
S ha nem láttál, irigyeld velem együtt ezt a több ezer éves 

Rómát, sírd le lelkét a magyar ugarra, hogy termékennyé téve 
azt, kivirágozhassék ott is az ,,örök magyar nemzet" gondolata. 

Róma, 1930, jún. 7. 
Dr. Lovas Elemér. 



Könyvek-
Szent Ágoston-irodalom, 

M. Grabmann: Die Grundgedanken des heiligen Augustinus übet Seele 
und Gott. (Verl. J. P, Bachem G. M. B. H. Köln, 1929., I l l S.) 

Szt. Ágostonnak írásaiból fejlődése során egyre élesebben, három egy-
mással szorosan összefüggő szempont emelkedik ki, melyeket ezen szavak-
kal lehet kifejezni: igazság — Isten és lélek — bensőség. — E hármas szem-
pont figyelembevételével gyűjti össze Grabmann a középkori bölcselet kiváló 
kutatója Ágoston legfőbb vizsgálási tárgyára: az Istenre és a lélekre kel-
lően vonatkozó igazságokat. A bölcselet történeti folytonosságába beleál-
lítva, két fejezetben szól: a lélek állagiságáról, szellemiségéről és halhatat-
lanságáról, továbbá az Isten létezéséről, mivoltáról és a világhoz való viszo-
nyáról. Az Istenre és lélekre vonatkozó ágostonos alapgondolatokat kevés 
illetékesebb toll értelmezhette volna megbizhatóbban, rövidebben, tudomá-
nyosabban. 

Aug. Reul: Die sittlichen Ideale des heiligen Augustinus. (Verl. Fer-
dinand Schöningh, Paderborn, 1929., 168. S.) 

Szt. Ágoston műveiben fellelhető idézetekből és helyekből összeállítja 
e könyv az emberek által itt a földön megvalósítható erkölcsi ideálokat. 
Ágostonnál a legmagasabb fokú erkölcsi eszmény: az Istenben való boldog 
élet: „örülni Neked, Rajtad, Miattad." Ennek megvalósítását szolgálja a 
három isteni erény: hit, remény, szeretet. Azonban nem mindenki érheti el 
ezt a fokot; az emberek legnagyobb része kénytelen beérni az erkölcsi eré-
nyek által elérhető iedálokkal és boldogsággal: a bátorság erényén nyugszik 
a keresztény hős és hű ember ideálja; az okosságén a keresztény bölcs esz-
ménye, a mértékletességgel a tisztaság s az alázatosság érhető el, az igaz 
sdgossággal az igazlelkűség, hála, jámborság, ellenségszeretet. Ezen szor-
galmas adatgyűjtéssel megszerkesztett és különben tanulságos munkának 
egy hiányát rójuk föl: szerző Ágoston legfőbb erkölcsi ideáljáról, az Isten 
élvezetről (bonitio Dei) szólva teljesen figyelmen kívül hagyja ennél a pont-
nál annyira jogosult misztikus szempontokat. 

Heinrich Hubert Lesaar: Der heilige Augustin. (Verl. Kösel-Pustet, 
München, 1929., 313 S.) 

Ez az életrajz, amely első kiadásában Aug. Egger, szentgalleni püspök 
tollából való, most a Szt, Ágoston kutató Lesaar gyökeres átdolgozásában 
áll előttünk. Elsősorban a Vallomások, de Ágoston többi munkáinak is el-
mélyedő tanulmányozása nyomán tudományos alapossággal tárja elénk a 
nagy hippói püspök életfolyását; négy nagyobb fejezetében az Istentől távol 
nyugtalanul bolyongó, az Isetnért küzdő, az Istent megtalált és Isten bírásá-
ban munkálkodó Ágostont mutatja be. Akik tudós objektivitással világosan 
megírt Ágoston-életrajzot akarnak olvasni, azokat e könyvhöz utaljuk. 

Dr. Líppay Lajos: Küzdelmekben az igazság felé. Szent Ágoston böl-
cselete. („Élet", Budapest, 1930., 198 1.) 

Minő jelességeket várunk a filozófia történetírójától? Bele kell illesz-
tenie a tárgyalt filozófiai rendszert és a tárgyalt filozófus-egyéniséget a 



korba és a filozófiai gondolat fejlődésébe (kultúrtörténeti szempont); má-
sodszor: meg kell világítania az írónak az illető filozófiai rendszer (logikai-
pszichológiai) kifejlődését, genezisét; harmadszor: a filozófia történetírójá-
tól kritikát várunk, a tárgyalt gondolatrendszer értékelését, még pedig két 
szempontból: vájjon a gondolatrendszer önmagában is megálló, ellenmon-
dásnélküli következetes egész-e? (immanens kritika), a másik szempont 
pedig azt vizsgálja, hogy a tárgyi igazság álláspontjáról tekintve, mi a szó-
banforgó rendszerben az értékes, maradandó (transcendens kritika). 

Megvannak-e és mennyiben érvényesülnek mindezen szempontok szer-
kőnk könyvében? 

Szent Ágostonnal filozófiai szempontból foglalkozik, főképen azon hat 
bölcseleti munka alapján, amelyet Ágoston még a megkeresztelkedése előtt 
írt. Az első fejezet Ágoston személyiségét mutat ja szellemi fejlődésének 
megtéréséig való rajzolásával és megtérése bölcselettényezőinek feltárásával. 
Ez a rész a kultúrtörténeti mílieube beleállítás szempontjából kevésbé sike 
rült, különben Ágoston belső alakulásának állomásait helyesen jelöli meg. 
A második fejezetben egy rövid általános jellemzés után a hat bölcseleti 
munkának tartalmi ismertetését kapjuk értelmezéssel. Ezen nagy szorgalom-
mal és odaadással összeállított rész, amely a munka gerincét teszi, sokat 
nyert volna értékben, ha a fent említett immanens és transcendens kritika 
szempontjait is következetesen érvényesítette volna. A harmadik fejezet 
Ágoston bölcseleti alapproblémáit tár ja elénk közismert fejtegetésben, de 
csak azokat a problémákat, amelyeknek vonatkozásuk van „az Örökkévaló-
sághoz". Nem szólva e szempont jogosultságáról, azt kérdezzük, vájjon csak 
a szerzőtől kiszemelt négy probléma: Isten, ember-lélek, hit és ész, rossz — 
alapprobléma és csak ennek van vonatkozása az Örökkévalósághoz. Nem ilyen 
szempontú alapproblémája-e Ágostonnak pl, az igazság, hiszen erre vonat-
kozó tanítására alapítja Isten létének és a lélek halhatatlanságának sajátos 
bizonyítását is. Vagy nem függ-e a legszorosabban össze az örökkévalóság-
gal az idő problémája: Isten előtt az Ő örökkévalóságából nézve, valamennyi 
e világi esemény, ami ránk nézve a mult, jelen és jövő lassú egymásután-
jában játszódik le, teljesen áttekinthető és változatlan jelen, mult és jövő 
•nélkül. Innen aztán tág perspektíva nyilik az előretudás és rendelés súlyos 
problémái felé. Ezeket az alapvető problémákat is szívesen olvastuk volna 
szerzőnknek a nagyközönséget tájékoztató könyvében. 

Giovanni Papini: Szent Ágoston (ford.: Révai József, előszót írta: Vass 
József, Budapest, Atheneum, 1930. 258 1). 

Szt. Ágoston lelki alkata és hosszas vergődés utáni megtérése és a 
Papinié között sok rokon vonás van. Már pedig minél nagyobb két lélek 
között a belső együtthangzás (homofonia), az egymás lelki világába való 
intuitiv beleélés, együttérző közvetlen megértés, annál tökéletesebb, eredmé-
nye a valósághoz annál közelebb áll. Ezért festhette meg Papini oly eleven 
közvetlenséggel a nagy hippói püspöknek lélektörténetét. Azt mondja 
könyvében, hogy nem szakmunkát akar adni, Szt, Ágoston filozófiájáról, 
teológiájáról vagy misztikájáról, hanem mint művész és keresztény jámbor 
egyszerűséggel akar ja elmondani a nagy afrikainak külső és belső életét, 
Papini Ágoston életét drámai részeiben főleg a megtérésig eleveníti meg 



ragyogó írásművészetével, az Egyház ellenségeível nagy küzdelmekben zajló-
papi és püspöki életét aránylag kevesebb figyelembe részesíti. De így is ke-
rek egészet alkot Papini könyve, melyben eredeti meglátásokkal, a költői 
képzelet mellett gondolati elmélyedéssel találkozunk. Hogy a kegyelem 
erejét mentül erősebb megvilágításba helyezze, nem takargat ja a fiatal Ágos-
ton semmi bűnét és itt, a bűnök feltárásában — bár a korábbi életét oly 
szigorúan megítélő Ágoston írásait értelmezi, nem egyszer túlzásba is esik. 
Az az elevenség és a lélekrajzolás mélysége, mely a Vallomások könyvéből 
árad, megvan Papininéi s ezt érezteti a művészi magyar fordítás is. 

Kollár Gedeon. 

1. Dr, Joseph Mausbach: Die Ethik des heiligen Augustinus. Zweite, 
vermehrte Auflage. 2 kötet (XI+442, VII+431 lap), Freiburg i. Br. 1929. 
Ára 19.20 RM. 

2. Thonna—Barthet: L'Évangile commenté par Saint Augustin, Lethiel-
leux, Paris, 1930. VI+293 lap. 

3. Archíves de philosophie Vol. VII, Cahier II: Études sur saint Augus-
tin, Beauchesne, Paris, 1930, 272 lap, 

4. Bernard Alves Pereira O. F. M.: La doctrine du mariage selon saint 
Augustin, Beauchesne, Paris, 1930, XI+247 lap. 

5. Nicolaus Concetti: S. Augustini vita, „F, Filelfo", Tolentini, 1930. 
X V + 589 lap. Ára 30 lira. 

1, A németnyelvű Szt. Ágoston-irodalomban előkelő helyet foglal el 
Mausbach műve Szt. Ágoston erkölcstanáról. Második kiadása az idei Szt. 
Ágoston jubileumra jelent meg. Legfőbb értéke abban rejlik, hogy Szt. 
Ágoston etikájáról egyetemes képet ad. Az első kötet az erkölcsi rend 
alapjait tárgyalja: az emberi élet céljának, a boldogságnak, mely Szt. Ágos-
ton rendszerében alapvető jelentőségű, Isten és a világ viszonyának, az is-
tenszeretetnek, mint az erkölcsi élet középpontjának, az anyagi dolgok és 
a kultúra helyes értékelésének Szt, Ágostonnál szentel egy-egy fejezetet. 
A második kötet az erkölcsi élet megvalósításáról szól az isteni kegyelem 
által; az evvel kapcsolatos kérdések, mint Szt. Ágostonnak a pelagianizmus 
elleni harca, az á teredő bün, stb. is sorra kerülnek, A rendkívül ér tékes 
művet az első kiadás óta (1909) megjelent Szt. Ágoston etikájára vonatkozó 
kutatások összefoglalása, valamint ügyes név- és tárgymutató zárja be, 

2, Thonna—Barthet a francia olvasóközönség előtt az evangélium-ma-
gyarázatok lefordításával nyitja meg Szt. Ágoston lelkének kincsesbányá-
ját. Szt, Ágostonnak a különböző evangéliumi szakaszokhoz írt magyará-
zatait kronológiai sorrendben gyűjti össze, úgy, hogy a Megváltó egész élete 
elénk tárul az evangéliumok nyomán. Főképen ezért az áttekinthető össze-
állításért és a szövegek gondos kiválogatásáért széleskörű elterjedést ér-
demel meg. 

3, Az Archives de Philosophie jubileumi kiadványa különböző irók 
tollából, aktuális Szt, Ágoston problémákat közöl. Jolivet hatalmas tanul-
mánya a rossz problémájával foglalkozik Szt. Ágostonnál, Boyer a szent-
ágostoni istenérveket és Szt. Ágoston illuminatio-tanát világítja meg ere-
deti felfogással, Monnot a De civitate Dei XI. fejezete alapján Szt. Ágos-
ton filozófiájának szintetikus jellegét mutatja be, Cavallera Szt, Ágoston 
és a középkori szentenciás könyvek között von párhuzamot, Romeyer Gil-



son kitűnő könyvével: „Introduction a l 'étude de Saint Augustin"-nel fog-
lalkozik s végül de Sinéty Szt. Ágoston teremtéstanát helyezi helyes meg-
világításba. Külön bibliográfiai melléklete a legújabb filozófiai termékeket 
ismerteti. 

4. Szt. Ágoston házasságtana egyike a szent egyháztanító azon esz-
méinek, melyek a legnagyobb hatást gyakorolták a keresztény teológia 
fejlődésére. Alves Pereira kitűnő munkát végzett a szentágostoni házas-
ságra vonatkozó gondolatok összeállításával, rendszerezésével, bölcseleti 
megalapozásával, Szt. Ágoston forrásainak felkutatásával. Műve nélkülöz-
hetetlen részlettanulmány mindazok számára, akik Szt. Ágoston teológiá-
jával foglalkoznak. 

5. A fiúi kegyelet adta Concetti kezébe a tollat, hogy nagy rendalapí-
tójának életét megírja mindenkinek hozzáférhető nyelven: latinul. A külső 
események az ő számára csak keretül szolgálnak, hogy a nagy Szent lelki-
világának fejlődését nyomon kövesse és erényéletét, mely a bölcseség eré-
nyének misztikus magaslatán kulminálódik, megrajzolja. Hatalmas életraj-
zát pápák és egyházatyák irataiból összeállított Szt, Ágostont dicsőitő 
himnusszal zárja be. 

Dr. Zoltán Veremund. 

Prof. Paul Sommers, Aurelíus Augustinus. Sein Werden und Wirken. 
Kanzelvorträge, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn. 1929, 72 oldal. 
Ára fűzve 1.50 M„ kötve 2.60 M, 

1930, augusztus 28-íka nevezetes dátum a katolikus Egyház történeté-
ben: Szt, Ágoston, Hippó apostoli lelkű és lángeszű püspöke, az Anya-
szentegyház egyik legfényesebb ragyogó csillaga halálának 1500-ik évfor-
dulóját ünnepeljük. Szent Ágoston élete, egyénisége olyan hatalmasan áll 
előttünk, lelki küzdelmei, megtérése és működése oly sokat tud nyújtani a 
mai serdülő ifjúságnak a lelki nehézségek leküzdésére, hogy az ő élete most 
a nevezetes évfordulóval kapcsolatban valóban a legaktuálisabb, leghálá-
sabb tárgya lehet az ifjúsági szentbeszédeknek. A szerző ezekhez az ifjú-
sági szentbeszédekhez forrásnak szánta művét. Szent Ágoston vallomásai 
alapján készített nyolc beszédben látjuk a gyermeket és ifjút összes hibái-
val — de egyúttal ebben a korban is föltalálható erényeivel — majd pedig 
a megtért és bűnbánatot tartó férfit, az Egyház papját és püspökét, kiváló 
szentjét. Különösen kedves szent Ágoston megtérését tárgyaló szentbeszéd, 
melynek címe: „Harc és győzelem". De a többi is mind nagyon sok kedves 
és értékes gondolatot nyújt, — Sommers általában szép és értékes munkát 
nyújtott- Csak egyet szerettünk volna még: ha a szerző szem előtt tartva 
a serdülő ifjú lelkületét, valamivel jobban kiemelte és felhasználta volna a 
szentbeszédnek a szívre ható momentumait is, A könyv ízléses kiállítása 
a jóhírnévnek örvendő kiadónak, Schöninghnek alapos gondosságát hirdeti. 
Nagyon sok hitszónok a közeledő nagy jubileum alkalmából örömmel fogja 
üdvözölni ezt a nagyon értékes anyaggyűjteményt, Dr. Faludi Marcellin. 

Étienne Gílson: Introduction à l'étude de St. Augustin, II—352, 1.40 fr, 
Paris, Vrin, 

Szent Ágoston halálának 1400 éves évfordulója a tanulmányok egész 
sorát sugallta a franciáknál. Nemzeti kötelességnek tartották, hogy ne ma-



radjanak el más nemzetek mögött, hiszen Hippó, Szt. Ágoston püspöki szék-
helye ma Franciaország afrikai gyarmatához tartozik. Az írások tömegéből 
kiemelkedik E. Gilson munkája, akit eddigi tudományos munkássága képesí-
tett arra, hogy hosszú időkre szóló művet alkosson. 

A szerző a középkori latin irodalom tanára, a Sorbonne-on és Descar-
tesről, Aquinói Szent Tamásról, Duns Scotusról szóló műveivel írta be ne-
vét a tudomány történetébe. Mint a könyv előszava megjegyzi, előző tanul-
mányai kényszerítették Szent Ágoston tanulmányozására. A középkor nagy 
gondolkodói ugyanis, Szt. Ágoston nélkül nem érthetők meg. így lett a sok 
éves kutatásnak eredménye a jelen munka. 

Szt. Ágoston műveinek és a róla szóló irodalomnak ismeretével megírt 
munka ez a bevezetés. A szükséges, nem túlhalmozott idézetek és utalások a 
lap alján, a kritikai megjegyzésekkel kisért gazdag bibliográfia a könyv 
végén, E. Gilson munkáját a jelenleg létező legjobb bevezetéssé teszik. Vilá-
gosság a tárgyalásban, jól folyó stílus, ítéleteiben, megfogalmazásában sze-
rénység, más véleményével szemben az udvariasság még ilyen nehéz tárgyú 
munkát is élvezetes olvasmánnyá teszik. 

Az augusztinizmus központi problémája a boldogság keresése, a leg 
főbb jó, az Isten bírása. Mindnyájan tudatosan vagy öntudatlanul Istent 
akarjuk bírni. Szent Ágostonnak az a célja, hogy megmutassa, milyen mó-
don, a tőlünk függő milyen feltételekkel bírhatjuk az Istent. (Et ipsa est. 
beata vita, gaudere ad te, de te, propter te. Conf. X. 22, 32.). 

Ennek a problémának a megmutatására jobb kalauzt nem kaphatnánk 
Gilson-nál. A nagy felosztások címei fogalmat adnak a munkáról. A beve-
zetés a Béatitude és a L'Itinéraire de l'âme à Dieu, adják az előbb említett 
középponti problémát. A munka 3 nagy fejezetben: La Recherche de Dieu, 
par l'intelligence, La Recherche de Dieu par le volonté, és a La Contempla-
tion de Dieu dans son oeuvre címűekben, átvezeti az olvasót Szt. Ágoston 
tanításán és végül a Conclusion-ban foglalja össze az eredményeket. 

Természetesen ilyen tanításban mindig együtt van, ha nem is vegyül 
össze a bölcselkedés, a hit, a természet, a kegyelem, spekuláció stb. Gilson 
érdeme, hogy annyi különféleség mellett is megtartotta a harmóniát. A ke-
gyelem és szabadság kérdésének a tárgyalásánál nem félt a problémától, ha 
a könyv természeténél fogva nem is foglalkozhatott vele nagy részletesség-
gel, mégis eleget nyújt, hogy a beavatatlanokat a kérdéssel megismertesse, 
a járatosaknak pedig értékes útbaigazításokat nyújt. 

Gilson nem mellőzi el egyetlen fontos gondolatát sem Szt. Ágoston 
tanításának, felhasználja az előző eredményeket, de mindig vannak eredeti 
szempontjai, melyeknek a Szt. Ágostonnal foglalkozók sok hasznát veszik. 
Ha minden problémára nem is adta meg a feleletet, minden lényeges pont-
tal foglalkozott. Nem félt megállapítani, hogy Szent Ágoston tanítása az 
ember rendeltetése körül forog, melyben minden keresésnek, megérkezésnek 
a végső pontja Isten, ki a hozzávezető egyetlen és királyi utat a szeretetből 
a lkot ta . Dr. Szalay Jeromos. 

Tévedés azt feltenni, hogy az Isten bizonyos időben tétlen 
volt, mert hisz az idő is az Isten munkája. Szent Ágoston. 



Benedictína* 
SZENT IMRE LELKE LEBEGETT 

PANNONHALMA FÖLÖTT JÚNIUS 1-ÉN. 
Büszkén aranylott a ragyogó napsütésben Pannonhalma ős-

monostora június 1-én. Szent Imre lelke lebegett felette. Szent 
zászlókat bontott a jubileumi öröm. Szent légiók jöttek. Jöttek 
a tisztaság, az ifjúi erő, a szentség, a magyar reménység előtt 
hódoló szent légiók. Már korán reggel megérkezett Varsány 
népe énekelve. Varsányt még Szent István adta az apátságnak. 
Már az alapító levélen is ott van Vuosian, Aztán percről percre 
mozgalmasabb lett az élet. Rajokban özönlött a zarándoksereg 
a szent királyok adta ősi bencés birtokokról. Megjöttek a győriek 
is 1200-an Grősz József segédpüspök, Pokorny Miklós irodaigaz-
gató s plébánosaik vezetésével. Ott voltak soraikban Dsida Ottó, 
tanker, kir. főigazgató, Waigandt Antal kormányfőtanácsos, 
Simon Miklós reáliskolai igazgató, az Emericana dunántúli deka-
nátusának dékánja, Schultz Mátyás póstafelügyelő stb. A győri 
bencések cserkészzenekara kísérte a méltóságos vonulást. Még 
a kapun kívül sorakoztak mögöttük Mezőőrs, Pér, Nyalka, Ra-
vazd, Nyul, Écs, Asszonyfa, Pázmándfalu, Ság, Tárkány, Lázi, 
Táp, Bőnyrétalap, Győrszentíván, Csanak, Bakonypéterd, Ba-
konyszombathely, Bakonybánk keresztes, zászlós zarándokai. 
Virított az udvar a sok világos ruhától s az üde, napsütéses, 
egészséges arcoktól. Fellobbant leikükből az ének: Boldogasz-
szony Anyánk, Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga, rázen-
dült a dal: Szent Imre herceg, Magyarország éke, szűztíszta élet 
legszebb példaképe, serdülő ifjak pajzsa, menedéke, könyörögj 
értünk. Szűz Szent Imre, gyöngyvirág, csodál téged a világ. Ezer 
és ezer ember lelkében királyként trónolt ma a szent királyfi, 
aki sohse jutott földi trónra, de akit mennyei trónra emelt szűzi 
erénye. 

Székesegyházunk, az udvar, a könyvtár pillanatok alatt a 
könyörgés, az esdeklő imádság forró otthonává lett. A székes-
egyházban Grősz József segédpüspök pontifikált s a pannon-
halmi gregoríánkar énekelt, az udvaron Jándí Bernardin dömölkí 
apátur misézett s a cserkészzenekar játszott, a könyvtárban Sár-
közy Pál perjel misézett, A nap jelentőségét kiváló rendi szó-
nokok, Dr. Strommer Viktorín, Dr. Boros Alán és Dr, Szívós 
Donát méltatták. 

Ebéd előtt a győri cserkészzenekar térzenét adott a közön-
ségnek, amely közben Pannonhalma nevezetességeit tekintette 
meg. 

A vesperás után sikerült ünnepség volt az ősmonostor ud-



varán, melyhez a zeneszámokat Ecker karnagy vezetésével újból 
a győri cserkészzenekar szolgáltatta. Grábics Frigyes, az első 
szónok, a jubileumi évet két maradandó emlékkel akar ja meg-
örökíteni. Az egyik a győri férfiak évenkinti pannonhalmi zarán-
doklata, a másik az iparos if júság keresztény nevelésének intéz-
ményes biztosítása. Turi Béla országgyűlési képviselő a Szent 
Imre ú t j án való járást s a szent korona eszméjéhez való hűséget 
hangoztatta. Strommer Viktorin a szociális kérdések evangéliumi 
alapon való gyorsabb ütemű megoldását sürgette. Kelemen Kri-
zosztom főapáti koadjú tor úr záróbeszédében a győri férfiak fo-
gadalmát szeretettel fogadta s melegen üdvözölte a világi és 
szerzetes papságnak összefogását, amelyből ez a gyönyörű ün-
nepség kisarjadt . A szent egység a hivek és pásztorok között di-
csősége az Egyháznak s éltető reménye az összetört hazának. 

Szent Imre lelke lebegett június 1-én Pannonhalma felett s 
ezer és ezer zarándok lelkére csókolt könnyes boldogságot s bol-
dog menyországot a szűz királyfira való kegyeletes emlékezet. 

Dr. Mihályi Ernő. 

Sehol Uram, sehol és soha nem bukkantam tiszta szent 
igékre, amelyek úgy ráindítottak volna bűneim megvallására, úgy 
belesimították volna nyakamat igádba s úgy föllelkesítettek volna 
ingyen szolgálatodra, mint írásod tanításai. Szent Ágoston. 

Olyan embert sokat ismertem, akik másokat szívesen félre-
vezettek, olyant azonban egyet sem, aki szerette volna, hogy öt 
félrevezessék. Szent Ágoston. 

* 

A sötétség maradványait hurcoljuk a bűn miatt halálra szánt 
testben, de majd csak fölragyog a mi napunk is, és eloszlik a 
sötétség. Szent Ágoston. 

A BENCÉS KÖZÉPISKOLÁK MŰKÖDÉSE 
AZ 1929—30-IK ISKOLAI ÉVBEN. 

Hét értesítő nyú j t beszámolót arról a csendes és tartalmas 
munkáról, amit a bencés középiskolák végeztek az elmúlt iskolai 
évben. Mint ahogy a napsugár majdnem észrevétlenül növeli a 
vetést és érleli meg a kalászt, olyanforma lassú, de eredményes 
munka folyik a középiskolák termeiben. A bencés hagyományo-
kon felnevelt tanári kar egységes szellemben foglalkozik az ifjú 
lélekkel és ez a következetes és mindennapi foglalkozás feléb-
reszti az ifjúban a szunnyadó erkölcsi erőket, acélossá teszi a 
jellemet, kiműveli az észt, megtölti a kellő tudással és így ké-
szíti későbbi hivatására és az életre. 



Az elmúlt iskolai évben a csonka ország területén működő 
hat bencés középiskolában 2701 tanuló végezte tanulmányait 104 
tanár vezetése mellett- Ezek közül 88 bencés és 16 világi tanár 
volt- A győri értesítő (p, 74) külön szól a gyakorló tanárok mun-
kájáról. A bencés rend tanárjelöltjei a győri gimnáziumban kap-
ják a gyakorlati kiképzésüket. A tanárjelöltek eleinte látogatják 
szaktárgyaik óráit, majd meg kellő bevezetés után a vezető taná-
rok felügyelete és útmutatása mellett önállóan tanították egy-egy 
osztályban szaktárgyaikat és egy erre kijelölt bizottság ellenőr-
zése mellett próba-tanítást tartottak egy-egy tárgyukból. A le-
folyt tanévben hét rendi és egy világi gyakorló tanárjelölt volt 
az iskolához beosztva. 

Az elszakított Komáromban működő bencés gimnáziumról 
külön szólunk. 

A tanulók a következő módon oszlottak meg az egyes inté-
zetek között: 
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Esztergomi Sz. István gimnázium 8 499 131 630 

Győri Czuczor Gergely gimnázium 12 630 2« 658 

Soproni Sz. Asztrik gimnázium 8 330 11 341 

Budapesti Sz. Benedek reálgimnázium 7 403 14 417 

Kőszegi Ferenc József reálgimnázium 8 310 — 310 

Pápai Sz. Mór reálgimnázium 8 234 21 345 

Összes 51 2496 205 2701 

Vallás szerint a következő módon oszlottak meg a tanulók: 
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Esztergom 607 3 10 8 2 — 

Győr 597 2 16 27 15 1 

Sopron 339 — 2 — — — 

Budapest 415 2 — — — — 

Kőszeg 272 — 11 23 4 — 

Pápa 333 2 1 2 6 — 1 

Összes 2563 9 40 60 27 1 1 



Az évközben kimaradt tanulók számát nézve, a legkisebb 
százalékot Győrött találjuk, ahol kimaradt a beírt tanulók 4%-a, 
a legkedvezőtlenebb a helyzet ezen szempontból Kőszegen, ahol 
9.1% maradt el évközben. Átlagban a lemaradt tanulók száma 
a felvett tanulók számának 5.2 százalékát teszi ki. 

Jubileumok. Az ifjúság nevelésénél a tanári karok iparkod-
nak értékesítem az egyes jubileumok lelket nemesítő hatását. A 
jubileumi megemlékezések és ünnepségek eredménye, hogy az 
egyes eszmék és ideálok kidomborításával a tanulók lelkébe job-
ban belevésődik a nemes célra való törekvés. 

Szt. Benedek regulájának mult évi jubileumához kapcsoló-
dik a pápai értesítő utólagos beszámolója a Pápa város képvi-
selőtestületének 1929 május 18-íki közgyűlési jegyzőkönyvéről, 
melyben a hivatalos város meleg hangon köszönti a jubiláló ben-
cés rendet. 

Ezen kívül hármas jubileumról számolnak be az értesítők. 
1. Ez évben ünnepeljük Szt. Imre halálának kilencszázados 

évfordulóját. Ezen alkalomból mindegyik értesítő hozza külön 
mellékletként Krepp Frigyes Bakonybélben lévő festményének 
mélynyomású másolatát. Ez a kép ábrázolja azt a jelenetet, mi-
dőn Szt. István Szt. Gellértre bízza az ifjú Szt. Imre nevelését. 
Ugyanezen jubileummal kapcsolatban közlik az értesítők Kele-
men Krízosztom koadjútor úr hangulatos megemlékezését Szt. 
Iméről ,,A mi tanítványunk" címen. 

Mindegyik értesítő hozza továbbá Szt. István intelmeit Szt. 
Imre herceghez. Az esztergomi értesítő (p. 23—29) kis bevezetés 
hozzáadásával latínul, a többi értesítő magyar fordításban. A 
győri és soproni értesítő számára Dr, Lovas Elemér fordította le 
a latin szöveget, a budapesti, kőszegi és pápai értesítő pedig 
Dr, Szunyogh Xavér, Dr. Berta Orbán és Dr. Niszler Teodóz for-
dításában közli az intelmeket. 

Az esztergomi értesítőben találjuk Dr. Balogh Albin értékes 
dolgozatát ,,Szent Imre herceg" címen. Ez a munka ügyes kor-
rajz keretében ad ja Szt, Imre életét és kiterjed a Szt, Imre kul-
tusz ismertetésére is. Ugyancsak az esztergomi értesítő közli rö-
vid irodalmi ismertetéssel Szt. Imre legendáját eredeti latin 
nyelven. 

Intézeteink az őszre tervezik a nagyobbszabású Szt. Imre-
ünnepélyek rendezését. Jelenleg csak a kőszegi értesítő számol 
be (p. 29—33) Kőszeg városának pünkösd napjain tartott fényes 
Szt. Imre jubileumáról. A jubileum ünnepélyességét emelte Ma-
gyarország bíboros hercegprímásának, a szombathelyi püspök-
nek, Apponyi Albertnek megjelenése, továbbá az a körülmény, 
hogy ezzel az ünneppel kapcsolatban szentelte fel a hercegprí-
más a kőszegi missziós intézetet. Erre a felszentelésre eljött a 
missziósok kínai püspöke is. Az értesítő színes leírást ad az ün-
nepély egész lefolyásáról, melyen a reálgimnázium ifjúsága is 
derekasan szerepelt. 



2. Intézeteink kongregációi az elmúlt iskolai évben ünnepel-
ték fennállásuk 25 éves emlékét. Erről a kongregációk beszámo-
lójánál szólunk. 

3. A harmadik jubileumi alkalom volt az aranymisés pápa 
ünneplése. A győri, soproni és pápai értesítők külön kis két-
három oldalas megemlékezésben emelték ki a pápa jubileumának 
tanulságait. A pápai értesítő közli még ezzel kapcsolatban Dr. 
Vanyó Tihamér ünnepi versét. 

Nekrológok. A jubileumok mellett szomorú jelentései is 
vannak az egyes intézeteknek. A budapesti reálgimnázium meleg 
hangon emlékezik meg az iskola első igazgatójáról, Kádár 
Tituszról, aki március 3-án hunyt el. Dr. Tell Anasztáz halálát 
a győri és pápai intézet gyászolja, mert egyiknek 21 éven át 
szeretett és nagyrabecsült tanára, másiknak 7 évig igazgatója 
volt ez a meleg szívű, kötelességteljesítő bencés. A győri intézet 
gyászolja még a lelkes Vargha Sebestyén tanár korai eltávozá-
sát és az intézet barátjának, nagy jótevőjének, Mladoniczky Ig-
nácnak halálát. Az esztergomi gimnáziumnak hasonló gyásza 
van, mikor búcsúztatja Palkovits Viktort, ezt a felvidékről ki-
üldözött, lelkes és jótékony papot. 

Értekezések. A jubileumi megemlékezések miatt a szokásos 
értesítői értekezések nagyrészt elmaradtak. A győri értesítőben 
találjuk Kollár Gedeon főiskolai tanár alapos tanulmányon fel-
épülő értekezését ,,A pályaválasztás kérdéséhez", mely egyik 
szülői értekezlet anyaga volt. 

Tanulmányi előmenetel. A hivatalosan megállapított tan-
anyag továbbadása az előírt órák keretén belül mindegyik inté-
zet falai között rendben történt. Bár nem volt minden nehézség 
nélkül a tananyag elsajátítása. Egyrészt a tanulók sokféle elfog-
laltsága, másrészt az egyes tárgyak fokozott igénye a túlterhe-
lés veszedelmével fenyeget. Ez a körülmény itt-ott kiütközik az 
értesítő beszámolójából. A győri értesítő szerint: ,,A tanári kar 
azon volt, hogy a tananyagot ne csak közölje, hanem az egyes 
tárgyak értelemképző ereje is érvényesüljön. A tanítás munká-
jának azonban igen nagy akadálya az, hogy nagyon szétforgácso-
lódik az ifjúság ideje. Sok az ú. n. mellékfoglalkozás . . . Meg-
van a veszedelem, hogy a gyengébb vagy közepes tehetségüek 
nem készülhetnek folyton egyenletes pontossággal, a kissé köny-
nyelműebbek pedig számításra rendezkednek be, aminek rom-
boló hatását az erkölcsi jellem fejlődése, a kötelességtudás ki-
alakulása szempontjából alig lehet lemérni." (p. 75.) A kőszegi 
tanári kar szükségesnek tar t ja , hogy az egyes tárgyak heti óra-
száma revízió alá vétessék, mert nem látja kiegyensúlyozottnak 
az egyes tárgyakkal szemben támasztott igényeket az azok tanu-
lására fordítható idővel. Túlterhelést okozhat a tanulóknál az a 
körülmény is, hogy a rendes órákon kívül a tanulók szorgalmi 
idejét erősen igénybe veszik a különböző ifjúsági körök és egye-
sületek gyűlései, az ének- és zeneoktatás, ifjúsági színdarabokra 



és előadásokra való készülődés stb. annyira, hogy a délután, sőt 
vasárnap a délelőtt i órák ezek miatt többnyire le vannak fog-
lalva. 

A tanításban elért eredményről a következő táblázat ad fel-
világosítást. 
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Esztergom 7 8 1 6 4 3 1 0 7 8 6 3 0 

Győr 7 5 2 0 1 2 7 2 1 1 0 658 

Sopron 2 9 1 0 3 1 4 4 6 5 3 4 1 

Budapest 8 8 1 3 6 1 4 3 5 0 4 1 7 

Kőszeg 3 7 6 4 1 4 3 6 6 3 1 0 

Pápa 45 8 4 1 4 3 7 3 3 4 5 

Összeg 3 5 2 7 5 2 1 1 5 5 4 4 2 2 7 0 1 

S z á z a l é k s z e r i n t 

Esztergom 1 2 - 4 2 6 0 4 9 - 2 12-4 

Győr 1 1 - 4 3 0 - 6 4 1 4 1 6 - 6 

Sopron 8 - 6 3 0 - 2 4 2 - 2 1 9 . 0 

Budapest 2 1 - 1 3 2 6 3 4 - 3 1 2 . 0 

Kőszeg 1 1 - 9 2 0 7 46 -1 2 1 - 3 

Pápa 1 3 - - 2 4 - 4 4 1 - 5 2 1 - 1 

összesnél 1 3 - - 2 7 - 8 4 2 . 7 1 6 - 4 

Ha az egyes tárgyakból nézzük a bukások számát, akkor azt 
lát juk, hogy Esztergomban, Győrött és Sopronban, vagyis a gim-
náziumokban a latinból buktak meg legtöbben; Budapesten, Kő-
szegen és Pápán, vagyis a reálgimnáziumokban a bukások száma 
a mennyiségtanból a legnagyobb. 

A tanítási anyag minden intézetnél ugyanaz és így az értesí-
tők nem is közlik. Ehelyett mindegyik értesítő közli a tan-
könyvek jegyzékét. A pápai értesítő hozza még az egyes osz-
tályok olvasmányait, az esztergomi és a győri értesítő pedig a 
felsőbb osztályosok magyar dolgozatainak a címét. 

Beszámoló az érettségiről. Mindegyik értesítő pontos beszá-
molót nyújt az é w é g i érettségi vizsgálatok eredményéről. Ösz-
szeállítva az adatokat , a következő tanulságos táblázatot nyerjük. 
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Esztergom 7 10 17 4 38 

Győr 20 22 11 3 56 

Sopron 5 4 10 2 21 

Budapest 

Kőszeg 3 4 5 2 14 

Pápa 15 10 9 2 3 6 

Összeg 50 50 52 13 165 

S z á z a l é k s z e r i n t 

Esztergom 183 263 44'9 10-5 

Győr 358 39 2 19-6 5-4 

Sopron 239 19-- 476 9 5 

Budapest — — — — 

Kőszeg 21-5 28 5 35-7 14-3 

Pápa 417 27-8 25-- 5 5 

Összesnél 30-3 30-3 31-5 7-9 

Szemléltetés. A tanítás sikerét akar ják előmozdítani a kü-
lönböző szemléltető eszközök, különösen a filmelőadások. Az 
esztergomi és győri gimnáziumnak saját mozgója van, amelyen 
a kötelező filmeket a tanulóknak bemutatják. Győrött ezenfelül 
a Jedlik Ányosról elnevezett ifjúsági mozgó vasárnap délutá-
nonkint 15-ször rendezett szórakoztató előadást a tanulóknak. 

A budapesti intézet az egyes tárgyak sikeresebb tanításá-
hoz és az alsó osztályosok szórakoztatásához folytatólagosan 
szerzi be a filmdiapozitiveket. A rendszeres beszerzés út ján ha-
marosan meglesz az intézet saját film-tékája, hogy minden tárgy 
megtalálja a maga könnyen kezelhető szemléltető anyagát. A 
budapesti intézet még úgy iparkodott fokozni a szemléltetés ered-
ményét, hogy a tanmenetnek megfelelő képeket hétről-hétre vál-
toztatva, keretbe foglalva kifüggesztették a folyosón. Ezzel vál-
tozatosságot vittek be a szemléltetésbe és ez jobban is felkel-
tette az érdeklődést. A képeket részben levelező lapok, részben 
a külföldi nagy képes újságok képei szolgáltatják. 

Rendkívüli tárgyak. Az életre való gondosabb előkészítést 
célozzák a rendkívüli tárgyak. A három reálgimnázium mind-
egyikében rendkívüli tárgy a görög nyelv. Német társalgás van 



Eszetrgomban, Budapesten és Pápán. A francia nyelv mint rend-
kívüli tárgy szerepel Győrött és Sopronban. Angol nyelvi tan-
folyam volt Esztergomban négy tanuló számára. Vívás és tánc 
szerepelt Esztergomban és Budapesten. A rendkívüli ra jz mind-
egyik intézetben tanulható volt és az év folyamán elkészült 
anyagból a pápai és a győri intézet rajzkiállítást rendezett. Az 
egyes középiskolák egymás után szervezik a mindig népszerű 
fúvós zenekart. Jelenleg Esztergomban, Győrött és Pápán műkö-
dik ifjúsági fúvós zenekar, A pápai intézet azonfelül 112 tagu 
vegyes énekkart szervezett. Ezt a kart a helyi lapok mint Pápa 
büszkeségét emlegetik, melynek minden szereplése esemény. 

Önképzőkör és szavalókör. Intézeteink önképzőkörében ele-
ven munka folyik, jeléül annak, hogy az önképzőkör az ifjúság 
szellemi igényeit elégíti ki. Az önképzőkör hivatását a győri érte-
sítő fejezi ki leghívebben (p. 59.): ,,A középiskola mindenkor 
ügyelt arra, hogy a kötelező tárgyak egyformásító munkáján kí-
vül nyújtson teret, ahol az ifjúság egyéni hajlamai szerint ké-
pezhesse magát s ezért az önképzőkört mindig nagyon értékelte." 

Az önképzés általános munkáján kívül az egyes intézetek 
sajátos színezetet adnak az önképzőkör munkájának. Az eszter-
gomi gimnáziumban az önképzőkör idei munkáját a nagyok kul-
tusza jellemzi, A magyar irodalom és történelem nagy alakjai-
nak (Mindszenthy Gedeon, Pázmány P., Kölcsey F., Czuczor 
G.) tiszteletére tartottak gyűléseket. Ezenfelül nagy sikerrel 
rendezett az önképzőkör mikulási és farsangi előadásokat, 

A győri önképzőkör az alakuló ülés után ,,hajlamankétot" 
tartott, melyen minden tanuló felírta, hogy milyen különösebb 
hajlamot érez magában. Az egyes hajlamokat figyelembe véve, 
az ifjúság nyilvános ülésein a szerepeket úgy osztották be, hogy 
a gyűlések programmja mindig változatos legyen. 

A soproni gimnázium önképzőkörében az eddigi működéshez 
híven, a modern magyar irodalom behatóbb megismerése volt a 
cél. A felolvasások keretében igyekeztek a tagok behatolni az 
élményeknek mindig mélyülő, differenciálódó világába s vizsgál-
ták azon formai elemeket, melyek különösen lényeges elhatárolój 
a legújabb művészeteknek. A gyűléseken zeneszámok is szere-
peltek. 

A pápai intézetnél az önképzőkör kimondott célja az iro-
dalmi oktatás és nevelés tervszerű kiegészítése és ezt az élőszó-
beli előadás fejlesztésével, az esztétikai érzék és ítélőképesség 
nevelésével és gyakorlásával iparkodott elérni. Az értesítő szép 
beszámolót ad az önképzőkörhöz beérkezett pályaművekről. 
Ugyanitt az önképzőkörrel kapcsolatosan Matematikai és Fizi-
kai Kör is működött. 

Az alsóosztályos tanulók mindegyik intézetben szavalókörbe 
tömörülnek, mely egyes helyeken szavaló versenyt is rendezett. 

Vallás-erkölcsi nevelés. A bencés nevelés természetszerűleg 
vallás-erkölcsi a lapra helyezkedik. Tanáraink a kat. hitélet ren-



des tényezőit (sz. mísehallgatás, sz. gyónás és áldozás) igyekez-
nek elsősorban felhasználni, amint ezt az állami tanterv keretei 
megengedik és a püspöki kar és a bencés rendtartás megszabja. 
(Győri ért. p. 75.) 

Az esztergomi értesítő szerint (p. 59.) ,,a tanári kar min-
den alkalmat megragadott, hogy az ifjúság vallásos meggyőző-
dését erősítse, lelki tisztaságát körülbástyázza, jellemét kiala-
kítsa és megszilárdítsa". 

Mindegyik értesítő szép beszámolót nyújt az erkölcsi neve-
lés főbb mozzanatairól. A húsvéti időben a kat. ifjúság lelki-
gyakorlatot tartott, évenkínt ötször járulnak tanulóink szentgyó-
náshoz és szentáldozáshoz és mindjobban szaporodik a gyakori 
áldozók száma. A legtöbb intézetben meghonosodott már a litur-
gikus misehallgatás módja. 

A győri és esztergomi intézetből több diák két alkalommal 
külön lelkigyakorlaton vett részt a Manrézában. Esztergomban 
az ifjúság egyes jótevői pénzbeli segítséggel járultak ennek a 
lelki megújulásnak sikeréhez. 

Megható és az ifjúság lelkületének valóban szép jellem-
vonására enged következtetni a győri értesítő beszámolójának 
egyik mondata: ,,Az intézet VIII, oszt. tanulói az írásbelí és 
szóbeli érettségi vizsgálatokat maguk kezdeményezésére szent-
áldozással kezdették." 

Itt említjük meg, hogy vasúton bejáró növendék még csak 
Esztergomban és Sopronban van, de mindkét helyen szűnőfélben. 
Az esztergomi tanári kar iparkodik a Díákmenzán segíteni a 
vidéki tanulókat, hogy megszűnjék a vonaton, vagy autóbuszon 
való iskolábajárás. A soproni gimnázium igazgatósága az alsó-
osztályosoknak egyáltalán nem, a felsőosztályosoknak ís csak 
kivételesen engedi meg a vasúton való bejárást. 

Kongregációi élet. A Mária-kongregáció, mint a katolikus 
öntudatra nevelés hathatós eszköze, már 25 év óta fejti ki áldá-
sos működését intézeteinkben. Mindenütt két szakaszban műkö-
dik, külön az alsóosztályosok és külön a felsőosztályosok között. 
Az alsó szakasz célkitűzése a győri értesítő szerint (p. 58.) : 
,,A Szűzanya tiszteletével erkölcsi idealizmusra, a szociális érzék 
fejlesztésével keresztény szeretetre, a hítvédelmi, liturgikus és 
missiós kérdések alkalmi ismertetésével egyházías öntudatra 
akar nevelni." Ugyancsak a győri értesítő mondja, hogy a felső-
osztályosok kongregációja működésében szem előtt tartotta a 
Kat. Nagygyűlés alkalmával tartott kongregációs értekezlet cél-
kitűzését, az apostolkodásra való nevelést. A szociális kérdést 
nemcsak megbeszélték a tagok, hanem 1450 P-vel segítették a 
szegénysorsú tanulókat. Megbeszélés tárgya volt a családi élet 
megmentése, a kat. sajtó támogatása. A budapesti kongregáció 
segítette a szegény inasokat. Sopronban az alsó szakasz a diák-
élet gyengeségeit, hibáit tárta a tagok szeme elé. A felső szakasz 
a modern élet problémáival, nevezetesen a sajtónak, az életvágy-



nak s a közömbösségnek a kat, erkölcsökre való hatásával foglal-
kozott. A gimnázium folyosójára missiós ládikát állított és a be-
vételből támogatta a missíókat. Ugyanitt a liturgia ápolására 
gregorián énekkar alakult. 

Az esztergomi gimnázium Mária-kongregációja résztvett 
okt. 27-én a Kat, Nagygyűlésen. Ugyanitt a kongregáció kebelé-
ben három szakosztály működött, ú, m. : a gyakori áldozók, a 
missiós- és az ünnepély-rendező szakosztály. Az eredményes 
díákpasztorációt szolgálja ugyanitt az egyénekkel való foglalko-
zás. A kongreganisták legalább egyszer az évben megjelentek 
a prézes előtt négyszemközti beszélgetésre és vele a kapcsolatot 
a vakációban is fenntartják, 

A kőszegi értesítő a jubileumi megemlékezésben örömmel 
állapítja meg a kongregáció működésének eredményeként, hogy 
a kat. férfiak között szép számmal vannak bátor, hítvalló harco-
sok, akik nemcsak egyénileg buzgó hívők, hanem apostolkodnak 
is mások érdekében. Pápán a kongregácíós jubileumba kedvesen 
illeszkedett be egy VIII. osztályos tanuló áttérése a református 
vallásról a kat. hitre, 

A Mária-kongregáción kívül Kőszegen az elsőosztályosok 
között Szívgárda működött, Esztergomban pedig Rózsafüzér 
egyesület és mindkét helyen missiós társulat. 

Hazafias nevelés. A valláserkölcsi vonás mellett erősen ki-
emelkedő jellege a bencés nevelésnek a hazafiasság. A győri érte-
sítő szerint (p. 76.) : ,,A haza szeretetét erénynek és szolgálatát 
isteni gondolat megvalósításának tudjuk. E felfogás vezet minket 
a hazafias nevelés terén. E szellemben értékesítettük a tanítás 
folyamán természetesen kínálkozó alkalmakat és azokat az 
ünnepségeket, melyekre multunk egyes nagy eseményei, vagy 
a jelen élet nevezetesebb mozzanatai adtak okot. Rendünk immár 
több, mint 900 éves nemzeti hagyományok őrzője és egész törté-
netünket átölelő magyar érzésünk természetesen simul a leg-
egyetemesebb magyar feladathoz. Tudjuk, hogy tanítványaink 
átveszik szellemünket." 

A pápai értesítőben (p. 33.) ugyanez a szellem nyilatkozik 
meg: ,,A vallásos neveléstől egy pillanatra sem választottuk el 
a valódi hazafias szellem ápolását. Tanítványaink lelkébe Ren-
dünk hagyományához híven beleneveljük a hazaszeretet azon 
módját, mely imádkozik szegény hazánk jobbrafordulásáért. 
De beléjük neveljük azt a hazaszeretet, mely most tőlük munkát 
kíván, mit nekik meg kell adniok. Nem feledjük el azt sem, hogy 
lelkükben az áldozatos hazaszeretet is erősödjék, mely ha kell, 
az életet is kész odaadni hazánk szent ügyéért. A hazaszeretetre 
való nevelésben most nem maradhat el az irredenta szellem. 
A régi Magyarországért lelkesedő szent érzést neveljük bele 
tanítványaink lelkébe az egyes órákon, hazafias ünnepélyeken, 
dolgozatok megválasztásában, az Önképzőkör és a Szavalókör 
összejövetelein," 



Ugyanebben a szellemben mondja a kőszegi értesítő (p. 28.) : 
,,Minden tárgyat és alkalmat felhasználtunk arra, hogy mélyít-
sük tanítványaink hazafias gondolkodását. Ünnepélyeinkkel a 
hazafias érzelem fellángolását céloztuk," 

Ünnepélyek. Az iskolai ünnepélyek közül erősen kiemelke-
dik a Kőszegen rendezett Szt, Imre-jubileum, melyről szólottunk. 
Hasonló ünnepségről számol be az esztergomi értesítő (p, 77,), 
Esztergomban és Győrött a középfokú iskolák együttesen ünne-
pelték az ifjúság nagy védőszentjét. 

Sólymos Vendel h, igazgató ügybuzgósága, úgy mint az 
előző években Kőszegen, a most befejeződött iskolai évben Pápán 
két alkalommal is nagyszabású ifjúsági színdarabot rendezett, 
Dec. 8-án Eschelbach-Sólymos : Gamaliel című bibliai drámáját 
adta elő az ifjúság, márc, 16, és 23-án pedig színre került „Detre 
lovag szellemei" című középkori lovagi vígjáték. Az értesítő 
mindkét est nagy sikeréről számol be. 

A tanárok társadalmi és tudományos működése. Mindegyik 
értesítő pontos beszámolót nyújt a tanárok iskolánkívülí műkö-
déséről. A társadalmi működéssel kapcsolatban a kőszegi érte-
sítő (p. 18.) beszámol a téli hónapokban rendezett öt műsoros kat. 
kultúrestről. Ezeknek a kultúresteknek a célja volt a kat, társa-
dalomban a kat, öntudat és együttérzés ápolása és hasznos isme-
retek terjesztése a vallás, a tudomány és irodalom köréből. A na-
gyon látogatott kultúrestek előadására a reálgimnáziumon kívül 
állókat is felkértek és a tanulságos előadásokon kívül vidám és 
a szív érzelmeit nemesítő szavalatok, ének- és zeneszámok ís 
szerepeltek, 

Győrött a szabadegyetem az intézet épületében működik és 
megindulása óta bencés vezetés alatt áll. Jelenleg Égler Dózsa 
az igazgató. 

Szülői értekezletek. A rendszeressé vált szülői értekezletek 
célja, hogy egyrészt a szülők tájékozódva legyenek az iskola 
szelleméről és munkájáról, másrészt, hogy az iskola és a család 
nevelése között minél teljesebb legyen a harmónia, 

Iskoláink nem egyforma számban tartottak szülői értekez-
letet. Sopronban és Győrött egy alkalommal volt szülői értekez-
let, A soproni gimnáziumban Szundy Károly, az Iskola-Szanato-
rium Egyesület igazgatója a tüdővész elleni küzdelemről és az 
iskolaszanatóriumok jelentőségéről tartott előadást a szülőknek. 
Győrött Kollár Gedeon főiskolai tanár a pályaválasztás kérdé-
sével foglalkozott a szülői értekezleten. Tartalmas előadását az 
értesítő is közli (p, 27—48.). 

Esztergomban két szülői értekezlet volt. Az elsőn az intézet 
céljáról, fegyelméről és törvényeiről kaptak felvilágosítást a 
szülők. A másik szülői értekezlet a pályaválasztásról szólt és 
ennek rendezése nagyon sikerültnek mondható. Az intézet igaz-
gatósága három előadót kért fel, hogy mindegyik a maga gya-
korlatából ismert pályáról nyújtson felvilágosítást. Előadók vol-



tak: Dr. Hamvas Endre papnevelőintézeti spirituális: A papi 
pályáról, dr. Antony Béla polgármester: A hivatalnoki pályáról, 
dr. Gróh József bankigazgató, ügyvéd: A szabad pályáról. 
Az értesítő közli a három sikerült előadást, mely nagyon emeli 
az értesítő értékét, 

A pápai reálgimnáziumban három szülői értekezlet volt. 
Az elsőn az intézet igazgatója az ú j fegyelmi szabályokat ismer-
tette. A hozzászólások folyamán a szülők kívánatosnak tartották 
a tanulóknál mutatkozó játékszenvedély megfékezését, A máso-
dik értekezlet a VKM rendelete értelmében a pályaválasztásról 
szólt. A harmadik szülői értekezleten Olasz Péter jezsuita atya 
a kat. szülőknek tartott előadást a serdülő ifjú leki vonásairól. 

Legtöbb szülői értekezletről számol be a budapesti reál-
gimnázium értesítője, szám szerint ötről, melyeket a szülők szor-
galmasan és nagy számban látogattak. Az iskolai év megnyitá-
sakor a kötelességteljesítésről szólt az igazgató, a második érte-
kezleten az I. osztályosok szüleivel ismertette meg az igazgatóság 
az intézet nevelő-oktató eljárását. A harmadik értekezleten dr. 
Bognár Cecil a gyermeki lélek megismeréséről, a negyediken 
dr. Dobrovich Ágoston a fejlődő ifjúkor állapotáról, az ötödiken 
az intézet igazgatója a pályaválasztásról tartott előadást. 

A kőszegi értesítő nem ad beszámolót a szülői értekezle-
tekről. 

A Bencés Diákegyesületek és az érettségi találkozók. Az is 
kólák közül a középiskola alakít ja ki legjobban a tanulók össze-
tartozásának érzését. Az elemi iskola nagyon heterogén anyagból 
tevődik össze. A középiskolában már kiválogatott tanulók kerül-
nek össze és a nyolcévi folytonos együttlét mintegy család-
tagokká teszi egy-egy osztály tanulóit, A benyomásokra is még 
érzékenyebb a középiskolai tanuló, A főiskolán már a lazább 
kapcsolat miatt is, az idő rövidsége miatt is nem tud kifejlődni 
a nagy együttérzés. Ebből érthető és magyarázható, hogy miért 
vonzódunk ahhoz a középiskolához, amelyben tanulmányainkat 
végeztük és tanulótársainkhoz és időről-időre miért tartunk érett-
ségi találkozót. 

A bencés intézetek hivatásszerűen ápolják a végzett tanítvá-
nyokban az intézethez való tartozás nemes és tiszta érzését a 
Diákszövetségek szervezésével és az érettségi találkozók fel-
karolásával. 

A soproni értesítő kivételével mindegyik értesítő hosszabb-
rövidebb beszámolót nyújt a régi tanítványokkal való eleven 
kapcsolatról. Az esztergomi értesítő (p. 48—53.) az intézet neve-
sebb volt diákjait ál l í t ja össze és külön megemlékezik a gyémánt-
mísés Brühl Józsefről és más öt aranymisés ,,diákról". Ugyanitt 
beszámolót találunk a 10 éves, a 15, két 20 éves, 25, 35, 40 és 
a 60 éves érettségi találkozóról. Az utóbbin nyolc öregúr jelent 
meg és vett részt a közös diákmisén, megújítva a régi emlékeket. 
A 15 éves találkozók 500 P-s afapítványt létesítettek. 



A győri értesítő (p. 77—79.) meleghangú és részletes be-
számolót ad az elmúlt évben lefolyt 10 éves, 25, 35 és 50 éves 
találkozók lefolyásáról. 

A régi tanítványoknak a Bencés Diákszövetségbe való 
összetömörítése mindegyik intézetünkben folyamatban van. 
A bencés Diákszövetség budapesti osztálya havonkint összejön 
és egyben anyagi és erkölcsi támogatásban részesíti különösen 
a főiskolai tanítványokat. Kiemelkedő momentum, hogy Eszter-
gomban a Diákszövetség a Tanult Férfiak Mária-kongregációjá-
val karöltve, mint más években, most is lelkigyakorlatot rende-
zett külön a hölgyek és külön a férfiak számára. Ugyanez a 
Diákszövetség az elmúlt iskolai évben 5890 P-t fordított a sze-
gény diákok felsegélyezésére. Győrött a Diákszövetség öreg diák-
jai márc. 29-én szépen sikerült műsoros ünnepséget rendeztek, 
A kőszegi csoport havonkínt tartotta összejöveteleit és 300 P-vel 
segítette a szegény főiskolai hallgatókat, A Diákszövetség pápai 
osztálya márc. 21-én. Szt. Benedek ünnepén tartotta évi köz-
gyűlését, Az ekkor elhangzott beszédet az értesítő is közli 
(p. 48—52.). 

Cserkészet. Az értesítők beszámolói azt mutatják, hogy 
mindegyik intézetünkben mozgalmas a cserkész élet. 

Az esztergomi értesítő pontosan és szabályosan vezetett 
napló alapján mondja el az elmúlt év cserkész-eseményeit. 
Négyoldalas külön mellékleten fényképfelvételeket közöl a fon-
tosabb jelenetekről. Ebből tudjuk meg, hogy az esztergomi cser-
készek egy része részt vett az angliai Arrowe-parki jamboreen, 
látogatást tett Lequeítíoban a királyi családnál, Bakonybélben 
téli táborozást végzett és farsangi cserkészdélutánt rendezett. 

Pápán két új zászlót, írógépet szerzett a cserkészet. Kará-
csonyi vásárt, farsangi csapatünnepet, a zászlószenteléssel kap-
csolatban jövedelmező büffét rendezett a csapat, 

A győri intézetünk cserkészcsapata febr. 9-én ünnepelte 
fennállásának tízéves jubileumát. Érdekes beszámolót ad a csa-
pat a mult nyáron a wörthi tó melletti táborozásról. A csa-
pattal kapcsolatosan működött a mentő Örs, a műszaki ra j és leg-
újabban megalakították a vízicserkészetet is. A csapatnak 50 
tagú fúvós- és 20 tagú szalonzenekara van. A közkedveltségnek 
örvendő fúvószenekar több ünnepségen vett részt. 

A kőszegi csapat színdarabot, teadélutánt és első parancs-
nokának, az elhunyt Kádár Titusznak emlékére gyászünnepséget 
rendezett. 

Testnevelés. Sportkör. A szellemi és erkölcsi nevelés mel-
lett nagy gondot fordít mindegyik bencés tanári kar az egészség 
gondozására is. Intézeteink tanárai sürgették a test és ruházat 
t isztántartását és ügyeltek a tanulók lakásviszonyaira is. 

A VKM rendelete értelmében mindegyik középiskolánkban 
meg volt szervezve az ifjúsági sportkör, mely a helyi viszonyok-
hoz képest több-kevesebb szakosztályban működött. Az eszter-



gomi sportkör nyolc szakosztályba tömörült és az iskolai év 
végén szép tornaversenyt rendezett (p. 64, és 71.). A győri érte-
sítő (p, 65—68.) szép és részletes beszámolója szerint a sport-
körben négy szakosztály működött. Rövid beszámolót ad a sop-
roni és kőszegi értesítő. A pápai értesítő a hivatalos adatokon 
kívül közli az évközben lefolytatott versenyek győzteseit, A buda-
pesti beszámoló szerint különösen eleven volt az evezős szak-
osztály élete. Ugyanitt bevezették az asztali tennisz-játékot is. 

Kirándulások. Intézeteink átérezve a kirándulások nevelő és 
oktató fontosságát, egész rendszeresen vezetik a tanulókat kisebb-
nagyobb kirándulásokra. A kőszegi értesítő mondja a kirándulá-
sokról (p. 38.) : ,,A kirándulók elé a modern pedagógia két fő 
követelményt állít cél gyanánt: egy szellemit és egy fiziológiait. 
Tanuljon az ifjúság és nevelődjék kedélye! Ezért nem csupán 
intézmények, történelmi fontosságú helyek és hazánk nevezetes 
vidékeinek megtekintésére vittük intézetünk növendékeit, hanem 
alkalmat nyújtottunk nekik a természet szépségeinek élvezésére 
is. Kivittük őket a hegyek közé, az erdők mélyén fakadó forrá-
sokhoz, a völgyek ölén futó patakok mellé," 

A kőszegi értesítő részletes és szemléletes leírásban közli 
a tanulságos kirándulások lefolyását. Hasonló részletességgel 
hozza a megtett kirándulásokat a pápai (p. 43—45.), az eszter 
gomi (p. 80—82,), a győri (p. 68—71.) értesítő. Rövidebb be-
számolót kapunk a kirándulásokról a soproni (p, 25—26.) és a 
budapesti (p. 24,) értesítőben. 

Egészségi állapot. Az egészségi állapot általában kielégítő 
volt intézeteinkben. A tanulók nagy létszáma mellett a hat inté-
zetben hét tanuló halálozott el. Győrött kettő, a többi intézetben 
egy-egy tanuló költözött át az örökkévalóságba. 

Ezenfelül Sopronban járványos kanyaró, Győrött pedig 
vörheny járvány lépett fel az ifjúság között. A tanítás menetét 
azonban egyik helyen sem zavarta a járvány. 

A tanulók óramulasztásáról csak a budapesti és a pápai 
értesítő számol be. E szerint Budapesten egy tanulóra 54 mulasz-
tott óra esik, Pápán csak 23, 

Jótékonyság. Egyesek és intézmények mindig iparkodnak 
feleslegükből segíteni a szegényebb és segélyre szoruló tanuló-
kat. Az intézet kegyura tandíj elengedéssel, mások élelmezéssel, 
ösztöndíjakkal, ruházattal, könyvek adományozásával, betét-
könyvek ajándékozásával segítettek a szegény tanulókon. 

Pápán a Diákasztal 120 tanulónak adott kedvezményes el-
látást és tette lehetővé tanulmányaik folytatását. Esztergomban 
a Kat. Diákasztalt a Bencés Diákszövetség esztergomi osztálya 
tartotta fenn. Az összes segély az esztergomi intézetben 19,858,80 
pengő. 

Az iskola épülete. Az iskola épületéről három intézet ad 
jelentést. A pápai értesítő örömmel írja, hogy 1600 P-vel meg-
történt a tornaterem átalakítása úgy, hogy a szűk díszterem 



helyett ünnepélyek tar tására is alkalmassá lett. A győri értesítő 
viszont panaszkodik az épület kicsisége miatt. Az iskola 9 osztály 
számára épült és most 12 osztály szorong benne. Különösen szűk 
az egyébként is alkalmatlan tornaterem. A budapesti intézetnek 
ideiglenes otthona van. A székesfőváros jóvoltából fővárosi épü-
letben folyik a tanítás. A tantermek tágasak és világosak, csak 
hiányoznak a szertárak termei és a mellékhelyiségek, 

* 

A komáromi gimnázium működése. Az elszakított felvidéken 
végzi csendes és értékes nevelői munkáját a komáromi bencés 
gimnázium 16 tanárral s ebből 8 világi, A tanulók létszáma a 15 
magántanulóval együtt 453, Ebből 69 leány, tehát 15-2%, 
Az állampolgárság szerint csehszlovák köztársasági 408, kül-
földinek minősítve 45 tanuló. A tanulók nagy többsége, szám-
szerínt 444 magyar anyanyelvű, 7-nek német az anyanyelve és 
kettőé csehszlovák. A vallási megoszlás szerint 298 kat., 82 refor-
mátus, 63 izraelita, 10 evangélikus tanuló volt. A zsidó tanulók 
közül hatnak nincs osztályzata vallástanból. 

Az értesítő elején találunk beszámolót az 1930 márc. 7. 
napján Masaryk születésének 80. évfordulója alkalmából tar tot t 
ünnepről. Az értesítő közli az ünnepély műsorát és Kovai' Béla 
tanár ünnepi beszédét, valamint Gödör Kap. Jánosnak a kultúr-
palotában rendezett akadémián ugyanaznap elmondott ünnepi 
megemlékezését. Egyéb ünnepélye volt az intézetnek a Szt. Ven-
cel halálának ezeréves évfordulója és okt. 26-án a cseh köztársa-
ság megalapításának 11. évfordulójának megülése. 

A tanítás menetében a magyar viszonyokat tekintve, némi 
eltérés észlelhető. Mind a nyolc osztályban kötelező a csehszlo-
vák nyelv. Földra jz a nyolcadik osztály kivételével mindegyik 
osztályban van. A természetrajzot tanul ják a négy felső osztály-
ban, Vegytan szerepel a IV,, V, és a VI. osztályban, fizika pedig 
a III,, IV. és a VIII . osztályban. Filozófiát a két felső osztály-
ban tanulnak. 

Rendkívüli tárgyként szerepelt a német nyelv 36 tanulónál, 
francia nyelv 3 tanulónál, az angol nyelv 1 tanulónál. Rendkívüli 
tárgy volt a szabadkézi ra jz és a zene. A gyorsírást egy tanuló 
se tanulta. 

A tanulók erkölcsi viselete kielégítő volt. A vallásos neve-
lés szép eredménye az a körülmény, hogy a vasárnapi és ünnepi 
szentmisék alkalmával a kat. tanulók dicséretes módon végez-
ték a szentáldozást. Egy-egy alkalommal 25—50 tanuló járult 
az Ür asztalához. 

A gimnáziumban működik a Mária-kongregáció kettős cél-
zattal s ezek az önmegszentelés és apostolkodás. A kongreganís-
ták három szakaszban működtek: a leányok, a felsős és alsós 
fiúk szakaszában. A gyűlések külön voltak, de időnkint tar tot tak 
leözös- és díszgyűléseket is. Az egyes szakaszokon belül szak-



osztályok is alakultak. A missiós és eucharisztikus szakosztály 
mind a három tagozatra kiterjedt. Ezeken kívül megalakult a 
felsős fiúknál a sajtó-, a leányoknál és az alsós fiúknál az élő 
rózsafüzér- és a leányoknál az oltárdíszítő szakosztály. Az utób-
bit létrehozta az a kedves gondolat, hogy a díszterem oltára a 
hétköznapi miséken is mindig virágdíszben álljon. A kongregáció 
500 K-t adott missiós célra. Dec. 8-án ünnepelte a kongregáció 
fennállásának 25 éves jubileumát és vele egybekötötte a pápa 
aranymiséjének ünnepét is. A leányszakosztály máj. 9-én és 
11-én szépen sikerült színielőadást rendezett, melynek jövedel-
mét Szt. Skolasztika szobrának beszerzésére fordítják. 

Az önképzőkörben a szokásos szavalatokon, felolvasásokon, 
beszédeken kívül szerepelt a VIII. osztályosok cigányzenekara, 
mely a magyar dalt kultiválta. Az önképzőkörben foglalkoztak 
a tanulók még szociális problémákkal is. 

Részletes beszámolót kapunk a cserkészet eleven életéről is. 
A mult nyáron háromhetes táborozást rendezett a csapat a Csíngó 
völgyben, amelyen részt vettek a kis- és az öregcserkészek is. 
A csapat kirándulása között szerepel Kassa meglátogatása, ahol 
,,a Fejedelem sírja mellett néhány pillanatra visszaidézték a 
nagy idők hangulatát . . . A táborozásban a tábortűz mellett 
sokszor szállt a táborra a kuruc idők emléke és ilyenkor mélabús 
kuruc nóták sírtak fel az éj sötétjében. Ezek már inkább imád-
sághoz hasonlítottak". — A tanév folyamán többször rendezett 
a csapat cserkészelőadást, a május 21-iki előadáson Mécs László 
is szerepelt költeményeivel. Kiadta a csapat 200 oldalas köny-
vecskében a komáromi cserkészet történetét. 

Az intézetben működött a Vöröskereszt Egyesület ifjúsági 
sarjadéka, mely a szegénysorsú tanulók helyzetén iparkodott 
segíteni. Szép működésről számol be a Diákmenza, mely 36 benn-
lakó és 10 bejáró szegény tanulónak tette lehetővé tanulmányai-
nak folytatását. Egyes jótevők 13,277 K-val, mások természetbeli 
adományokkal segítették a rászoruló tanulókat. 

Érdemes megemlíteni, hogy az intézet összes nyilvános 
tanulói a Continental-társaságnál be voltak biztosítva olyan bal-
esetekre, amelyek őket az iskolábamenet, vagy hazamenet, isko-
lai kirándulás vagy az iskolában való tartózkodás ideje alatt 
érhetik. A Continental az elmúlt iskolai évben 8 tanulónak fize-
tett kártérítést 1149 K értékben. 

A tanulmányi kirándulásokról táblázatos kimutatást talá-
lunk az értesítőben. 

A felvételi tájékoztatásból kitűnik, hogy az intézet igazga-
tósága azon van, hogy minél kevesebb leánytanuló jelentkezzék 
és a jelentkezők közül is csak a jobb tehetségűek nyerhetnek 
felvételt. Dr. Súrközy Pál. 

Ahol valami igazságot találtam, ott mindig az én Istenemet, 
az igazság forrását is. Szent Ágoston. 



RENDI HÍREK. 
Csak nem rég emlékeztünk meg ú j boldogainkról (P, Sz. 

V. évf. 1. sz, 53—54, 1.) s már újból három szentéletű bencés 
vár ja az oltárraemelést, P. Riccardi Piacid, Dusmet Benedek 
József bíbornok és Herbst Mór Xavér apát, mint a Benedikti- . 
nische Monatschriftben olvassuk.*) 

P. Riccardi (1844—1915.), a római Szt. Pál monostor szer-
zetese, gazdag szülők gyermeke, fényes tehetségű, előkelő meg-
jelenésű, vidám ifjú volt. Élt, halt a muzsikáért, színházért. Egyik 
buzgó papismerőse előre megmondta neki: „Meglátja, szerzetes 
lesz!" Erre ő felindulásában földhöz vágta a kalapját s azt vála-
szolta: ,,Ha felébredne ís bennem a hivatás, elfojtanám!" A ke-
gyelem azonban erősebb volt. A világ veszedelmei elől a szerze-
tesi élet csendes magányába vonta a fogékonylelkű fiút. Aláza-
tosan hajtotta fejét a szent regula szelíd igájába. Feltétlen 
engedelmességében rövid időn belül nagy haladást tett a lelkiek-
ben. Csupa jóság, szeretet, alázatosság ömlött el egész egyéni-
ségén. 

Megpróbáltatásait, mikor az olasz állam, mint katonaszöke-
vényt fogságba vetette, holott az egyházi állam tagjává lett, 
imádságos lélekkel viselte el. A fogságban még jobban elszakadt 
a világtól s teljesen Istenhez tapadt. Mint a növendékek prefek-
tusa, majd az améliaí bencés apácák spirituálisa s farfai rektor 
teljesen a rá bízott lelkeknek élt. Fennmaradt idejét ima, tanul-
mány, elmélkedés, az oltáriszentség előtt való éjjeli adorációk 
töltötték ki, A szentmisére való készület és hálaadás nála mindig 
több órát vett igénybe, A keresztúti ájtatosságot naponkínt több-
ször is elvégezte. Kemény és szigorú volt magával szemben s 
közmondásosán szelid volt másokkal szemben. Alázatosságában 
szinte szándékosan rejtegette tehetségeit, erényeit. Évtizedeken 
keresztül betegeskedett, alattomos láz gyötörte, élete utolsó hó-
napjaiban pedig teljesen megbénult, mégse panaszkodott, mindig 
megelégedett volt. Szentként halt meg. Farfai sírjához zarándo-
kolnak az emberek és sok imameghallgattatásban részesülnek. 

Dusmet bíbornok, Catanea érseke (1818—1894), a cassinói 
kongregáció tagja nagy egyházfejedelem, a felebaráti szeretetnek 
sohse nyugvó apostola s Szent Benedeknek igazán alázatos fia 
volt. Pestis és kolera, nagy elemi csapások idején buzgósága és 
apostoli odaadása Borroméi Szt. Károlyra, szelídsége és szívé-
nek jósága Szalézi Szt, Ferencre emlékeztet. Tiszta, mély jám-
borságában, monasztikus egyszerűségében a szent regula hű 
követője volt. XIII, Leó pápa 1889-ben kreálta bíbornokká s a 
S. Anselmo megalapításával is őt bízta meg. Ő elnökölt az egész 
világ bencés apátjainak gyűlésén s ő áldotta meg a bencés rend 

*) P. Gabriel Locher: Drei Diener Gottes aus St. Benedikts Orden in 
Erwartung der Ehre der Altäre. B. m. XII. Jahrg. H. 5. 6. 229—35. 1. 



központi egyetemének és kollégiumának, a római aventinói S. 
Anselmonak alapkövét. Hívei nem tudják feledni, hogy 1886-ban, 
az Etna nagy kitörése alkalmából az izzó lávafolyam elől mene-
külő embereket ott gyóntatta székesegyháza lépcsőin, megosz-
totta velük utolsó falat já t is s éj jel nappal, lefekvés nélkül ott 
állt a síránkozók mellett, hogy szenvedéseiket enyhítse. Emléke 
úgy él híveiben, mintha tegnap hunyta volna le szemét. Sírján 
mindennap friss virágok díszlenek s az imák nyomán csodák 
fakadnak, 

Herbst Mór Xavér a bajorországi Plankstetten apát ja volt 
(1701—1757), Egyszerű családból liliomos lelket vitt a szerzetbe. 
Egész életét lelkészkedésben töltötte. Istentől megáldott szónok 
volt, a szegények atyja, a betegek vigasztaló angyala s az arsí 
plébánoshoz hasonlóan fáradhatatlan gyóntató, 15 éves apátsága 
nagyon áldásos volt, lépteit csodák kísérték. Egyik vizitáció alkal-
mával a szerzetesek így nyilatkoztak róla: ,,Az apát igen jámbor 
ember, öröm mellette a szerzetben élni. Megdorgálja a hibázót, 
a fegyelem ellen vétőt, de ő maga feddhetetlen példát ad a re-
gula követésében s a figyelmeztetéseket is olyan szelíden végzi, 
mintha maga volna a bűnös," 

íme Szt, Benedek ősi rendjének fá ja ú j gyümölcsöket terem. 
Szent Benedek regulájának 1400 éves jubileuma alkalmából 

az Instituto Storico Italíano, az olasz történelmi társulat kon-
gresszust tartott május 28—30-án Montecassinón, melyre az 
egész tudományos világot meghívta. A nyugati szerzetesség tör-
vényhozójának a sírjánál akartak megemlékezni arról a szoros 
kapcsolatról, mely az 1400 éves rend és a történettudomány kö-
zött szövődött. Le akarták róni hálájukat Tosti apát emlékével 
szemben is (f 1894,), aki először vetette fel az olasz történelmi 
társulat megalapításának a gondolatát s aki annyit fáradott az 
Egyház és az olasz állam kibékítésén, melyet végre 1929-ben 
XI. Pius pápa és Mussolini bölcsesége, mérséklete hozott létre. 

E nagyszabású kongresszuson a kormány képviselőjén kívül 
sok egyházi és világi előkelőség, sok hazai és külföldi egyetem, 
az oxfordi, a csikágói egyetem, sok akadémiai, történelmi társu-
lat, könyvtár, az amerikai, porosz, német, spanyol, holland, fran-
cia, román, római akadémiák és intézetek, a bajor bencés akadé-
mia stb, képviselője vett részt. 

A kongresszust Diamare püspökfőapát üdvözölte. A kormány 
képviselője a nyugati szerzetesség akropoliszán nem kisebb nyi-
latkozatot tett, mint hogy Olaszországnak ez a két szent hegye, 
a Vatikán és Montecassinó adott hitet és kultúrát Itáliának, sőt 
az egész világnak. Értékes előadásokon kívül a háromnapos 
kongresszuson egész sereg kiadványt mutattak be a kongresz-
szusnak, a montecassinóiak a Miscellanea Cassinese két legújabb 
kötetét, Ussani latin irodalomtörténetének I. kötetét, tanulmá-
nyokat Paulus Diákonusról stb. 

Fontos határozatokat is hozott a kongresszus. A tudós 



Amelli apát felszólalására elhatározta az Istituto Storico Itali-
ano, hogy kiadja az Európa különböző könyvtáraiban és levél-
táraiban levő montecassinói kódexek és oklevelek jegyzékét. 
Montecassino története ugyanis nemcsak hazai, de nemzetközi 
jelentőségű is. A pannonhalmi levéltár is szolgáltat m a j d adato-
kat 1180., 1212., 1215., 1225-ből stb. Montecassinói jog- és ima-
közösségünk állandó kapcsolatot teremtett a két főmonostor 
között. 

A rend története is, amely nálunk Magyarországon már 14 
kötetes, befejezett, nagyértékű valóság, Olaszországban még csak 
most kerül megírásra kiváló tudósok, Garufi, Paladino, Rivera, 
Cecchelli, Don Quentin, Möns. Carusi tollából. 

Schuster bencés bíbornok, milanói érsek javaslatára meg-
indítják a mozgalmat a történelmi nevezetességű farfai apátság 
feltámasztására. 

Több értékes ajándékon kívül, melyet a főmonostor múzeu-
mában helyeztek el, elhatározta a kongresszus Tosti apát levele-
zésének kiadását. 

A kongresszust ünnepies főpapi szentmise és az apátság 
zenei levéltárának kiadatlan darabjaiból összeállított koncert 
fejezte be. Mély megilletődéssel oszolt szét a kongresszus a béke, 
az imádság, a munka dicsőséges, szent hegyéről, melynek 1400 
éves múl t ja s hatalmas kultúrértéket képviselő jelene annyira 
össze van forrva minden művelt ember, de főleg az olasz ember 
lelkével. 

Június 24-én ülték meg Svédországban Szent Oszkár svéd 
földre érkezésének 1100 éves centennáriumát. Ő vitte be először 
a kereszténységet Svédországba. Frankóniai bencés szerzetes 
volt, A piccardíai Corbiában tanult, majd Dánia királyának, 
Haraldnak megtérítése után Svédországba is meghívást kapott. 
Nehéz utazás után meg is érkezett társával Bjoerkoe szigetére, 
ahol Birka városában megkezdte apostoli működését. Néhány év 
múlva Hamburg érseke s észak apostoli legátusa lett. 865-ben 
halt meg, Életét utóda, Rembert írta meg. 

A centennárium alkalmából Bjoerkoe szigetén kápolnát 
emeltek a svédek Szt, Oszkár tiszteletére. Felszentelésére a szi-
getre nagy zarándoklat indult Stokholmból. A vendégek közt ott 
volt Svédország prímása, az upszalai luteránus érsek, sok püspök, 
a királyi család, élén a királlyal, aki a szertartás végén szép 
beszédet mondott észak bencés apostoláról. 

A bajorországi St. Ottilien főapátság vezetésében fontos vál-
tozás állott be. Tekintettel a fontos feladatokra, amelyeket a fő-
apátság otthon s az ázsiai, afrikai, amerikai míssiósterületeken 
végez, a szentszék belegyezett, hogy dr. Weber Norbert eddigi 
főapát az egyetemes kongregáció vezetését tartsa meg, St. Otti-
lien anyamonostora pedig koadjútorapátot választhasson. A vá 
lasztás dr, Schmid Krízosztomra esett, a koreai tokwoni Szt. 
Benedek apátság perjelére. A koadjútorapát 48 éves. 



A missiós főapátság aug. 14-én ünnepelte második véráldo-
zatának 25 éves fordulóját. Első vértanúi, két testvér és egy nő-
vér 1889-ben haltak meg Krisztusért Puguban, 1905-ben pedig 
egy missióspüspök, Spiss Kasszián, egy páter, két testvér és 
három nővér esett áldozatul a négerek lázadásának az afrikai 
Liváléban. 

Északamerikában (Indiana állam) a Szent Mainrád kolostor 
bencései három missiós állomáson fáradnak a sioux-indiánok 
megtérítésén. Felfogásuk szerint az első feladat az északamerikai 
pogányok, indiánok és négerek megtérítése. Az indián rezervá-
ciókba mennek és itt templomot meg iskolát építenek. A gyerme-
keken keresztül férnek a pogány szívekhez. A megtérések szépen 
haladnak, csak anyagiakban állanak gyengén. 

Az amerikai Szent Vince főapátság főapátjává, a korán el-
halt nagyszellemű és nemes lelkű Stehle Aurél utódjává április 
23-án dr. Koch Alfrédet választotta meg a szerzetesek káptalana. 
Az új főapát 1879-ben Bajorországban született. Tanulmányait 
Bécsben és Rómában végezte. Ad multos annos. 

A bécsi skót bencések koadjútorapátját , dr. Peichl Hermann! 
ápr, 24-én benedikálta dr. Kamprath felszentelt püspök dr. Klu-
ger klosterneuburgi generális apát és dr, Springer seitenstetteni 
apát segédletével. 

Az osztrák bencés monostorok apostoli vizitátorainak, dr. 
Zeller Lőrinc trierí apátnak és dr, Landersdorf er Simon scheyerni 
apátnak elnöklésével május hó folyamán fontos tanácskozások 
folytak a salzburgi Szt. Péter főapátságban a belső reformokat 
illetőleg. A tanácskozásban részt vettek; Dr, Klotz Péter salz-
burgi főapát, Schlammadinger Oswin admonti, John Amand 
melki, dr. Springer Tivadar seitenstetteni, Zährer Vilmos st. lam-
brechti, Minarz Ambrus altenburgí, Weindl Péter michael-
beuerni, dr, Reetz Benedek seckaui, dr. Lampert János fiechti, 
dr, Sachermair Ignác kremsmünsterí, dr, Strelli Richard st, pauli 
apátok, dr. Reiner Jakab lambachi és dr. Peichl Hermann bécsi 
(skót) koadjútorapát s a beteg göttweigi apát helyett dr, Vasicek 
Ödön perjel . A tanácskozások eredménye a két osztrák kongre-
gáció, a Szeplőtelen fogantatásról és Szent Józsefről nevezett 
kongregáció egyesülése s a csehszlovák monostorok (Brevnov. 
braunau, Rajhard) elválása. Seckau továbbra is a beuroni kon-
gregációhoz tartozik. 

A bajorországi ősi niederaltaichi monostortemplomban a 
passauí püspök júliusban áldotta meg dr. Stieber Gislár apátot s 
ezzel az 1200 éves múltra visszatekintő apátság, amelynek év-
könyvei, az Annales Altahenses a német birodalom történetének 
s a magyar történelemnek is kiváló forrásai s amelyet 1803-ban 
feloszlattak, ú j életre támadt. Az apátavatáson a szomszédos 
apátok s az állam képviselői is megjelentek. Felejthetetlen marad 
az a pillanat, amikor az ú j apát kezébe kapta Szt. Gothárdnak, 
Niederaltaích nagy apát jának 900 éves nagyértékű pásztorbotját. 



A bajor bencés Kongregáció fejlődésének a magyar Kongregáció 
is őszinte szívvel örül. 

Új bencés apátság Rómában. XI. Pius pápa kegyéből és bő-
kezűségéből új bencés apátság épül az örök városban. Ismeretes, 
hogy a bencés rendnek milyen nagy érdemei vannak a Vulgátu 
rivízíója körül, A pápai kommissiónak, mely a revízióval van 
megbízva, az elnöke Gasquet bencés kardinális volt, alelnöke 
Amelli apát s egyik nagyérdemű, munkás tagja Don Quentin. 
A kommissió eddig a transteverei Szt. Kalixt-palotában műkö-
dött. Most a Szentatya új apátságot alapít, hogy tűzhelye legyen 
a bencés tudományosságnak, centruma a buzgó szerzetesi élet-
nek s a liturgikus mozgalomnak. Az új apátség nem messze lesz 
a Vatikántól, a villa Carpegna s a villa Doria Pamphili között, 
gyönyörű kertben. Momo és Castelli mérnökök tervezik és építik 
az ősi bencés hagyományok szemmeltartásával. A négyemeletre 
tervezett épületben foglal majd helyet a Vulgáta-bizottság munka-
terme, könyvtára s tanácsterme is. A templomnak tíz kápolnája 
lesz. Az ú j apátságot a luxemburgi apátságból népesítik be, ahol 
Ottó király is tanult, 

A solesmesi francia bencések, Gueranger, Pothier, Mocque-
reau munkája indította meg a római liturgia s a gregorián melódia 
megújhodását. Ezt a mozgalmat a Don Lambert Beauduin O. S. 
B.-től szervezett első nemzetközi liturgikus kongresszus koro-
názta meg Antwerpenben. A külföldi liturgikus mozgalmak 
vezetőmunkásainak nagy érdeklődése között folyt le a kongresz-
szus júl. 22—27-én. Van Roey bíbornok nyitotta meg s Van 
Canwelaert, Antwerpen polgármestere fényes beszédben muta-
tott rá, hogy a ker. tanításnak át kell mennie az élet minden ága-
zatába s modern ember lelkébe legjobban a liturgia segítségével 
lehet beleültetni a krisztusi tanításokat, A nagyszerűen sikerült 
kongresszus, mely a Divini Cultus apostoli konstitúció szellemé-
ben folyt le s melyen Beauduin Capelle, Hammenstide, Coelho. 
Vikoukal, Duesberg bencés tudósok szerepeltek, új lendületet ad 
a lelkekbe egyre mélyebben gyökerező mozgalomnak. 

A legfelsőbb magyar bíróságok bírái Oswald István kúriai 
másodelnök vezetésével immár ötödször gyűltek össze lelkigya-
korlatra Pannonhalmán júl. 5—9. közt, hogy egy év munkája 
után lelkileg felújulva kezdjék meg évi vakációjukat s folytat-
hassák újult erővel igazságosztó működésüket. A lelkigyakorlato-
kat dr. Strommer Viktorin főiskolai igazgató vezette, amelyek 
mély nyomokat hagytak az előkelő hallgatók lelkében. 

A V. K. miniszter dr. Bognár Cecil és dr. Klemm Antal egye-
temi magántanárokat a budapesti országos tanárvizsgáló bizott-
ság tagjaivá nevezte ki. Ugyancsak a V. K. miniszter részéről 
három magyar bencés nyert kiküldetést a római Magyar Akadé-
miába az 1930—31. évre, dr. Lovas Elemér archeológiai, dr. Radó 
Polikárp biblikus s dr. Vanyó Tihamér egyháztörténelmi tanul-
mányokra. 



A Szent Imre-ünnepségekkel kapcsolatban a pannonhalmi 
főmonostor falai közt üdvözölhette báró Stotzingen Fidél római 
prímásapátot, Diamare Gergely montecassinói püspökfőapátot, 
dr. Landersdorf er Simon scheyerni (Bajor orsz.) apátot, Feretti 
Pál apátot, a pápai egyházzenei főiskola igazgatóját, dr. Springer 
Tivadar seitenstetteni, Zährer Vilmos st. lambrechti apátot, 
Janssens Ferenc cisztercita generálisapátot, Bemar dini Ödönt, 
a római S. croce di Gerusalemme apát já t , dr. Hoffmann Eber-
hardot, Marienstetten apát já t , Pisani Péter címzetes érseket, 
Waitz Zsigmond tiroli püspököt és sok külföldi papot és szer-
zetest. 

HALOTTAINK, 
f VARGA SEBESTYÉN FERENC. 

Rövid negyven évének útjelzői: Vasvárott született 1890. 
márc. 26-án, a Rendbe öltözött 1907. aug. 6-án, egyszerű foga-
dalmat tett 1911. május 28-án, ünnepélyeset 1914. jún. 1-én és 
áldozópappá szentelték 1914. júl. 6-án. — Tanári ú t ja i : Sopron 
(1914—15.}, Győr (1915—18.), Esztergom (1918—19.), Pápa 
(1919—20.), Győr (1920—26.), Sopron (1926—29.), Győr (1929— 
1930. ápr . 27.). 

Testvér, Te Jézus Krisztus papja voltál, a magyar fiúk neve-
lője és sok testvérnek a testvére! 

Testvér, Te Jézus Krisztus pap ja voltál, olyan, mint egy 
a seregek Urának angyalai közül, aki köteles folyton fölemel-
kedni és leszállni, mint az angyalok Jákobnak titokzatos létráján. 
Imádságaiban az Istennel egyesülve szüntelenül fölemelkedtél 
a földről az égbe és onnan vissza, amikor Isten igéit és paran-
csait hirdetted. Szeret ted az imádságot és mindig felszálltál, hogy 
megnyerd az ő világosságát és ter jeszthesd a földön. Bőven merí-
tettél a forrásokból és öntözted az Isten vetését! — Testvér, Te 
győztél! ,,Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templo-
mában és nem távozik belőle többé; és reá írom az én Istenemnek 
nevét és az én Istenem városának, az ú j Jeruzsálemnek nevét, 
amely az égből száll alá, az én Istenemtől és az én ú j nevemet." 
(Szt. János, Jel . III. 12—13.) 

Testvér, Te rendíthetetlen oszlop voltál. Lelkedben lobogott 
az élő hit; gyakoroltad az Egyház szertartásait és szomjúhozva 
járultál a szentségekhez. Boldog voltál Jézus ú j nevével: ,,Én 
vagyok az élet kenyere." Szilárd voltál. Az élő hit volt a lapja 
csodálatos szilárdságodnak. Állhatatos voltál és maradtál , mert 
egy pillanatig sem ingadoztál hitedben. 

A te hited Szent Pál szerint volt: ,,A hit valóság." Támasz. 
De nem a látott dolgokat támasztottad alá, hanem a remélt dol-
goknak volt támasza hited. Teljes volt meggyőződésed arról, amit 



# 
nem láttál. Csak akkor félünk az alapra építeni, ha az nem szi-
lárd és így az erény út ján bizonytalanul járunk. Virágos kertben 
sziklaalapokon állt a te házad. 

Testvér, Te a magyar ifjaknak nevelője voltál, lelkedet és 
testedet nem kímélő magyar pedagógus. Hangosabb temperamen-
tumod ellenére is minden növendéked azonnal megérezte, hogy 
az erősebb hang mögött csak szív van és semmi más és igazi 
gyermeki bizalommal közeledtek feléd. Ha megjelentél közöt-
tük, boldog mosolyra derültek a gyermeki arcok. Szigorú és 
kemény voltál, de lelkedben azt vallottad, hogy a világ harmoni-
kus rendjében sokkal kevesebb csorbát ejt egy diákizgalomban 
elhibázott tartomány-főváros, mint egy könnyekben feljajduló 
gyermeki lélek. Többéves tapasztalataidat tankönyveidben he-
lyezted el és gyümölcsöztetted. A Kalmár-Varga földrajzkönyvek 
széles rétegekben hirdetik a szerzők rátermettségét és alapos 
voltukat. 

Testvér, Te sok testvérnek a testvére voltál. Lelked nem 
kettősen törő kristály volt, mert csak az igazságnak egyirányú 
sugarait bocsátotta át, mégha azok kevésbbé hízelgők voltak is. 
Szent Sebestyénnek, a római császár katonájának egyenes lelke 
élt benned. A szent Rendet a Földön mindennél jobban szeretted 
és a testvéreken mindig kész voltál erődhöz mérten segíteni. 

Az ősszel boldogan vonultál be régi és kedves városodba. 
Egészségesnek érezted magadat, telve életkedvvel és talán egy 
kis dicsőséggel is. És íme az egészség csak név, az élet csak álom 
és a dicsőség csak kápráztató! Minden, de minden hiú bennünk, 
kivéve azt az őszinte vallomást, amelyet Isten előtt hixíságunkról 
teszünk. 

Amikor a tavasz új ra éled és a mezők virágokkal ékesek és 
rügyekkel a fák, akkor vesszük csak észre, hogy itt is, ott is ki-
dőlt, elszáradt egy-egy kedves öreg fa. Akik hosszú földi futás 
után munkájukat bevégezték, azok az élet rendje szerint számlál-
gatva napjaikat, megnyugosznak az emberi élet múlandóságában 
és eltelve a halandóság gondolatával, leszámolnak az élettel. 

Te délben távoztál el. Életed delén. Fölmentél a hegyre, de 
már nem szálltál le a völgybe, R, i. p. 

Szarka Valér. 

f DR. TELL ANASZTÁZ IMRE. 
a nagykapornakí kerület esperese, csácsi plébános, a Győrmegyei 
Tanító Egyesület tb. elnöke, a 2. oszt. polg. hadi érdemkereszt és 
a Vöröskereszt 2. oszt. hadíékítményes díszjelvényének tulajdo-
nosa, a végső szentségek ájtatos felvételével megerősítve, 1930. 
április 28-án elhunyt. 

Benne a magyar Szt. Benedek-rend egyik legtiszteltebb, leg-
népszerűbb tagját vesztette el, csácsbozsoki hívei pedig jóságos 
atyjukat, kiknek emlékezetében bizonyára még sokáig fog élni, 



mint buzgó, testi-lelki javukat odaadóan gondozó lelkipásztoruk. 
Mint Győr vidékének, Csanakfalunak szülötte, tanulmányait a 
győri bencés gimnáziumban végezte és 1889—1910-ig, tehát 21 
éven át itt működött mint tanár. Ezen idő alatt előkelő és komoly 
papi egyéniségével, nagy képzettségével és a társadalmi érintke-
zésben szeretetreméltó kedvességével mindenkinek tiszteletét és 
becsületét kiérdemelte. A katedrán pedig pedagógiai tudásával, 
a gyermek- és ífjúlélek megható szeretetével és széleskörű tudá-
sának lelkes közlésével egy nemzedéknek lelkében nevelte a 
komoly tudást, nemes erkölcsöket és lelkes, izzó magyarságot. 
Róla igazán el lehet mondani, hogy a hivatás isteni jogán lett 
pedagógussá: ezzé avatta veleszületett pedagógiai készsége, 
emberszerető jósága, elpusztíthatatlan optimizmusa és türelme 
az emberi gyengeségekkel szemben. A naiv rajongásig lelkese-
dett minden szépért és nemesért, a költészetért és zenéért; és 
mint a magyar irodalomnak hosszú éveken át tanára és az ön-
képzőköri munkásságnak vezetője, különösen értett ahhoz, hogy 
a magyar géniuszban megnyilatkozó eszmei és érzelmi szépsé-
geknek lelkes közlésével az ifjúságban nemes emberiességet és 
hazafiságot neveljen. Győr vezető társadalmának képviselői jó-
részt az ő iskolatársaí vagy tanítványai voltak és bizonyára vala-
mennyíök lelkében élénken él kegyeletes emléke ennek a jó, 
nemes és lelkes embernek, kiről haló porában igazán el lehet 
mondani, hogy szelíd jóságában és áldozatos emberszeretetében 
„mindenkinek mindene" volt. Tanító és nevelő hivatását minde-
nekfelett szerette és ebből a szeretetből táplálkozott az ő lelkes, 
fáradhatatlan és semmi áldozattól vissza nem riadó pedagógiai 
tevékenysége. Jellemző e tekintetben reája, hogy a háború vi-
szontagságaiban, világi tanító híján, ő maga végezte falujában 
majdnem két éven át teljesen ingyen az összes tanítói teendőket. 
Pedagógiai rátermettsége szerezte meg neki még győri tanár ko-
rában a Győrmegyei Tanító-Egyesület elnöki tisztét, melynek 
teendőit ugyanazzal a szeretettel és odaadással végezte, amit az 
egyesület Győrből való távozása alkalmával a tiszteletbeli el-
nökséggel hálált meg. De magával vitte nemcsak tanítványainak, 
hanem Győr egész társadalmának tiszteletét és szeretetét ís, mi-
dőn rendfőnöke érdemeinek jutalmazásául a pápai rendház fő-
nökségével és gímn. igazgatósággal tűntette ki. Itteni működésé-
ben a világháború nehéz napjaiban nagy nehézségekkel kellett 
megküzdenie, mert intézetének helyiségeit a hadvezetőség kato-
nai célokra lefoglalta. De nehéz igazgatói gondjai sem tartották 
vissza attól, hogy egyúttal széleskörű és önfeláldozó társadalmi 
és jótékonysági tevékenységet is ne fejtsen ki, melynek jutal-
mául a II- oszt. polgári hadi érdemkeresztet és a Vörös Kereszt 
II. oszt. hadiékítményes díszjelvényt nyerte. Az idegőrlő munka, 
melyet a háború utolsó éveiben végzett, kissé megviselte egész-
ségét, amiért rendfőnökének jóakaró intézkedése 1917-ben a 
Zalaegerszeg melletti csácsbozsoki plébániát jelölte ki neki jö-



vendő munkásságának nyugalmasabb állomásául. Szelid meg-
adással, de fájó szívvel vett búcsút az iskolától, mely éltető 
eleme volt. De ez a változás nem jelentett megszakítást eddigi 
fáradhatatlan tevékenységében, csak új munkakört. Mint lelki-
pásztor, híveinek testi-lelki javát ugyanazzal a szeretettel és 
odaadással gondozta, mint tanítványaiét. Ezzel csakhamar meg-
nyerte egyházi fölöttes hatóságának, Rott Nándor, veszprémi 
püspöknek bizalmát és szeretetét, ki a kapornaki kerület espe-
rességével tüntette ki. Emellett jelentékeny szerepet játszott a 
szomszédos Zalaegerszeg társadalmi és szellemi életében tudo-
mányos felolvasásaival, ismeretterjesztő előadásaival, a tanuló-
ifjúságnak évről-évre tartott lelkigyakorlatokkal, stb. Impozáns 
temetése mutatta, milyen tiszteletre és népszerűségre tett szert 
új környezetében. 

Akit a gyakorlati tevékenység mindennemű hivatásában, 
mint tanárt, igazgatót és lelkészt annyira lefoglalt, mint őt, az 
csak időszakonkínt és mellékesen szentelhette magát a toll mes-
terségének. Pedig sokoldalú irodalmi és pedagógiai tudása, írói 
készsége, élénk és könnyed stílusa hivatottá tették volna őt arra, 
hogy írói téren is maradandó alkotásokkal örökítse meg nevét. 
Főleg tanárságának első éveiben szentelte magát nagy kedvvel 
az írói munkának. Két éven át szerkesztette a Tanügyi Értesítő 
című pedagógiai folyóiratot. Ebben és egyebütt jelentek meg tar-
talmas pedagógiai dolgozatai. A pannonhalmi Szt. Benedek-rend 
milléniumi történetében ő méltatta Beély Fidél és Czuczor Ger-
gely életét és irodalmi működését. Philologiai és egyéb irányú 
önálló dolgozatai, cikkei és ismertetései nagy számmal jelentek 
meg részint a győri gimn. értesítőben, részint a szakfolyóiratok-
ban és a napisajtó hasábjain. Fojtényi: Égilant c. énekes- és 
imádságos könyvét (15. és 16. kiadás) ő alkalmazta legelőször 
hangjegyekre. 

Hivatásának hű katonája maradt utolsó pillanatáig: az áldo-
zatos munkának csatateréről majdnem hirtelen, néhány napi 
szenvedés után szállt el az örökkévalóságba. Bizzunk az isteni 
irgalmasságban, hogy ő, ki másoknak bőségesen osztotta lelke 
kincseit, ki önfeláldozóan fáradozott Isten dicsőségén és ember-
társainak boldogításán, ezért méltó jutalmát el fogja nyerni: 
,,Akik az igazságra oktatnak sokakat, ragyogni fognak, mint a 
csillagok, míndörökkön-örökké." 

Béke legyen haló porának és áldás emlékének! 
Dr. Kemény Kolumbán. 

t AGATSIN GYULA KÁROLY. 
(1871—1930.) 

A rendtársak, jóbarátok s tanítványok körében őszinte rész-
vétet keltett Agatsin Gyula halálának hire. Hosszas betegség 
után május 7-én szólította őt magához az Ür Szombathelyen. Az 



ottani kórházban keresett boldogult rendtársunk orvoslást régi 
betegségére, itt vált súlyosabbá állapota és szenvedéseitől itt 
szabadította meg a halál. Érdemes rendtársunk Ober-Meidling-
ben, Alsó-Ausztriában született. Mint német nyelvű szülők gyer-
meke, magyarul az iskolában tanult meg sajátos erős akaratával 
és szorgalmával. Innen származott az a meggyőződése, hogy élő 
nyelvet iskolában is el lehet sajátítani s valóban több tanítványa 
megtanult tőle németül, Gimnáziumi tanulmányait Sopronban 
kezdte s mint bencés növendék Pannonhalmán folytatta, az érett-
ségi vizsgálatot a Rend győri gimnáziumában tette le. Kitartó 
szorgalommal párosult jeles tehetsége méltán keltett reményt, 
hogy nagy tudományos képzettségét irodalmilag is értékesíti, 
de gyakori betegeskedése s a gazdasági pályán való alkalmazása 
miatt e remények — sajnos — nem teljesültek. Tanári pályáját 
Sopronban kezdte meg, majd Esztergomban volt hosszabb ideig 
tanár, az 1913—14. ísk. évben a győri gimnázium igazgatója, a 
következő évben Pápán tanított. Ettől kezdve különféle helye-
ken gazdasági pályán szolgálta a Rendet. Mint tanárnak kiváló, 
imponáló képzettsége, szigorúsága és igazságossága miatt nagy 
tekintélye volt. Ő maga is a pontos kötelességteljesítés példa-
képe, az iskolában tudást s jóviseletet kívánt, tanítványait mun-
kás és erkölcsös élettel akarta jellemes férfiakká nevelni. Mű-
ködése az iskolában eredményes volt. Osztályában, az igazi 
minta osztályban más tanárnak is élvezet a tanítás, mert Agatsín 
Gyula tanítványai jól megfegyelmezett, kedves modorú fiúk vol-
tak. Tévedés az ő tanári működését Juppiter tonans szerepében 
tekinteni. Noha szigorú volt, jól megnevelt osztályának sok de-
rűs órát szerzett szellemességével, ha erre a fiúk rászolgáltak. 
A gazdasági pályán is nagy hűséggel szolgálta a Rendet, A rend-
társak körében előzékenysége, fölülmulhatatlan figyelmessége s 
jó humora miatt kedveltségnek örvendett. Az első tekintetre pe-
dánsnak, ridegnek mutatkozó rendtársunknak gyöngéden érző 
szíve volt. Elhalt édesanyjáról még meglett férfikorában is köny-
nyezve emlékezett meg. Szegényebb sorsú, szorgalmas és jóvise-
letü tanítványait anyagilag is támogatta. Ölbői kormányzósága 
idejében az őt felkereső beteg vagy üdülő rendtársakkal szem-
ben páratlan figyelmet és gyöngédséget tanúsított. 

Tiszta, szeplőtelen és munkás életéért jutalmazza meg hű 
szolgáját örök boldogsággal a végtelen szeretet és irgalom 
Istene. László Dániel. 

f MATUSZ GYÖRGY KÁROLY. 
Született Komáromban 1887, jan. 3-án, beöltözött 1905-ben, 

egyszerű fogadalmat tett 1907-ben, ünnepélyeset 1910. június 
5-én, áldozópappá szentelték 1910. július 1-én. 1910—11. gim-
náziumi tanár volt Komáromban, 1911—12. hitszónok Pannon-
halmán, 1912—20. gimn. tanár Sopronban, 1920—26. plébános: 
Nagyradán, 1926. óta Tárkányban. 



A katedrára meleg szívet, nagy irodalmi műveltséget, ko-
moly kötelességtudást vitt. Jóindulatáról minden diákja meg volt 
győződve, kedves humorát, dallamos nevetését mindegyik él-
vezte. Tanítványai lelkében mint jó Gyuri bácsi él tovább. 

A szószéken kis a lakja szinte óriássá nőtt. Mély hite, fér-
fias bátorsága, folytonos önképzésével fejlő ragyogó stílusa, ha-
talmas organuma, lelkes szárnyalása szinte magával ragadott . 
Erő áradt ki beszédeiből a gyengeség, a gyávaság, a meghu-
nyászkodás idején. Félelmet nem ismerve hirdette Krisztust ak-
kor, amikor kitették kereszt jét az iskolákból. Ellenségei megfe-
nyegették, hallgatói óvták, de ő nyugodtan ment fel hétről hétre 
a soproni bencés templom szószékére. Lelkiéletének mélysége 
itt látszott meg igazán. 

Mikor már kozmopolita áramlatok fúj tak, mikor közeledett 
a vihar, hazafias érzésétől haj tva a soproni Frankenburg-iro-
dalmi Körben mint főtitkár a Zrinyí-ünnepélyen emelte fel 
szavát. 

Népszerűségének tetőfokán falura vágyott. Hiszen mindig 
jobban érezte magát meghitt, szűkebb körben, Radán ma is em-
legetik tartalmas, szépen kidolgozott, lelkes beszédeit, Űj állo-
másán, Tárkányban is a szószék lett egyik fő vonzóereje. De 
egyébként is tevékeny volt. Az istenháza, az iskola, a szerelvé-
nyek megújultak keze között. A templom villanyvilágítást ka-
pott. Aranyban ragyogtak fel az oltárok, a szent edények. Ta-
nítólakást épített, kultúrteremmel. A falusi kul túra emelésére 
felhasználta a rádiót, irodalmi előadásokat tartott , lelkes taní-
tóival színdarabokat rendezett. Kicsinyes ellenkezésekkel nem 
törődött. ,,Amit kitűztem magamnak, azt végre is haj tom", szokta 
volt mondani. 

Kedves két emberi öröme volt még utol jára . Húsvéthétfőn 
részt vett tanítványainak tízéves találkozóján, ma jd meg hívei 
ünnepelték nevenapján a tanítói lakás és kultúrterem elkészül-
tével kapcsolatban s szép ajándékkal lepték meg. Aztán jött egy 
súlyos gyomoroperáció, melynek május 11-én a szentgyónás és 
áldozás s a haldoklók szentségének buzgó felvétele után áldoza-
tul esett. 

Kedves jó rendtárs is volt Matusz György, aki soha senkit 
se akart megsérteni. Ezek azok a lelki tulajdonságok, amelyekkel 
élete hétköznapjai s emberi megkötöttségei közt az örökkévaló-
ság horizontjában monumentum aere perenniust állított magá-
nak. R. i. p. Dr. Mihályi Ernő. 

f SCHMIDL ERIK JÁNOS. 
Született Sopronban 1907 július 30-án, beöltözött 1923 

augusztus 6-án, ünnepélyes fogadalmat tett 1928 szeptember 
11-én, meghalt Sopronban 1930 június 12-én. 

If júsága virágkorában ragadta el őt növendékeink köréből a 



k ö n y ö r t e l e n h a l á l . Míg é l t , i f j ú é l e t e k e d v e s vol t a z Ür e l ő t t és 
m i e i ő t t ü n k is, k ik s z e r e t t ü k őt . S o k és s z é p r e m é n y ü n k h o r d o -
z ó j a volt , h i s z o l y s o k a t í g é r ő e n b o n t a k o z t a k ki s o k o l d a l ú j e l l e -
m é n e k v i r á g a i . K ö t e l e s s é g e i t m i n d i g a l e g h í v e b b e n t e l j e s í t e t t e . 
M i n t a s z e r ű s z e r z e t e s p a p , k i v á l ó n é m e t t a n á r l e t t v o l n a be lő le . 
L e l k é n e k e g é s z hevéve l s z e r e t t e s ö n e m é s z t ő b u z g ó s á g g a l m ű -
v e l t e az e g y h á z i zené t . H o s s z ú b e t e g s é g e a l a t t ís l e g t ö b b gon-
d o l a t a , l e g t ö b b v á g y a k e d v e l t h a n g s z e r e , a p a n n o n h a l m i s z é k e s -
e g y h á z h í r e s o r g o n á j a f e l é i r á n y u l t . H a l á l t u s á j a l á z á l m a i b a n is 
d i r i g á l t s B r u c k n e r f ö n s é g e s m e l ó d i á i n a k h u l l á m a i n e l s z á r n y a l t 
n e m e s l e l k e k ö z ü l ü n k — h o v a l e g j o b b a n v á g y o t t — a m e g d i -
c s ő ü l t e k é n e k l ő se rege i k ö z é . R . i. p . 

Dr. Kurzweil Géza. 

Nánássy László Dezső: Az élet útvesztői. Bpest. 1930. A szerző kiad. 4 P. 
Dr, Borka Géza: Színpadi mókák, Érsekújvár- 1930. 80 j. 
Dr, Horváth Detre: A kőszegi Szt. Imre-templom, Szombathely. Martineum 

Rt. 1930. 1 P. 
P. Pias G. O, S. B.: Des St. Anselm „Cur Deus homo" auf dem Boden der 

jüdisch-christlichen Polemik des Mittelalter. Sonder, Abdruck aus 
Divus Thomas, Jahrgang 1929. 17, 4. Freiburg, Schweiz, 1 P. 

Láng Nándor: A debreceni Szt. Anna templom. Debrecen. 1930. Tisza Ist-
ván Tudományegyetemi nyomda, 1 P, 

Liszt Nándor és Sümeghy József: Debrecen kat. múltja és jelene, Debrecen, 
1930. 3 P. 

Cholnoky Jenő dr.: Az ember drámája. Bp. Singer és Wolfner Rt. Kiad. 15 P. 
Gíordaní Igino: La prima polemica cristiana. Torino-Roma. Marietti 1930. 7 1, 
Seremin Luigi dr.: L'educazione della castitá. Torino-Roma, Marietti 1930.61. 
Concetti Nicolaus Fr.: S. Augustini vita. Tolentini, F. Filelfo, 1929. 30 1. 
Petrani Alexius dr.: De relatione iuridica inter diversos rítus. Taurini. Ma-

rietti. 1930. 6 1. 
P. Reiser Beato: Joannis a Sancto Thoma Cursus philosophicus thomisticus. 

T. I. Ars logica. Taurini-Romae. Marietti. 1930. 120 1. 
Dumas I B.: Theologia morális thomistica. V. I. Parisiis. Lethelleux. 27.50 fr. 
Gspann Joanne dr.: Summarium theologiae dogmaticae. Parisiis, Lethiel-

leux. 32 fr. 
Weis István: A mai magyar társadalom. Kiadja a Magyar Szemle Társaság. 

Budapest, 1930. 8 P. 
Florilegiu.m patristicum. I—VIII. Bonnae. 2. kiad. Peter Hanstein Verlags-

buchhandlung. 20.70 M. 
Raynald B,: Emerich der Heilige der erste Christusritter. Klenner Budapest, 

1930, 1 P. 
Nagy Gyula: Szent Imre herceg. Szent István Társulat. Budapest, 
Sägmüller Joh. Bapt,: Lehrbuch des Katholischen Kirchenrechtes. 4. Aufl. 

Freiburg im Br, Herder. 7 M. 
Mohl Adolf: Lövő története. Győr. 1930, 10 P. 
A Jókai Cserkészcsapat tízenötéves története 1913—1928. Komárom 1929. 



Gáspár Jenő: Isten leventéje, Budapest, Pallas kiadás, 1930. 
Hegedűs József dr.: A szinthetikus jogbölcselet vázlata és tört, kialakulásá-

nak főbb mozzanatai, I, Budapest, 1930, Politzer Zs. és Fia k, 
Szendy László dr.: A XX. század ifjúsága a III. jamboree tükrében. II, k. 

Szombathely. 1930. 
P. Boros Fortunát dr.: Az első erdélyi törvénykönyv és a katholicizmus, 

Cluj—Kolozsvár. 1930. 
Lippay Lajos dr.: Küzdelmekben az igazság felé, Bpest. 1930. Élet-nyomda. 
Cimetier F, P, S. S.: Les soures du droit ecclésiastique. Libraire Bloud—Gay, 

12 fr. 
Tieienthaler József: Aszkézis és misztika. Budapest, 1930, Élet-nyomda, 
György Lajos dr,: A francia hellénizmus hullámai az erdélyi magyar szel-

lemi életben. Cluj—Kolozsvár, 1930. 
Tarczay György: Az Árpádház szentjei. Szent István Társulat, Budapest. 
Gredt Josephus O, S, B.: Elementa philosophiae Arístotelico, Thomisticae, 

2 vrl, Herder. 1929. 
Mausbach Joseph: Die Ethik des heiligen Augustinus, 2, B. 2, Aufl. Herder. 

15.80 M. 
Ballai Károly: Valkai András Bánk Bánnak históriája. Bp, 1930, 3 P, 
Butler Cuthbert abt.: Benediktinisches Mönchtum. 1929, Missions-verlag St. 

Ottilien Oberbayern. 14 M. 
Bazin René: Fils de l'égisle. 15e Édition. Maison Mame Tours. I. De Gigord. 

Paris. 20 fr. 
Barraulf. Serge: La sainte France contemporaine. Paris. I, De Gigord, 1929. 

24 fr. 
Renard Edmond: Le cardinal Mathieu 1839—1908- I. De Gigord, Paris, 36 fr, 
Leclereq Henri: L'ordre bénédictin. Rieder. 20 fr, 
Gilson: Introduction à l'étude de Saint Augustin, Vrin. Paris. 30 fr. 
Hajnal István: Esterházy Miklós nádor iratai, I, Kormányzattörténeti adatok, 

Esterházy Pál h. kiadása. Bp. 1930. 20 P, 
Nos Jeunes. Manuel des oeuvres de jeunesse. Paris. Blond et Gay, 1930, 

30 fr. 
D'Alés Adhémar? Eucharistie. Blond et Gay. 12 fr. 
Marineau B. M.: La sainte Vierge. Blond et Gay. 12 fr. 
Mourret F.: La paputé. Blond et Gay. 10 fr. 
Áldásy Antal: A XV. század nyugati elbeszélő forrásai. Bp. Magy. Tört. Tár-

sulat. 1928. 1.50 P. 
Domanovszky Sándor: József nádor iratai. II. k. 1805, 7, Bp, Magy. Tört. 

Társulat. 1929. 25 P. 
Bartoniek Emma: Magyar történeti forráskiadványok. Bp. Magy. Tört, Tár-

sulat, 1929. 6 P. 
Geffeken Johannes: Der Ausgang des griechisch-römischen Heidentums, 

Heidelberg. 1929. Carl Winters Universitätsbuchhandlung. 10 M. 
Horace Diurnae, relie toile trauche rouge Domus Editorialis, Marietti, Tau-

rini—Romae. 1930, 35 L, 
Ordo Divini Officii recitandi Taurini, Marietti, 1930. 3 L. 
Marie de Jeanne: Tullioba Turin (Romae). 1930. Marietti, Via Legnano, 23. 

12 L. 



Premoli: Histoire de L'Eglise contemporaine (190+925). Turin, Marietta 
frs. 30. 

Wallenstein dr.: Katechizmus der chrislichen Vollkommenheit. Herder 
Freiburg. 1930. 

Futó Jenő dr.: Gárdonyi Géza. Hódmezővásárhely, Erdei S. könyvnyomdája, 
1930. kb. 8 P. 

Faragó János dr.: A jellem. Arad, 1930. Vasárnap nyomda műintézet, 5 Lei, 
Dumaine M.: Conversations Latines (Texte et traduction, A Trauli Editeur 

12, rue du Viene colombier. 12. Paris. (Vie). 20 fr. 
Komis Gyula: Magyar filozófusok. Franklin társulat. 1930, Budapest, 6 P, 
Kornis Gyula: Kultúra és nemzet, Franklin Társulat. 1930, Bpest, 6 P. 
Geríg Hans: Der Kölner Dompropst, Herzog von Saxen-Zeits Bischof von 

Raab. 1930. Verlag L. Röhrscheid Bona 6.5 M. 

B e n c é s r e á l g i m n á z i u m 
D i á k m e n z a . Te l . : 171. 

j PAX4 
Pápa, Főutca 9. sz. 
könyv- , zenemű- , i rószer-
és p a p i r á r ú ke reskedése . 

I rodaszerek , l evé lpapí rok , r a jzpap i r , máso lópap í r , mi l l iméterpapir és 
váz la tpap i rok méte renk in t és tekercsenkin t minden minőségben. 
Iró-, másoló- , sokszoros í tó t in ták m i n d e n sz ínben. Ola j fes tékek , 
ecse tek és gombfes tékek . Iskolai t a n k ö n y v e k . Kato l ikus Sort iment. 
Szépi roda lmi- , ipar i- és gazdasági s z a k k ö n y v e k . Ifjúsági i ra tok . Di-
va t l apok a legnagyobb vá l a sz t ékban . — Bel- és külföldi i rodalmi 
művek és kegytárgyak nagy r ak t á r a . Bá rho l , b á r k i á l ta l h i rde te t t 
könyv ná lunk is k a p h a t ó . Névjegyek, eljegyzési és esküvői meghívók 
ízléses k iv i te lben. N y o m d a i és könyvkötésze t i m u n k á k felvétele. — 

Magyarország katholikus kézben lévő egyet len posztógyárának gyapjú-
szövetei - minden három méteren - a törvényes védjegyről ismerhetik fel : 

T R U N K H A H N 
P O S Z T Ó G Y Á R É S R U H A G Y Á R R.-T. 

B U D A P E S T , I . , L E N K E - U T 1 1 7 . 
Különlegesen készít : Reverenda- és papi öltöny-szöveteket, 
szerzetesi és apácarendi gyapjúszöveteket, gyapjútakarókat, uradalmi sze-
mélyzeti posztókat és egyenruhákat, továbbá fiú- és leány-egyenruhákat, 
internátusok, egyesületek és kongregációk részére, első kézből, tiszta 

gyapjúból, tartós minőségben, közvetlen gyári áron. 



Csak az igazi jó hangszer a l e g o l c s ó b b . 

HÖRL NÁNDOR 
B u d a p e s t , II., T ö r ö k - u t c a S. 

Országos 

Harmonium i l Pianino 
speciális cég. Szolid árak ! Fizetésked-
vezmény! Javaslat ingyen! Silány hang-
szereket, vagy szemre kifényezett ócská-
kat nem tartok. 

Te le fon: Aut. 516-52. Sürgönyeim: „Harmonhör l ' 

„A kék 
csillag-

hoz.4' 

Cs. és kir. udvari szál l í tók. A szent Benedekrendi Főapátság száll í tója. 

Haris, Zeilinger és Társa 
Cégtulajdonos: Kendefí Vince. 

N a g y raktárt t ar tunk vászon, sifon, ágynemű, asztal-
nemű, törülköző, takarók, paplan, harisnyák, zsebkendők, 
reverenda-szövetek, férfi-, női és gyermekfehérnemiiek és 

menyasszonyi kelengyékből. 
A l r r Budapest, IV., Váci-utca 16. sz. 

Sárváry 
jat w János 

épület- és mülakatos .̂.. 

B u d a p e s t , 
IX., Üllői-ut 3. szám. 

Takaréktűzhelyek 
nagy választékban. 

Készíts 
villákhoz rácskaput, 
sírrács, vírágkosár 
és ablakvirágkosa-
rat méret és rajz 
szerint. 

Sirlámpa, vaskereszt és 
koszorú kovácsolt vasból. 

Saját gyártmány, első 
kézből. Magyar ipar. 



Magyarország aranykoszorus mestere 

Szlezák László 
harang- és ércöntőde, harang-
íelszerclés és haranglábgyár 

Budapest, VI., Frangepán-utca 77. 
T e l e f o n s z á m : Aut. 913—53. . 

Az 1900. évi párisi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921—23. évi vas-
ipari kiállításokon aranyéremmel, az 1925 26. évi kézműtárlaton kormány-
diszoklevéllel, az 1927—28. évi budapesti, székesfehérvári, szentesi és 

— — szombathelyi kiállításon nagy aranyéremmel kitüntetve. 

Dr. Serédí Jusztinián bíbornok, hercegprímás úr első harang-
szentelése a budapesti belvárosi ferenceseknél 1928. évben. 

Harangok súlyai: 
3100, 1700, 850 és 350 kilogramm. 



Hálózati készülékek építéséhez 

j ^ A S T l t A ^ * 
transformatort használjon. 

K é r j e d í j m e n t e s e n 20 hálózati 
kapcsolással ellátott ismertetőnket. 

„ASTRA" Villamossági és Rádioüzem 
Budapest, VI. , Dessewiíy-utca 5. 

A Pannonhalmi Szemle kiadóhivatalában 
k a p h a t ó k a k ö v e t k e z ő k i a d v á n y o k : 
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P A N N O N H A L M I SZEMLE 
1930. NOVEMBER 15. V. ÉVF. 4. SZ. 

Tanulmányok . 

A HORMONOK HATÁSA AZ EMBER TESTI ÉS 
LELKI ÉLETÉRE. 

A physiológia és biochemia legújabb eredményei részletei-
ben analizálják az élő szervezetet, hogy annak bonyolult szerke-
zetét és működését, a részek harmonikus együtt dobbanásának 
logikus magyarázatát adhassák. S ez a részletek után való ku-
tatás sok ú j eredményt adott, melyek elsősorban is az orvosi 
tudományt vannak hivatva modernizálni, de bizonyos vonatko-
zásokban módosítani fogják psychológiai elgondolásainkat is. 

Különösen a belső-váladékos (endokrin) mirigyeknek, a tő-
lük termelt ú. n. hormonok mibenlétének és szerepének részbeni 
megismerése egyik legértékesebb- eredménye a modern kutatás-
nak, Kétségen kívül áll, hogy a hormonok sok esetben a szer-
vezetre a lét vagy nem-létezés fontosságával birnak, mert ezek 
vannak hivatva fenntartani a szervezet normális physíológiai 
működését. Ha valami gátló ok miatt a mirigy váladékát nem 
termelheti, vagy nagyon is bőven szolgáltatja, akkor az egész 
szervezet működésében nemcsak diszharmónia, de nagyon sú-
lyos zavarok léphetnek fel, melyek az intellektuális élet közép-
pontjának működését is felfüggeszthetik. Éppen ezért lázas a 
munka, hogy mennél jobban belelássunk a hormonok szerepébe. 
Ez annál is inkább kívánatos, mert sokan nemcsak a legtöbb 
physiológiai, de a szellemi élet zavaraiért is ezeket teszik fele-
lőssé. Az újkeletü irodalomban egymásután jelennek meg hang-
zatos címekkel munkák: The Chemistry of the Soul, (A Lélek 
kémiája), The Glands of Destiny (A Végzet mirigyei), The 
Riddle of Personality (Az Egyéniség talányának megfejtése), 
stb,, melyek az egész egyént szervezeti és lelki konstitúciójában 
a hormonok domináló hatalma alá rendelik. 

Éppen ezért időszerű, ha a belső váladékos mirigyek hor-
monjainak működését s az idegrendszer közvetítése révén az in-
tellektuális jelenségekre való hatását röviden vázoljuk. 

Az anatómiai morphológia: mirigyeknek nevezi azokat a 
szerveket, melyek váladékot (szekréciót) termelnek. Ha a vála-
dék a szervezetben marad, akkor a mirigyet endokrin mirigy-
nek (belső váladékos m.) nevezzük. Ezekkel ellentétben vannak 
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mirigyek, melyeknek váladéka eltávozik a szervezetből. Ilyen pl. 
a verejtékmirigy, faggyumirigy stb. Minket az előbbi csoport ér-
dekel. Ide tartoznak, hogy csak a jól ismerteket említsük: Glan-
dula thyreoidea (pajzsmirigy), hypophysis (agyfüggelék), thymus 
(csecsemőmirigy), glandula suprarenalis (mellékvese), a pan-
creas (hasnyálmirigy), Langerhans-féle szigetei s az ivarmirigyek. 

Az endokrin mirigyek között a glandula thyreoidea (pajzs-
mirigy) egyike a legfontosabbaknak. Geikie Cobb angol physioló-
gus „top dog"-nak nevezi, kifejezni akarván annak nagy fontos-
ságát. E mirigytől termelt hormon van hívatva egyensúlyban tar 
tani a táplálkozási, illetve anyagcsere és növekedési folyamato-
kat, Ha sok a termelt hormon, emelkedik a szívműködés, a hő-
mérséklet s meggyorsítja az összes szervi működéseket. Elégte-
len thyrold-elválasztás esetében a szervezet fejlődése lassan tör-
ténik, a testhőmérséklet csökken, az izomműködés ellanyhul s 
elmebeli tompultság lép fel. Felnőtt szervezetnél az arcon és 
nyakon a bőr erősen megduzzad az alatta összegyülemlő vize-
nyős folyadéktól, a betegség neve mixoedema. Gyermeknél a 
thyroid visszafejlődése (atrophiája) idézi elő a kretinizmust, Az 
ilyen gyermek teste erősen visszamarad a fejlődésben, csene-
vész; elméje tompa, gondolkodó képessége korlátolt, sok esetben 
teljesen hülye. 

Guternatsch és Allen kísérletei tisztázták a pajzsmirigy 
szerepét s az edinburghi Kendall professzornak sikerült először 
izolálni a pajzsmirigy hormonját, melyet ő thyroxin-nak nevezett. 
Ez 65% -ban jódot tartalmaz, A hormon lényegének és szerepé-
nek ily módon való ismerete tette lehetővé, hogy sok kretiníz-
mus tüneteit mutató gyermeken tudott segíteni a modern orvos-
tudomány, A mesterséges jód-kurák nagyon sok esetben szinte 
csodát műveltek. Ma már pl, Svájc egyes kantonjaiban s az 
Észak-Amerikai Nagy Sóstó vidékén, ahol az ivóvíz jódban sze-
gény s így a pajzsmirigy nélkülözi hormonjának egyik leglénye 
gesebb részét, évente az iskolás gyermekek részére kötelező 
jód-kurát tartanak orvosok felügyelete mellett. 

Ha ráeszmélünk arra, hogy csak mindössze 3,5 gramm 
thyroxin különbség van az intelligencia és idiotizmus között, 
szinte meg kell döbbennünk. De egyszersmind meg kell említe-
nünk, hogy nemcsak ez az egyetlen oka a szellemi visszamara-
dottságnak, ezt előidézheti a pajzsmirigytől teljesen független 
körülmény, pl. öröklés is. 

Amint a kevés pajzsmirigy hormon rányomja bélyegét az 
intellektuális működésekre, éppen úgy a túl sok hormon jelen-
léte is módosítja a normális szellemi tevékenységeket. A_z ilyen 
egyén ingerlékeny, nála a szenvedélyes kitörések nagyon gya-
koriak, sok esetben cselekedetei nélkülözik a helyes logikát. A 
gyermek, — akinek pajzsmirigye erősen működik — éles eszű, 
ismereteit a legnagyobb könnyűséggel szerzi, megfigyelései gyor-
sak. Ez a gyönyörű karrier azonban a serdülés korában telje-



sen derékba törhet, mert az ezzel a korral járó speciális mirigy-
működés lényegében zavarhat ja meg ezt a hasznos irányban ki 
nem egyensúlyozott egyéniséget. 

À másik fontos endokrin mirigy a hypophysis (agyfüggelék). 
Ez az agynak bázisán nyugszik s kettős lebenye van. E lebenyek 
származásílag és működésileg is eltérően viselkednek. A mirigy 
teljes eltávolítása a szervezet halálát okozza. Decartes szerint 
ez a léleknek székhelye. 

Az elülső lebenyektől termelt hormon a testnövekedést sza-
bályozza, túltermelés óriás termetet (gigantinizmus); elégtelen-
ség törpeséget okoz. Ha e mirigy elülső lebenyének fokozott mű-
ködése a még fiatal szervezetben történik, amikor a csontok még 
nem szilárdultak meg teljesen, az eredmény nagy magas termet. 
Serdült évek után már csak egyes csontok, így pl. kéz, láb s 
arc-csontjai növekednek rendellenesen, s az acromegaliá-nak 
nevezett jelenséget okozzák, 

A hátulsó lebenyek szerepe a szervezet cukor és zsir anyag-
csere működésében fontos. Ha az itt termelődő hormon kevés, 
különösen csecsemőkorban az infantilismus egy sajátságos esete 
lép fel. 

Bermann szerint a hypophysis mellső lebenyétől termelt 
hormonnak a középponti idegrendszerre gyakorolt hatása, sok 
esetben egy sajátságos egyéniségtypust alakít ki. Ebbe a kate-
góriába tartozik a filozófus, gondolkodó és alkotó elme. Ha ez 
a hormon a mellékvese hormonjával egyesúlyban van, akkor egy 
szerencsés egyéniség: a praktikus zseni fejlődésének megvan 
adva a materiális a lapja , 

A glandula suprarenalis (mellékvese) belső váladékos mi-
rigye a vese felső, mellső részén van. Két részből áll : bél és ké-
regállományból; melyek szintén hasonlóan az előbb említett mi-
rigy lebenyeihez, két különböző hormont termelnek, A bélállo-
mány termeli az ú- n, adrenalint. Ez volt az első hormon, ame-
lyet 1904-ben sikerült mesterséges, szintetikus úton előállítani. 
Á klinikai gyakorlatban nagyon is hasznos orvosságnak bizo-
nyult, A szervezetben fontos az adrenalin jelenléte, mert ez van 
hivatva fenntartani az izomzat tónusát, a vérerek kontraktili tását 
s a vérnyomásnak normális voltát. Az adrenalin elégtelensége 
okozza a . .neurasthenia" jelenségét, mely nemcsak a szervezet 
általános legyengülésében, de az idegrendszer zavaros működé-
sében is megnyilvánul, Általában azt mondhatjuk, hogy az adre-
nalin a középponti idegrendszertől nem függő szervekre gyako-
rol hatást, pl. a szívre, a vesékre, belekre, vérerekre stb. 

Cannon kísérletei ar ra az eredményre vezettek, hogy nagy 
lelki emóciók, pl, fájdalom, félelem, kétségbeesés hatalmas mér-
tékben megnövelik az adrenalin kiválasztást. Az adrenalin több-
let azután nagy mértékben felfokozza az izomzat tevékenysé-
gét. Ez a magyarázata annak a jelenségnek, hogy pl, félelemben 
a szervezet szinte a lehetetlenre is vállalkozik s a legnagyobb 



erőfeszítéssel járó feladatokat is könnyedén megoldja. Cannon 
szerint az adrenalin olyan kémiai hatóanyag, mely az idegrend-
szerrel együtt a szervezetet a létért való küzdelemben van hi-
vatva segíteni. A physiologus Stewart azonban az ellenkező vé-
leményen van s azt állítja, hogy az idegrendszer nagy feszült-
sége következtében megváltozott véráramlás fokozza az izomzat 
tevékenységét 

A mellékvese kéregállományának szerepe még nincsen tel-
jesen tisztázva. Annyi bizonyos, hogy a szervezet oxidációjában 
s a festőanyagok képzésében van aktiv szerepe a tőle termelt 
hormonnak, amint ezt a mult évben egy magyar professzor: 
Szent-Györgyi bizonyította be, A kéregállomány betegsége, mint 
Addison-kór ismeretes s jellemző rá, hogy a bőr bronz-színű lesz. 
Sajous és Cohoe igyekeztek analizálni a hypoadrenia (kevés 
adrenalin) jelenségét. Jellemző tüneteinek egyike a lelki és testi 
érzéstelenség, sokszor teljes apathía, álmatlanság, főfájás, Hosz-
szú betegség után, a lábbadozás stádiumában néha észlelhetők 
ezek a jelenségek, melyek az orvost ily esetben azonnal figyel-
meztethetik az adrenalin kiválasztás elégtelen voltára, melyet 
sokszor a betegségből visszamaradt toxinok okoznak, A hypo-
adreniás egyének rendesen gyenge akaratuak, roppant gyorsan 
kimerülnek. Az aboulia (gyenge akarat) csak egyik tünete a 
neurastheniának. 

A belső váladéku mirigyek közé tartozó ivarmirigyekkel 
csak röviden foglalkozunk. Ezeknek nagy fontossága, az itt elért 
eredmények feltűnő nagy száma, a velük kapcsolatos problémák-
nak bonyolultsága s a folyamatban levő kísérletek miatt nehéz 
egy rövid vázlat keretein belül ezekkel a mirigyekkel mindenki 
érdeklődését kielégítő módon foglalkozni. Zondek-Ascheim, 
Steinach, Voronoff, Parkes, Frank stb. kísérletei és eredményei 
a lakiusok figyelmét is felkeltették. 

Tudjuk azt, hogy nemcsak a másodlagos ivari jellegek (pl. 
szőrözet) megjelenéséért felelősek ezek a mirigyek, fontosak az 
egyéniség változásában is. Amikor a gyermekből férfi lesz, akkor 
tulajdonképpen ezeknek a mirigyeknek hormonjai jelennek meg 
a szervezetben. Ha a hormon-működés megszűnik, bekövetkezik 
a szervezet elöregedése, mely nemcsak testi, de nagy lelki el-
változással is jár. Ezen a megfigyelésen alapulnak az összes 
,,fiatalító" operációk, melyek mesterséges úton akarják az abba-
maradt hormonelválasztást ismét megindítani, illetve pótolni. Ez 
utóbbi módszer alkalmazója S, Voronoff, a Franciaországban 
tartózkodó orosz physiológus, akinek a kormány Algírban hatal-
mas juh-farmot bocsátott rendelkezésére, hogy kísérleteket vé-
gezhessen. Fiatal hím állatok ivarmirigyeinek idősebbekbe való 
átplántálásával a szervezet hanyatló élettevékenységét sikerült 
állítólag nemcsak megállítani a lejtőn, hanem még fokozni is. 
Ennek elsősorban is óriási gazdasági értéke lenne, pl. a gyapju-
termelés fokozása. Érthető, hogy különböző államok figyelme 



azonnal ráterelődött ezekre a Voronofftól állítólag elért ered-
ményekre s bízottságot küldöttek Algírba a kísérletek eredmé-
nyeinek megtekintésére. Az írónak volt alkalma beszélni az an-
gol kiküldöttekkel, Hammond, prof. Marschall és C, A. Crew 
szerint az eredmény negativ volt s ami kis eredmény volt észlel-
hető, az egyszerű szelekció következménye. S megjegyezhetjük, 
hogy a komoly tudományos világ jelenleg is a legnagyobb szkep-
sissel fogadja Voronoff kísérleteit. 

ő ugyanis tovább ment kísérleteiben és majom-mirigy át-
plántálásával törekszik megfiatalítani az elöregedett emberi'szer-
vezetet. 1927. szeptemberében a Budapesten megtartott nemzet-
közi Zoologiai Kongresszus alkalmával Voronoff is megjelent és 
brílliáns dialektikával sorakoztatta fel eredményeit s igyekezete 
ismételten bizonyítani methodíkájának helyességét. Azóta több-
ször is reklamirozta magát, de a tudományos körök nem vesznek 
róla tudomást, Stemach professzor szerint többet ártott Voro-
noff. mint használt; s ugyanez a véleménye Iwanoff-nak is. 

Persze a nagyközönségnek divathóbortja elfogadta a Voro-
noff-tól ajánlott ,,majom-mirigy" kúrát. Az elmúlt évben 1400 
Voronoff-operációt végeztek Párisban s ép a napokban hozták 
a szinte hihetetlen hírt az újságok, hogy egy indiai maharadzsa 
12.000 angol fontot fizetett hasonló operációért. Bátran hihet-
jük, hogy a nagy financiális haszonban kell keresnünk az okot, 
mely hiveket szerzett Voronoffnak az orvosok között. 

Az igazság kedvéért meg kell említeni, hogy némely eset-
ben volt eredmény, pár hónap elteltével a ,,megfiatalított" csak-
ugyan szervezeti s bizonyosfokú lelki elváltozáson ment keresz-
tül, de ez gyorsan el is tűnt s az életerőnek lehanyatlása annál 
gyorsabban következett be. 

Sokkal kevesebbet tudunk a csecsemőmirigy (thymus) mű-
ködéséről. A mellcsont mögött helyezkedik el. Gyermekkorban 
erősen fejlett, később visszafejlődik. Ha kioperálják, az angol 
kórra emlékeztető jelenség lép fel, A csontok puhák maradnak, 
a mészlerakodás elmarad. Erősen működő csecsemőmiriggyel 
biró gyermek L. Williamson szerint transparens. átlátszó, arcán 
erősen láthatók az erek, roppant hajlamos infekcióra és tuber-
kulózisra. Az ilyen ëvermek ritkán éri el a serdültséget. 

Végül megemlítjük még a pancreas (hasnyálmirigy) Lan-
gerhans szigeteinek hormonját, az inzulint, mely a szervezet cu-
korháztartására döntő jelentőségű. Az izomműködés szempontjá-
ból igen fontos cukor (mint glykogén) a májban raktározódik 
fel, ha elegendő mennyiségű inzulin jut a vérbe. Ha ellenben a 
mirigy megbetegszik s nem termel elegendő inzulint, akkor a cu-
kor nem raktározódik fel a májban hanem a veséken keresztül 
eltávozik. A betegség neve: cukorbaj; diabetes mellitus. Ban-
ting és Best kanadai tudósok nevéhez fűződik a pankreas hor-
monjának izolálása s az insulinnak előállítása (1923). Monda-
nunk se kell, hogy hány ezer és ezer betegnek hozott ez nemcsak 



megkönnyebbülést, de gyógyulást. Érdekes a pancreas és mellék-
vese ellentétes viselkedése. Már említettük, hogy a mellékvese 
fokozott váladéka növeli a vérben a cukortartalmat, mig az 
insulin csökkenti- Ezt a kölcsönös antagonízmust sokszor hasz-
nálja az orvosi tudomány, mikor arra szükség van; pl. ha túl-
erős insulin injectíó nagyon alacsonyra sülyesztette a vér cukor-
tartalmát, adrenalin injectióval ezt neutralizálni tudjuk. A cu-
korbaj egyike azoknak a betegségeknek, melyek élesen mutatják 
az idegrendszer és mirigyek közötti összefüggést. Az idegrend-
szerbén fellépő zavarok, túlságos aggodalom, tépelődés megaka-
dályozza a hasnyálmirigy működését, viszont, mint említettük, 
fokozza az adrenalin kiválasztást, mely pedig növeli a vér cukor-
tartalmát. így teljesen érthető a newyorki orvosok tapasztalata: 
,,when stocks go down, diabetes goes up" . . . mikor esnek az 
az értékek a tőzsdén, a cukorbaj emelkedik. 

Érdemes még megemlíteni, hogy újabban több anthropoló-
gus és anatómus az emberfajták közötti különbségeket is a belső 
váladékos mirigyek faji különbségére vezeti vissza. A Kaukázusi 
fa j ra jellemző az agyfüggelék és mellékvese erős fejlettsége, a 
négernél ez utóbbi működése nagyon mérsékelt, míg a Mongol 
fa j ra jellemző a pajzsmirigy visszamaradottsága. Sok biológus 
azt hiszi, hogy egyes tulajdonságok, pl. karcsúság és zömökség; 
bariton és tenor hang; élénk és lomha észjárás; kerek és ovális 
fejalkat mind a pajzsmirigy működésén alapszik. Szerintük a 
nagy százalékban jódot tartalmazó táplálék növelheti a pajzs-
mirigy működését s így előidézhet szervezeti elváltozást is. Mi-
vel pedig a tenger melletti tartózkodás jódban gazdagabb táplál-
kozással kapcsolatos, ezért könnyebben érthetőbb a tengermel-
letti vagy sziget-lakók és messze a kontinensen élők testi és szel-
lemi különbségei. Azonban ez elmélet híveinek számolníok kell 
egy tényezővel, ha elméletüket szilárdabb alapokra akarják he-
lyezni. Ez a tényező az öröklődés. Miért van az, hogy egy mon-
gol megtartja fa j i tulajdonait, még akkor is, ha egész életén oly 
vidékre kerül, ahol a jódban gazdagabb táplálékkal fokozni tudja 
endokrinmirigy-váladékát ép oly mértékben, mint a többi vele 
együtt élő nem mongol lakosság. Miért marad ő mégis csak mon-
gol alkatában és mentalitásában? 

Amint a fenntebb vázolt rövid összefoglalásból látjuk az 
endokrin mirigyeknek működése, s ennek az idegrendszer köz-
vetítésével a szellemi és lelki folyamatokkal való kapcsolata 
nagyon bonyolult és nehéz kérdés. Ennek legnagyobb oka isme-
reteink jelenlegi hiányossága. Sokat tudunk, az bizonyos, de nem 
mindent. A kérdés fontosságát nem csökkentheti komplikáltsága. 
Eredményeink biztatók, még annak ellenére is. hogy a bizony-
talan ta lajra épített magyarázatok és elméletek talán fantasz-
tikusaknak tűntetik fel ennek a kapcsolatnak lehetőségét. S ha 
valóban be is bizonyul ennek a kapcsolatnak létezése és lehe-
tővé válik annak analízise; ez nem fogja a szellemi és lelki je-



lenségeket tisztán csak materiális erők s tényezők produktumá-
nak tulajdoníthatni. Az bizonyos, hogy az intellektuális tevé-
kenység az idegrendszer közvetítésével jár. Az is bizonyos ed-
digi eredményeinkből, hogy az endokrin-mirigyek és idegrend-
szer között kölcsönös kapcsolatot kell feltételeznünk. Könnyen 
elképzelhető, hogy rendellenes mirigyműködés az idegrendszer-
ben anomáliákat idéz elő s így rendellenes szellemi és lelki je-
lenségeket okoz. Ebből a szemszögből nézve a dolgokat, az or-
vosi beavatkozás ezeket a rendellenességeket van elsősorban is 
hivatva kiküszöbölni. Ezek az új eredményeken alapuló meglá-
tások bizonyos mértékben meg fogják változtatni a psychológia 
és pedagógia egyes tételeit is. Különösen a pedagógusnak, szü-
lőnek kell számolnia ezekkel a mirigyekkel, mint fontos ténye-
zőkkel. Az ő kezükben van egy egyéniség egész jövője s ezen 
keresztül a nemzet leendő generációja. Vájjon egy következe-
tesen alkalmazott pedagógiai ballépés pl. túlszigoruság, nem le-
het-e oka szervezeti s lelki rendellenességnek, mely egy emberi 
élet teljes tönkretevője lesz? Azc hiszem a fenntebb mondottak 
megfelelnek erre a kérdésre. Dr. Koller Pius. 

Nemcsak megtartóitatást szabott ránk az Isten, vagyis azt, hogy bizo-
nyos dolgoktól elvonjuk ragaszkodásunkat, hanem igazságosságot is, vagyis 
azt, hogy bizonyos dolgokhoz ragaszkodjunk. Szent Ágoston. 

* 

Az emberek azt hiszik, hogy az önmegtagadás hátráltatja a szabad-
ságot. Az ilyen emberek nem tudják, hogy csak az önmegtagadás adja meg 
nekünk az igazi szabadságot, amennyiben megszabadít bennünket saját ma-
gunktól, romlottságunk szolgaságától. Szenvedélyeink a legkegyetlenebb 
zsarnokok, engedj csak nekik és állandó harcba fogsz állni és nem lesz erőd 
szabadon fellélegzeni. Ments meg engem e szolgaságtól, amelyet az emberek 
nem szégyelnek szabadságnak nevezni. Fénelon. 

Az önmegtartóztatás nem jeleni visszafojtott vagy kifejtetlen energiákat, 
nem jelenti a jónak fennakadását például hitben vagy szeretetben, hanem 
épen ellenkezőleg, erőt és energiát jelent, amely megakadályoz bennünket 
annak -az elkövetésében, amit rossznak tartunk. John Ruskin. 

* 

Akik Krisztuséi, megfeszítették testüket a vétkekkel és kívánságokkal 
együtt. Szent Pál Gal. 5, 24 



A SZENT IMRE-JUBILEUM UTÄN. 
A világháború óta a magyarság legszélesebbkörű megmoz-

dulása a Szent Imre-év megrendezése. 12 év emberfölötti propa-
ganda munkája nem szántott olyan mélyen és nem szólaltatott 
meg annyi rokonszenvező hangot, mint ennek az egy évnek a 
munkája. Vagy mondhatnók azt is, hogy azt a martirmunkát, mit 
a magyar propaganda apostolai 12 éven át végeztek, nagyon sok-
szor működésbe hozta, neki hatóerőt adott. 

A pápai szó hajlandóvá tette lapok, folyóiratok hasábjait. 
Ügyes, önfeláldozó emberek azután a kis néhány soros közlemé-
nyektől a tekintélyes terjedelmű tanulmányokig írták vagy írat-
ták meg és helyezték el a közleményeket. A külföld felfigyelt. 
Mi ez? Királyi szentnek 900 éves jubileuma, mint amilyen tavaly 
a cseheknél volt, olvasták ki a közleményekből, meghívókból 
az őszinte, jóakaratú emberek. Hiszen szentek országából jön 
a felhívás, abból az országból, melynek első királyi családja any-
nyí szentet adott az Egyháznak, hogy a középkor folyamán, ha 
valamelyik szentnek jámbor legendája elszakadt a valóság tala-
jától, oly könnyen tették meg a magyar király leányának vagy 
fiának. így gondolkodtak a nemes Belgiumban, így vélekedtek a 
jóságos hollandusok. 

Az idegenforgalom emelésére akarják csődíteni az idege-
neket, mondták a szkeptikusok. Politika az egész, mondták ellen-
ségeink. S nagy volt a zavaruk. Évek óta jár ják Keleteurópát 
kat. cégér alatt. Elmentek Lengyelországba sokszor, keresték a 
katolicizmust Csehországban. (Csak önfeledt pillanatokban szok-
ták bevallani, hogy ott a háború óta több, mint egy millió lélek 
lett husszita.) Máskor a Balkánra vitték el különféle nevű mísz-
sziók cégére alatt a nyugati testvérek bátorítását. Katolikust 
ugyan nem sokat láttak, mert azok mind magyarok vagy néme-
tek. És Bukaresttől olyan messze vannak a csikí székely kato-
likusok, kiknél épülni, tanulni, de segíteni is lehetne! Balázsfal-
vától is olyan messze van Gyulafehérvár. Le kellett mondani, 
hogy Majláth püspököt is láthassák. Pedig ő az Egyháznak elég 
nagy alakja, Kat. reneszánszteremtő működésében is egyenlő a 
nyugati nagy püspökökkel, a golgota királyi ú t já t se kisebb lé-
lekkel járja, mint Nyugaton a nagyok, mégha Merciernek is hív-
ják az illetőt. Dehát a szabadkőműves, ortodox notabilitások 
annyi szépet mondtak a nemes Franciaországról, melynek most 
kat. képviselőit is van szerencséjük látni. Gondoskodtak azután 
bőséges programmról annyira, hogy nem egyszer nem is tudták 
meg ezek a küldöttségek, hogy a bukaresti francia apácák ká-
polnájába járókon kívül van-e még katolicizmus Romániában 

És most ezek a magyarok milyen kellemetlen helyzetbe hoz 
nak bennünket meghívójukkal? Elmaradni nem tanácsos. Meg-
vádolhatnak bennünket, hogy kongresszusainkkal mi csínálunk 
politikát. Elmenve, hátha igen sok dolgot kell észrevennünk? 



Társaságban már amúgy is sokan mondogatják, hogy: Les choses 
ne sont pas bien faites là-bas. Nem jól rendezték ott az ügye-
ket.) Kellemetlen lelki állapot lenne ennek személyes megálla-
pítása. 

Ilyen helyzettel ta lál ta szemben magát a magyar katoliciz-
mus Szent Imre-évével. És rendezett olyan ünnepséget, milyen 
ről a legmerészebb fantázia sem álmodhatott . Kiknek a munká ja 
mindez? Sok, nagyon sok embernek érdeme a Szent Imre-év, 
melyhez foghatót még nem látott a világ. Őszentsége, a herceg-
prímás, Huszár Károly, Bangha Béla stb. Folytassuk a neveket? 
Nagy munkát végeztek, a magyar nemzet hálás lehet nekik. De 
a körülmények szerencsés összetalálkozása ezeket a tényezőket 
minden népnél nyú j tha t j a . De hol vennék ilyen ünnephez a ma-
gyar népet, a magyar kat. multa t és az Úristen nagy adományát . 
Budapestet . Két idősebb angol bencéssel beszélgettem. Voltak 
Génuában, Kölnben, Bécsben, Antwerpenben, Chicagóban, Síd-
neyben az eucharisztikus kongresszuson. Ide szkeptikusan jöt-
tek. Chicago kiábrándí tot ta őket. A nagyméretűség ránehezedet t 
az emberekre. A bensőség hiányzott. Ügy volt, hogy az eucha-
risztikus körmenet után távoznak. S bizony nem tudtak elmenni 
vasárnap előtt, annyira megkapta őket minden, mit itt tapasz-
taltak. A dunai körmenethez nem hasonlítható sem a kölni, sem 
a génuai körmenet . Pénz, szervező erő lé trehozhat nagyszabású 
dolgokat, mint te t te Chicagóban. Azonban, hogy úgy sikerüljön 
ünnepség, mint a Szent Imre-év, ahhoz a magyar katolicizmus 
kellett. Nélküle a dunai körmenet, a Szent Jobb-körmenet is 
nagyon szép látványosság lett volna. Annak ellenére, hogy gondos-
kodás nem történt arról, hogy a hajók magyar módra is valósággal 
körmenetet alkossanak énekkel, imádsággal — és így kiránduló ha-
jókká váltak —, annak ellenére, hogy a közönséget túlságosan meg -
várat ták, (Külföldi komoly beszámolók szemrehányása) , ott v o l t a 
magyar katolikusság értékes lelke, ott volt az egész értékes ma-
gyarság. Budavárából vitte az orgona a bús magyar éneket Pest 
felé, az egész országnak. Ah, de megható, mondogatták az ide-
genek a hajókon. S mikor közben-közben beszélgetésüket abban 
hagyták, (latin népek nem tudnak oly á j t a tosan viselkedni kör-
menetben, mint a magyarok, lengyelek vagy a németek), -akkor 
a dunai szellő hozta a par tokról a hívek énekét. Mert ha a szá j -
tátók felvonultak a Duna pa r t j á r a , az egyházközségek is ott vol-
tak. A jól rendezet sereg érezte, énekelte: Ez nagy szentség va-
lóban, Romlott hazánkról stb, A nagyszerűségben a hivalkodás 
nélküli egyszerűség! A par lament sötét nagy épületén levő csu-
pasz kettős kereszt, a műegyetem nagy keresz t j e szimbólumnak 
tűnt fel sok idegen előtt s maradandóbb emléket hagyott, mint 
a Gellérthegy világcsodája. 

A Szent Jobb-körmenet feledhetetlen élmény lesz azoknak 
a külföldieknek, kik résztvettek benne. Ott volt, ami szép, érde-
kes, színpompás Magyarországon. Azonban ez is nagyszerű ki-



rándulás, néprajzi tanulmány lett volna a magyar katolikusság 
lelke, a magyarság nélkül. Mikor a körmenet elindult, észre lehe-
tett venni, hogy ez az egész magyarság ügye. A kormányzó, a 
miniszterelnök részvétele volt a beszédes kifejezője annak, hogy 
a kormány, a hatóságok segítése milyen őszinte, erőltetés nél-
küli. A hosszú körmenetben az egyházközségek, a testületek fe-
gyelmezett csoportja (az emerikánások 400-as fegyelmezett cso-
port ja külföldi egyetemi körökben nagy érdeklődést keltett), a 
vidék a maga színpompás ruházatával. Ott volt a Dunántúl, fő-
kép az Alföld. A 200 mezőkövesdi leányka öreg, töpörödött, ol 
vasót mondó néni vezetésével sok munkát adott a fényképező 
gépeknek. Azt nem lehetett megrendezni, mit az egyházközségek 
és a vidék hozott a körmenetbe. Ezek körmenethez, ájtatosság-
hoz szokott népek voltak. A megrendezés évtizedek munkája 
vagy talán századoké. Megszokott dolog ez nálunk. Ennyire tö-
meget máról holnapra fegyelmezni nem lehet, se városit, se fa-
lusit. Homéroszba való poétikus kép mutatja, hogy a magyar nép 
olyan volt, mint máskor. Valamelyik pestvidéki plébánia csoport-
jában a cipőhöz nem szokott kis leányka levetette cipőit, kézen 
vive, tipegett tovább. Ezt bizonyára nem így rendezték volna a 
rendezők. 

Ki kezdte, nem lehetne megállapítani, de hamar elkezdődött 
az idegenek éljenzése. S ki botránkozott volna meg ezen a kör-
menetben annyira nem szokásos jelenségen? A boldogság, az 
öröm, az egész egyházzal való testvériség érzése váltotta ki a 
szívekből. Vallásos érzés, nemzeti büszkeség, a hazának hasz-
nálni akarás állított munkába hónapokon át annyi erőt. Micsoda 
nehézségek itthon, külföldön, mennyi gyanúsítás, sikertelenséget 
váró, kívánó rosszakarat kedvetleníthette volna a kezdeménye-
zőket és a rendezőket!? S ime, a két hétig tartó esőzés nem 
arra volt jó, hogy elmossa az ünnepségeket, hanem hogy mentől 
jobban előkészítse. A ragyogó napsugár ellenére, se a hőség 
nem volt elviselhetetlen, se por nem volt, A dunai körmenet 
sikere, az idegenek felvonulása ragadta a heteken át aggódok 
szívét, lelkét éljenzésre. Nagyon jól volt! Milyen jól esett ez az 
idegeneknek. A lengyeleknek a pesti lengyelekkel kiegészített 
impozáns csoportja érezte, hogy a magyar-lengyel rokonszenv 
nem csinált valami. Énekeltek, minden egyes versszak elhangzása 
után tombolt az éljenzés. A kb, 450 franciából, kik eljöttek, 
mintegy 150 vett részt a körmenetben, a többiek elszéledve néz-
ték a körmenetet. Otthon azzal biztatták őket, hogy jó lesz, ha 
néhány lehurrogással, kifütyüléssel megússzák a ,.pesti kalan-
dot". A mint Lourdes-i énekük egy-egy versszaka elhangzott, 
zúgott az éljen mindenfelől. Vivent les Francais. A franciák ar-
cára kiül az öröm, a lelkesedés, amint hallják, hogy énekük 
refrénjét elkapja a tömeg és velük énekli: Ave, a ve . . ave Maria. 
S ha szünetelt egy kissé az ének, felharsant az éljenzés. Ezek 
más benyomásokat visznek haza, mint sokan otthon várták. Mily 



buzgósággal tanul ták és kiabál ták először csak az éljent, azután: 
Él jen Magyarország! Mi volt ez az éljenzés, öröm, lelkesedés, 
kendőlobogtatás? Érzése a meggyötört, megrágalmazott ember-
nek. Lássátok, mik vagyunk, Köszönet ér te kat. testvérek, hogy 
el jöt te tek a szemnyitogatásra. 

Az Andrássy-úton főúri villából integetnek. Üvegpoharak 
tömegével, friss vízzel vár tak bennünket. De nemcsak itt voltak 
találékonyak, máshol is, ahol Marx hívei ütöttek tanyát. Hozták 
a vizet, ál l í tották fel a székeket. Az arcon látszott az öröm. hogy 
szolgálatkészségük és odaadásuk kissé enyhítet te azt a t ragé-
diát, mit kat. vallásuk és a vallásellenes táborhoz való tar tozá-
suk jelentett, így volt ez mindenütt . Kicsinyeknél, nagyoknál 
mindenütt az a lélektárás, vendégbecsülés. Budapest vendéglátó 
volt, A városligetben a tűzi já tékokat keressük idegenekkel, Kér-
dezősködésünkre f iatalember ugrik ki az egyik kerti helyiségből. 
M a j d én elvezetem az urakat , mondja . Néhány lépést vezetve, 
rámuta t au tó jára . Tessék helyet foglalni. Zavarunkra kedvesen 
mond ja : Kérem, nem taxi, ez az én autóm. Elvezet bennünket, 
megmagyaráz mindent útközben, és letéve kedvesen elköszön. 
És a rendőrség? Hősies munkatel jes í tmény és utolérhetetlen ked-
vesség benyomásával távoztak az idegenek még akkor ís, ha köz-
ben egy-egy kiszolgáló komíszságában ís volt részük. 

Akik jöttek messze idegenből, nem elégedtek meg azzal, 
mit nekik mutogatnak. 

A rendezőség p rogrammján kívül ís akar tak látni valamit. 
Ők a Montmartre-on éj je l i szentségímádást végző nemzet i f jú-
sága, papsága is éj jel i szentségímádást végeztek. De ez lehetet t 
volna figyelmesség, nemzeti büszkeség, megmutatni akarása , 
hogy náluk ilyen is van. Azonban arról csak a véletlen folytán 
lehetett tudomást szerezni, hogy csoportostul végigjárták a 
templomokat, nézték, hogy a külsőnek megfelel-e a valóság- Hát 
megfelelt , A budai Vígadó előtt ültünk velük. Képviselők is vol-
tak közöttük. Milyen lelkesedéssel beszéltek a hivők viselkedé-
séről, Az egész óriási kinyilatkoztatás számunkra (immense 
révélation). Ezt a népet meg kell ismerni. Jövünk is ezután. 
Megmondtam nekik, hogy a hercegprímás gondoskodásából ezek 
a napok már csak befejező napok, inkább külső manífesztáció, a 
hivők méltó ünneplése májusban volt a nagyon jól sikerült misz-
szíók rendezésével. Mennyire igaza van P, Delattre-nak, mond-
ták. (Bárcsak P. Delat t re budavári beszédét is ismernék. Nem 
történt gondoskodás, hogy még azokban a napokban, mikor az 
idegenek itt jártak, francia nyelven közölték, esetleg külön-le-
nyomatban osztogatták volna;) 

Fényes, látni érdemes külsőség mellett is, a többség főkép 
ezekkel a benyomásokkal távozott. A stereotíp kérdésekre : Igaz, 
hogy szép Budapest , e lmondhat ják a különféle fe le le teket : 
Szebb, mint Párís, sok tekintetben szebb mint Párís, nagyon szép 
stb,, azután hogy milyen a nép. Biztosak vagyunk benne, hogy a 
többség így gondolkodik, mint ezek az ismerőseink. 



Ezt a sikert meghozták a kezdeményezők összeköttetéseik-
kel, a rendezők munkájukkal , de ú j ra hangsúlyozni kell, hogy 
a végső sikert a magyar katolicizmus és a magyar nép adta meg. 
Ha egyedül a rendezés adhatna nagyot, hát a csehek rendeztek 
volna világraszóló ünnepségeket gazdagságukkal, rendezői ügyes-
ségükkel, De hol volt ott a tar ta lom, a cseh katolicizmus a ma-
gyar katolicizmushoz, a cseh nép a magyarhoz képest. A szabad-
kőműves államfők udvarias dadogásaiban, miket a nemes, a nagy 
francia nemzet katolikus képviselőihez intéztek, mennyi volt a 
katolicizmussal szemben az őszinteség? Itt a hivatalos Magyar-
ország is a lelkét adta . Bará ta inkat nem tudnók így fogadni, 
amint ezek ellenségeiket fogadták, mondták. Csillogó szemekkel 
hallgatták a kérdésekre a válaszokat ők, kik nemcsak szentek 
unokái, hanem szentek népe is. 

Akik el jöt tek, azokat a magyar nép a lelkével fogadta, meg-
becsülte, De sokat nehéz volt elhozni. Voltak országok, hol köny-
nyen mozdultak, de volt olyan is, hol a megmozdítás nem kis 
munka volt. Il letékesség hiányában csak Franciaországról be-
szélhetek, hol lá t tam a munkát . 

Egy-két soros közlemények jelentek meg már a mult ősztől 
kezdve a lapok egyházi rovatában, de még legjobb barátaink se 
mer tek számítani tömeges részvételre. Elmentek a meghívók . . , 
Ha találkoztunk olyan ismerősökkel, kik kaptak meghívót, udva-
riasan mondták: önöknél valami nagy ünnepség készül. Olyan-
féle, mint a Szent Vencel ünnepségek? Nem politika ez? Azután 
megjelent Pár izsban egy fiatal magyar jezsuita. Itt is, ott is hi 
degen fogadták (magyaroknál, franciáknál egyaránt) , de végre 
is megalakult az iroda. Micsoda munka folyt itt! A magyar 
deákság irányítója, dr. Müller Lipót pihenő óráit áldozta erre a 
munkára . Ő, deák ja i közül néhányan, az esztergomi egyházme-
gye egyik k ispapja , mennyi lelkesedést, odaadást helyeztek 
munkájukba. Jö t t ek a jóbarátok, kiknek leleményessége, tevé-
kenysége francia ügynél is elég lett volna. Adták az útbaigazí-
tásokat , írták és í rat ták a saj tóközleményeket . Az Action Popu-
la i re nagy tekintélyű igazgatója a lelke a mozgalomnak. Neve, 
tekintélye egymásután jelentette meg a Semaine Religieuse-ök-
ben (Egyházmegyei lapok), a Bulletin paroissial-okban, gimná-
ziumok if júsági lapja iban a közleményeket, Külön haditerv dol-
gozta meg a kat, folyóiratokat, , , Ön felkereshetné az Études-
nél Doncoeur atyát , (ki el is jött imponáló cserkészcsapatával) , 
ön Horn Emil úrhoz mehetne el. Szerezze meg az anyagot, ami 
szükséges a tanulmány megírásához. A kisded nyái (volt közöt-
tük protestáns, zsidó) dolgozott, de mint az apostolok Krisztus 
el jövetele előtt, félénkek voltak. Nehézségek lehűtötték (Mert 
voltak!), a sikerek felvillanyozták. Mennyi kezdés, s bevégzés-
ko r megállapítás, hogy a munka h'ába volt, de az egyik kitar-
tása, odaadása, lelkesítette a másikat, Az a kis csoport sokat 
dolgozott, nehezebb volt a munkája , mint bárhol másutt. Vastag 



jeget kellett törni, és be kell vallani, hogy a jóbarátok, a Das-
sonville-k, Doncoeur-ök, Delattre-ok munkája nélkül igen kis 
léket csináltak volna. De éppen a nehézségek ellenére végeztek 
értékes munkát, mely megtörte az ellenünk irányuló ideológia 
egyeduralmát épen azokban a körökben, hol nekünk ez legjob-
ban fáj t . A budapesti középponti iroda postafordultával intézte 
el a válaszokat, de azt nyiltan el kell ismerni, hogy a magyar 
házban és a Vanves-i jezsuitáknál végzett munka nélkül vajmi 
kevés francia jött volna el,1) így pedig jöttek egy csoportban 
350-en. Jöt tek külön Doncoeur cserkészei és sokan egyedül. Az 
otthonmaradt aggodalmaskodóknak küldött képeslapok nagyon 
sokkal bánatták meg, hogy nem jöttek el. Mennyire igaza volt 
a párizsi kis irodának, mikor nem csüggedt el annyi fejbekólín-
tás után se. Csak elmenjenek, mondogatták. Az itthoniaknál a 
rendes, szokásos nehézségek voltak, a párizsiaknál emberfölöt-
tiek, A franciáknál a háborús és háború utáni mentalitás heroiz-
must kíván azoktól, kik komolyan akarnak dolgozni a magyar-
ságért, Sok van ott a megismert igazság ellen tusakodó ember 
lelki állapotából, ,.Rosszul mennek ott lent a dolgok, Rosszul 
csinálták meg a békét" mondják elég gyakran. De nem vissza-
csinálni, hanem tovább csinálni akar ják. S ime, ez az ideológia 
is képviseltette magát, S a mi örömünk nemcsak magunkért 
nagy, hanem azokért a barátainkért is, kiknek szeme hamarabb 
kinyílt vagy sohase volt homályos. Csak egyszer elmenjenek, 
mondogatták Ők is nagy bizalommal és nem csalódtak, Üjra mon-
dom, hogy 12 év munkája működésbe lépett, hatóerővé lett. 
Magyarországról többet olvastak ez évben, mint 12 év alatt. 
A 12 éven át megírt munkákra most került rá a sor , , , Francia 
barátaink örömmel ál lapí t ják ezt meg , , , Mert vannak katolikus 
barátaink is. Régiek is, ú jak is, kik nem fizetve dolgoznak, mint 
a csehek emberei, Horn Emil értékes munkásságát, melyet a La 
Croix-ban fej tet t ki a Szent Imre évért, nem értékelhetjük 
eléggé . . , Ő, aki egyaránt jó francia és magyar, irodalmi mun-
kásságából nagyon sokat szentel a magyar ügynek. Az ünnepsé-
gek előtt, után tolla egyaránt dolgozott a La Croíx-ban (250,000 
előfizető). A Le Correspondant-ban megjelent 13 oldalas tanul-
mánya (1930. júl. 25.) méltán sorakozik az Árpádházi szentek 
biografusának eddigi munkásságához. Micsoda tanulmány ez ah-
hoz a szánalmas cikkhez, mely tavaly a La Vie Catholíque-ban 
megjelent Szent Vencelről (Vie Cath. le 22 juin), melyben a 
cikkíró igen szépen magyarázza, hogy Szent Vencelnek a politi-
ká ja mennyire hasonló volt ahhoz, melyet most Benes követ,2) 

1) Sőt nem lehetett elvitatni, hogy a barátságos országokból is csak 
onnan jöttek imponáló egységes csoportban, hol a külföldi komíté dolgozott: 
Svájc, Belgium, Tirol, Lengyelország. 

2) Csak sajnálni lehet, hogy az érdemes szerzőnek Szent István-ja kifo-
gyott. A kiadó 1000 példány árát kérte (7000 frank == 1600 pengő) a ki-



A Szent Imre-év megmozdította mások tollát is, . . A Nou-
velle Revue des Jeunes a Domonkos-rend rokonszenvét fejezte 
kí, közölve Jean Thierry d'Argenlieu Défense d'Occident c. 
(Nyugat védelme) 13 oldalas tanulmányát a Lukács György ál-
tal szerkesztett La Hongrie et la Civilisation c, 3 kötetes munka 
megjelenésével kapcsolatban. De ez csak alkalom volt az írásra, 
az inspirációt, az adatokat máshonnan szerezte. 

S az ünnepségek után a beszámolók újságokban, folyóiratok-
ban igazán méltányosak, gavallérosak voltak. Reméljük azok 
lesznek a konferenciákon, templomi szónoklatokban is. Csak né-
hány beszámolót említek. A La Vie Catholique, a zarándokút 
előtt már több mint 2 hasábos ismertetést közölt Magyarország-
ról, de a beszámoló volt az igazi Dassonville atya tollából. Meg-
felelve az út előtt elhangzott ellenvetésekre, kijelenti, hogy nem 
politika volt a Szent Imre-év. De azért a résztvevők nem voltak 
naivok, hogy ne várjanak politikai revelácíókat ís a Szent Imre 
ünepségeken, ,,De talán a hazafiság azt kívánja tőlünk, hogy 
lemondjunk minden közvetlen információról? Rossz francia az 
talán, aki a helyszínén akar meggyőződni, hogy mit ér az a 
munka, melyet a Hármak Trianonban szórakozás közben farag-
tak? . . . . A francia zarándokok történelmi és földrajzi lecké-
ket vettek, ami soha sincs haszon nélkül a franciákra." És ez 
megjelent a Vie Catholique-ban, mely 4 hónappal előbb oly 
ügyesen utasította vissza a Szent Imréről szóló tanulmányt. 
(40000 előfizető). 

Az Etudes 18 oldalas beszámolót hozott Joseph Boubée 
tollából. Magyar ember se írhatott volna objektivebben. A nem 
nagy számban megjelenő, de az egész földkerekségen olvasott 
Les Amitiés Catholiques Françaises 8 hasábos ismertetést ho-
zott A. Leman kanonok, egyetemi tanár tollából. Ekkora sajtó-
érdeklődést Magyarország még kevésszer teremtett. Angliából 
könyvet rendelve, a figyelmes könyvkiadó a The Universe c. kat. 
lapot mellékelte, melyben 5 hasábos ismertetés volt az ünnepsé-
gekről képekkel, (aug. 22,). Doncoeur az Etudes okt. 5-iki szá-
mában kezdte meg cserkészútjának ismertetését. Az 5-iki szám-
ban Lengyelországról szól, a 20-íkí hozza majd a magyarországi 
élményeket (13 000 előfizető). S így tovább. 

Az anyag hiányában nem törekedhetünk teljességre, csak 
képet alkothatunk a mozgalomról, , , Nem hisszük, hogy kat. 
részről a Schönere Zukunft ízléstelen hangján kívül dísszo-

adáshoz hozzájárulásul. Nem volt rá pénz. Pedig sokkal nagyobb szolgálatot 
tett volna ebben az évben, de máskor is, mint nagyon sok, nagy áldozattal 
kiadott könyv, melyet senki se olvas, Dehát mindenki a maga irományát 
adatja ki előbb. A rossz franciasággal megírt, keleti szóképekkel agyon-
halmozott történelmi összefoglalások helyett is többet érne megbízni Horn 
Emilt, kinek előző munkássága, elismert francia írói képességei kezesség 
lennének arra, hogy hibátlan munkát adhatunk az érdeklődők kezébe. 



náns hang vegyült volna az ünnepségbe. Eberle József 
nem szokott ilyen rosszul megszerkesztett cikkeket írni. Eről-
tetve előráncigál adatokat, hogy üssön rajtunk. A résztvevők 
számát legalább a felével megkisebbíti, ha nem a harmadára 
szállítja le. Hasonlatokat húzogat elő, mik nem Eberle tollára 
valók. Mennyi neheztelés, vakonlátás gyűlhetett össze Eberlé-
ban. Annak elismerése ellenére is, hogy Európában mostanában 
ilyesmi nem volt, mégis vádaskodik, kesernyéskedik. Valami 
bánt ja? Személyes neheztelés? Lehet! De van egy másik is, mit 
ki is mond. A monarchia felbomlásáért a háború előtti Magyar-
országot teszi felelőssé. Feloszlott egy birodalom, melynek egy 
kis osztrák nép adta vezető hivatalnokait, mely jó piaca volt a 
kis osztrák népnek. Feloszlott sok hiba, bűn következtében, me-
lyekben megvan bizonyára a magyaroknak is a részük. Nem 
bocsátkozunk részletekbe. Csak azt kérdezzük Eberlétől, hogy a 
mi fajtánkból került-e ki az a külügyminíszteriumi apparátus, 
melyet falnak állított az egész világ? A mi fajtánkból került-e ki 
az a generálísi had, melyet 150 év óta mindenkor megvertek, 
mely Potiorek-eket adott? Nem a mitőlünk „elnyomott" népek 
voltak az árulók, hanem a tőlük dédelgetett csehek. Mi limano-
vai huszárokat adtunk a hadseregnek. S végeredményében az a 
líberálizmus, melyet szemünkre hány, melyik országban grasz-
szált jobban? Oly hatalmas pártfogók ellenére, amilyennel az 
osztrákok rendelkeztek, kieresztették kezükből az iskolát. 

Ennek a gyümölcse megérett, mikor a hatalmas pártfogók 
eltűntek, A mieink azzal a sok hibával is, mit Eberle József 
szemünkre hány, megtartották az iskolát. Ennek a gyümölcse 
szintén megérett még Ausztria javára is. Mert bizony nem tá-
madhatott volna bennünket most Eberle, ha 1927-ben nincs ma-
gyar hadsereg a határon. A vörösök majd gondoskodtak volna 
Eberle József és társai részére szebb jövőről. 

Komoly beszámolóban meg kell látni a hibákat is, de Eberle 
ide nem tartozó dolgokat ráncigált elő kesernyés hangulatában. 
Ez kat. újságíró részéről ízléstelenség, több az ünneprontásnál. 
Nem hallgathattuk el a Schönere Zukunft ízléstelenségét annyi 
felemelő motívum mellett. Okulhatunk belőlük, valamint a többi 
beszámoló megjegyzéseiből, az elejtett nyilatkozatokból is, mik 
néha naivok, máskor komolyak, de mindig lovagiasak. így pél-
dául az Études felemlíti az Ottó-skandalumot, Tesz is rá meg-
jegyzést, de rögtön megemlíti mentségül, hogy a szerbek ugyan-
így tettek a horvát eucharisztikus kongresszus alkalmával né-
hány nappal előbb. 

Többfelől hallható volt az a megjegyzés, hogy a magyarok 
nem vesznek részt nemzetközi kongresszusokon, főkép a Francia-
országban rendezetteken. Pedig itt a kölcsönösség elvének kell 
érvényesülnie, Nagy ünnepségekre készültünk, meghívtuk az 
egész világot s mi nem mentünk el a karthagóí kongresszusra, 
pedig ebben az esetben sokaknak erkölcsi lehetetlenség lett volna 



visszamaradni, még bizonyos presszió ellenére is. Középponti 
szerv kell ennek a megrendezésére és közköltségen (nem álla-
min!) kell kiküldeni a képviselőket, kiknek ott aktiv szerepet 
kelljen viselniök. Teológiai tanári karok, szerzetes rendek stb. . . 
felfelé, ha kiküldik képviselőiket, minden érdemes megmozdu-
láson lesz magyar képviselet a Patrona Hungáriáé zászlója alatt. 
Szegény tanárok, káplánok ezt nem tehetik meg. Hol veszik az 
anyagiakat? S ha ezek megvannak, micsoda instanciázásba kerül 
nekik az engedély- Ha ilyen irányú gondoskodás történik, akkor 
majd ismernek bennünket. Az utolsó évtizedeknek egy szomorú, 
bódító, sok tekintetben hazug formulája olyan népszerűvé vált: 
Nem ismernek bennünket. Ja , Ausztria . . . Ezzel búsítjuk még 
most is egymást. Hát miért nem használjuk fel az alkalmakat? 
A múltban az idegeneknek volt kötelessége megismertetni ben-
nünket? Most semmi esetre sei! 

A jó szervezésre példát adtak a szerzetesrendek, kik rend-
jük külföldi jelentős embereit mind meghívták. Ugyanezt kell ki-
felé is tenni mindenkinek. 

1938-ban eucharisztikus kongresszust várunk. Az itt meg-
forduló idegenek szerint Budapest és a magyar katolicizmus 
rászolgált erre a a kitüntetésre. Szent István halálának 900 éves 
évfordulója lesz akkor, kinek a lak ja Szent Erzsébettel együtt 
eddig is a legismertebb volt a magyar szentek közül. A mostani 
ünnepségekről is mindig Szent Istvánnal kapcsolatban beszéltek. 
Az egész világ kat, papsága szept. 2-án olvassa Szent István 
életét a breviáriumban. Az idei ünnepségekre felszólító pápai 
enciklika s az ünnepségekről való beszámolók után bizonyára 
még fokozottabb figyelemmel olvassák és idézik fel azokat a 
szolgálatokat, miket a magyarság a török ellen harcolva, az 
európai művelődésnek nyújtott , Addig folytassuk a munkát, ne-
veljük népünket, hogyan kell ilyen ünnepségek alkalmával vi-
selkedni. Nem azokat, kik az ünnepségen résztvettek, hanem 
azokat a kesernyés lelkeket oktassuk ki, akiknek a Szent Imre 
ünnepségek alkalmával nem volt fontosabb dolguk, mint a ma-
guk pletykából táplálkozó, szűk horizontú politikai állásfoglalá-
sukat és történetszemléletüket az idegenekre ráoktrojálják.1) 

Közben pedig, ha máshol ilyen ünneplések adódnak elő, le-
gyünk ott. Lesz ezek között magyar vonatkozású is. Szent Erzsé-
betről 1931-ben vagy 1935-ben bizonyosan lesznek megemléke-
zések, Ezeken résztvéve, készítjük elő a mienket, mely legalább 
is legyen olyan fényes, mint volt a mostani. 

Dr. Szalay Jeromos. 

1) Az idegenek több ilyen esetet említettek: protestáns-katolikus 
vsszekedések (az illető saját kijelentése szerint nem protestáns volt), iro-
dalmi felfogás, mely a mult teljes lekicsinylését jelentette stb. 



Figyelő. 
A KIRÁLYI CSALÁD KÖRNYEZETÉBEN. 

(1930. augusztus—október). 

Öt évvel ezelőtt, 1925 nyarán, főapátom megbízásából több 
mint két hónapot töltöttem Lequeitíóban, hogy Ottó király nevelő-
tanárát, Blazovich Jákó rendtársamat szabadsága alatt helyette-
sítsem. Akkori impresszióimról egyebek között a Pannonhalmi 
Szemle Figyelő rovatában is beszámoltam olvasóinknak. Kedves 
kötelességemnek tartom, hogy most is megírjak e helyen egyet-
mást, amit legutóbbi lequeítiói megbízatásommal kapcsolatban 
királyi családunk környezetében átéltem. Ezek az élmények nem 
kevésbé voltak kedvesek és megnyugtatók rám nézve, mint az 
öt évvel ezelőttiek. Azzal a felemelő érzéssel jöttem haza, hogy 
az ifjú örökös király testi, szellemi és lelki fejlődése a legszebb 
reményekre jogosítja fel nemzetünket és ha egykor a Gondvise-
lés visszasegíti jogos örökségébe, Szent István trónjára, a leg-
nagyobb bizalommal tekinthetünk uralkodása elé. 

Az elmúlt iskolai év folyamán Ottó király a lőweni egye-
tem előkészítő tanfolyamának végzése mellett a gimnázium VIII. 
osztályának anyagát is tanulta. A tanév végén nyilvános vizsgá-
latokat tett az egyetemen filozófiából, kémiából és biológiából 
és a legelső érdemfokozatot, a grande distinctíont nyerte el. 
Tanárai és hallgatótársai egyaránt a legmelegebb elismeréssel 
adóztak tehetségének és szorgalmának. A nyár folyamán rövid 
pihenés után Ottó király folytatta tanulmányait és a középisko-
lai érettségi vizsgálatra készült. Ebbe a munkájába kapcsolódott 
bele az én megbízatásom. Mint magyar irodalomtanár, másfél 
hónapon keresztül minden nap előadásokat tartottam számára a 
magyar irodalom történetéből. Mielőtt kimentem Lequeitioba, a 
király a középiskolai irodalmi tanítási anyagnak nagyobb részét 
már elvégezte; nekem az volt a feladatom, hogy különösen az 
utolsó századra vonatkozó ismereteit kiszélesítsem és az érett-
ségi vizsgálaton mint szaktanár vegyek részt. 

Augusztus 10-én indultunk el Wéber Jácint rendtársammal, 
aki már négy év óta tanára Oltó királynak és a nyáron néhány 
hetet itthon töltött szabadságon, Svájcon keresztül értünk el 
Párizsba, ahol pár napi pihenőt tartottunk és ezúttal különösen 
a Louvre és Luxembourg-múzeum műkincseit tanulmányoztuk és 
élveztük. Augusztus 14-én hajnalban fárasztó éjjeli utazás után 
végre feltűnt előttünk az Atlanti-óceán végtelen víztükre és csak-
hamar új ra spanyol földön voltam, amelyet öt évvel ezelőtt 
annyira megszerettem. Türelmetlenül vártam az út végét; a sok 
bájos fekvésű, régóta ismerős baszk falu és városka után egy-
szerre csak megpillantottam San Nicolas szigetét és a lequeitioí 
világítótornyot; még néhány perc és előttünk volt kis baszk vá-



ros széles s t randjával , mólóival, jókedvű, eleven baszk gyerekek 
zsivajától hangos utcáival. A gyönyörű gót templom szomszéd-
ságában ott fehér le t t sötétzöld magnoliafák között a királyi 
család kastélya, a Palacio, 

Alig hogy autónk megállt a palota előtt, már meg is jelent 
Ottó király összes testvéreivel együtt. Alig tudtam szóhoz jutni 
a meglepetéstől. Öt esztendő nagy idő a gyermek életében; bár 
azóta sok fénykép emlékeztetet t arra, hogy a kis király meg-
nőtt, f ia ta lemberré fejlődött, a valóság minden elképzelésemet 
felülmulta. A régi bájos fiú helyet t most daliás, mintegy száz-
nyolcvanöt centiméter magas, vállas f ia talemberrel ta lá l tam 
magamat szemben. Napbarní tot ta arcának karaktere megférfía-
sodott, csak melegfényű, ragyogó barna szeme és hullámos, dús 
gesztenyebarna h a j a a régi. És régi a közvetlensége is, szere-
te t reméltó egyéniségének az a természetes megnyilatkozása, 
amely a ta lá lkozás első pi l lanatában rabul ejti mindazokat, 
akiknek alkalmuk volt Ottó királyt megismerni. Az a rendkívüli 
kedvesség, amel lyel a viszontlátás kel tet te örömét nyilvánította, 
azonnal megszűntet te pil lanatnyi elfogódottságomat. Boldogan 
üdvözöltem, testvérei t is; mind nagyot nőttek, de épen olyan 
kedvesek és bá josak , mint régen, Etelka főhercegnő már való-
ságos nagyleány, Róbert főherceg nyúlánk, magas termetű fia-
talember, Fél ix a negyedikes gimnázistáknak minden megnyerő 
vonását egyesíti magában; a két szőke kis fiú: Károly Lajos és 
Rudolf főhercegek is már diákok, míg a mesék kírályleányaira 
emlékeztető Lotti és Erzsike főhercegnők még az elemi osztályo-
kat végzik nagy komolysággal. Valamennyien megismertek, csak 
a legkisebbik nem emlékezett rám; ő még csak hároméves kis 
baba volt akkor, nem csoda, ha elfelej tet t . 

Megérkezésünk után hamarosan Zita királyné Őfelségénél 
is a lkalmam nyílt hódolatomat kifejezni. A Felséges Asszony 
az elmúlt évek a la t t külsejében szinte semmit sem változott. Az 
a mérhetet len megpróbál tatás , szenvedés, amely életében érte, 
az a rengeteg gond, aggódás, amellyel nyolc gyermekének neve-
lése jár, nem tör te meg a magyarok királynéját , akinek nagy 
lelke a hit és az isteni kegyelem örök erőforrásaiból meríti 
energiáit napról napra, Anyai szeretetének végtelen odaadásával 
és önfeláldozásával kárpóto l ja gyermekeit azért a hiányért, 
amelyet királyi a t y juk korai elvesztése jelentett számukra. Meg-
indító gyengédséggel, tapintat tal , de egyúttal elvszerű határo-
zottsággal figyeli és i rányí t ja gyermekeinek testi és lelki neve-
lését, de anyai hivatásának pé ldás betöltése mellett szüntelenül 
a legmelegebb érdeklődéssel tá jékozódik nemzetünk sorsáról, 
küzdelmedről, osztozik gyászában és örömmel tölti el minden 
olyan mozzanat, amely a szebb jövő igéretét hordozza magában, 
A hazai Szent Imre ünnepségek világra szóló fénye, bensősége és 
s íkere országaink határain túl bizonyára sehol sem keltett olyan 
mély együttérzést , mint a lequeitioí Palacio királyi lakóiban. 



Nagyboldogasszony ünnepe után Ottó király számára meg-
kezdődött megint a komoly iskolai munka, az érettségire való 
előkészülés. Reggel hét órakor résztvett a szentmisémen, nyolc-
tól kezdve egész délelőtt folytak az előadások. Magyar irodalom-
történeti óráinkat életem legkedvesebb emlékei közé sorozom; 
rendkívül figyelmes, megértő tanítvány volt az i f jú Felség, fogé-
kony élvezője irodalmunk, költészetünk szépségeinek. Mivel ma-
gyar bencés tanárai egész kis diák kora óta sokat olvastak és 
olvastattak vele, irodalomelméleti tanulmányaink szilárd a lapra 
támaszkodhattak. Líránk és epikánk köréből betéve is sokat 
tanult és társalgás közben is szívesen használt fel egy-egy találó 
idézetet, Petőfi Nemzeti dalát már kis korában szavalta: maga 
a boldogult édesatya, Károly király tanította meg rá, A rádió 
és gramofon révén sok magyar nóta dal lamát is ismeri. Leg-
bővebben klasszikus íróinkkal és költőinkkel foglalkoztunk 
ugyan, de a legújabb kor stílusirányait, szellemi életünk, szép-
irodalmunk mai értékeit is behatóan tárgyaltuk. Nyugodt lélek-
kel állíthatom, hogy Ottó király magyar irodalmunk fejlődés-
történetéről nem hézagos és töredékes, hanem rendszeres és ki-
merítő tudással rendelkezik és egyéniségére mély hatással volt 
mindaz a nemzeti, etikai és esztétikai érték, amely a magyar 
irodalom és költészet mult és jelen alkotásaink legjavában rejl ik. 

Megnyugtató, szép bizonyítékát adta ennek Ottó király az 
érettségi vizsgálat alkalmával. Magyar zárthelyi írásbeli dolgo-
zatát szeptember 29-én délelőtt írta; a címe ez volt: „Nemzeti 
mondakincsünk Arany János epikájában". A dolgozat megírá-
sára öt óra állott rendelkezésére, úgy mint itthon is a maturan-
dusoknak, azonban egy órával a határidő előtt teljesen elkészült 
vele. A feladott témát tartalmi tekintetben hiánytalanul kimerí-
tette. Világos, kerek szerkezetű, logikusan taglalt dolgozatában 
a lényegeset és fontosat kellően kiemelve, mellőzött minden 
feleslegeset és lényegtelent. Éles meglátással domborította ki 
Arany epikájának minden kor számára aktuálisan ható ténye-
zőit. Stílusában került minden henye szóvirágot, sallangos díszt, 
egyszerűen, tömören, kifejezően írt. Az írásbeli alatt a Felséges 
Asszony is többször megjelent az iskolateremben, ahol a király 
dolgozott és érdeklődött az őrködő tanártól a munka menete 
felől. 

A szóbeli érettségi szeptember 1-én folyt le a fizikai szer-
tárban, Zichy János gróf v. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
elnökletével, Ady Lajos debreceni tankerületi királyi főigaz-
gatónak, Ady Endre testvéröccsének jelenlétében, aki a kérdező 
tanárok, Blazovich Jákó bencés igazgató, Weber Jácint és az én 
feladott tételeim mellett szintén adott fel kérdéseket az éret t -
ségiző királynak. Közönségünket bizonyára főképen a magyar 
történelmi és irodalomtörténeti feleletek érdeklik. Mindkét tárgy-
ból az egész anyagot felölelték a kérdések és a fiatal Felség a 
legteljesebb jártassággal, higgadtan, nyugodtan, választékos ma-



gyar i rodalomtörténet korszakai ; íz lés -és stílusírányok, u ra lkodó 
gyar i rodalomtörténet korszakai ; ízlés és stílusirányok, ura lkodó 
eszmék a magyar i rodalomban; Balassa Bálint élete és költé-
szete; Nagy regényíróink; ez utóbbi tétel keretében részletesen 
A falu jegyzője Eötvöstől; Az élet k a p u j a Herczeg Ferenctől . 
Legszebb tragédiáink: részletesen Katona József Bánk b á n j a és 
Herczeg Ferenc Bizánca. A r a n y János Toldi ja . Az egész szóbeli 
érettségi mintegy másfél óráig tartott . Utána a bizottság rövid 
tanácskozás után, egyhangúan jelesen éret tnek nyilvánította 
Ottó királyt; az eredményt Zichy János gróf hirdet te ki Zita 
királyné és Ot tó király jelenlétében, m a j d érzéstől á tha to t t gon-
dolatokban gazdag beszédet intézett a f ia tal Felséghez életének 
e nevezetes ál lomása a lkalmával ; nagy melegséggel emlékezett 
meg arról az érdemről, amelyet a magyar bencések a király 
tanítása és nevelése körül az elmúlt nyolc esztendő a la t t sze-
reztek. A Felségek látható meghatódottsággal hallgatták a szép 
beszédet és u tána egyenkint fejezték ki köszönetüket a bizottság 
minden egyes tagjának és a Szent Benedek-rendnek. 

Fele j thete t lenül kedves nap volt ez, méltó befejezése annak 
a rohamos gyorsasággal elmúlt másfél hónapnak, amelyet a ki-
rályi család környezetében töltöttem. Ez a la t t az idő alat t , mint 
öt évvel ezelőt t is, t anu ja és bámulója lehettem annak a lelki 
fenköltségnek, amellyel Zíta királyné nehéz sorsát viseli és gyer-
mekeinek jövőjéről, egyéniségüknek harmonikus kialakításáról 
gondoskodik. 

Az i f jú királlyal való mindennapos együttlétünk során bol-
dogan á l lapí to t tam meg, miképen te l jesedtek ki a daliás fiatal-
ember egyéniségében mindazok az ígéretek, amelyekre testi, szel-
lemi és lelki adottságai révén már mint gyermek feljogosította 
környezetét . Irodalmi óráink alatt meggyőződhettem sokoldalú 
tudásáról, szellemének élénkségéről, í téletének önállóságáról. 
Csodáltam nyelvta lentumát : a magyar és német nyelven kívül 
franciául, angolul és spanyolul is egyforma készséggel beszél. 
Testi erejét , edzettségét és ügyességét, minden helyzetben gyors 
lélekjelenlétét elég a lka lmam volt megfigyelni a sport és játék 
különböző nemeiben. J ó szívéről, szociális gondolkodásáról is 
meggyőződhettem nem egyszer, midőn az egyszerű, kérges te-
nyerű baszk halászokkal kezet fogott, megkinálta őket cigarettá-
val, e lmagyarázta t ta magának munkaeszközeiket, halászó kész-
ségeiket, érdeklődöt t megélhetési viszonyaik iránt és megértéssel 
hallgatta panaszaikat . Lá t tam ragaszkodását , vonzódását azok 
hoz, akik valaha érte fáradoztak, e l ragadó kedvességét a vendé-
gekkel szemben, őszinte örömét, midőn vi lágjáró magyarok meg-
jelentek, hogy kifejezzék hódolatukat örökös királyunk előtt. 
Láttam, hogy egész, lelkével szereti hazánka t és rendület lenül 
bízik sorsunk jobbra fordulásában. Nagy melegséggel beszélt a 
magyar parasz t ró l ; Gárdonyi írásaiból ismerte meg mélyeb-
ben és a Lourdes-on, Limpiason át Lequeítíoba is e lzarándokló 



magyarok között nem egyszer találkozott már egyszerű falusi 
magyaremberekkel, akiken keresztül még jobban megerősödött 
benne a néphez való vonzódása. Egy dolog azonban nagyon 
bántja, és erről lehetetlen hallgatnom; az tudniillik, hogy van-
nak még itthon olyan honfitársaink, akik nem hiszik el, hogy a 
király tud magyarul. Itt e helyen is kijelentem, hogy valamint 
öt évvel ezelőtt, úgy mostani lequeitioi tartózkodásom alatt sem 
beszéltem Őfelségével más nyelven, mint magyarul. És ha bár-
melyik magyar testvérem el jut az örökös király elé, azzal sem 
fog más nyelven beszélni. Sőt az összes kis főhercegnőkkel és 
főhercegekkel is eltársaloghat mindenki drága anyanyelvünkön. 

Az érettségivel véget ért megbizatásom; haza kellett siet-
nem itthoni munkakörömbe. Felej thetet lenül meleg és megható 
búcsúzás után Párizson keresztül ellátogattam Brüsszelbe és 
Steenockerzeelbe, ahol a királyi család az iskolaévet tölti. Etelka 
főhercegnő, Róbert és Félix főhercegek akkor már ott tartózkod-
tak, mert Brüsszelben megkezdődtek az előadások azokban az 
intézetekben, amelyekbe ők mint nyilvános tanulók járnak. Pá-
ratlan kedvességgel maguk mutat ták meg nekem a belga főváros 
nevezetességeit. Megismerhettem steenockerzeeli otthonukat is. 
Ott találtam Bokor Erzsébet szociális misszitótársulati nővért, 
aki már negyedik éve teljesít szolgálatot a királyi családnál és 
akkor érkezett vissza szabadságáról. Szép élményekkel gazda-
godva indultam végre hazafelé. Kölnben néhány órára megálltam 
és a dóm fenséges boltívei alat t hazámért, királyi családunkért, 
rendemért és szeretteimért imádkoztam. Dr. Bánhegyi Job. 

HARC A MAGÁNTULAJDON KÖRÜL.1) 
Régen váltott ki magyar ember könyve, eszmevilága oly 

élénk érdeklődést, oly éles vitát a világtudományok irodalmában, 
mint Horváth Sándor magyar dominikánusnak a tulajdonjogról 
írt műve már másfél esztendeje. 

Horváth Sándor neve már régóta — egyike a legjobb csen-
gésű neveknek, nemcsak a magyar, hanem a külföldi bölcseleti 
és hittudományi szakkörökben. Mint a római Angelícum tanára 
valóban az egész világot látta ka tedrá ja előtt. Most a svájci Fri-
bourfí-ban folyta t ja tanári működését. 

A tulajdonjogról írt munkájának egyes cikkeit már koráb-
ban közzétette a Schönere Zukunftban. Gondolatmenete már ak-
kor nagy feltűnést keltett és bizonyos oldalról éles ellenmon-
dásban részesült.Azóta kiépítette, minden oldalról körülbástyázta 
Szt. Tamás a lapján álló rendszerét és önálló kötetben kiadta. 

Természetes, hogy munkája óriási feltűnést keltett. Ez a mű 
Dr. Alexander Horváth O. P. : Eigentumsrecht nach dem hl. Thomas 

von Aquin. Graz. Moser. 1929. 240 1. 



két szempontból rendkívüli jelentőségű. Az egyik szempont: a 
tárgy aktualitása, érdekessége. A kapitalizmus és a szocializmus 
harcában — a kat, erkölcstudomány sokáig tanácstalanul állt. Az 
erkölcstanírók elmerültek a részletekbe, a kazuísztíkába, elvesz-
tették az erkölcstannak a bölcseleti és hittudományi alapelvekkel 
való szoros kapcsolatát, mely még a középkori nagy erkölcsi 
rendszereket jellemezte, így aztán az erkölcstan tárgyalásában 
túlságos tere jutott a pozitív jognak; háttérbe szorultak a termé-
szetjog tételei. Kényes, konkrét esetekben — a szilárd alapelvek 
hiánya miatt — csak félve, tapogatózva mertek irányt mutatni, — 
Pedig a világ ugyancsak rászorult volna a mai gazdasági rendsze-
rek erkölcsi, hitelví megítélésére; a ker, államéletnek is elsőrangú 
szüksége volna rá, 

Horváth a legégetőbb korkérdésekről, a kapitalizmusról, szo-
cializmusról, pauperizmusról, a mértéktelen luxusról tárgyal és 
minden kérdést visszavezet — egészen a kérdés magváíg: miben 
áll a tulajdonjog, mi az eredete, mire jogosítja a birtokost, van-
nak-e korlátai és milyenek a korlátai, milyen forrásból erednek a 
tulajdonra háruló terhek. Ezek a kérdések — végeredményben az 
evangéliumi lelkiismeret kérdései és a mai gazdasági világválság 
idején annál fontosabbak. Horváth élesen szembeszáll az alapkér-
dések közt azzal a felfogással, mely a magántulajdont korlát lanná 
teszi, mely leveszi róla a szociális terheket és tisztára egyéni ön-
kény, luxus, élvezet eszközévé teszi. Val l ja azt, hogy a magán-
tula jdonra mintegy rávannak táblázva azok a terhek, melyek a 
Földre a teremtés folytán hárulnak: hogy t, i. szolgálja az egész 
emberiség erkölcsi és kultúrális célját, anyagi eltartását, hogy az 
Isten képe zavartalanul alakuljon ki az emberen. Ritkán elért 
metafizikai és hittudományi mélységgel alapozza meg tételeit, 
melyek egész szokatlan világosságot árasztanak az anyagi javak 
elosztásából folyó összes problémákra és amelyek alkalmasak 
arra, hogy a világ gazdasági krizisében megmutassák a kiutat : a 
hegyi beszéd morálisa felé. 

Nem ter jeszkedünk ki Horváth súlyos művének részleteire. 
Csak kiemeljük azt, hogy művének másik érdeme Szt. Tamás 
Summájának feltétlenül biztos megértésében és a mai kérdésekre 
való alkalmazásában áll. Tartalom és módszer: mindakettő rend-
kívüli értéket ád Horváth művének. Ahhoz eddig is szokva vol-
tunk, hogy a dogmatikában Szt. Tamás ad j a meg a legjobb fele-
leteket súlyos nehézségeinkra; de a Morálisban bizony — úgy 
kezelték a problémákat, mintha ő Summájának II. parsát meg se 
írta volna. 

Hogy ezen korszakalkotó munka körül harc támadt, az csak 
természetes. A támadás kettős volt: az egyik: irodalmi, kritikai, 
a másik nem-irodalmi. Erről az utóbbiról nem is szólunk. Igazán 
illetlen volna az elvi küzdelmet felcserélni kulisszatologatással. 
Az irodalmi harc a megszokott vágányon járt: egyesek tagadták 
az"; hogy Horváth eszméi — Szt. Tamás eszméi volnának, mások 



egyes részletkérdésekben, elírásokban akadtak meg, volt aki saj-
tóhibákat keresett és Schilling még a magyar szerző német stílu-
sát is kifogásolta. 

Az első csoportba tartozó kritikusok végezték a legáldatla-
nabb munkát. Mégis nehéz elhinni, hogy a mai kor legjobb thomis-
tá ja téved el a Summában és olyanok muta t ják meg neki a he-
lyes útat, akik a Summából ép csak máról-holnapra összedobált 
idézetek a lapján lettek okosak. A másik csoport — taktikailag 
ügyesen: a főkérdésről a mellékesekre tereli át a figyelmet és így 
igyekszik ártani Horváth eszméinek. 

Ez a harc még nem ült el. Bízunk benne, hogy Horváthnak 
könnyű dolga lesz. A fő az, hogy egész pontosan megkülönböz-
tesse saját következtetéseit Szt. Tamás princípiumaitól. Hiszen 
nagy hiány ebben úgy sem volt nála. Mert ha ezt megteszi, akkor 
a Doctor Angelícusnak a világ megint hálásabb lesz. Az ő vilá-
gossága mellett gazdagodhatik nemcsak anyagi javakban, hanem 
ami sokkal fontosabb: a társadalmi igazságosságban és szeretet-
ben, Kühár Flóris. 

PASZTORÁCIÓ MÜNCHENBEN. 
A lelkipásztorkodás igazi mivoltát sokféleképen fogják fel. 

Elméletileg megegyeznek abban, hogy nem más, mint a lelket 
Krisztushoz vezetni a szentségeken; megitatni az embert a ter-
mészetfölötti élet fogható jeleinek misztikus forrásain Krisztus 
életében, a kegyelemben. Ennek a munkának szolgálatában áll 
a kultusz, ezekre a forrásokra akar ja rányitni az emberi lelket 
az igehirdetés, hitoktatás, vallásos társulat, katolikus egyesü-
let stb. Ez a munka kétfelé tart. Először oda aka r j a juttatni az 
embert a kegyelemhez, azután a megfogant kegyelmet mélyíteni, 
tágítani, hogy átdolgozza a lelkét. Nem egyszerűen vallásos embe-
reket faragnia a feladat, hanem hogy a természetfölötti életfolya-
matra új jászülete t t ember lelkíszerkezetéhez mérten a legtel-
jesebben fölélje Krisztus adományának mértéke szerint a ke-
gyelmet, szóval kiélje a természetfölöttiség emberi lehetőségeit. 

Különféleképen ejtik módját ennek a nagy ügynek, más és 
más az árnyalata vidékenkint a pasztorációnak. Egyes országok-
ban folyton szerveznek, másutt csupán a hívek felmerülő lelki 
szükségleteit aka r j ák kielégíteni, sok helyen statisztikába foglal-
ják a katol 'kus életnyilvánulásokat. Nálunk nem is olyan régen, 
még a templom, szószék, iroda volt a lelkipásztor működésének 
székhelye. Most már erőteljesen alakul az ú j irány, persze nem 
egységesen, hanem különböző egyéniségek haj lamai szerint, 
A németek a szervezésben lát ják a pasztoráció korszerű formá-
ját. Két irányban dolgoznak, akárhányszor teljesen függetlenül. 
Egyik irány a hitközség tökéletes beszervezése, a másik pedig 
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az egyesületi szervezkedés, A franciáknál is megvan a szerve-
zés, de eredeti módjuk, a kultusz élete körül akarják egybegyűj-
teni a híveket. Délen meg erősebben a templom áll a központ-
ban és onnan vezetik, irányítják híveiket. Ilyen általános jellegre 
itthon nem akadunk, hanem különböző típusokat találunk. Van-
nak helyek, ahol az egyesületekben mozgalmas az élet, másutt 
a szószék és egyéni munka révén érnek el eredményeket, He-
lyenkint szép társadalmi működés folyik, de a hitélet nem halad 
előre- Ebben a tarkaságban megállapítható, hogy lelkipásztorkodó 
eljárásunk innen is, onnan is kap fel gondolatokat, keres és ku 
tat és talán ebből a sok összetevőből nő majd ki a mi irányunk, 
mely a magyar földhöz, a magyar lélekhez igazítja Krisztus ke-
gyelmét- Ebből a szempontból figyelemreméltó püspökeink eljá-
rása, hogy közbe-közbe fiatal papjaikat hosszabb rövidebb időre 
külföldre küldik lelkipásztorkodni. 

Valóban a helyszínén ismeri meg a pasztorácíó sajátos jel-
legét, egyben meg is tudja állapítani igazi értékét. Pláne, ha több 
országban, több nép között fordul meg, még kedvezőbb a hely-
zet, hiszen önkéntelenül kifejlődik a józan belátás, reális kri-
tika, Megvan ugyan az a veszély is, hogy csak az idegen mun-
kának tulajdonít értéket, mert a friss élmények, újszerű benyomá-
sok eltorzítják látását és minden világosság az idegenre esik, 
homályba szorul a megszokott, a hagyományos, az otthoni. 
Amint túlzás azt állítani, hogy mi ezen a téren nem tanulha-
tunk másoktól, épúgy elhamarkodott vélemény a sajátunkat tel-
jesen értéktelennek tartani. Azután meg hajlandók vagyunk azt 
gondolni, hogy csak a németektől tanulhatunk, a pap számára 
teljesen értéktelen az, amit más országok mutatnak. Ez bizonyos 
egyoldalúság, oka pedig, hogy mi a németekre vagyunk beállítva. 
Amit a nagyvilágból kapunk, hozzánk a németektől jön német, 
kézen, német szemen keresztül, mi meg itthon német eredmé-
nyeket, német gondolatokat kapunk közvetve magyar munkákon 
keresztül vagy közvetlen forrásból, hiszen könyvtárunkban — 
kevés kivétellel — német munkák képviselik a külföldi irodal-
mat. így azután vagy ferde beállításban vagy egyáltalán nem 
ismerjük a francia katolikus életet. (Nagyon jó bepillantás a 
P. Sz. 1930, 3. sz. I, s.: A katolikus Franciaországból). 

A bencések számára még más kérdések is merülnek föl. 
Van-e valami sajátos jellege a bencés pasztorációnak? Mit 
nyújthat a bencés lelkiség a lelkek megmunkálásában? Sőt kér-
dés tárgyává teszik azt is, milyen módon dolgoznak a bencések, 
ha már ezen a téren dolgozniok kell a fölmerülő szükségletek 
miatt? Megegyeztethető-e bencés kolostor életével a pasztorá-
cíó? Az utolsó kérdés tisztán elméleti, mert sok helyt a bencé-
seknek ki kell venni részüket a munkában a lelkipásztorkodás 
mai formája szerint, hiszen a történeti fejlődés hozta ezt ma-
gával. 

A nyár folyamán több bajor apátságban voltam. Látni akar-



tam, hogyán végzik bajor testvéreink Isten országának munká-
ját- Jár tam Münchenben Szent Bonifác apátságában, ahol plé-
bánia van és nagyvárosi pasztoráció. Elmentem Ettalba, ahol a 
bencések egy hegyi falunak és búcsújáró helynek viselik gond-
ját. Még St, Ottilient néztem meg, a missiós bencések közép-
pontját, hol a nyár folyamán lelkigyakorlatokat adnak, télen 
meg missiókra mennek szerte Németországba. így azután meg-
néztem és amennyire tőlem tellett, meg időm engedte, megfigyel-
tem a bencések munkáját nagyvárosban, falun, búcsújáróhelyén, 
valamint egy olyan apátságban, amelyik szoros értelemben nem 
foglalkozik pasztorációval. 

Először Münchenben voltam Szent Bonifác kolostorában. 
Az apátság plébánia is beállítva a kitűnően megszervezett 
müncheni egyházközségekbe. Hogyan illeszkednek bele a nagy-
városi munkába a bencések? Működésüknek nincs semmi sajá-
tos jellege. Ugyanazok az alapelvek, ugyanaz a szervezet, ugyan-
olyan egyesületek működnek, mint a többi plébániákon. Nem 
szabad elfelejteni, hogy a szervezet és adminisztráció erősen 
központosított és a főpásztor szoros kapcsolatban áll a müncheniek 
munkájával. A plébánia bizonyos szervei nem hitközségi, hanem 
egyházmegyei szervek, azonfelül egyetlen hivatal intézi a va-
gyonkezelést, amennyiben a befolyó adókat fölveszi és arányosan 
juttat a plébániáknak, vaalmint több központi intézményi tart 
fenn, Leírásomban épen ezért érintek több dolgot, amelyek nem 
tartoznak a plébániához, de nagy részük van München katolikus 
életében, 

A pasztoráció színterét veszem sorra: a templomot, az isko-
lákat, az egyesületeket. Persze még beszélnem kellene a plébá-
nia munkájáról, szerepéről, ügymenetéről és még arról, mit is 
jelent a plébánia — híveinek. 

Amint belépek a templom kapualjába, a falakon csupa hir-
detmény ötlik szemembe, Itt hirdet a plébánia és a legkülönfé-
lébb egyesületek. Szemlét tarthatok, mennyi egyesület működik. 
Minden kornak, minden osztálynak ott a maga egyesülete. Meg-
szólal itt a katolikus kaszinótól kezdve a tanoncegyesületig min-
den. Az illető egyesület vezetőjének a körlevele minden hónap-
ban, különböző tudnivalók, terminusok, összejövetelek, kirándu-
lások. Az ajtónál újabb táblával találkozom, felírása: Kirchen-
musik, jelzi a zenei programmot. Felmegyek a kórusra. Tágas 
hely az énekesek és a zenekar számára, A mellvéd végig kotta-
tartó, rajtuk az összes responsoríumok. Két tábla a falon, az 
egyik a hét napjaival jelzi, mikor szerepel a kar, a másik a pró-
bák idejét adja. A,kórusból tetőterem nyílik, itt van a gazdag és 
válogatott kottagyűjtemény. Tulaj donképen két kar működik. 
Az első, a szerzetesek kara nem külön énekkar, ők éneklik na-
ponkint az apátság szentmiséjét az ú, n. konventmísét. Ettől tel-
jesen független a plébánia szentmiséje és énekkara, mely 20—30, 
közöttük 8 fizetett tagból áll. A konventmiséken gregorián ének, 



a plébániamiséken figurális ének szerepel ünnepélyes alkalmak 
kor zenekarral . Ugyanabban a templomban a legtisztább egyház-
zenei hagyomány megfér a zenés misékkel. Nem szabad elfelej-
teni azután a különböző szentmiséket. Van csendes szentmise 
ének nélkül és német énekkel, de nagymise csak latin énekkel 
lehetséges. Hogy azután latin éneket zenekar kisér, senkisem 
ütközik meg ra j ta . 

Reggel megyek a templomba. Meglep a napi áldozók száma: 
nem valami nagy, viszont nem lehetne mondani, hogy több a nő, 
mint a férfi . A legtöbb hívő kezében ott a misekönyv (Schott ki-
adása!) A misekönyv használa ta annyira e l ter jedt , hogy a leány-
kongregáció minden hónapra leközli a napi szentmiséket. Vasár-
nap nagyobb a mozgalmasság. Két szentmisén van beszéd, a hét 
órai szentmise t ízperces beszéddel, a nagymise prédikációval. 
Mindent megtesznek, hogy mindenki hallgathasson szentmisét. 
Az utasok, kirándulók számára hajnal i három órától óránkint, 
szállodai és éttermi alkalmazot tak számára a hónap első vasár-
napján é j je l két órakor tar tanak szentmisét. Külön íveken hir-
detik a város minden templomának vasárnapi miserendjé t . Eze-
ket az íveket az Ordinár iá tus minden szállodának megküldi egy 
másik összeállí tással egyetemben^ amelyen minden elgondolható 
kirándulóhely szentmiséit tűntetik fel. Természetesen ügyes el-
rendezéssel és több alkalomról való gondoskodással. (Nálunk 
ilyen a veszprémi egyházmegye balatonmenti templomaínak mise-
rendje, Kicsit furcsán hangzik az „ístenszolgálat" szó, a ,,mise" 
is ér annyit . Azután pl. Bala tonfüreden a fürdővendégek hall-
gathatnak ugyan reggel két alkalommal is szentmisét, de aki ko-
rán indul és délelőtt érkezik meg, az bizony nem juthat már 
miséhez. Ezeket az íveket nemcsak a Balaton mellett , hanem 
olyan állomásokon ís ki kellene függeszteni, ahonnan sűrűbben 
mennek vasárnaponként a Balatonra.) 

A sekrestyében ta lá lkoztam a München—Freising egyház-
megyei ú j rituáléval, pompás kiállítású, kézbe való alakban. Üjí-
tás benne a helyenkint kétnyelvű szöveg, ami azt jelenti, hogy 
az a rész németül vagy latinul mondható. Visszatér a római szer-
tartáskönyvhöz, A keresztelés l i turgiájában a sorrend Hiszekegy, 
Miatyánk, Üdvözlégy nincs. A temetés l i turgiájában szép szer-
tar tás : a halál beál l ta után megáldás. A sírnál mindig van rövid 
beszéd, amint a r i tuá lé előír ja . 

A templom után minden gondiuk, figyelmük az iskola. Min-
den erővel hítvallásos iskolákat akarnak, mert a radikális pár-
tok a hi t tant mindenáron ki aka r j ák szorítani az iskolából. Isko-
lá juk csupa hatalmas, tágas termekből áll, elsőrangú kényelmes 
padokkal . Három tábla a teremben: írásra, számolásra, ra jz ra , 
a falról meg nagy óra mosolyog a gyermekekre. A negyedekben 
hi t tanórát látogattam. Óra elején nincs imádság, csupán üdvöz-
lés, Épen gyónási előkészületet tart a plébános, P. Ludger, Meg-
jegyzem, az első gyónás a harmadik elemi végén van. a negyedik 



elején ú j ra meggyónnak és utána járulnak először a szentáldo-
záshoz. Az előkészítésben a kegyelem megléte és megnemléte 
állott a középpontban. Vizsgálják, mikor és hogyan esett az 
utolsó szentgyónás, majd mindegyik megvizsgálja magában lelki-
ismeretét. Jönnek a motívumok bánat fölindítása tökéletes és 
kevésbbé tökéletes formájában. Lassankint nő ki az elégtétel gon-
dolata. Felhívja figyelmüket szokásos hibájukra. Az óra végén 
azután közösen keltik fel a bánatot. A gyerekek mind egyenesen 
ülnek, de nem mereven, fesztelen és kedves az egész óra. Ülve fe-
lelnek természetes hangon. Vége az órának, megint üdvözlés és 
búcsúzóra kezüket nyúj t ják az embernek. Mintaszerű, teljes, köny-
nyed, jól kiszámított, eleven hitoktatásnak voltam tanúja. Hall-
gattam még hittanórát, magán leánylíceum első osztályában. Az 
év utolsó órája, tárgya a remény. Közösen megállapítják, mi a 
remény. Szembe áll a kérdés, hogyan kárhozhat el mégis az em-
ber. Júdás alakja. Isten tudja, ki üdvözül, ki kárhozik el, mégis 
megteremti az embert. Fiktiv elbeszélésben mutatja meg, hogyan 
kapta a kegyelmet a jobb lator. Helyenkint bizony teológizálás 
volt, nem hitoktatás, 

Áttérek az egyesületek működésére. Mint említettem, na-
gyon sok egyesület van, de mindegyiket, különösen az újakat 
érezhető szükséglet teremtette meg. Vannak vallásos és világ-
nézeti egyesületek, az újabbak ez utóbbi kategóriába tartoznak 
és a plébániából létesülnek. Amúgyís az egyesületeket a plébá-
niával akarják szoros kapcsolatba hozni. A szervezés fókuszában 
az ifjúság áll, amire az egyik indítást épen a szocíálísta gyer-
mekhalászás adta meg. Milyen alapon szervezzék meg az ifjú-
ságot? Milyen legyen a viszony plébánia és ifjúsági egyesület 
között? Melyik egyesületbe foglalják a plébániák fiatalságát? 
Ezek a kérdések, amelyek most foglalkoztatják a németeket. 
Ezeknek az irodalmából három cikket emelek ki, H. Fritzen 
,,Pfarrjugendgemeínschaft" cikkében fölveti a kérdést, milyen 
szempontok alapján szervezzék meg az ifjúságot? Eddig foglal-
kozási ágak, hivatások szerint dolgoztak, de így a társadalmi 
osztályok szétválasztását mélyítik. Világnézeti szervezkedésre 
van szükség, bármily furcsán hangzik is és ezen belül egyetlen 
elválasztó a kor lehet csupán, az alapot pedig az istengyermek-
ség és a hit adja. Ennek a gondolatnak próbáját az a tény nyúj t ja , 
hogy az ifjúságért nem osztályharc folyik, hanem világnézeti 
küzdelem. Világosan kitűnik ez a szocíálisták Kinderfreund moz-
galmából, bármennyire is takargatják ezt. A másik kérdéssel Ph 
Waldhelm foglalkozik és elítéli az önálló központosítást és szer-
vezést. Az ifjúságot a hitközség sacralis közöségébe és a lelki-
pásztorkodásba akarja bevonni. Fiúknak, leányoknak egyaránt 
jutna szerep az istentisztelettől kezdve a charítatív szociális 
munkáig mindenben. Területük pedig az ifjúság lelki gondozása, 
H, Fritz azt a formát, amellyel az ifjúságot a plébániához le-
het fűzni, a Mária-kongregációban látja, csupán az szükséges. 



hogy az új életfeladatokat vigyék bele a reformáció korában ki-
alakított keretekbe. 

Különös figyelmet érdemel a Jugend és Jungmännerverein. 
Az első tízennyolcéven aluliak, a másik annál idősebbek szá-
mára. Szakaszokba vannak osztva, melynek élén egy idősebb 
gyerek áll, aki vezetője, irányítója szakaszának. Mindent önál-
lóan intéznek, az egyesület vezetőjének amolyan felügyelő sze-
repe van, A nyár folyamán az egyik ilyen egyesület régi lovag-
várat bérelt, hol lovagi életre rendezkedtek be és ebben a formá-
ban észrevétlenül lelki gyakorlatot csináltak végig, A Jugend-
verein összegyűjti, együtt tar t ja , foglalkoztatja a gyermekeket, 
hogy megvédje őket a szociálistáktól és közelebb vigye a kato-
likus élethez, a Jungmännerverein feladata már a katolikus szel-
lemű állampolgári nevelés. Az ifjúsági mozgalom célja új és más 
nemzedék. Ezt muta t ja mindenütt a Jung kifejezés. 

A Mária-kongregáció egyházmegyeileg szervezett. Minden 
hivatásnak megvan a kongregációja a papi kongregációktól a 
földmíves fiatalság kongregációjáig. Tagadhatatlanul eleven élet 
lüktet bennük, de általában a pasztoráció papsága idegenkedik 
tőle, mert nem lá t ja ebben a formájában alkalmasnak az új szel-
lemi áramlatok, az ú j embertípus számára. Nem tudnak meg-
barátkozni azzal a gondolattal, hogy a kongregáció hivatását az 
elit lelki gondozásában keresi és ezzel épen az értéket vonja el 
a plébániától. 

Az ifjúsági egyesületek könyvtárában mindenütt ott vannak 
Tóth Tihamér könyvei. Nagyon dicsérik őket, mert bizony sze-
rintük ilyet német nyelven még nem írtak. 

Katolikus legényegylet Münchenben van tizenhárom, házzal 
azonban csak négy rendelkezik. A központi egyesületnek magá-
nak négy háromemeletes háza van egy utcában, otthonnal, inter-
nátussal, szállással. A háztartás 17 nővér kezén van. Óriási ét-
terem, külön buffet. Naponkint ezenkívül 300 ebédet szolgálnak 
fel a hatalmas előadó teremben, ahol színpadjuk áll, az emeleti 
részen pedig véges-végig galériák. Több olvasóterem, különböző 
elsőrangúan berendezett tantermek és műhelyek nyílnak meg az 
ember szeme előtt. Az épülettömb közepében, kápolna. Hétfőn-
kint legénynap, minden második hétfő vallásos est ájtatosság-
gal. A buzdító beszédek, tanítások nem apologetikusak, sem 
dogmatikusak, hanem aszkétikus jellegűek, 

A legényegylet munkája két irányban halad az aszketikus 
nevelésen kívül. Az egyik kultúrnevelés különböző korporációk 
ú t ján (énekkar, zenekar, stb.), a másik szakművelés, A szakok-
tatást az ískolánkívüli népművelésbe kapcsolják be. De adnak 
elemi oktatást is németből, helyesírásból, számolásból. Nehéz 
kérdésük most a munkanélküliség. A Wanderschafttal próbál-
ják annyira, amennyire megoldani. Tanoncokkal nem foglalkoz-
nak, hanem a mestereket akar ják parallel egyesületbe vonni. Van 
kongregációjuk is, persze nem kötelező formában. A legény 



egylet tagjai évenkint négyszer járulnak a szentáldozáshoz, de 
a j án l j ák a havonkinti szentáldozást . Különben állampolgári ne-
velést akarnak adni tagjaiknak, meg politikailag megszervezni 
őket, természetesen pártpoli t ikai alapon. 

Nagyon érdekes egyesület, négy éves múltra tekint vissza 
a Piccolo-Club, Wellenhofer hitoktató a szállodai, ét termi al-
kalmazot takat gyűj töt te össze. Éjszakánkint t a r t j ák gyűléseiket. 
Vezetőjükben van valami Kolpingból meg Don Boscoból, A club 
egy kicsiny otthont is tar t fenn azok számára, akik nem lakhat-
nak szüleiknél. Az otthonban tizennégy gyermek él. Az egyik 
épen otthon volt. Vasárnapi áldozó, akkor angolul tanult . Maga 
az otthon modernül és egyszerűen berendezett , A club helyisé-
geiben minden a tagok munkája . Nagyon kedves előadóterem a 
legfinomabb berendezéssel. Egyik alkalommal operát hal lgat tak 
rádión, a szöveget meg vetí tették. Olvasótermük é j je l -nappal 
nyitva áll a munkanélküliek számára. Takaros műhelyük van 
villamos erőre berendezve. Újság juk a Piccolo Post. Cél jukat 
egy röpirat foglal ja össze, hírüket két ismertetés gyűj temény 
bizonyít ja és megmutat ja , mennyire becsülik őket még a más 
világnézetűek is. 

A leányok számára a Mária-kongregáción kívül szintén kü-
lönböző egyesületek létesültek. Jungmädchenverein, hasonló a 
Jugendvereinhez, A cselédleányok gondozása a Dienstmädchen-
vereinben történik. Vannak vallásos, oktató és szórakoztató elő-
adások, Ez az egyesület minden plébánián megvan. 

A leányok nevelésével, irányításával, védelmével azonban 
külön intézmény foglalkozik: a Marien Anstal t . Háztar tás i isko-
lát vezetnek elemisták és az iskolából kikerültek részére, otthon 
és foglalkoztatás árva leányoknak, valamint munkatermek mun-
kanélkülieknek. A főzőiskola termében a ka tedra helyét hata l -
mas tűzhely foglal ja el. Nyílnak hamarosan a vasaló és mosó-
termek. Közös hálószobák hófehér függönyökkel fülkékre osztva. 
Ragyogó tiszta az ebédlőjük, társalgójuk. Az intézményt egy 
testvérület vezeti apostoli buzgósággal. 

Ha München lelkipásztorkodásáról beszél az ember, nem 
hal lgathat el egy másik harmadrendet . Nevük: die Schwestern 
für Hilfseelsorge, Anyagi a l ap juk az egyházi adóból van. Minden 
plébániának van egy ilyen beosztott Pfarrschwestere , Fe lada ta 
a nyilvántartás és a kartotéka, információk beszerzése házasu-
landókról és szegényekről. Az átköltözéseket, készülő házassá-
gokat, aposztazíákat, kereszteléseket, halálozásokat jelentik köz-
pont juknak, ha az illető nem a plébánia híve és a központ jut-
t a t j a el az adatokat a megfelelő plébániára, hogy a testvér néz-
zen utána, rendezze a házasságot, akadályozza meg a hi t taga-
dást, szerezze meg a gyermeket az Egyháznak, esetleg gondos-
kodjék a keresztség fölvételéről. A testvér-központ dolgozza fel 
az esztendő munkájának számadata ; t , A testvérek szerény, ked-
ves megjelenésükkel mindenütt megjelennek, viselkedésükben 



semmi tolakodás, erőszakosság, nagyon ügyesek, végtelen fino-
mak. A szervezet nem régi, szabályzatuk 1925-ben nyert főpász-
tori jóváhagyást. Tagjai Szent Ferenc szellemében akarnak élni 
és működni, mindenkihez hozzáférni, mindenkit megnyerni, min-
dig derűsen, mindig vidáman. Jelszavuk a non sibi soli vivere . . . 
,,Isten iránt való buzgalomtól hajtva nem magának akar élni, 
hanem, mások javára lenni." Csak meghatottan tudja kézbevenni 
az ember szabályzatukat. Négy oldal az egész, 25 paragrafusból 
áll, de igazán minden benne van, ami Szent Ferenc lelkét teszi 
és a modern lélekmunkában szükséges, 

A lélekgondozásban jobb vagy gyengébb erőkkel találkoz-
tam, de mindenütt a pezsdülő élet ötlött szemembe, A régi mun-
kakörök, intézmények újult buzgósággal működnek, az ú jak a 
fiatalság friss örömével. Nyúlnak a hullámok megszervezni elő-
ször az életre a híveket, a tévelygőket belerántani a misztikus 
élet sodrába, hogy Krisztus titokzatos testének lüktetése hullá-
mozzék végig a lelkeken. Ki tudja, nem ez az életre keltett tö-
meg, kisebb vagy nagyobb, mindegy, lesz-e majd az élesztője a 
régi világ üszkös romjain támadó új világnak, új kultúrának? 

Alfay Pongrác 

Testvérek, ami csak igaz, ami csak tisztességes, ami csak igazságos, 
ami csak szent, ami csak szeretetreméltó, ami csak dicséretes, erényes, ma-
gasztos: arra irányuljanak gondolataitok. Szent Pál, Fii. 4. 8 

Ha Chinában egy szűz meghal, akkor hozzátartozóinak császári enge-
delemmel joguk van diadalkaput állítani ezzel a felírással: Schaeng Dsche, 
ami szent elhatározást jelent. S ez úgy hangzik, mintha az örök tisztaság 
birodalmában célhoz ért lélek egész életén keresztül diadalúton járt volna 
s az út végére a becsület kapuját kellene állítani. Klug. 

Lélek szerint járjatok és nem fogjátok véghezvinni a test kívánságait, 
meri a test a lélek ellen vágyakozik. Szent Pál, Gal 5, 16—17 

* 

A tisztátalanság tönkreteszi az igazi szép szeretetet s szerelmet; profa-
nizálja a lelket s lehúzza azt a vak, őrjöngő szenvedély szégyenébe, degra-
dálja önmagát s azt, akit szeret s megfosztja az önbecsülés s az észszerűség 
boldogító öntudatától. Prohászka. 



Könyvek. 
Bölcse le i . 

Joannís a S. Thoma O. P, Cursus Phüosophicus Thomastícus, Nova 
editio a P. Beaío Reiser O, S. B. in Collegio Internatíonali S. Anselmi de 
Urbe, Philosophiae Professore exarata. Tomus primus: Ars Logica seu De 
forma et materia ratiocinandi, Taurini—Romae, Marietti 1930. XXVIII+839 
lap. Ára 120 líra, r ígi'ifn 

A skolasztikus bölcselet újjáéledésének korszakában méltán kelti fel 
érdeklődésünket Joannes a S. Thoma monumentális müveinek új, kritikus 
kiadása, Joannes a S. Thoma (családi nevén Poinsot) a skolasztika legna-
gyobbjai közül való. Amint Cajetanus Scotus ellen és Banez Molinával szem-
ben védte szent Tamás tanát, épúgy Joannes a S. Th.-nak jutott ez a szerep 
Suarez működését illetőleg. Halálos ágyán az Oltáriszentség jelenlétében 
ünnepélyesen kijelentette rendtársainak, hogy harmincéves működése fo-
lyamán (aránylag fiatalon, 55 éves korában halt meg) soha sem tanított vagy 
írt mást, mint amit az „angyali egyháztanító" gondolatának ismert. Művei 
közkézen forogtak és számtalan kiadást értek meg, legutóbb Párisban 1883-
ban. De mennél jobban távolodtak ezek a kiadások a szerzőtől, aki maga 
is művei kiadásának csak egy részét érhette meg, annál inkább burjánzot-
tak fel bennük a téves átírások és a nem autentikus beszúrások. így pl. az 
1663-iki kiadás ,,ll"-es arab számjegyét római ,,II"-sel írta át. Ezért vált 
szükségessé új kiadás sajtó alá rendezése, annál is inkább, mivel már a leg-
utolsó kiadás is régen elfogyott. Ezt a feladatot az Anzelmiánum egyik tudós 
filozófiatanára, P. Beatus Reiser, vállalta magára, kinek világosan, nagy lá-
tókörrel megírt Logikája (Formalphilosophie oder Logik, Benziger 1920) már 
bebizonyította a bölcseletben való jártasságát. Azonkívül a kegyelet sem 
hiányzott, hisz mióta a nagy aquinói Szent Montecassinón szívta lelkébe az 
életszentség és tudomány csiráit, azóta szt. Benedek és szt. Domonkos 
rendje között soha sem szűnt meg a kapcsolat főképen szt. Tamás bölcsele-
tének ápolását illetőleg (Editoris Praefatio XVIII). P, Reiser feladata két 
részből állott: visszaállítani az eredeti szöveget és ellenőrizni az utalások 
helyességét, Hatalmas munkáját elismerésre méltó módon sikerült elvégez-
nie. A most megjelent első kötet az egész logikát felöleli ügyes, áttekint-
hető beosztásban, a nyomdatechnika gazdag kihasználásával nyújtja a szö-
veget, mely a meglevő kéziratok mellett főképen az 1637/38-iki római, az 
ugyancsak 1638-ikí kölni és az 1663-ikí lyoni kiadásokra támaszkodik. A 
lectio variansokat az egyes lapok alján találjuk meg jegyzetekben. 

Hála illeti a kiadókat, akik ily nehéz időkben is vállalkoztak a hatal-
mas munka kiadására. Érdeklődéssel tekintünk a Cursus Philosophicus még 
hátralevő két kötete elé, melyek különben már sajtó alatt is vannak, 

Dr. Zoltán Veremund. 

O, Benda: Das deutsche Kulturproblem (Reihe „Wissenschaft und 
Schule", Wien—Leipzig, Holder—Pichler—Tempsky A. G„ 1929., 104 1.) 

Mint ismeretes Spengler ideologiai történetfelfogása hét egymástól füg-
getlen közelebbi mivoltában meghatározatlanul hagyott „kultúrlélek" (apol-
lói, fausti, mágikus stb.) sajátos teremtő erejével magyarázza az egyes kul-



túrákat (antik, nyugateurópai, arab stb.), amelyeknek mindegyike mint ..ha-
talmas növény", mint zárt, egységes organizmus éli a maga külön életét előbb 
a kultúra, majd a civilizáció korszakában. E hét kultúrlélek és a belőlük 
folyó kultúrák különbségét Sp. a három legáltalánosabb kultúrszimbolum: a 
szám, a tér és az idő felfogásának különbözőségében találja, viszont egy-egy 
kultúra keretén belül e szimbólumokra vonatkoztathatók az illető kultúra 
összes jelenségei és így ezek benső egysége a szám, a tér és az idő szimbó-
lumán keresztül szemlélhető a legjobban. 

Már most ezen spengleri alapgondolatok nyomán könnyen érthetővé 
válik Benda problémája: hogyan vonatkoztathatók egységes alapra a német 
kultúra jelenségei? A német kulturjelenségeket, anélkül, hogy ezeknek más 
nemzetek kultúrájával való eleven és sokrétű összefüggését tagadná, csak a 
tér egységesítő szimbólumára vonatkoztatja, ezen egység végső gyökerét pedig 
a német kulturlélek alkatában (Gestalt des deutschen Kulturgeist), illetőleg 
ennek teremtő tevékenységében találja. 

A spengleri kulturlelket tehát a német kollektív lélekkel helyettesíti, 
amelynek alkatát azonban nem jellemzi közelebbről; a szám és idő szimbólu-
mát pedig mellőzi. Hogy ezen különben szellemes teória, („Kulturraumtheo-
rie") amely a német kultúra egységét és differenciálódását („Die deutsche 
Kultur als Einheit und Mannigfaltigkeit") volna hivatva maradék nélkül 
megmagyarázni, nem mentes az egyoldalúságtól, sőt az erőszakoltságtól sem, 
azt a szerző könyve épúgy mutatja, mint mesteréé, Spengleré. K. G. 

L e l k i p á s z t o r k o d á s t a n . 
Fattinger R,, Pastoralchemie. Eine Orientierung über die sakramen-

talen Materien, liturgischen Metalle, Textilien und Beleuchtungsstoffe nach 
den kirchlichen Bestimmungen. Herder, Freiburg im Br. 1930. XII—192 ol-
dal. Ára fűzve 6.50 M. 

A szerző jelen könyvével egy új teológiai tudománynak a művelését 
akarja megindítani. Párhuzamban van a „medicina pastoralis"-szal, anélkül 
azonban, hogy annak tárgykörét érintené. Igaz, hogy a teologiai művekben, 
szakirodalomban és folyóiratokban már tárgyalták az összes e tárgykörbe 
vágó kérdéseket , de egy könyvbe eddig még nem foglalta azokat össze 
senki. Fat t ínger könyve ezért az első rendszeres munka, mely a liturgiában, 
a szentségeknél használatos anyagokat tudományosan, a kémia alapján tár-
gyalja, A legfontosabb szentségnek, az oltáríszentségnek anyagánál kezdi. 
Kimerítően, teoretikus és praktikus alapon tárgyalja a búza és szőlő kü-
lönböző fajait ; miként kell helyesen készíteni és kezelni az ostyákat és 3 
misebort. Nagyon praktikus tanácsokat ad a kereszt- és szenteltvíz kezelé-
sére, továbbá hogy hogyan lehet és kell jókarban tartani és tisztítani az egy-
házi edényeket és ruhákat . Végül tárgyalja a liturgikus világítást is. Az 
egyes kérdések szakszerű, tudományos megvilágítása mellett mindenütt föl-
említi és idézi a most érvényben levő és kötelező pozitiv egyházi (kongre-
gációi) döntvényeket, Igen jó szolgálatot tett ezért a szerző a pasztorációban 
nagyon elfoglalt papoknak. Akinek szívén fekszik a templomnak a szépsége 
és tisztasága, aki szereti, ha az egyházi fölszerelés rendesen és szakszerűen 
kezelve a szabályoknak is megfelel, az sok-sok hasznos útmutatást talál e 
könyvben. Dr Faludi Marcellin. 



Felix M, Capello S, J,, Tractatus Canonico-moralis de Sacramentis» 
Vol. II. Pars I. De Poenitentia. Editio 2. Pag. XII—922. Marii E. Marietti, 
Torino, 1929. — Ára fűzve 33 lira. 

A katolikus papoknak, lelkipásztoroknak egyik legfontosabb, sokszor 
kgterhesebb, de egyúttal egyik leghálásabb feladata és kötelessége a bűn-
bánat szentségének kiszolgáltatása. Hogy a gyóntatóknak ezt a feladatát 
megkönnyítse, rendezte sajtó alá a római Szt. Gergely Egyetem tanára, Cap-
pello S, J. jelen művét. Közel husz fejezetben felöleli és részletesen tár-
gyalja az e tárgyhoz tartozó összes kérdéseket. Kiindulva a bűnbánat eré-
nyéből és a bűnbánat szentségéből általában — tárgyalja e szentség anya-
gát, alakját; a bűnök megbocsátását, a bűnbánó szükséges cselekedeteit; a 
gyónást és kellékeit; a gyónásban előfordulható hibákat és mulasztásokat; 
az elégtételt és a gyónás szükségességét. Szó esik továbbá a gyóntató kellé-
keiről, joghatóságáról; a fenntartott esetekről és fenyítékekről; a gyóntató 
esetleges visszaéléseiről és szükséges tulajdonságairól. A szerző mindenütt 
a jezsuita teológust annyira jellemző alapossággal, körültekintéssel és gya-
korlatiassággal kezeli az egyes kérdéseket felsorolva és idézve majdnem 
mindenütt a leghíresebb szaktudósok és egyháztanítók véleményét is. Kü-
lön is ki kell emelni a 11. és 12. fejezetet, ahol a fenntartott eseteket és a 
gyóntatásnál előfordulható visszaéléseket különösen is megemlítendő vilá-
gossággal, áttekinthetőséggel és alapossággal tárgyalja. Minden lelkipásztor-
nak csak ajánlani tudjuk a bűnbánat szentségéről írt eme monográfiát. 

Dr Faludi Marcellin. 

Liturgia . 

Horae Diurnae Breviaríi Romani Pii Papae X. auctorítate reformata 
Editio IV,, amplificata I. Taurinensis. — M. Marietti, Torino, 1930. Ára vá-
szonkötésben vörösmetszéssel 35 lira. 

Amikor a Horae Diurnae jelen kiadását sajtó alá rendezték, csak egy 
cél lebeghetett a kiadó cég szeme előtt: minél praktikusabb és minél köny-
nyebben kezelhető imádságos könyvet adni a papok kezébe. Célját nagyon 
is elérte különösen azzal, hogy a napi officiumban a gyakrabban mon-
dandó imádságokat nemcsak az ú. n, ordínáriumban találhatjuk meg, hanem a 
Psalteriumban is. Éppen így többször közölték le a Proprium de Tempore 
és a de Sanctis c. részben is az egyes gyakrabban előforduló imákat, ahány-
szor az egyszerű utalás sok kellemetlenséggel járna. Külső alakja is nagyon 
ízléses, betűtípusa a szemet nem fárasztja. — in — 

P. Fidelis Böser; Liturgische Kanzelvorträge, 8° X és 128 1 Freiburg 
im Breisgau, 1929. Herder Kart. 2.60 M. 

A természetfeletti élet és gondolkodás minden megnyilatkozásának, 
minden valódi jámborságnak és életszentségnek alapja, kifogyhatatlan erejű 
és gazdagságú ősforrása a szentmiseáldozatban rejlik. Olyan a szentmise-
áldozat a lelki életnek egyéb gyakorlatai, ájtatosságai mellett, mint a ra-
gyogóan világító Nap a halovány fényű csillagok között. Csodálatosan szép 
és gazdag, változatos, szívet-lelket gyönyörködtető és nemesítő a szentmise 
liturgiája, A szentmise liturgiájának csodálatos szépségű, sokak előtt — 
sajnos — majdnem teljesen ismeretlen világába vezet be bennünket a szerző. 



Feltárja előttünk a szentmise-áldozatnak, ennek a kimeríthetetlen gazdag-
ságú kincsesbányának kegyelmi kincseit s annyi drága gyöngyöt hoz fel 
a szentmise liturgiájának csodálatos mélységeiből, hogy szinte megittasulunk 
a nyert lelki élvezetektől. De ugyanakkor, amikor a szentmise-áldozat ra-
gyogó szépségeiről beszél, különös nyomatékkal mutat rá arra is, hogy a 
szentmise-áldozaton jelenlevő híveknek milyen legyen a szentmise alatti 
tevékenysége, aktivitása. A szentmise-áldozat közös áldozata lévén a mi 
isteni főpapunknak, Krisztusnak és az egyház közösségébe tartozó hívek-
nek, ez utóbbiak nem lehetnek a szentmise áldozatnak csak passzív sze-
replői, pusztán „hallgatói". Mint vezérgondolat vonul végig a munkán en-
nek a Krisztusban való közösségnek gondolata s épen ezen a ponton válik 
ez a kio mű a mindegyre jobban gazdagodó liturgikus irodalomnak elsőrangú 
remekévé. 

A munka rendkívül alkalmas arra, hogy olvasóival az egyház közös 
istentiszteletét, liturgiáját megszerettesse, hozzávezesse őket ahhoz a for-
ráshoz, amely X. Pius pápa szavai szerint is az igazi keresztény lelkíéletnek 
első és nélkülözhetetlen eszköze. Hitszónokok is gazdag anyagot találhat-
nak benne a szentmiséről szóló liturgikus beszédeikhez. 

A munkát igazán nagy lelki gyönyörűséggel olvastuk. De nem titkol-
hatjuk el azon szomorúságunkat sem, amelyet akkor éreztünk, mikor a 
munka elolvasása után a való életet a munka szemüvegén át igyekeztünk 
vizsgálni. Hatalmas kérdőjelek meredeztek ekkor lelkünkben, amelyek kö-
zül mint legfontosabbakat lejegyezzük a következőket: 1, Mi az oka annak, 
hogy a szentmise, ez a csodálatos gazdagságú kincsesbánya sokak számára 
teljesen rejtett és ismeretlen terület? 2. Mit tettünk eddig abban az irány-
ban, hogy a szentmise a katolikusoknak valóban közkincsévé váljék? 3. Mi 
volna a legközelebbi teendő? Őszintén megvalljuk, hogy az egész katolikus 
hitélet szempontjából ezeknél a kérdéseknél nagyobb horderejű és fonto-
sabb kérdéseket jelenleg nem ismerünk. Kálovics Rezső. 

Kardinal Ildefons Schuster O. S. B. — P. R. Bauersfeld O. S. B.: Liber 
Sacramentorum. Geschichtliche und liturgische Studien über das römische 
Messbuch. Vier Bände. Verlag Fr. Pustet, Regensburg, Füzve 18 Mk., vá-
szonkötésben 24,80 Mk. 

Milánó szentéletű biborosának, a római Szt, Pál bencés apátság néhai 
apátjának olasz nyelvű munkája*) most már német fordításban is megjelent 
s ezáltal nekünk is könnyebben hozzáférhető. Francia és angol nyelvre is 
lefordították már. Ez maga is bizonyítja értékét. Tulajdonképpen kommen-
tár a római misekönyvhöz. Történeti és liturgikus kommentár. Szerző vala-
mikor a pápai Zenei főiskolán (Scuola superiore di musica sacra) a lítur-
gikának volt tanára és ott tartott előadásait adta ki ezen munkájában. Ez 
meg is látszik rajta. Bár az egyes míseszövegeket a mai római misekönyv 
sorrendjében is rendszeresen elemzi, mégis sok olyan értekezés van benne, 
amely látszólag csak lazán függ össze a könyv céljával. Pedig könyvének 
egyik főerőssége és értéke éppen ezekben az értekezésekben van. Kevés 
ember ismeri ma úgy a római liturgia történetét, mint szerző, de talán még 

*) Schuster: Liber Sacramentorum, Vol, IX, Torino—Roma, Marietti, 
1929. L, 79.50. 



kevesebb van, aki olyan lelkülettel élné a liturgiát, mint ő, Széleskörű for-
rástanulmányon alapuló, tudományos alapon felépített összefoglaló érteke-
zéseiből sokkal elevenebb, szemléltetőbb, melegebb tónusú képet kapunk 
a misekönyv történeti, liturgikus és aszketikus értékelését elősegítő kérdé-
sekről, mintha mindezt elszórtan, kapcsolatban az egyes miseszövegekkel 
mondotta volna el. Schuster biboros könyve sokkal többet is nyújt, mint 
csak a mostani római misekönyv történeti és liturgikus megértetését. Erre 
mutat már a tudatosan választott cím: Liber sacramentorum, A régi mise-
könyvek ugyanis, az ú. n, sacramentarium-ok, mielőtt a mai misekönyv 
elődjei, a „Missale plenarium"-ok a XIII. században megjelentek volna, nem-
csak a sz. mise szövegeit, ritusát és ceremóniáját foglalták magukban, ha-
nem a sz. misével kapcsolatban a többi 6 szentségét is — már amennyiben 
ezeknek a szövegeknek rítusoknak és ceremóniáknak mondása és elvégzése 
a papra vagy püspökre tartozott. így világosan kifejezésre jutott a szentsé-
geknek viszonya az eucharisztikus áldozathoz mint központhoz és forráshoz. 
Minthogy tehát szerző ilyen széles alapon fogja fel és magyarázza a mise-
könyvet, müve a sz. misének és szentségeknek liturgikáját adja, sőt már 
említett összefoglaló értekezései által majdnem teljes liturgikát. Az egyes 
miseszövegek magyarázata pedig világosan érezteti, hogy írójuk nemcsak 
írni tud a liturgiáról, hanem imádkozta, elmélkedte, élte a liturgiát. A mű 
fordítása még nem teljes. Az eddig megjelent 4 kötet ádvent első vasárnap-
jától Szentháromság vasárnapjáig terjed. A hiányzó öt kötet megjelenését 
kiadó 1930—31. évekre igéri. 

Schuster biboros munkája papoknak és laikusoknak egyaránt nagy 
lelki hasznára szolgál. Hogy nálunk is nagy szükség van reá, azt bizonyítja, 
— crasso modo — a „Kat. Nevelés" 1930. sz^pt. számának 260, lapján meg-
jelentetett idézet, hogy hamarjában csak erre hivatkozzam. 

Janota Cirill. 

Egyházjog . 
Sac. D. Guidus Cocchí C. M,, Commentaríum ín Codícem Juris Cano-

nici ad usum scholarum. Liber II. De Personís, Pars I. De Clericis. Sectio I. 
De clericis ín genere. — Editio 3. — Marii E. Mariettí, Torino, 1930. — Pag. 
VIII—265. Ára ? 

Jelen könyv az egyházjog nagyon terjedelmes anyagának, a Codexnek 
azt a részét öleli fel, mely a személyekről, még pedig az egyházi szemé-
lyekről, a klérikusokról általában szól. A 87—214. terjedő kánonokat ma-
gyarázza nagyon ügyes elrendezéssel. Áttekinthető formában, világos beosz-
tásban hozza az egyes fejezetek elején a törvénykönyv kánonjainak teljes 
szövegét, megmagyarázza az előforduló jogi fogalmakat, ismerteti a vonat-
kozó szabályokat, kötelességeket és jogokat. E kézikönyv összeállításában 
és megírásában tekintettel volt a szerző a legjobb jogtudósok, világhírű jogi 
tekintélyek műveire és megállapításaira is, valamint a Codex kánonjait 
autentikusan magyarázó pápai bizottság legújabb döntvényeire is. Nagyon 
jó szolgálatot tesz ez a kézikönyv tanárnak és tanulónak egyaránt, — i—n. 

Alexius Petraní, De Relatione juridica inter diversos rítus ín Ecclesia 
Catholíca. Marii E. Marietti, Taurini—Romae, 1930. X + 107 oldal, ára fűzve 
6 líra. 



Petrani a katolikus Egyház különböző szertartású híveinek egymás-
hoz való jogi viszonyát tárgyalja. E gondosan összeállított és megírt köny-
vecskének mindenegyes lapján újra és újra meggyőződhetik az olvasó, hogy 
a hit egysége a szertartások sokfélesége mellett csak Krisztus igaz Egyhá-
zának megdönthetetlen apologiája, A szerző célja — amint azt maga is meg-
vallja — hogy a Keleten dolgozó latin szertartású papok terhén könnyítsen. 
Továbbá segíteni akart azokon is, akiknek többféle szertartású hiveik van-
nak. Gyakorlati szempontból épen ezért hazánk papjai is sok haszonnal la-
pozgathatják ezt a könyvecskét, hisz akárhányszor megtörténik, hogy latin 
szertartású papoknak görög vagy más szertartású híveik is vannak és meg-
fordítva. A szerző forrásai, melyek alapján könyvét összeállította, a pápák 
leiratai, a kongregációk (és elsősorban a missiók kongregációjának — a 
Congr. de Propag. Fide —) döntvényei és végül különösen még XIV. Be-
nedek pápa rendeletei. Gyakorlati érzékkel és gondos alapossággal megirt 
munka. — in — 

Az Egyház és Állam közti viszony története. Irta: dr. Huszár Elemér. 
Ára 4 pengő. Budapest, 1929, „Élet" írod. és Nyomda R. T, 

A Szentszék és az olasz királyság között 1929. febr, 11-én megkötött 
egyezmény, ennek előzményei és következményei a hivő és hitetlen világ 
szemét ráirányították az Egyház és Állam közötti viszony tanulmányozá-
sára, vájjon ennek elmélyüléséből jó vagy rossz várakozik-e a békét és 
boldogságot kereső emberek millióira. Szerzőnk ezen viszony küzdelmeire 
mutat rá az Egyház keletkezésétől kezdve egészen a legújabb időkig, s na-
gyon helyesen, míg a régebbi századokat csak röviden tárgyalja, az újabb 
eseményeknél (IX. Pius, XIII. Leo, X. Pius, a világháború, londoni szerző-
dés, XV. Benedek, XI. Pius, Mussolini, lateráni béke, olasz konkordátum, 
román, porosz konkordátum) hosszabban időzik, Az Egyház és a különböző 
államok viszonyában legnagyobb részben az olasz királysággal 1870—1929-
közötti időben felmerült események ismétlődnek: a fájdalmas elszakadás, 
ezen helyzet tarthatatlanságának átlátása, a jótékony kibékülés. A történeti 
munkákon felépített és sok adatot, valamint érdekes olvasmányt is nyújtó 
tanulmányt melegen ajánlhatjuk az érdeklőkőknek, 

Dr. Hermann Ipoly. 

Ï. Le nuove basi del diritto ecclesíastico ítalíano. Vincenzo del Gíu-
dsce. Milano, II. La pollicitatío. Emílío Albertarío. Milano. 

A milánói kat. egyetem kiadványai közt jelent meg olasz nyelven 
ezen két értekezés. Az elsőben tudományos aláfestését kapjuk a római kér-
dés keletkezésének, miként idézték elő liberális filozofíai s politikai eszme-
áramlatok a Szentszék és az Italia unita között a szakadást. Érdekes részle-
teket találunk a pápák és az olasz király közötti jóindulatu tárgyalásokról, 
melyeket kívülálló, rosszindulatú tényezők mindig megakadályoztak, A 
fascizmus átlátta, hogy a római kérdés megoldása nemcsak az olasz nép 
boldogulása, hanem az egész katolikus világ szempontjából is szükséges és 
ezért becsülettel kezdette meg és fejezte be a tárgyalásokat a „Chiesa li-
bera e sovrana; Stato liberó e sovrano" elv alapján. Foglalkozik a latiráni 
egyezmény kritizálóival is, a nehézségeket maga is látja, de mindezek elle-
nére kicsendül soraiból a jóleső optimizmus, hogy amint a XX. század első 



negyedére a háború nyomta rá bélyegét, úgy a második negyedet a lateráni 
béke jótékony hatása karakterizálja. Az értékes értekezést, már csak az 
idevágó olasz forrásmunkák megadása miatt is, a római kérdés történetével 
foglalkozók haszonnal tanulmányozhatják. 

A második értekezés kizárólag jogászokat érdekel. A pollicitatio tör-
ténetével és problémájával foglalkozik. A pollicitatio szakkifejezés a klasz-
szikus római jogban is megtalálható annak a jelölésére, mikor egy polgár 
az államnak valamely kötelezettség teljesítését vagy pénzösszeg adomá-
nyozását akarati ténnyel úgy igéri meg, hogy magát ezen akarati tényt az 
állam funkcionáriusainak hozzájárulása egyidejűleg nem kiséri, 

Dr. Hermann Ipoly. 

E g y h á z t ö r t é n e t e m . 

Fi. Mourret: La Papauté. 208 1. 7 fr, Paris, Bloud et Gay, 
Kétéve indult meg a Bibliothèque Catholique des Sciences Religieuses 

c, vállalat Bloud-nál. A vállalat 12 alosztályra oszlik, A kb. 200 oldalas kö-
tetek a szentírástudományokkal (15 k.), az Egyház történetével (4 k.), a ke-
resztény irodalomnak történetével (görög, szir stb, egyházatyák, középkori 
latin irodalom, spanyol, francia), a lelki élet irodalmával, (4 k.) a keresz-
tény filozófia történetével (5 k.), az Egyház tanításával, (16 k,), erkölcsta-
nával, {5 le.), az egyházjoggai, (7 k.), liturgia, (4 k.) az Egyház életével (élet-
szentség, missziók), vallások történetével foglalkoznak (16 k,). Ennek az 
egyelőre 100 kötetre tervezett gyűjteménynek egyharmada már meg is je-
lent. Egyik tagja a gyűjteménynek a papság történetét tárgyaló jelen 
munka, Végigvezet történetén a római birodalom fénykorától a jelenkorig, 
vázolja szervezetének kialakulását, civilizáló munkásságát a római világban, 
a közép és jelenkorban. A könyv rövidsége mellett is hű és eleven képét 
adja az Egyház fejlődésének és jelentőségének. A könyvhöz a szerző 2 ol-
dalas könyvészetet mellékelt. y. s. 

Horatius M. Premolíí Histoire de l'Église contemporaine. 8, 645 1. 
Az egyház történetének utolsó 25 évét (1900—4925) adja az olasz 

szerző ebben a munkában, melyet Declerc atya fordított franciára. Beve-
zetéskép foglalkozik az utolsó 4 pápa életével, azután sorraveszi a világ 
valamennyi államát. Az adatok helyességét mindenütt nem őrizhettük el-
len, de a könyv olvasása meggyőzött arról, hogy olvasása nélkülözhetetlen 
mindenkinek, aki az Egyház történetének utolsó korszakát ismerni akarja. 

Hogyan is meríthetnénk tanulságokat a katolicizmus jelenkori viszon-
tagságaiból, küzdelmeiből, ha csak néhány frázis, amire támaszkodunk kül-
földi testvéreink ismeretében? 

Megjegyzéseink a magyar részhez szólnak. Először a neveket írhatta 
volna felismerhetően. A szomorú emlékű Hock János neve Hoez-nak van 
írva, később pedig mint a katolicizmus mártírja szerepel. Elhisszük, hogy 
valamennyi között a magyar részhez volt legnehezebb a forrásokat megsze-
rezni, de legalább kért volna fel valakit, aki megírta volna ezt a kis tanul-
mányt, vagy átnézte volna az övét. Sokat tud rólunk, sokat el is ismer, de 
vannak kijelentései, mik csak a latin fajok önhittségéből származhatnak. 
Azt megtanulhatnák a franciák, olaszok, hogy a magyar katolicizmussal soha 



úgy el nem lehetett volna bánni, mint velük bántak 100 éven keresztül. A 
magyar klérus teológiai képzettségére vonatkozó megjegyzése legalább is 
olasztól nagyon nevetséges. A papi tanácsról írt sorai se állják meg a kri-
tikát. Magyarországon nem liberális kormányokkal kellett küzdeni, hanem 
kommunista diktatúrával. Amott, ha a törvények igazságtalanok is voltak, 
a védekezés lehetséges volt, az igaz ügy mellett sajtóval lehetett küzdeni, 
közvéleményt teremteni, nálunk börtön, kegyetlen kínzás, szörnyű halál 
várhatott minden megmozdulás alkalmával az Egyház szolgáira. És mégis 
gondoljunk űrnapjára, a katekizmus tanítására stb., nem voltunk-e előbbre 
a latin államoknál akkor, mikor az alvilág összes hatalma ellenünk támadt. 

Ferenc Józsefről való megjegyzése arra a pletyka- és pamfletiroda-
lomra támaszkodik (189. 1.), mellyel a franciák árasztották el a világot, mely 
a háború alatt bizonyítékul szolgált az igazságtalan, gonosz propaganda-
irodalomhoz, mely szégyene az írónak, de szégyene annak a nemzetnek is, 
melynek nyelvén feltálalják. 

Azonban a magyar rész szépséghibái ellenére is sok tanulságot nyújt. 
Főkép pedig sokan felvethetik elolvasása után, hol van a forradalom, a 
kommunizmus korának források alapján megírt magyarnyelvű történelme, 
melyben facta loquuntur, A történelem az élet mestere, de csak azok szá-
mára, kik ismerik azt. y. s. 

Dom Henri. Leclerq: L'Ordre Bénédictin. 80 1. + LX, 20 fr, Paris. Rie-
der. 

Szent Benedek rendjének ezernégyszáz éves jubileuma sok szép mun-
kát termelt Franciaországban is. Idők jele, hogy még olyan kiadók is, akik-
nél a Renanok, Loisyk munkáit szokás keresni, akik ontják az egy-
házellenes könyveket, Szent Benedekről iratnak könyveket. Ezek közé tar-
tozik Rieder is, aki most a bencés tudományosság egyik legjelentősebb kép-
viselőjével, dom Henri Lercleq-el íratott egy tartalmas, gazdagon illusztrált 
könyvet Szent Benedek rendjéről. A Dictionnaire Archéologique tudós szer-
zője 80 szövegoldalon adja a szerzetesség lényegét, érinti a Szent Benedek 
előtti szerzetesség történetét, majd végig vezet a Rend történetén, civilizáló 
és vallásos hatásán, 80 oldalon ennyi értékes anyagot csak az adhatott, ki-
nek olyan nagy a tudománya és írói készsége, mint dom Henri Leclerq-nek, 
A könyvet 60 metszet zárja be, y. s. 

Lelkiélet . 

Aszkézis és Misztika, A tökéletes élet. Irta: Dr. Tiefenthaler József, 
a budai szent Imre Kollégium igazgatója. Budapest, 1930. 185 lap. 

A magyar hitbuzgalmi irodalom meglehetősen gazdag eredeti és ide-
genből átültetett munkákban, de az aszkézis és misztika egész területét át-
fogó, rendszeres, kimerítő összefoglalás, szigorúan dogmatikus alapra épített, 
komoly logikával megírt mű tudtunkkal eddig nem volt a magyar irodalom-
ban, sőt Hajdú Tibor klasszikus értékű „Erkölcsi Tökéletesedéstan"-a óta 
(1908) rendszeres aszketika sem jelent meg. Tiefenthaler tehát ezen művével 
hiányt pótol s egyben olyan könyvet ad, mélyet haszonnal forgathat a vi-
lági és szerzetes papság, sőt a hitbelileg művelt laikus közönség is. 

Mint már a cím is elárulja, a munka két részre oszlik, mint ahogy a 



tökéletes életnek is két nagy lépcsője van: „a bűnöktől való elszakadás 
után a jót megvalósítani", azután pedig „a tökéletesség isteni magaslatáig, 
az Istenbírásig eljutni." 

Az első részben loyolai szent Ignác örökértékű elmélkedései alapján 
építi fel a szerző az aszkézis rendszerét. Kiindul az emberi élet céljából s 
útmutatást ad a lelki életnek a tökéletesség felé való emelkedéséhez — min-
denütt komoly dogmatikai és lélektani megalapozással. Az aszkétikus esz-
közök felsorolásában n;m elégszik meg a régiekkel, állandóan figyelemmel 
van a modern ember testi-lelki igényeire. A nagyvárosi élet hajszájában 
leromlott idegzetű ember számára aszketikus eszköz lehet az idegek erősí-
tése, hygienía, turisztika és a sport is. 

Bár az egész aszketikus rész folyamán az akaraton van a hangsúly, 
lépten, nyomon eszünkbe idézi a szerző, hogy magunkban erőtlenek vagyunk, 
csak az Isten-segítség, a kegyelem tud bennünket felemelni és a nagy célok 
elérésére alkalmassá tenni. 

Emellett az egész munkát nemes optimizmus hatja át, Látja a szerző, 
szomorúan rigsztrálja a modern élet dekadenciáját, az erkölcsi züllöttséget, 
de megértően keresi ennek okát a körülményekben és mindent összevéve, 
nem tartja menthetetlennek a mai világot. Igazi, mélységes papi lelkülettel 
az Eucharistiát jelöli meg, mint a bajok hathatós ellenszerét. 

A második részben a keresztény tökéletességet, a misztikus életet is-
merjük meg tudományos feldolgozásban. Az egész mű súlypontja a misztikus 
részen van, amint ezt a szerző már a bevezetésben is előre bocsátja. Az 
aszkézis közvetlenül az ember nemesbedését célozza és csak közvetve, mint 
végső cél l~beg a szeme előtt az unio cum Deo, A misztika célja viszont 
még itt a földön az Istennel való egyesülés, A keresztény misztika hordo-
zója a kegyelem, mellyel az ember Isten természetében részesedik; a kegye-
lemmel az isteni erények és a Szentlélek ajándékai szállnak a lélekbe s 
épen ezért tágabb értelemben mindenki hivatott a misztikus életre. De köz-
vetlen elhivatásuk csak a kiváltságos lelkeknek van, mert ez már nem az 
üdvözülés kötelező útja, hanem csak a tökéletesség tanácsa. Ez a tökéletesség 
igazában nem más, mint a szeretet, a léleknek Istennel a szeretetben való 
egyesülése az Isten bírása, amennyiben ez a földi életben lehetséges. Az 
Isten-bírás, szeretet-egyesség a misztikus „élményben", a szemlélődésben 
(kontempláció) éri el a tetőfokát, melynek csak esetleges kísérői az 
extasis és visio. 

A misztika olyan terület, ahol könnyű eltévedni. A pantheizmushoz, 
spiritizmushoz, okkultizmushoz való közelsége könnyen veszélyt jelenthet, 
amint a keresztény misztika nem egy képviselője is helytelen irányba sodró-
dott. A szerző nagy felkészültséggel mutat utat és foglal állást a misztika 
nagy problémáiban és mindenütt biztos kézzel óv a szertelenségektől, kilen-
gésektől és eltévelyedésektől. 

Előadása az egész munka folyamán, de főleg a második részben tudo-
mányos, itt-ott szinte száraz, de költői magasságba emelkedik, mikor az 
imádságról, az Oltári-szentségről, az isteni szeretetről értekezik. Különösen 
szép a „Szenvedés misztériuma" (I. rész) és az „Imafokozatok" (II. rész) 
című fejezet. 

Tiefenthaler könyve határozottan értéke újabb vallásos irodalmunknak. 



Ezt készségesen és örömmel elismerjük, de emellett nem hallgathatjuk el 
néhány kritikai megjegyzésünket. 

A Bevezetésben a szerző maga elismeri, hogy az első részben a tár 
gyalás nem szigorúan logikus és ezt a nagyobb anyag felvételével indo-
kolja. Véleményünk szerint az anyag teljessége nem áll szemben a logikus 
renddel és különösen az egyes fejezeteken belül szervesebb egységet sze-
retnénk látni. Akad több felesleges ismétlés is. Azután kár a sok elvont 
dogmatikus kérdésnek a tárgyalásba való bevonása, még inkább a thomista-
molinista ellentétek ismételt emlegetése. Mindezeket nehézség nélkül olvassa 
ugyan a theológiailag képzett olvasó — bár a gondolatmenetben öt is za-
varja — de más előtt érthetetlen, sőt talán a lelki életre is károsan hat. 
Hasonlóképen sajnálatosnak tart juk a középkorról ismételten elmondott 
kemény kritikát. Hogy pedig a világtól elvonuló, imádságos életnek ma is 
megvan a jelentősége, azt eléggé bizonyítják XI. Pius pápának a 155. lapon 
idézett szavai. Nem tartjuk szerencsésnek, főleg a második részben, a sok 
német terminust. Apró ellentmondásokon és elírásokon kívül (pl, egyiptomi 
Makariusról eltérő vélemény van a 122. és 168. lapon, alexandriai Kelemen 
nem volt szent stb,), kifogásoljuk a gratia gratis data-nak dogmatikus szem-
pontból nem helytálló használatát. — És még valamit: kellemetlenül hat. 
mikor a komoly, emelkedett hangot hirtelen a társalgási modorban előadott, 
nem egyszer éles, megjegyzés zavarja (pl. a 44., 76. stb. lapokon). 

Mindezekkel azonban nem akarjuk kisebbíteni a nagy szorgalommal, 
tudással és elmélyedéssel megírt könyv értékét, mely apró hibái mellett is 
— ismételjük — értékes, komoly munka. Borbély Kamill. 

A, Wallenstein: Katechismus der chrislichen Vollkommenheit. Her-
der, Freiburg. 1930. XVI+268 1. 

A mai aszketikus irodalomnak érdekes terméke ez a könyv. A keresz-
tényi élet egész körét átöleli és szól a tökéletesség mibenlétéről és fokairól, 
a bűnről, a gyónásról és sz. áldozásról, a napirendről, az imádságról, az 
elmélkedésről, a l?lki olvasmányról, a lelkiismeretvizsgálatról, a heti, havi 
s évi lélekmegújításról, majd a szerzetesi állapotról, a fogadalmakról, a 
belső és külső önmegtagadásról, végül az erényekről. Mindezt nagyon vilá-
gosan, kérdés és felelet alakjában tárgyalja, hogy a legegyszerűbb lelkek is 
megértsék. A sok jegyzet és magyarázat a gyakorlati élet számára ad bősé-
ges irányítást. A szerző, aki maga is a gyakorlati lelkipásztorkodás terén 
működik, gazdag tapasztalatai mellett felhasználta művében a régi s új 
idők legjobb aszketikus munkáit. A függelékben közli még német fordítás-
ban az olasz Szent Lénártnak, a népmissiók védőszentjének a jámbor lel-
kek számára írt két kissbb művét. A lelki tökéletességre törekvők biztos 
útmutatót találnak e könyvben, mely bő anyagot nyújt elmélkedésre és val-
lásos tárgyú előadásokra is. Molnár Bertalan. 

Babura László dr.: Szent József. Elmélkedések, Esztergom, 1930. 134.1. 
Az illusztris, jónevű lelki író, és kiváló pap, aki azóta már az Űr 

színe látására költözött, nagyon fontos és hasznos terven dolgozott, mely-
nek megvalósulása elé nagy várakozással és hálával tekintettünk. 17 évi 
buzgó spirituálisi munka gyümölcseként, mintegy útravalóul lelki fiai szá-
mára ki akarta adni „evangéliumi elmélkedéseit az év minden napjára" 



négy kötetben. Ezek bevezetőjeként szánta a fenti elmélkedéseket Szent 
Józsefről az ő litániája alapján, Sz2nt József a papi erények példája: ezt 
a gondolatot szolgálja a 26 elmélkedés, melyek elmondanak mindent, amit 
a Szentírás, a teológia, a szent hagyomány tud s a szerető szív érez és 
diktál Szent Józsefről, Mindegyik elmélkedés telve van a hosszú lelki veze-
tői működés gazdag tapasztalataival s gyakorlati útmutatásokkal a belső 
és külső papi életre. Nagy kincstől esnék el a papság, ha a boldog emlékű 
és nemes szívű szerző megígért elmélkedései nem volnának annyira készen, 
hogy halála után más valaki kiadhatná azokat, hogy teljesednék a kitűnő 
lelki ember nemes szándéka: ,,A mi áldott emlékű Prohászka püspökünk 
ünnepi lakomájához szeretném a mindennapi kenyeret kedves fiaimnak és 
oltártestvéreimnek szeretettel nyújtani: egyszerű, de egészséges táplálékot." 
Mint kellemes Ízelítőt, ezt az első kötetet örömmel ajánljuk. 

Molnár Bertalan. 

Esztétika. 
Henri Bremond: Mystik und Poesie. Ins Deutsche übertragen von Ernst 

Ferdinand Baron Neufforge. 8°, 262 1. Herder, Freiburg í, B, 1929. Ára fűzve 
3.60 M. 

Henri Bremond, ,,A vallásos érzés története Franciaországban" c, ha-
talmas hétkötetes mű szerzője 1925. okt. 24-én Párizsban az öt akadémia 
plenáris ülésén a ,,tiszta költészetről" mondott ünnepi beszédet. Az alig 
húszperces beszéd hatása rendkívüli volt. A helyeslés viharát azonban túl 
szárnyalta az elítélő nyilatkozatoké, E tény arra kényszerítette a kiváló 
szerzőt, hogy több tanulmányban egészen kifejtse és védelmezze álláspont-
ját, A jelen mű a híres beszéd és az azt kifejtő 18 kisebb-nagyobb tanul-
mány foglalata. Bremond célja az, hogy megfejtse a költészet titkát, hogy 
laehatoljon a műalkotás lényegébe. Tudva azt, hogy a költői művek elem-
zése révén ez nem sikerülhet, szempontot cserél s magában a költői lélek-
ben keresi a probléma nyitját. A költői lélekhez pedig saját lelkünk misz-
tikus mélységein át vezet az út. E módszer teljes kifejtése köteteket igé-
nyelne, ezért Bremond csak nagy vonásokban vázolja lényegét. A költői és 
a misztikus élmény közti párhuzam az esztétika legszebb lapjaira kívánko-
zik. Ezt követi a régi és az új esztétika legfőbb kérdéséről, Aristoteles 
katharsísáról írt fejezet. Végül a költő és a misztikus párhuzamában rövi-
den összegszi a szerző fejtegetései eredményeit: a tiszta költészet problémá-
ját csak a misztikusok lélektanának és saját lelkünk mélységeinek ismereté-
vel közelíthetjük meg. Aki e forrásokból merít, az a modern irodalom zűr-
zavarában is meg tudja különböztetni az istenáldotta tehetségek tiszta köl-
tőiségű műveit, az önmagukat dicsőítő, agyonreklámozott álzsenik írásaitól. 

Bremond könyve annyira bővelkedik a mély és találó megállapítások-
ban, hogy olvasása az oly sok mesterkélt és lapos esztétikai mű után ün-
nepi élménynek mondható, Dr. Kurzweil Géza. 

Irodalomtörténet. 
F. J. Schneider; Der expressive Mensch und die deutsche Lyrik der 

Gegenwart, Geist und Form moderner Dichtung, Nagy 8°, 155 1, J, B. Metz-
ler, Stuttgart, 1927, Ára fűzve 7 M., vászonkötésben 8,50 M. 

A hallei egyetem kiváló professzorának e műve nem puszta nomen-



klatura, nevek és címek halmaza, de nem is az egyes költői egyéniségek 
kimerítő jellemzése, A szerző célja inkább az, hogy bemutassa előttünk a 
német líra fejlődését 1910-től kezdve; oly korszakét, melynek lélektani hor-
dozója az expresszív embertípus, A bevezetésben elhatárolja az expresszio-
nizmust a megelőző impresszionista és újromantikus irányoktól és beállítja 
a jelenkor szellemi irányainak áramlatába, melyből kisarjadt (Husserl 
fenomenológiája és Bergson intuitivizmusa); hangsúlyozza szoros összefüg-
gését a festészettel; jellemzi az expresszív embertípust, melyet némileg 
Nietzsche dionysosi embertípusával helyez egysorba. Hangsúlyozza ez ú j 
tipus erős aktivitását az előzők passzivitásával szemben stb, 

A rendkívül tanulságos alapvető fejtegetések után szerzőnk áttekinti 
az új líra főbb irányait, A. Mombert és E. Lasher—Schüler az úttörők, mig 
Werfet, Heym, Loerke stb, még az impresszionizmus és az expresszionizmus 
között állnak. Az impresszionista és az expresszionista élményforma és kife-
jezésmód lényeges különbségeit Schneider kitűnő stíluselemzésekkel érzé-
kelteti az egyes reprezentatív költők verseiben. Bebizonyítja, hogy az 
expresszionizmus erősen rokona a barokknak. Erre utal benne a korlátlan 
kifejezési lehetőségek utáni törekvés, a szellemi és lelki értékek kizárólagos 
vágya s ez utóbbi visszahatásaként a cinizmusba csapó érzékiség és a 
drasztikum. Abszolút líraiság ugyan a célja, de e célt erősen aláfestik a 
politikai és a szociális tendenciák. 

Schneider főérdemét abban látjuk, hogy meg tudta alkotni ez ú j köl-
tészet különböző megjelenési formáinak szintézisét és finom lélektani érzék-
kel ki tudta puhatolni azt, ami az expresszionizmus szellemi és formai ösz-
szetevőiben mindig lényeges és el nem múló érték marad. 

Dr. Kurzweil Géza. 

Wolfgang Golther: Parzíval und der Gral ín der Dichtung des Mittel-
alters und der Neuzeit. Nagy 8°, 372 1, J . B. Metzler, Stuttgart, 1925. Ára 
fűzve 5 M., egészvászonkötésben 7 M. 

W. Golther, a német középkor irodalmának kiváló kutatója a világ-
irodalom egyik legbonyolultabb kérdésének, a Parzival és a Grál-monda 
eredetének s a raj tuk alapuló költemények egymáshoz való viszonyának 
megállapítására vállalkozott e művében. Meggyőződése szerint az egész 
eposzi hagyomány Kristian de Troyes, Robert Boron és Wolfram von 
Eschenbach költeményein alapszik, melyeket a későbbi szerzők több-keve-
sebb tehetséggel kiegészíteni vagy folytatni iparkodtak, E három mü közül 
is — Golther szerint — Kristian befejezetlen Conte del graalja a többi 
francia és külföldi elbeszélő költemény csirája. Kristian zsenialitása terem-
tette meg tehát a mondát a rendelkezésére álló töredékes népi hagyo-
mányból. 

Golther e megállapításával egy csapással leszámol ama fantasztikus, 
módszertelen és hiányosan megokolt magyarázatokkal, melyek egy ismeret-
len, elveszett ősforrásra hivatkozva lehetetl?nné tették a probléma tudo-
mányos megoldását. A biztos időrendű áthagyományozott szövegek függési 
viszonyának megállapítására szerzőnk a majdnem mindenütt előforduló 
Grál-jelenetet veszi alapul, Ennek segítségével teremt rendet az aránylag 
kevéssé jelentős kalandok, epizódok zűrzavarában. Először Kristian müvé-



bői kiindulva a francia regényeket veszi sorra, majd áttér a gäl és az angol 
szövegekre. Wolfram von Eschenbach és követőinek részletes tárgyalása után 
a német és az angol epigonok rajza következik. Az újabb német feldolgo-
zások között kiemelkedő fontossága miatt természetesen Wagner Parsifal-
jánál időz legtöbbet a szerző, 

Golther nagy olvasottságával, józan ítélőképességével világosságot de-
rített e bonyolult tárgykör minden részletére. Előadásmódja oly természetes 
és logikus, hogy szinte nem is érezzük nehézségnek azt, ami a mü elolva-
sása előtt e mondakörb2n érthetetlennek, homályosnak tűnt fel előttünk. 
Ezért méltán sorozhatjuk Golther könyvét a Parzival és Grál-irodalom leg-
kivá lóbb munká i {vö, J. D. Bruce, W. W. Newell, F. R. Schröder stb. mű-
veit) közé. Dr. Kurzweil Géza. 

Festschrift August Sauer, Zum 70 Geburtstag des Gelehrten am 12, 
Oktober 1925, Dargebracht von seinen Freunden und Schülern, Nagy 8°, 
400 1, J, B. Metzler, Stuttgart, 1925. Ára fűzve 7 M, vászonkötésben 8 M, 

Szép és méltó dolog, ha egy kiváló tudós jubileumát emlékkönyv ki-
adásával ünneplik meg barátai, tisztelői és tanítványai. A tudománynak is 
nagy hasznára van, mert az ilyen mü az ünnepelt tárgykörébe vágó, több-
nyire igen értékes tanulmányok gyűjteménye. Teljes mértékben áll ez 
August Sauernek, az Euphorion c. irodalomtörténeti folyóirat megalapító-
jának 70. születésnapjára kiadott emlékkönyvről is, A benne levő 18 tanul-
mány nagyon értékes anyagot nyújt a német és az osztrák irodalom tör-
ténetéhez. 

Három részre oszlik, Az elsőben (Stoff und Form) a következő tanul-
m á n y o k r a h ív juk fel a f igyelmet : J. Schwering, Die Idee der drei heiligen 
Sprachen im Mittelalter; K. Burdach, Universelle, nationale und landschaft-
liche Triebe der deutschen Schriftsprache im Zeitalter Gottscheds; J. Peter-
sen, Zur Lehre von den Dichtungsgattungen. A m á s o d i k (Persönlichkeit und 
Werk) és a h a r m a d i k (Stamm und Landschaft) részben A. H auf fen, R. Unger 
és J. Nadler cikkei érdemelnek figyelmet. Az egész kötet méltó az egy év-
vel később (1926. szept. 17-én) elhunyt ünnepelt kiváló szelleméhez. 

Dr. Kurzweil Géza. 

Litei alurwíssenschafílíches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, In Ver-
bindung mit Josef Nadler und Leo Wieset herausgegeben von Günther Mül-
ler, IV. Band; Barock, 8°, 171 1. Herder u. Co., Freiburg i. B„ 1929. 

A Görres-Társaság irodalomtudományi évkönyvének negyedik kötete 
teljesen a barokkutatás szolgálatában áll, A benne közölt cikkek közül 
Günther Müller tanulmánya, Barockromane und Barockroman, válik ki leg-
jobban. Míg a barokk líra és a dráma megtalálta már a maga hivatott mél-
tatóját, a barokk irodalom reprezentatív műfaja, a regény meglehetősen 
háttérbe szorult. Eddigi tárgyalói vagy csak egy művel foglalkoztak {főként 
Grimmelshausen Simplicissimusával), vagy pedig az összegező tárgyalásmód 
és a tartalmi ismertetés útvesztőibe keveredve elhaladtak a probléma mel-
lett, Müller viszont azonnal a lényegre tér. Áttekinti a német barokkregény 
történetét, elemzi annak külföldi forrásait, mintáit és arra a következte-
tésre jut, hogy igazi barokkregény csak az lehet, mely magában hordozza 
minden barokk költői mű lényegét, a barokk humanitást; mely ki tudja fe-



jezni a barokk világkép monumentalitását, elevenségét, ornamentikáját s mű-
vészi egységbe tudja foglalni azt a sok ellentétet, melyet a kor abszolutisz-
tikus szelleme politikai, szociális és kulturális téren egyaránt oly nagyvo-
nalúan egyesíteni tudott. Ezt az előkelő, humanisztikus-udvari barokkethost 
Müller szerint csak két regény, Antal Ulrik braunschweíg-wolfenbütteli her-
ceg két „történeti költeménye", az Aramena és az Octavia tükrözi vissza 
tökéletesen. „Sie umspannen den hochhöfischen Ausschnitt des menschlichen 
Lebens, das weite und verwirrende Gebiet absoluter Herrschaften und ihrer 
Repräsentanten und dieser Ausschnitt stellt sich als das Kernhafte, das 
Eigentliche des Menschen der ,Humanität' dar". Mivel pedig a barokk lélek 
teljessége a barokkregényben nyilvánulhatott meg legjobban, azért e műfajt 
kell a kor legméltóbb irodalmi képviselőjének tekintenünk tartalmi, szer-
kezeti és formai szempontból egyaránt. Joggal állíthatja tehát Müller: 
„Anton Ulrichs Geschichtgedichte . . . sind die geistigen Gesamtkunstwerke 
des deutschen Barockzeitalters." 

Az évkönyv többi hét tanulmánya közül H. Hatzfeld (Der Barockstil 
der religiösen klassischen Lyrik in Frankreich), A. Dörrer (Altdeutsche 
Karwochen — und Fronleichnamsspiele Südtirols im Zeitalter des Barock 
und Rokoko), J . B. Schoemann S. J . (.,Barocke Mystik" in Angelus Silesius 
,,Cherubinischem Wandersmann") s főként M. Mos te r t (Über Grimmels-
hausens Konfession) érdemelnek figyelmet. Az évkönyv minden cikke kü-
lönben szép példája annak, hogy a katolikus szempont elfogulatlan és ta-
pintatos érvényesítése az irodalomtudományt csak mélyebbé, szempontokban 
gazdagabbá teheti az annyit hirdetett „elfogultság" és „egyoldalúság" 
helyet t , Dr. Kurzweil Géza. 

Phílologia . 
I, B. Hoímann; Lateinische Umgangssprache. (Indogermanische Biblio-

thek 1. Abteilung: Grammatiken 17. Band.) Heidelberg, 1926, Winter, XVI, 
184 1„ 5 RM, kötve 6.50 RM. 

A latin köznyelv történeti nyelvtanát még nem írták msg. Az előmun-
kálatok (O. Rebing: Versuch einer Charakteristik d. röm. Umgangssprache 
etc. 1873., Bertschinger értekezése Phaedrus nyelvéről, Landgraf megjegy-
zései Cicero leveleit illetőleg, Kroll kommsntára Catullushoz, Heinzeé Hora-
tiushoz, Rothsteiné Propertiushoz, végül Marouzeau stilisztikai adalékai, 
elégtelensége következtében H. sem vállalkozhatott még erre. Sőt a kérdés 
alapos kutatásához sem lehetett előbb hozzáfogni, minthogy holt nyelvről 
van szó, amíg ma is élő köznyelvek feldolgozása révén a latin köznyelv fel-
dolgozásához alkalmas szempontok nem adódtak. Midőn ez alapjában véve 
megtörtént, miután H. Wunderlich megírta a német, L. Spitzer az olasz, Ch. 
Bally pedig a francia köznyelv történeti nyelvtanát, ill. stilisztikáját, H. 
immár kipróbált szempontokkal felszerelve foghatott hozzá ahhoz, hogy a 
latin köznyelv történeti nyelvtanának vázlatát megírja. 

Műve első fejezetében a latin köznyelvet alanyi-érzelmi oldaláról vizs-
gálja, a másodikban a másik fél szerepét tárgyalja az egyéni gondolat kife-
jezést illetőleg, a harmadi kfejezet a latin köznyelv érzékileg szemléletes 
jellemvonását, a negyedik pedig triviális és takarékosságra törekvő oldalát 
mutat ja be. 



Előadásmódja leíró és történeti egyszerre. Egy-egy periódust nem tár-
gyalhatott meg szinkronisztikus módon, — hiszen pl, az ólatinságban iro-
dalmi nyelvről még nem is beszélhetünk — hanem kénytelen ezt a tárgyalási 
módot egybekapcsolni a diakronisztikussal. Adatait elsősorban természe-
tesen Cicerónak Atticushoz írt levelei, a drámaírók és Fronto levelezése 
szolgáltatják. Mintái nyomán csak a mondatszerkesztés, körmondatalkotás 
és szókincs tárgyalására szorítkozhatott: a latin köznyelv rendszeres hang-
tanának, alaktanának megírása a jövő feladata, 

A köznyelvet általában az érzelmi, alanyi, egyéni és szemléletességet 
előmozdító elemek nagy, száma jellemzi az irodalmi nyelvvel szemben, 
amelynek viszont az értelmi elem a legfőbb sajátsága. Ez a megkülöm-
böztetés adja H, kezébe azt a mérőeszközt, melynek segítségével könnyen 
megállapíthatta: mi tartozik igazán a latin köznyelvhez, mi az irodalmi 
nyelvhez. 

Világos, lélektanilag jól megalapozott eredményeket mutat fel. Ada-
tainak összegyűjtését elsőrangú szakavatottság, igazi filológus hangyaszor-
galom, előadásmódját lehellet-fínom elemzés és lelkes tárgyszeretet jellemzi. 
Bírálói (E. Vetter, L. Castiglioni, H. Rubenbauer, E. Fraenkl, M. Niedermann 
stb.) az elismerés zászlaját hajt ják meg H. teljesítménye előtt. Hozzájuk 
meggyőződéssel csatlakozunk. A lényeget nem érintő helyesbítő megjegyzé-
seiket lehetne ugyan gyarapítani (pl. eximie 77. 1. előfordul már Juvenalis-
nál is: sat. XI. 1.}, de erre terünk sem nem elegendő, sem meg nem felelő, 

Dr. Rados Tamás. 

Eugeníí de Rosa: De lítíerís latinis commentarii líbri V ad criticam 
artis rationem exacti, Drepani, Ex officina Radio Gustavi Ricevuto equitis, 
Anno MDCCCCXXVII., X+531 1., 8°, 45 lira. 

Ötszáz oldalas latin nyelven megírt római irodalomtörténet önmagában 
véve is feltűnő, de egyszersmind elismerésre méltó teljesítmény! E. de Rosa 
meg van győződve arról, hogy szükség van a sok, nemzeti nyelven megírt 
római irodalomtörténetek mellett latin nyelvűre is. Ezen meggondolás mel-
lett műve kiadására még őseinek azon tiszteletreméltó szokása is buzdította, 
hogy a római kultúra körébe eső dolgokat latin nyelven kell megírni. Th. 
Valaari azonos célú, vázlatszerű könyvecskéje már idejét multa. 

Az anyag felosztását illetőleg az emberi élet korszakainak mintájára: 
gyermek-, ifjú-, érett-, öreg- és aggkort vesz fel, K. u. 476.-ig halad. A ke-
resztény írókat is nagy vonásokban adja. Az egyes korok előtt ügyesen 
vázolja a politikai, kulturális viszonyokat. Sok szemelvényt hoz költőkből, 
prózaírókból egyaránt. A latin nyelvet mesterien kezeli; világosan, sok-
szor költői lendülettel adja elő mondanivalóját, Nagy áttekinthetősége (szél-
jegyzetek, megfelelő távolság a sorok között) határozottan a mű dicsére-
tére válik. 

Nem hallgathatjuk el azonban a munka jó néhány árnyoldalát sem. 
Helyesírásban következetlenségek, az írásjelek használatában gondatlansá-
gok fordulnak elő. Szépszámmal vannak elírások, sőt tárgyi tévedések is — 
de nem lényeges esetekben. Ezek pontos feltüntetését mellőzhetőnek gon-
doljuk, mert szakember úgyis könnyen felismerheti őket, másrészt pedig 
eddigi bírálói (A, Klotz, M. Galdi, G. Funaioli, I. Wight Duff stb.) úgyis 
részletesen rámutattak ezekre. A magunk részéről mindössze a következőkre 



szorítkozunk: 1. Helytelen, hogy állandóan Virgiliust ír az általános Ver-
gilius helyett. 2, Horatius epodusait kár iambi néven idézni. 3. Ovidius 
száműzetését illetőleg ide is csatoljuk Klotz könyvének bírálatában foglalt 
megjegyzésünket. 4. Naeviusnak csak hat tragédiájáról tudunk, az Andro-
macha nem tartozik ezek közé (v. ö. Ennius?), A római irodalomban ke-
vésbbé járatosak számára mindezek alapján a mü olvasásakor bizonyos 
fokú óvatosságot kell ajánlanunk, 

Mindezek mellett a lati nnyelv oktatásához a középiskolai tanár hasz-
nos segédkönyvet kap E. de Rosa könyvében. De talán még nagyobb szolgá-
latot fog tenni latinszakos tanárjelöltek számára, mert az 1927-es szabály-
zat értelmében is a szakvizsgálati követelmények egyik pontja: képesség 
latin nyelven írni és beszélni. 

A különféle fogyatékosságaitól megtisztított 2, kiadás elé tehát érdek-
lődéssel tekintünk, Dr. Rados Tamás. 

Geschichte der römischen Literatur von Dr. Alfred Klotz, Professor 
in Erlangen, Bielefeld und Leipzig, 1930, Verlag von Velhagen und Klasing, 
(Die Handbibliotek des Philologen, Sammlung wissenschaftlicher Hand-
bücher für das Studium der alten und neueren Sprachen, herausgegeben von 
Geh, Oberregierungsrat Prof. Dr. Th. Engwer in Berlin,) XI+434 1., 8°, fűzve 
14 RM., kötve 16 RM. 

Azok a német nyelvű római irodalomtörténetek, melyekkel ezideig 
rendelkezett a német klasszika filológia, sajátos jellegük miatt (nagyon hosszú 
terjedelem vagy csak vázlatszerűség, az anyag csoportosítási módja stb.) 
nem tudták elérni, illetve csak meglehetős nehézségek árán közelíthették 
meg azt a célt, amelynek megvalósítását Klotz tűzte ki maga elé jelen mű-
vével, E cél nem egyéb, mint az, hogy a tanulót. gimn. tanárt közelebb 
hozza a római írókhoz, illetve azok műveinek olvasásához, megrajzolván az 
írók egyéniségét és munkásságát, beállítva saját koruk kultúrális fejlődé 
sébe, Teuffel kézikönyvs a szakirodalom beledolgozásával, Schanz testes 
irodalomtörténete a problémák történeti fejlődésének hozzácsatolásával, 
Leo csonkán maradt műve, Nordennek a problémák megjelölésére is kiter-
jeszkedő, de mégis csak inkább áttekintést nyújtó munkája, végül Kappel-
macher füzetekben most megjelenő irodalomtörténete erre más-más okok 
miatt kevésbbé alkalmas. Pedig e cél elérése egy könnyen áttekinthető és 
könnyen kezelhető kézikönyv segítségével elsőrendű fontosságú. 

Klotz kézikönyve a cél sikeres megvalósítása érdekében közepes ter-
jedelmével középső helyet foglal el a részletekbe bocsátkozó és a csak váz-
latot nyújtó római irodalomtörténetek között. Ennek következtében nem 
foglalkozik minden római íróval kivétel nélkül, a kevésbbé fontosakat el-
hagyja. Különösen az utolsó századok irodalmi életét csak nagy vonások-
ban rajzolja meg, úgyszintén a keresztény irodalomnak is csak igen rövid 
(27 1.) vázlatát nyújt ja . 

Hogy minél közelebb vezesse az olvasót a róm. írók olvasásához, K. 
könyve végéhez csatolt jegyzeteiben mindenekelőtt az írók műveinek leg-
jobb legújabb kiadásait adja, azután egyéb forrásműveket, értekezéseket 
is hoz. Az egyes írókból ugyanitt felhozott idézetek különösen olyanoknak 
tesznek jó szolgálatot, akik ezekhez nagyobb könyvtár híján esetleg csak 
nehézségek árán juthatnának hozzá. 



A róm. irodalmat az első csíráktól a K, u. VI. századig tárgyalja, Az 
egyes műveket általában tartalmilag is megfelelő méltatásban részesíti. Itt-
ott a fontosabb problémákra is utal. Az írók hatását az utókorra általá-
ban ritkán és röviden érinti az illetők méltatásánál. 

Az előttünk álló irodalomtörténet egy alaposan átgondolt, példás gon-
dossággal megírt munka benyomását kelti, amelyben mindig ügyes életrajzi, 
irodalmi és esztétikai méltatásokat találunk. Előadásmódja áttetsző, nyelve 
egyszerű, világos, érthető. 

Kritikai megjegyzéseinket a következőkben foglaljuk össze: 1. Sze-
retnők, ha a könyv beosztásában, a betűk szedésében a didaktikus cél és 
jelleg jobban kidomborodnék. Különösen a nagyobb írókra gondolunk itt, 
hogy ezeknél pl. gyakrabban alkalmazott dőlt betűkkel a lényegit, a fel-
osztást jobban ki lehetne emelni, a tartalmakat apró betűkkel lehetne hozni 
stb. Tanulásra szánt kézikönyvnél az ilyesmi sem érdektelen. 2. K. keresz-
tény irodalomtörténeteket az egyedüli Litzmann könyvét leszámítva, nem 
említ meg, pedig a továbbiak szempontjából ez is jó volna. 3. A könyvé-
szetben nem találjuk a következő művet: Oratorum Romanorum reliquiae 
rec. et praef. est /. Cortese, Turin, 1892, 4. Tibullus III. 8.—12, elégiáit 
Némethy Géza (A római elégia, Bp,, 1905, Akad, kiad., 369. sk. 11,) érve-
lése alapján Tibullus sa já t jának tart juk, 5. Ovidius száműzetésének kérdé-
sét illetőleg ugyancsak Némethy Géza hipotézisét fogadjuk el (Ovidius 
számkivetésének oka, Egy, Phil, Közi. XXXVI. k. 1. sk, 11.), aki felújította 
és érvekkel alátámasztotta Villaneve által forgalomba hozott és Reinach-
tól is támogatott elméletet, mely szerint Ovidius számkivetése nem az ifjabb 
lulia, hanem Aprippa Postumus-szal van szoros kapcsolatban. 6. Erőlte-
tettnek tar t juk Horatius szatírájának sermones-szel való megjelölését, 

E néhány megjegyzés természetesen nem akar semmit sem elvonni 
K. elvitathatatlan érdemeiből: K. közepes terjedelmű, szakavatott tollal 
megírt, könnyen kezelhető müve a szó legteljesebb értelmében hézagpótló 
kézikönyv, melynek megszerzése minden, római irodalommal foglalkozó 
filológus számára kívánatos. Dr. Rados Tamás. 

Florílegium Patristicum tam veterís quam medii aevi auctores complec-
tens, Bonn, Hanstein. 

Fase. I. Monumenta aevi apostolid. Ed, G. Rauschen Edit . a l t e r a 
emend. 1914. V + 9 1 1, Fűzve 180 RM, kötve 2*30 RM. 

Fase. II. S. Justini apologiae duae. Ed. G. Rauschen. Edit, a l t e r a 
emend. 1911. IV+135 1, Fűzve 2 20 RM, kötve 2 70 RM. 

Fase. III. Monumenta minora saec. secundi. Ed. G. Rauschen. Edi t , 
altera emend. 1914. IV+122 1. Fűzve 2 20 RM, kötve 2*70 RM. 

Fase. IV. Tertulliani librum de praescriptione haereticorum addito S. 
Irenaei adversus hereses libro, III. 3—4 post G. Rauschen iterum recensuit 
Jos. Martin. 1930. 47 1. Kötve 2 RM. 

Fase. VI. Tertulliani apologet. recensio nova. Ed. G. Rauschen. Edi t , 
altera emend. 1912. IV+144 1. Fűzve 2-40 RM, kötve 2-90 RM. 

Fase. VII. Monumenta eucharistica et liturgica vetustissima. Ed. G. 
Rauschen. Edit, altera emend. 1914. IV+181. 1. Fűzve 3*60 RM, kötve 
4-10 RM. 



Fase. VIII. M. Minucii Felicis Octavius. Ree, Jos , Mar t in . 1930, 86 L 
Kötve 3-60 RM. 

Jelen sorozatnak, melyet G. Rauschen halála után jelenleg B. Geyer 
és I. Zellinger szerkesztenek, egyik füzetét (S. Anselmi Cantuarensis 
Archiepiscopi liber Cur Deus homo. Ree, Franc. Sal. Schmitt O. S. B. 1929. 
fasc. XVIII.) a P. Sz. már ismertette 1930, V, évf. 2. sz.-ában. Most e soro-
zat néhány más füzetét akarjuk olvasóink figyelmébe ajánlani. E füzetek 
szövege mindig latin, illetve görög, latin fordítással ellátva. A jegyzetek és 
előszók ugyancsak latin nyelven vannak írva. 

Az első füzet tartalmazza: ,,A tizenkét apostol tanításá"-t, szent Ignác-
nak a rómaiakhoz intézett levelét, szent Polikárp vértanúságát teljesen, 
azután egyéb apostoli atyáktól szemelvényeket. A jegyzetek hozzák a lectio 
variánsokat is. A bevezetés a szemelvényekkel kapcsolatos problémákra is 
rávilágít. A bevezetés és jegyzetek az újabb eredményeknek megfelelően 
több helyen változást mutatnak az első kiadással egybevetve. 

A második füzet sz. Jusztin két apologiáját hozza teljesen. E második 
kiadás jegyzeteit kibővítve, itt-ott ki is javítva találjuk, A szöveg is több 
helyen megjavított formában áll előttünk, 

A harmadik füzet a Muratori-féle töredéket, Abercius epitaphiumát, 
az apokrif evangéliumokat, sz. Apollonius aktáit, és más vértanuk aktáit 
foglalja magában a II. sz.-ból helyenként megjavított alakban, stb. 

A negyedik füzet új kiadója nagyon keveset változtatott az első ki-
adáshoz képest Tertullián leghíresebb művén. 

A hatodik füzet szövege több helyen megváltozott, helyesbedett; a 
jegyzetek is meglehetős gyarapodást mutatnak. (Az ötödik füzet második 
kiadásban még 1930-ban jelenik meg.) 

A hetedik füzetben az Oltáriszentségre és liturgiára vonatkozó írásbEli 
emlékek találhatók az első négy századból, majd egyéb rövidebb részletek 
ugyanezen tárgykörből a niceaí zsinat előtt élt szentatyáktól. A füzet ezen 
második kiadása hozza a „Tizenkét apostol tanításá"-nak 7. és 14. fejeze-
tét is, Abercius és Pectorius kijavított szövegű epitaphiumát és a Muratori-
féle töredéket is. A nyolcadik füzet elején az új kiadó nagy szakismeretet 
és eredeti felfogást eláruló bevezetést nyújt. 

E chrestomatia teológiával foglalkozó növendékpapok számára első-
rangú segédforrásnak kínálkozik; mindazok pedig, akik szeretik az üde for-
rásvizet nyújtó lelkiolvasmányokat, ezen, a szentatyákból épen legszebb 
részleteket tartalmazó szemelvényekben egyúttal hasznos lelkikönyvekre is 
t a l á lha tnak . • Dr. Rados Tamás. 

Mondattani tanulmányok a nyelvtudomány és nyelvtanítás köréből, 
Irta: Erdélyi. Lajos. Magyar nyelvi tanulmányok III. kötet. Budapest, 1930. 
Kókai Lajos bizománya. 

Meghatódottan vesszük kezünkbe a harmadik kötetet és hálával adó-
zunk szerzőnknek, amiért régen megírt, alapvető tanulmányát új köntösben, 
frissen újra láthatjuk. A tudomány haladása nem haladta meg művét, szer-
zője fölött nem járt el az idő. Előttünk áll régi erejében az új eredmények, 
kutatások biztos birtokában és tele kézzel szórja kincses lelkének javait. 
Egyszerű világosággal vetíti elénk tárgyát: az ú. n. összevont mondatok há-



rom csoportját és rámutat a kérdésre. Biztos könnyedséggel megy vissza a 
nyelvtudomány kezdetéig kérdésünk történetében, hogy eleven életként 
állítsa elénk alakulását. Fölállítja tételét: használható-e az összevont mon-
dat kifejezés vagy nem? Keresi azután a logika történetében az összevonás 
eredetét és megállapítja logikátlan voltát. Eredménye: az összevonás tana 
a nyelvből indul ki és jut a logikába, majd a grammatika, mint logikai ered-
ményt kritika nélkül magáévá teszi már a görögöknél és ez a felfogás a 
hagyomány erejével él a XIX. századig. Áttér ezeknek a mondatoknak mi-
benlétét megállapítani a lélektan és nyelvtörténet alapján. Kétséget nem 
szenved megá l lap í t ása : ezek a mondatok egyszerű többtagú mondatrészekkel 
bíró mondatok. Jelentősége azonban nem csupán ebben a megállpításban van. 
Útmutatás, példa ez a munkája, milyen felkészültsége legyen az új nyelvész 
nemzedéknek, melyek az igazi nyelvész tudományos diszciplínái és milyen 
az a módszer, ahogyan a nyelvtudomány kérdéseit kutatnunk és megvilá-
gítanunk kell. Köszönetünk épen ezért nemcsak megállapításának szól, 
hanem művének is, mert nemcsak eredmény, hanem irány. 

Alfay Pongrác. 

Történelem. 
Hajnal István: Esterházy Miklós nádor iratai. I. Kormányzattörténeti 

iratok. Az 1642. évi meghiusult országgyűlés időszaka. Esterházy Pál herceg 
kiadása. Budapest, 1930. 453 1. 

Esterházy Pál herceg nagyszabású mecénásí feladatra vállalkozott, 
amikor nagy őseinek, Miklós és Pál nádor iratainak kiadására vállalkozott. 
Nemzeti történetírásunk valamikor nem kis egyoldalúsággal az erdélyi, kis-
magyar politikusoknak kedvezett s szinte hazafisága - feláldozásának tekin-
tette volna a nyugati, Habsburg-párti, nagymagyar politikusokkal való fog-
lalkozást, Ezt a hiányt van hivatva pótolni Hajnal István mintaszerű publi-
kációja, reméljük, publikációinak hosszú sorozata. Milyen más szellem árad 
ki Esterházy irataiból, hogy csak a legfontosabb nemzeti problémát emel-
jem ki, az ország integritása szempontjából, mint az ország szívét kezében 
tartó töröknek örökösen szépettevő erdélyiek levelezéseiből. A középkori 
kereszteshadjáratok gondolata az ő memorandumaiban folytatódik, mikor 
állandó hadsereget kiván, mikor az ország pénzügyi háztartását a török 
miatt akarja rendezni, mikor az ország áldozatkészségét a törökkel szem-
ben akarja igénybe venni, mikor még a vallásügyet ís a török miatt akarja 
rendezni. Meg vagyok győződve, hogy ezek a kötetek az adatok súlyát ko-
molyan mérlegelő olvasók felfogását erősen a nyugati, nagymagyar törté-
neti felfogás javára billentik. 

Áldásy Antal: A XV, század nyugati elbeszélő forrásai. Bp. Kiadja a 
Magyar Történelmi Társulat, 1928. I, k. 7/c. fűzet 31 1. 

Bartoniek Emma: Magyar történeti forráskiadványok. Bp. Kiadja a 
Magyar Történelmi Társulat. 1929. I. k. 3/b. fűzet, 203 1, 

A Magyar Történelmi Társulat, melynek minden multat szerető, művelt 
magyar ember kell, hogy tagja legyen, egymás után adja ki a fontosabbnál 
fontosabb kézikönyveket. Áldásy könyve rámutat arra, hogy uralkodóink 
személyén keresztül mennyire belekapcsolódnunk a XV. századi, nyugati 



vallási viszonyokba s a török előretörése miatt Nyugatnak is mennyit kell 
foglalkoznia velünk a közös veszély elhárítása miatt. így aztán sok értékes 
külföldi elbeszélő kútfő szól rólunk, amelyek nélkül e kor magyar történe-
tét megírni nem lehet. Ezeket szedi össze nagy gonddal Áldásy, pontosan 
jelezve kiadásukat, esetleges fordításukat, könyvészeti adataikat, 

Bartoniek Emma is rendkívül nagy szolgálatot tett a történettudomány 
művelőinek, a középiskolai tanároknak, egyetemi hallgatóknak, mikor hangya-
szorgalommal az egész magyar történet forráskiadványait összeállította s 
ezzel a magyar történet új szintetikus feldolgozásának s a jövő tervszerű 
részletkutatásnak útját egyengeti. 3019 szám alatt még ennél is több munkát 
ölel fel ez a nagyértékű, minden történelemmel foglalkozónak nélkülözhetet-
len segédkönyv 

Domanovszky Sándor: József nádor iratai. II. k. 1805—1807. Budapest. 
Kiadja a Magyar Történelmi Társulat. 1929. 888 1, 

Legújabbkori történetírásunknak régen érzett hiánya a kormányzás é3 
közigazgatás története. Eddig főleg az országgyűlések és politikai irodalom 
története foglalkoztatta tudósainkat. Ezen a hiányon segít a Magyar Tör-
ténelmi Társulat, mikor hozzáfog a nádorok iratainak kiadásához. Egymást 
érik Mályusz Elemér és Domanovszky Sándor mintaszerű kútfőkiadványai 
Sándor Lipót főherceg nádorról és József nádorról. Domanovszky hatalmas 
köteteiből egyre erősebben domborodik ki József nádor, a nagy reálpolitikus 
alakja. Mikor 1803-ban teljhatalmat kap, több, az ország önállóságáért és 
a nemzeti irányzat erősítéséért harcoló magyar főurat vesz maga mellé 
tanácsadóul, Amilyen jó hatást tesz ez az országban, annyi gyanúsítást von 
fejére Bécs felől, A magyar alkotmányos jogok védelmében mindig határo-
zottnak mutatkozik. Nagy érdeklődéssel várjuk Domanovszky mesteri tollá-
ból e kiadványok gyümölcseképen József nádor készülő életrajzát. 

Dr. Holub Józsefi Zala megye története a középkorban. Kiadja Zala 
megye közönsége. 1929. 483 1. Dunántúl Egyetemi nyomdája, Pécs, 

Holub műve messze kiemelkedik az eddigi helytörténeti művek keretei 
közül. Adja a középkori megyei és egyházi közigazgatás struktúrájának 
kialakulását általában s benne Zala vármegyének sokszor minden sablon-
tól elütő, egyéni struktúráját, Gazdag okleveles anyagát olyan fölényes 
biztossággal kezeli, olyan világos, logikus, szépnyelvű feldolgozásban tárja 
fel, hogy Zala vármegyének valóban érdemes volt 60 évig várnia monográ-
fiájának elkészültére. A Pesthy—Fraknói, Tagányi, Mályusz-féle monogra-
fíatervezeteken keresztül jut el a terület történetének a megírásához s ez-
zel mintája lesz minden modern megyetörténetírásnak, amelyet egy lökés-
sel kiemel a milleniumi gyorsmunkák nivótlanságából. Erőt és kitartást ki 
vánunk a községek és jelentősebb családok történetét, valamint a település-, 
birtok- és gazdaságtörténetet magában foglaló s óriási munkát igénylő to-
vábbi három kötet megírásához. 

Láng Nándor: A debreceni Szt. Anna templom. Debrecen, 1930, Tisza 
István-Tudományegyetemi nyomda, 16 1, 

Láng Nándor melegen érző lélekkel s a barokk szépségeket megérez-
tetni tudó hajlékony stílusban elemzi a debreceni Szt Anna tsmplomot, az 



olasz Carlone Ker. János alkotását, mely Csáky Imre gróf váradi püspök-
bibornok mecénási lelkületét dicséri. Waelder Gyula kívülről 1927-ben újí-
totta meg, belseje most várja a megérdemelt megújhodást. 

Mohi Adolf: Lövő története. Győr. 1930. 2. kiadás Á. 10 P. 
A modern falutörténetírás elveit Mályusz Elemér fejtette ki legutóbb 

a Magyar Szemle 1929, júniusi számában. Nem elégszik meg az oklevelek 
elszórt, száraz adatainak összegyűjtésével, kezdetleges krónikázással, vagy 
a községben lefolyt harcok, árvizek, tűzvészek, szűk és bő esztendők naiv, 
érzelmes leírásával, hanem kivánja az évszázadokon keresztül folyó nehéz, 
építő munkának a megéreztetését, a falu gazdasági és társadalmi fejlődésé-
nek rajzát. Könyvünk szerzőjét egész lelki adottsága alkalmassá teszi szülő-
faluja új szellemű történetének megírására. A szülőföld, a nép szeretete, 
hosszú lelkipásztori tevékenységében szerzett életismerete, gyakorlati érzéke 
s e mellett állandó történeti érdeklődése és kutatásai azt eredményezték, 
hogy az 18Ç2-hen megjelent első kiadás 1930-ra 244 oldalas könyyvé érett, 
melyben az esteledés felé közeledő szerző — micsoda gyönyörű naplemente, 
80 felé járni s egyre izmosodó, fiatalos erővel dolgozni — a helytörténet-
írás modern alapelvein állva, nemcsak hogy megszólaltatja az ásatások és 
oklevelek adatait, hanem bepillantást enged a község lelkébe, gazdasági és 
társadalmi életébe is s ezzel a lendületnek induló falutörténetírás részére 
egyelőre a legjobb mintát szolgáltatja. Azért mondom, hogy egyelőre, mert 
inkább jó történeti keresztmetszeteket, korrajzokat kapunk benne, mint 
hosszúsági metszeteket, vagyis fejlődéstörténetet, •— Tatay János plébános 
könyvtárának ismertetése (1929) jó alkalom lett volna a reformkori művelt 
vidéki pap lelkének megrajzolására. — Bárcsak sok követője akadna Mohi 
Adolfnak a történetírás iránt mindig nagy vonzalommal viselkedő papság 
körében. 

Dr, P. Boros Fortunát: Az első erdélyi törvénykönyv és a katolicizmus, 
Cluj—Kolozsvár. Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársa-
ság. 1930. 42 L 

Az alig egy éves erdélyi kat. Akadémia nagyszerűen teljesíti feladatát. 
Egymás után jelennek mzg kiadványai Dr. György Lajos főtitkár kiváló 
szerkesztésében. Dr. Boros Fortunát, az erdélyi ferencesek történetírója 
székfoglalójában (I. osztály. 3. szám), az erdélyi katolicizmus mai küzdel-
mével kapcsolatban bemutatja, hogy „a vallásszabadság klasszikus földjén" 
micsoda harcokat kellett megvívnia a katolicizmusnak az életért a múltban 
is. Az Approbatae Constitutiones, az 1653-ban szentesített erdélyi törvény-
könyv a katolicizmus inferioritását foglalja törvénybe, amikor a katoliku-
soktól a püspökséget megtagadja, vagy a jezsuitákat kitiltja. A törvény-
könyv megjelenésétől a Lipót-féle szerződés megkötéséig az erdélyi katoli-
kusok harcát a Statusba tömörülő világiak vívják meg. S amint a vikaria-
tusnak s az egyházközségi szervezetnek fontos szerepe volt a kat. vallási 
kisebbségi helyzetben, úgy a mai püspökségnek s a Statusnak még fonto-
sabb szerep jut osztályrészül, mikor a vallási kisebbséghez még a faji ki-
sebbség is járul. Az erdélyi kat. Akadémia tehát egyképen szolgálja a ka-
tolicizmus és a magyar faj érdekét, mikor a kat. tudomány világát gyúj-
togatja. 



Hans Gerig: Der kölner dompropst Crístián Auguszt herzog von 
Sachsen-Zeitz bischoi von Raab. 1930. Verlag Ludvig Röhrscheid, Bonn, 
149 1. 

Keresztély Ágost szász herceg, kölni nagyprépost, győri püspök, eszter-
gomi érsek és Magyarország prímása, a XVII—XVIII, század fordulójának 
kiváló főpapja egyre jobban a tudományos érdeklődés körébe lép. Egy idő-
ben folyik német- és magyarországi működésének feldolgozása. Míg a győri 
püspöki levéltárban őrzött nyolc vastag kötetre terjedő aktái a katolikup 
megújhodást a konvertiták buzgóságával mívelő főpapot, az egyházmegyé-
nek a katonából lett pap határozottságával, a diplomatának ügyességével, 
a jó embernek békeszeretetével kormányzó vezérét mutatják be, aki a mesz-
sze távolból a kicsinyes, mindennapi küzdelmek fölé emelkedő igazságsze-
retettel és bölcsességgel intéz minden ügyet, addig Gerig munkája abba a 
pár izgalmas évbe enged betekinteni (1701—1703), amikor I. Lipót császár 
szolgálatában, férfierejének teljében, 35 éves korában a spanyol örökösödési 
háború kezdetén fontos diplomáciai tevékenységet fejt ki Kölnben a fran-
ciákhoz húzó választóval szemben, majd ennek elmenekülése után a vá-
lasztófejedelemség kormányzatában is tevékeny részt vesz, Keresztély Ágost-
nak a császárhoz intézett s megfelelő kritikával használt jelentéseiből Gerig 
munkája nyomán sokkal határozottabb képet nyerünk az igazi nagy állam-
férfiak közé azért sohse emelkedő főpapnak akkori fontos szerepéről, 

Dr, Horváth Detre O. S. B.: A kőszegi Szt, Imre templom 3 grafikon-
nal és 9 lev, lappal. Szombathely. Martineum Könyvnyomda Rt. 1930. 39 1. 

Horváth Detre szorgalmas tollából mindig csorog valami értékes apró-
ság. Hol úti élményeit írja meg élvezetesen, alapos megfigyelésekkel, hol 
tudományos búvárkodásának leszűrődéseit közli folyóiratokban s apróbb ön-
álló művekben. Jelen műve a kőszegi Szt Imre-templom történetét adja 
elő a jubileum alkalmából s meggyőző érvekkel bizonyítja kat, eredetét 
(1703). Érdeme, hogy témáját kis várostörténetté fejleszti s két eddig nem 
méltatott Schaller (1772) és ifjabb Dorfmeister (1805) képet ismertet. Ügyes 
grafikonai s ábrái tanulságossá és kedvessé teszik művét, 

Horváthnak ebben a könyvében is a művészettörténész párosul a histo-
rikussal úgy, hogy méltán várhatjuk tőle a kőszegiek gazdag levéltárának 
tudományos kiaknázását, 

Dr. Horváth Konstantin: Zirc története. Veszprém, Egyházmegyei 
Könyvnyomda. 1930. 8°, 310 1, Ára fűzve 4 P, egészvászon kötésben 5.50 P. 

A mai anyagias világban örömmel üdvözöljük Zirc történetét, amelyben 
a tisztára apátsági alapítású község fejlődése s a magyarországi ciszter-
ciek anyamonostorának múltja tárul elénk. Olyan világ ez, amelyben a 
magasfokú anyagi kultúra sohse öncél, hanem mindig a természetfelettire 
beirányzott emberi életet, a lelkiséget, a szellemet szolgálja, A szent 
Bakonyban Pannonhalma, Bakonybél, a veszprémi Szt. Katalin kolostor 
mellett 1182-ben indul meg Zircen a finom franciás lelki kultúra s vele 
együtt a mintaszerű gazdasági kultúra is. Szép fejezetet szentel a szerző 
Zirc első s a középkorban egyetlen ismert írójának, limogesi János apátnak 
(1208—18), akinek műveit a troyesi levéltárban fedezte fel, Néhány szomorú 
fejezet után, mikor a Nova Clara Vallis világiak, világi papok kezén vart 



(1530—1659), majd meg nem magyar ciszterciek, Lilienfeld, Heinrichau bir-
tokolják (1659—-1814), mesteri kézzel ecseteli a tanítórenddé alakulás lelki 
válságait, a XIX. századi korszellemmel vívott küzdelmeket, az apátok egyé-
niségét, alkotásait, a gazdasági és tanügyi virágzást, végül a magyar kongre-
gációnak citeauxi, claírvauxi szellemben való lelki megífjodását, Zirc méltó-
képen készül a rend 800 éves jubileumának megünneplésére (1924!.) 

Dr. Mihályi Ernő. 

Művelődéstörténelem. 

Komis Gyula: Magyar filozófusok. — Kultúra és nemzet, (Kultúra és 
Tudomány 65. és 66, sz. Budapest, Franklin-Társulat, 1930., 229 és 223 1.). 

Kornis Gyula tudományos kutatásaínak javarészét eleinte a pszicholó-
giának szentelte s ebből a munkásságából való a pszichológiai kutatások 
újabb eredményeinek klasszikus szintézise. A háború utáni idők válságai 
a tudományelméleti problémák mellett egyre jobban a történet- és kultur-
filozófia kérdései felé terelték figyelmét és ,,Történetfilozófia" című műve 
a ma rendszeres irányban kibontakozó történetbölcseleti irodalom egyik leg-
mélyebben átgondolt rendszeres alkotása. Majd a kultúra értékeinek egyre 
intenzivebb vizsgálatával mind kulturbölcseleti, mind kultúrpolitikai téren 
csakhamar megtalálta a kulturértékek terén való állásfoglalása alapjait: az 
avatott pszichológus, történeti- és kulturfilozófus Kornis szempontjai a leg-
szerencsésebben találkoztak a kulturpolitikus Kornisban, akinek oroszlán-
része volt a legújabb közoktatásügyi reformjaink megteremtésében. 

A fejlődésnek ez a szempontja is érthetőbbé teszi a két kötet tanul-
mányait, amelyek nem csupán tudományos fejtegetések, hanem a magyar 
kultúrát és közéletet ugyancsak közelről érintő személyek és problémák 
megvilágításai. Az első kötetben Magyar filozófusok címen hét tanulmányt 
hoz: A magyar filozófia fejlődése és az Akadémia, Új magyar filozófiai rend-
szer (Pauler Ákos filozófiája), Medveczky Frigyes, Bánóczi József, Alexan-
der Bernát, Posch Jenő, Fináczy Ernő, A második kötet Kultúra és nemzet 
címen kilenc tanulmányt tartalmaz: A. magyar kultúra fejlődése, Nemzeti 
megújhodás, Romantika és reformvágy, Kultúra és túlterhelés, A cselekvés 
szelleme, Munka éa pihenés, Magyar ember Amerikában, Az angol népok-
tatás fejlődése, Az angol középiskolák. 

E két kötetben adott tanulmányok főjellemvonásai a meglepően széles-
körű irodalmi és történeti tájékozottság, roppant szisztematizáló erő, a me-
tafizikai és axiologiai magaslatokba való könnyed felemelkedés, éles elem-
zés, józan gyakorlati valóságérzék, nagy didaktikai készültség, színes, eleven 
Stílus. 

Az első kötetben a magyar élet kiválóságainak plasztikus képei mellett 
nagyértékü a Pauler Ákoo filozófiájáról szóló második tanulmány, amely-
ben iskolapéldáját adja az elmélyedő filozófiai kritikának. A második kö-
tetből a Nemzeti megújhodás című emelkedik ki. Ebben közel sem egyszerű 
kommentárt nyújt a neonacionalizmus nevén sokat emlegetett programmhoz, 
hanem maga adja ennek részletes programmját; kulturbölcselő és kulturpo-
litikus szemével élesen látja a nagy nemzeti teendőket, az útat, amelyen a 
nemzetnek újraépítő munkájában járnia kell. 

Az értékeknek az a „táblázata", melyben Kornis filozófiája kihangzik 



és amely kritikai állásfoglalásainak zsinórmértéke s azok az értékideálok, 
amelyeket a valóságban érvényre akar juttatni, a legbensőbben összefüggnek 
az iró harmonikus és előkelő tudományos egyéniségével, ezek avatják iga-
zán —• ezt mutatja e két kötet is — „létezők teorétikusává s a kötelességek 
(értékek) praktikusává". Kollár Gedeon. 

Életrajz. 
René Bazin: Fils de l'Eglise, 311 1. 12 fr. Páris, Gigord. 
Serge Barrault: La Sainte France Contemporaine, 346 1. 15 fr. Paris, 

Gigord. 
René Bazin Fils de l'Église (az Egyház fiai) címen nyüjtött össze egy 

kötet arcképet az Egyház történetéből. A világirodalmi mértékkel nézve is 
jelentős regényíró, a bevezetés tanúsága szerint évek óta gyűjtötte az anya-
got könyvéhez, és ha az Isten élteti, még egy-két ilyen kötetet fog közölni, 
A munka a következő életrajzokat tartalmazza: az Ur Jézus élete, Mária 
Magdolna, Szt Ambrus (Saint Ambroise défend ses églises), Szt Ágoston 
megkeresztelkedése, Szt Guénolé breton királyfi, Loyolai Szt Ignác, Szt 
János az iskolatestvérek alapítója, Louis-Marie Grignon de Montfort (1673— 
1716), Vianney Szt. János és végül 60 oldalon a régi egyházfegyelem vonzó 
ereje címen tárgyalja az 1910-es években nagy port felvert anglikán kolos-
torok történetét, kik az anglikán egyházban Szt Benedek regulája szerint 
akarván élni, valamennyien katolikussá lettek. 

Nem lehetne jobban ismertetni a kötetet, mintha idézünk a kötet elő-
szavából néhány mondatot: ,,az emberek azt mondják: Rossz idők járnak. 
Igazuk van, de melyik korszak volt jó? Az emberek sokat siránkoznak. Pe-
dig, hogy az alkotómunka, a cselekvés meg ne szűnjön, mindenek előtt fel 
kell hagyni a síránkozással. Azt mondják, hogy a helyes irányt kell megta-
lálnunk. Rajta, de azt nem a siránkozás mutatja meg, sem az értekezések 
nem szerettetik meg, hanem inkább a hozzánk hasonló emberek példája, 
akiknek a természete szintén tele van gyengeségekkel, akiknek a mieinkhez 
hasonló nehézségeik, bajaik voltak: akiket, mint minket, szintén felkeresett 
a szomorúság, de akik nem engedtek ezeknek a bajoknak, mert gazdagabbak 
voltak, mint mi, a hitben, erősebbek a szeretetben, bátrabban néztek szembe 
az élet nehézségeivel . . . Egyedüli célom, hogy élő példákat mutassak be. 
Minden korból választom, a jelenkorból is. Főkép választom őket nálunk 
(Franciaországból), mert ezeket ismerem legjobban, (Ez egy kissé más hang, 
mint a francia szentek élete iróié általában, hol a nacionalizmus túlteng.) , . , 
Vannak közöttük egyszerű keresztények is, kevésbbé ismertek, akikhez nem 
imádkozunk, de akik tudtak imádkcrni. Mindnyájuknak van egy titkuk: 
Megtanítanak bennünket, hogy még a szorongattatás között is tudjuk mon-
dani: Alleluja," 

A kötet elolvasása meggyőz bennünket, meggyőzi még azokat is, kik 
nem látták az öreg írót a rue Ponthíeu-i zárdában oly buzgón imádkozni, 
mennyire igaz és őszinte ez az előszó, és hogy ő is tud imádkozni. 

„Sok jel van arra, hogy az ifjabb nemzedék újra szeretni kezdi a nálá-
nál nagyobbak példáját. Sok ok vitte őket erre: főkép pedig az a kiábrán-
dulás, mely a hiú önkeresés után marad a nemes szívekben." Örvendetes je-
lenség, Bárcsak lenne ez a könyv kereszténynevelő, nemzetnevelő nálunk is. 



Serge Barrault könyve a jelenkor szentjeit tárgyalja. 30 oldalas lendü-
letes bevezetésben — melyben meglehetősen túlteng a sovinizmus, — röviden 
tárgyalja a modern kor szentjeinek jellegzetes sajátságait. 9-nek életrajzát 
adja, kik különösen képviselői a modern szentideálnak. Van köztük 3 apáca 
(Kis Teréz is, 3 aktiv szerzetes, Ségur püspök és 2 világi, kik közül nálunk 
főkép Ernest Psichari, Renan hitvalló unokája tarthat számot érdeklődésre. 

A szerző nagy vonásokban összefoglalja mindegyiknek életét, keresi az 
uralkodó vonásokat, a sajátos példát, a különös hivatást. Mindegyik szent 
ugyanis arra van hivatva, hogy az Ur Jézus egyéniségének egy-egy vonását 
kialakítsa, kidolgozza magában és a kortársak elé állítsa. Serge Barrault 
nagyon eltalálta a kiválasztást, amit hasonlóképen el lehet mondani a ki-
dolgozásáról is. y. s. 

Georges Goyau: Le Cardinal Mercier. 202 1. 9 fr. Flammarion, Paris. 
A Les Grands Coeurs (Nagy szívek) című vállalatban jelent meg ez a 

munka. Az író végig vezet bennünket Mercier életén. A családi kör, a nö-
vendékpap élete után látjuk az egyetemi tanárt, az érsekbiborost, szociális, 
lelkipásztori tevékenységét, A könyv harmadrészét a Németországgal való 
viszony tölt ki. Nehéz ezt nekünk olvasni. A győztes, okkupáló hatalom és 
a hazáját szerető főpap között az érintkezés nem lehet sima. Nem is lehet 
menteni a német túlkapásokat, kegyetlenséget, többször a katolicizmus elleni 
gyűlölet sugallta vandalizmusokat (Lővén felégetése), de kérdezzük meg 
Georges Goyau-t, a világhírű történetírót, aki az acta martyrum egyik fe-
jezetévé tette Mercier életét, hogy a mi kat. főpásztoraink megtehették-e a 
békekötés után azt, mit Mercier az ostromállapot alatt megtett . . , Azután 
kérhetnénk G, Goyau-t, hogy ő, aki már akkora lépést megtett (Berlini lá-
togatás decemberben) az Acta Martyrum-nak lássa meg még kegyetlenebb 
fejezeteit is Erdélyben, a Felvidéken. Az ő mesteri tollára való fejezeteket 
ott io talál, 

A harmadik részben foglalkozik az író a háború utáni korszakkal. Na-
gyon érdekesek ebben a részben az Egyház egységéért az anglikánusokkal 
folytatott tárgyalásai. Három hétig tartó agonizálása, fönséges, megindító 
halálának leírása igazi lelki olvasmány. 

Nekünk magyaroknak különös kötelességünk megismerni Mercier éle-
tét, Gyermekeink tízezrei kaptak erőre nagylelkű akciója nyomán, G Goyau 
írásművészete élvezetessé tette ennek a nagy szívnek életét, y. s. 

Szociologia . 

F, Rosa S. J, Saint Anselme de Cantorbéry. La vie et l'âme du Saint 
Adaptation française (Collection „Pax" Vol. XXX. 342 lap. Paris, 1929, Ára 
15 frank. 

P. Rosa Szent Anzelm-életrajza 1909-ben jelent meg olaszul, a nagy 
szent halálának 900 éves évfordulójára. Nem annyira tudományos kutatások 
eredményeit akarja nyújtani — bár adatai minden tekintetben helyt álla-
nak — mint inkább élvezetes, könnyedén folyó nyelven megírt olvasmányt, 
melynek legfőbb célja az, hogy bevezesse az olvasót szt Anzelm lelkivilá-
gának csodálatos gazdagságába és megszerettesse vele a szent Egyháztanítót, 
Ebből a szempontból kétségkívül P. Rosa életrajza a legjobb. Mindvégig tel-



jes mértékben leköti érdeklődésünket és figyelemmel kisérjük végig szt An-
zelm 15 fejezetben tárgyalt változatos életét. Minden sorát valami, a legke-
vésbbé sem mesterkélt, melegség járja át, mely kétségtelen bizonyságot tesz 
arról, hogy mily szeretettel foglalkozott a szerző tárgyával. A legszebb feje-
zetek azok, melyek a nevelőt, a barátot és a szentet mutatják be, mert ezek 
a vonások adnak alkalmat szt Anzelm életének a legegyénibb és legközvet-
lenebb mozzanatok feltárására. A francia átdolgozás által, mely nem csupán 
egyszerű fordítás, igen sokat nyert a mű mind kiállítás, mind pedig tartalom 
szempontjából. A bencés irodalom, mely a „Pax" sorozat kiadóiban oly lel-
kes terjesztőkre akadt, egy szép és értékes munkával gyarapodott. 

Dr. Zoltán Veremund. 

Daílgrains—Horváth K.: Harding Szt István, a cisztercita rend alapí-
tójának élete. Szent István Társulat. 1929. 221 1. Fűzve 6 P, 

A mult évben ünnepelte a világ Szt. Benedek Regulájának 1400 éves 
jubileumát. Ennek a Regulának rajongói voltak azok a szentek, akik ott ál-
lottak a císztercírend bölcsőjénél: az alapító Szt Róbert, a megszervező 
Harding Szt. István és a nagy Szt Bernát. A Regula ünnepléséhez kapcso-
lódik Horváth K. vállalkozása, aki az angol származású Harding Szt István 
1845-ből való életrajzát magyarra fordította. 

Az életrajz mesterien vázolja a XI. század második felének szerze-
tesi életét, a molesmei szép életet, a későbbi lazulást és ebben Szt, Róbert-
nek és Szt Istvánnak nagy terveit, vállakózását. A tökéletességre törő kis-
ded csapat 1098-ban kiválik Molesméből és Citeauxban valósítja meg a 
teljes visszatérést Szt Benedek Regulájához. Az életrajz folyamán szépen 
domborodnak ki az új szerzet megalakulásának nehézségei, az első ciszter-
ciek hősies küzdelme és önmegtagadó élete. Szépsn vázolja egyik fejezet 
egy nap lefolyását Citeauxban, mely betekintést nyújt a kolostor belső 
életébe, 

Az életrajz nem a ma divatos fogásokkal iparkodik az érdeklődést 
felkelteni, hanem a régíesség nemes patinája érzik rajta s ez bizonyos érde-
kességet ad a könyvnek. A fordítás magyaros. A sok jegyzet tudományos 
jelleget kölcsönöz a munkának, de az olvasót a jegyzetek nem zavarják. 

Dr. Sárközy Pál. 

Dr. Nánássy László: Az élet útvesztői, Az életuntság lélektana és te-
rápiája. Budapest, 1930, A szerző kiadása. 

Szerző művét Risztics Lázár dr, rendőrtanácsosnak ajánlja, akivel 
együtt működött az életuntak védelmében. 10 éves életvédelmi tapasztalatai 
nyomán hívja fel a társadalom figyelmét azokra a veszedelmekre, amelyek 
a modern kultúrembert az életuntság szakadéka felé sodorják. Egyúttal 
rámutat a segítőeszközökre, amelyek újra visszaadják az elveszett élet-
kedvet. Az életúntság előidézésében bűnös a mai modern technikai kultúra, 
amelyből hiányzik a lélek kultúrája, A legtöbb öngyilkosság a világnézet 
hiányára vezethető vissza. Megrázó módon festi a kétségbeejtő nyomor ké-
pét, amely a mozgalmas, változatos, színes élet kulisszái mögött rejtőzik. 
Segítségért kiált a nyomorultak nevében. De vigasztalást is nyújt tapaszta-
latai alapján leszűrt gondolata: „nincs oly lehetetlen, kétségbeejtő helyzet, 



nyomor, elkeseredés, nélkülözés, amelyből ne volna kivezető út, ne volna 
megoldás". A nyomor kritikus napjainak elviseléséhez azonban hősies lei-
kül 3t kell, ezt pedig az élő hit adhatja csak meg. A hitetlen, a vallástalan 
ember az élet nehézségeiben, megpróbáltatásaiban teljesen egyedül marad 
s ez a kínzó egyedüllét taszítja az öngyilkosságba. Az érzékenység, betegsé-
gek, az érzékiség és a sorscsapások (ezekről külön fejezetekben szól) hama-
rosan hatalmukba kerítik és öngyilkosságba sodorják azokat, akikben nincs 
meg a lélek kultúrája: önmagunk megismerése és a folytonos erkölcsi töké-
letesedés. Nánássy egyházi jóváhagyással ellátott könyvét a legmelegebben 
ajánljuk az ifjúság és a nép hivatott nevelőinek, akik Nánássy gyógyító 
eszméit, gondolatait bizonyára eljuttatják azokhoz, akik számára elsősorban 
irta könyvét, akik az élet útvesztőin bolyonganak. Gál Geláz. 

Jean Yole: Le malaise paysan, 231 1. 12 fr. Paris, Spes. 
A szerző a nép között élő orvos, telve a földmivelő nép iránti szere 

tettel és megértéssel. Ez a szeretet és a francia jövő iránti aggodalom ve-
zeti tollát, mikor a francia földmivelő osztálynak újabban annyit tárgyalt 
kríziséről ír. A problémák helyes felfogása, a falusi élet igazi festése, jel-
lemzi ezt a könyvet, melyből a francia földmivesosztály helyzetét, szelle-
mét a legjobban megismerhetjük. Az uralkodó kérdés a könyvben a család 
és a kisbirtok kérdése. Emennél a legnagyobb bajt a napoleoni törvény-
könyvnek az egyenlő örökösödésre vonatkozó részében látja. A családról 
szóló fejezetekben bemutatja a földmives nép lelkületét, földszeretetét, csa-
ládias érzését, mely e társadalmi osztálynak erőssége. Melankóliával nézi 
a föld elhagyását, a városbatódulást. Keresi az eszközöket, de mintha maga 
se sokat bíznék bennük. Megoldási módja nagyon is nehézkes, nehezen ke-
resztülvihető. 

A végszóból csendül ki legjobban, hol van a baj. A föld megőrizte 
földmiveseit ott, hol nehéz a müvelésre, ahol a gyönge termés is erőfeszí-
tést kíván, elvesztette ott, ahol gazdag a talaj, a termést majdnem fárad-
ság nélkül adja. Itt van a nehézség. Az áldozatos munka hiányában és a 
könnyebb élet mohó keresésében. y. s. 

Georges Guyau: Nos Jeunes. XII + 646 1., 8°, 30 fr. Paris, Bloud et Gay. 
A francia kat. ifjúsági mozgalomból sarjadt hasznos és szép könyv. 

Elolvasva látjuk, micsoda hősi erőfeszítés folyik Franciaországban az ifjú-
sági mozgalmak terén. Georges Goyau 44 oldalon írta meg benne az ifjú-
sági mozgalmak történetét, 18 oldalon kapjuk az általános irányelveket, mik 
szem előtt tartandók bármiféle ifjúsági mozgalomnál, egyesületnél. Hosz 
szasan szól a munka a vezetőkben megkívánandó tulajdonságokról, az egye 
sületek szervezéséről. Komoly munka, szórakozás, színpad, mozi) költség-
vetés előteremtése, beosztása mind részletes tárgyalásra kerül. Adja az egye-
sületekről szóló francia törvényhozást. Sorra kerülnek a cserkészet, nyári 
nyaralótaborok, a vallásos nevelés a táborozás alatt, az egyesületekben, a 
sportok, a faluk ifjúságának megszervezése, a cercle d'études-ök (önképző-
körök) megszervezése. 

Akik ifjúsági egyesületek vezetésével foglalkoznak (munkás vagy ta-
nulóifjúság), nagyon hasznos segédeszközt találnak ebben a munkában. Meg-



ismernek egy hatalmas ifjúsági szervezkedést, sok elméleti és gyakorlati 
dolgot tanulnak. A kötethez csatolt 11 oldalas könyvészet pedig sok jó 
munkát ajánl, melyek a vezetők gyakorlati és elméleti képzését még rész-
letesebben nyújtják. y. s. 

Neveléstudomány. 
Vértes O. József: Hisztériás gyermekek, (Budapest, 1930., Kókai L. 

kiadása, 144 1.) 
Ezen munka a szerző ,,A gyógyító nevelés kézikönyve" című, hat részre 

tervezett művének már harmadik1) megjelent kötete, amely saját tapasztala-
taival kiegészítve adja a hisztériás gyermekekre vonatkozó eddigi orvosi és 
pedagógiai kutatások egységes összefoglalását. Mivel a gyógyító pedagógia 
„az a tudomány, amely a normálistól elütő vagy a normálissal szemben alá-
rendelt gyermek nevelésének elméletét (gyógyító paedagógica) és e külön-
leges pedagógia gyakorlati módszerét (gy. paedagogï'a) tárgyalja" (Előszó), 
önként adódik ebből e tudomány kettős feladata: a) a különböző testilelki 
fogyatékosságokkal terhelt gyermekek speciális gyógyító nevelésére vállal-
kozó szakemberek kiképzése, ill. az érdekelt szülők és neveléssel foglalko-
zók megfelelő tájékoztatása; b) a gyermeki fogyatékosságok megelőzése, 
vagy ha már e defektusok megvannak, ezek enyhítése, esetleg eltüntetése. 

E második feladatot illetően a bajok megelőzésének szempontjából 
egyik legfontosabb teendője a gyógyító pedagógiának, hogy megállapítsa 
azon okokat, amelyek következtében fogyatékossá lesz vagy lehet a gyer-
mek. Főképen ennek a célnak, t. i, a megelőzésnek szolgálatában áll miná-
lunk a Ranschburg-alapította (1902.) Állami Gyógypedagógiai Pszichológiai 
M. Kir. Laboratórium, amely az oknyomozó kutatásokon kívül típus-mcg-
állapításokat, statisztikai adatgyűjtéseket stb. is végez, továbbá a Magyar 
Gyógypedagógiai Társaság népszerű és tudományos propaganda-előadásai, 
a Gyógypedagógiai Könyvtár k i adványa i , a Magyar Gyógypedagógia című 
havi folyóirat, nemkülönben idevágnak szerzőnk Kézikönyvének eddig meg-
jelent kötetei is. A fogyatékosságokban levő gyermekek (siketnémák, vakok, 
gyenge elméjűek, epileptikusok, idegesek stb.) bajainak enyhítése, esetleg 
megszűntetése céljából pedig a gyógypedagógia kellő anyagi támogatással 
részint zárt intézeteket állít, részint külön iskolákat, megfigyelő otthonokat 
nyit vagy gyógyítótanfolyamokat tart, amelyeken felvilágosít, illetőleg or-
vosi és pedagógiai eszközeit a konkrét esetekre alkalmazza. Az imént kör -
vonalazott gyógyító pedagógia területén belül tehát szerzőnk, aki éveken át 
az Ideges gyermekek állami középiskolájának igazgatója volt, e könyvében 
a hisztériás gyermekek gyógyító neveléséről szól. 

Ez a világos logikai szerkezettel megírt könyv négy nagyobb fejezetro 
oszlik: 

Aszerint, hogy miben rejlik az alapja a hisztériának, négy tipikus 
(analómiai, pszichoanalitikus, pszichogen, alkati) meghatározását adja az 
első fejezet (9—32) s a szerző e definíciók közül különösebb kritikai meg-
okolás nélkül azt teszi magáévá, amely szerint a hisztéria nem önálló, bizo-

Az első: A gyógyító nevelés rendszere, a második: Az ideges-
gyermek. 



nyos tünetekkel könnyedén körülhatárolható betegség, hanem az egyéni al-
kat (konstitúció) vagy fejlődés rendellenes megnyilatkozása egy bizonyos 
vezető szerepet játszó céleszme irányában. Alkaton Kretschmerrel, az örök-
lésen alapuló ép és koros egyéni tulajdonságok összességét érti. 

Ezután a második fejezet (33—62) az így felfogott hisztéria leggya-
koribb okait tár ja elénk; ilyenek az öröklés, a világrahozottság, bizonyos 
szerzett testi és lelki rendellenességek, amelyeket egészen részletekbehato-
lóan vizsgál. 

A harmadik fejezet (63—117) a hisztéria tüneteinek őserdejébe visz; 
ezek jellemző tulajdonságairól, megnyilvánulásairól, fajairól, más betegsé-
gekkel való korrelációiról nyújt áttekinthető rendszerezést. Az eddigi há-
rom fejezet is mutatja, hogy az öröklött vagy szerzett hisztéria milyen 
komplikált és sokszor még a szakemberek részéről nehezen felismerhető „el-
fajulás", ill. betegség. 

Az okok és tünetek ismertetése után az utolsó fejezet (118—144) a 
hisztériás gyermekek kezeléséről tárgyal. Ez a nevelés színhelyének helyes 
megválasztása után vagy orvosi irányítással (hipnózis, lelki tisztulás, kelle-
metlen kezelés stb.), vagy lelki irányítással (túlhalmozás, elszigetelés stb.), 
vagy felvilágosítással, az alkat átformálásával történik. A kezelés módszere 
természet:sen mindig alkalmazkodik az egyének sajátos fogyatékosságaihoz. 

Széles irodalmi tájékozottság, saját tapasztalatokkal kiegészített érté-
kes tartalom, melynek főleg ügyes elrendezésében nyilvánul a szerző ereje, 
világos stílus ajánlják e könyvet. Orvosok, pedagógusok egyaránt okulást 
meríthetnek belőle, ez utóbiak különösen abban az irányban, hogy megfelelő 
ismeret birtokában gyermekök sok baját megelőzhetik, kellő időben még 
megakadályozhatják, hogy hibássá váljék a gyermek. Kollár Gedeon. 

Az az ember, aki csak magára gondol és mindenben csak a saját hasz-
nát keresi, nem lehet boldog. Ha magadért akarsz élni. akkor élj másokért. 

Seneca. 

Minden test a maga nehézkedésével keresi pihenő helyét; s e nehézke-
dés iránya nem okvetlen lefelé tart, hanem a testnek megfelelő helyzetet ke-
resi. Az én nehézkedésem a szeretet, az szabja meg az irányt, amerre szár-
nyalok. Szent Ágoston. 

Nagy boldogság elnyerni azt, amit kívánunk. Még nagyobb boldogság„ 
semmit sem kívánni azon kívül, amink van. Menedem. 



A jubiláló prágai Emaus-apátság. 

RENDI HÍREK. 
A még IV. Károlytól 1372-ben alapított prágai gótikus 

apátságot 1880-ban vette át a beuroni kongregáció. Mint 1930. 
2. számunkban ís irtuk, most ülte újjászületésének 50 éves jubileu-
mát, A jubiláló szerzetes család 68 tagból áll. Pasztorációval 
foglalkozik. Liturgikus folyóirata a Pax, 



Dr. Scher mann Egyed július folyamán Seitenstettenben járt 
s P. Riesenhuber Márton levéltáros, híres osztrák barokkutató 
szívessége folytán tanulmányozta az ottani rotulákat, vagyis a régi 
halotti jelentéseket, melyeket Pannonhalmáról kaptak. Magyar 
rotulákat 1653-tól kezdve talált s bár nincs meg mind, mégis 
több adattal tudta rendtársainkra vonatkozó ismereteinket ki*-
egészíteni. Néhány adata szomorúan világít be a török időkbe. 
1692 előtt halt meg Pannonhalmán Szolgai Elek; akit plébános 
és házgondnok korában, mikor egy alkalommal beteglátogatás-
ból tért vissza, bár lovasok kisérték, a törökök elfogták s any-
nyíra megkínozták, hogy megőrült. Eddig semmit sem tudtunk 
róla. 

Még nagyobb csapás érte a rendet Varsányban. Az 1692. 
márc. 1-én kiadott s Rumer Márton főapáttól s Grabmann ödön 
perjeltől aláírt rotula szerint a törökök Varsányban híveikkel 
együtt felkoncoltak négy bencést, Kis Henriket, Korisa Lászlót, 
Schepfel Rupertet és Szentkereszty Mórt. Korisa Lászlóról és 
Schepfel Rupertről eddig semmit sem tudtunk. Pannonhalmi fel-
jegyzések szerint Kis Henrik 1689, febr. 4-én, életének 65. évé-
ben halt meg s a székesegyházban temették el. Szentkereszty 
Mór pedig csak 1691, okt. 7-én halt meg Győrött. A mészárlás 
tehát, amelyből Szentkereszty, ha sebesülve is, de élve került 
ki, 1689-ben lehetett. Már 1673-ban megfenyegette Szahini 
Achmet székesfehérvári török földesúr a varsányi lakosságot 
Gencsy Egyed főapáthoz írt levelében, hogy orrukat, fülüket 
lemetélteti, amint egyszer már megesett rajtuk, ha nem fizetik 
a rájuk kivetett adót, (A pannonhalmi főapátság története. IV. 
k, 389. és 678, 1.) Ügy látszik, egy ilyen esettel állunk szemben' 
itt is, amikor a népet bencés papjaikkal együtt kardélre hány-
ták vagy megsebesítették, mivel a megfogyatkozott nép nem 
tudott eleget tenni a na<*v követeléseknek. 

Sok érdekes részletet talált még Schermann Egyed, amelyek 
a rendtörténet személyi adatait jelentékenyen kibővítik. 

1930. szept. 27—28-án az ősmonostor falai közt tisztelhette 
Őszentségének követét, Angelo Rótta érseket, aki itt a bérmálás 
szentségét osztotta ki. Mély hatást tett lelkére a megye s a falu 
részéről megnyilatkozó, hitből fakadó melegség a fogadtatásnál 
s a főmonostornak 900 éves hagyományokat őrző szelleme. Mű-
emlékeink közül különösen az olasz hatásra vallókban gyönyör-
ködött látható örömmel, 

Medvey Lajos, a győri bencés gimnázium rajztanára, neves 
restaurátor, rövidesen bevégzi Dorfmeister István 1779-ből való 
Szent Család képének restaurálását, A képet a koadjútor úr a 
Bakonybélnek ajándékozott Krepp Frigyes-féle Szent Gellért-
képért hozta el cserébe s egyelőre a társalgóban helyezte el. A 
jeles restaurátornál jelenleg 114 régi, művészi kép van munká 
ban. A nyár folyamán restaurálta a bajmóci (Nyitram.) templom 
Szent Mártont ábrázoló főoltárképét s a mihályi (Sopron m.) 



templom főoltárának két képét, a Szentháromság- és Szent Mi-
hály főangyal-képet. 

József nádor dédunokája, Thurn-Taxis Miksa Emánuel her-
ceg, aki hét évvel ezelőtt a neresheimí bencés monostorba vo-
nult s ott Emmeram nevet kapott, szept. 20-án mondotta új-
miséjét Neresheimben. Mielőtt a szerzetbe vonult, Pannonhalmát 
is meglátogatta. Az újmisés bencés Margit főhercegnőnek, József 
főherceg húgának és Thurn-Taxis Albert bajor hercegnek a fia. 

A főapát! koadjútor úr a pannonhalmi Egyházmegyei Egy-
házművészeti Bizottság tagjaivá Dr. Horváth Ádám alperjel el-
nöklete alatt Wohlmuth József esperest, Dr. Mihályi Ernőt, Dr. 
Kühár Flórist és Dr. Bánhegyi Jóbot nevezte ki. 

AZ OBLÁTUSSZÖVETSÉG HÍREI. 
A pannonhalmi főapáti koadjútor úr intézkedésére a köz-

pont igazgatója a Budapestre helyezett Linzer Szilárd helyett dr. 
Niszler Teodóz lett. A kőszegi helyi igazgató dr. Berta Orbán 
helyett dr. Horváth Detre. 

A kecskeméti Máriavárosi Szövetség munkája a tagok gyűj-
tésére irányul nagy mértékben. Tovább dolgoznak, hogy temp-
lomépítő akciójuk minél több eredménnyel járjon. A mult mun-
kaévben a magyar szentek kultuszát igyekeztek terjeszteni. So-
kat tettek a Bold. Margit szenttéavatási mozgalmában; a ma-
gyar misekönyv terjesztésében. Tartottak lelkigyakorlatot. Meg-
ünnepelték a bencés szentek ünnepeit. Pünkösdkor zászlót szen-
teltek, Részt vettek az elnökasszony nagy gyászában. 

A füleiek a népmíssziókon fáradoznak. 
Kőszegen a mult évben a íaggyüjtésen és a havi gyűléseken 

kívül tartottak lelkigyakorlatot. Gondozták a Szt. Benedek ol-
tárt és a Szt. Imre templomot. Rendeztek 5 kultúrestét. Az új 
munkaévben nagy gonddal és jó szívvel a Szt. Benedek oltár re-
noválását tervezik. Gyászuk is van, meghalt Prátscher Ferencné 
Piacidia. Megtartották az első kultúrestüket okt. 5-én. 

Pápán ketten tettek oblatíót dr, Niszler Teodóz kezébe. 
Budapesten a Szt. Skolasztika Szövetség okt. 8-án tartotta 

közgyűlését. Lapzártakor a jelentést még nem tudjuk közölni. 
Tiszaújfaluban Boldoghy Máriusz kapott engedélyt, hogy 

háromnak oblatióját elfogadhassa és kettőt beöltöztethessen. 

EGYHÁZMEGYEI TANÍTÓI DISZGYÜLÉS. 
Egyházmegyei tanítói díszgyűlés Pannonhalmán. A pannon-

halmi főapátsági egyházmegye tanítói Wohlmuth József esperes-
tanfelügyelővel és plébános-igazgatóikkal az élükön nagy szám-
ban fölvonultak szept. 24-én Pannonhalmára, hogy az első ma-
gyar tanítónak Szt Gellértnek napján díszgyűlés keretében hó-
doljanak szent növendéke szűz Szt Imre herceg emlékének. A 9 



órai szt mise után a megjelentek tisztelegtek Kelemen Krizosz-
tom főapáti koadjútornál és 10 órakor kezdődött a díszgyűlés. 
Wohlmuth József esp. tanf. elnöki megnyitója után Kelemen 
Krizosztom főapáti koadjútor szólott a tanítósághoz és gyönyörű, 
lelkes beszédben Szt Imre életével kapcsolatban az eszmények 
fontos szerepét hangoztatta a tanítók nevelő munkájában. Majd 
Boros Alán dr. győrszentiváni plébános mondotta el hatásos ün-
nepi beszédét igazi apostoli munkára biztatva a tanítóságot. 
Utána Chytyil Pál győri kir, tanfelügyelő és Szokolszky Jenő 
veszprémi kir. tanfelügyelő, mint vendégek nagy örömüknek és 
köszönetüknek adtak kifejezést, hogy ezen a lélekemelő ünne-
pen résztvehetnek és lelkes szavakkal buzdították kartár-
saikat, hogy a krisztusi pedagógia útjain vezessék a rájuk bízott 
ifjúságot, Következett Kocsán Károly országgy. képviselő, ven-
dég felszólalása, amelyben a Szt Imre-év tanulságait fejtegette 
és nyomatékos szavakkal a tanítóság figyelmébe ajánlotta. Utána 
Kováts Ferenc győrszentmártoní tanító emlékezett meg magvas 
gondolatokban gazdag fölolvasásban Szt Gellértről és Szt Imré-
ről. Németh József véneki ig. tanító világi elnök zárószavaiban 
saját tapasztalatai alapján melegen ajánlotta tanítótársainak az 
évenkinti zárt lelki gyakorlatot. A lélekemelő díszgyűlés a pápai 
himnusz eléneklésével végződött, 

HALOTTUNK, 
f MÓROCZ EMÍLIÁN PÁL, 

A zsoltáros mondja: „Servite Domino in laetitia." (99. 
zsolt, 2.) „Szolgáljatok az Urnák vigassággal." Az Ur ezen vi-
dám szolgálatának volt megtestesítője Mórocz Emilián. Komoly 
erkölcsi felfogása, önmagával szemben való szigorúsága mellett 
állandó derült kedély volt és környezetére is kiárasztotta vidám-
ságának sugarait. Azzal a tehetséggel volt megáldva, hogy az 
élet változatos mozzanataiban szinte ösztönszerűleg megérezte 
a humoros részt és éles megfigyeléseken alapuló színes előadá-
sával szívesen szórakoztatta szerzetes társait és a vendégeket. 

Egyszerű pápai gazdacsaládból származott 1861. jan. 23-án, 
A középiskola alsó osztályait a pápai bencés algimnáziumban 
végezte. Majd egy szombathelyi kanonok jóságos segítségével a 
szombathelyi premontrei főgimnáziumban elvégezte az V. és Ví. 
osztályokat. A VI, osztály elvégzése után szíve sugallatát kö-
vetve 1878-ban bencéssé lett s mint ilyen 1884-ben letette az 
ünnepélyes fogadalmat és 1885-ben pappá szentelték. Egy évig 
Pannonhalmán működött mint hitszónok, majd hét évig Pápán 
és egy-egy évig Komáromban és Esztergomban tanárkodott. 

Az ifjúság nevelésében tanúsított rátermettsége reá irányí-
totta a Rend vezetőségének figyelmét és 1895-ben főapátja a 
rendi növendékek nevelésének fontos ügyével bizza meg, Nyolc 



évig működött mint novícíusmester és a növendékek prefek-
tusa. A bencés Rend legnagyobb kincse, a növendékség volt reá 
bizva és szép papi lelkületével irányította a reá bízott ifjúságot. 
Alázatos, imádságos és amellett mindig vidám szerzetes maradt 
végig és nemcsak tanításával, de főleg példájával nevelte és 
atyai szeretettel vezette novíciusait. 

1903-ban a főapátsági egyházmegye esperese lett és mint 
ilyen, a plébániák és az elemi iskolák vezetésével tett nagy szol-
gálatokat Rendjének, Megjelenésével mindig elevenné tette az 
elemi iskolák vizsgálatainak lefolyását és ilyen alkalmakkor sok 
vidám percet szerzett a szülőknek és a tanulóknak, 

1912-ben a komáromi főgimnázium vezetésével bizta meg 
főapátja. Mint gimnáziumi igazgató, pontosságával mintája volt 
a kötelességteljesítésnek. Néha majdnem az aprólékosságig 
vitte nagy pontosságát. Szívének melegségével vonzódott az 
ifjúsághoz és igazgatói működésében úttörő volt a tanár és ta-
nuló között azon bizalmasabb viszony megteremtésével, mely 
a modern pedagógiának általános vonása lett manapság. Mint 
igazgató, végig szenvedte a cseh megszállás nehéz napjait. Az 
1923-ikí himi határincídens alkalmával a csehszolvák állam hat-
van magyart utasított ki a felvidékről. Ezek között volt Mórocz 
Emilián is, A kiutasítás megokolása az volt, hogy sz, István nap-
ján nagy misét celebrált. A rendi vezetősége ezen alkalommal 
Celldömölkre helyezte perjelnek. Itt csendes visszavonultság-
ban és a cellí búcsújárók lelki gondozásában töltötte életének 
hátralévő éveit. 

Külön említésre méltó nagy vonzalma és tehetsége a zene 
iránt. Szeretett minden szép muzsikát, maga ís játszott több 
hangszeren, komponált egyes darabokat és szívesen vezetett 
énekkarokat. Nyugalmi állásában is kis énekkart szervezett és 
esténként el-elszórakoztatta a ház lakóit. 

Vallásos, harmonikus életéhez méltón szép volt kimúlása 
Belső gyilkos kór támadta meg, mely lassan felemésztette élet-
erejét. Súlyos betegségében sem hagyta el jó kedélye, akkor ís 
emlegette betegségének vidám mozzanatait. Imádságos lélekkel 
vált meg a földi élettől szept. 5-én, hogy részese legyen annak 
az új boldog életnek, melyet buzgó papi életével kiérdemelt 
magának, Dr. Sárközy Pál. 

B e n c é s reálg imnázium 
Diákmenza . T e l . : 171. 

,PAX4 
Pápa, Főutca 9 . sz. 
könyv-, zenemű-, irószer-
és papirárú kereskedése. 

Irodaszerek, levélpapírok, rajzpapir , másolópapír, milliméterpapir és 
vázlatpapirok méterenkint és tekercsenkint minden minőségben, 
író-, másoló-, sokszorosító t inták minden színben. Olajfestékek, 
ecsetek és gombfestékek. Iskolai tankönyvek. Katolikus Sortiment. 
Szépirodalmi-, ipari- és gazdasági szakkönyvek. Ifjúsági i ratok. Di-
vatlapok a legnagyobb választékban. —• Bel- és külföldi irodalmi 
müvek és kegytárgyak nagy rak tá ra . Bárhol, bárki által hirdetett 
könyv nálunk is kapható . Névjegyek, eljegyzési és esküvői meghívók 
ízléses kivi telben. Nyomdai és könyvkötészeti munkák felvétele. — 



Csak az igazi jó hangszer a l e g o l c s ó b b . 

H Ö R L N Á N D O R 
Budapes t , II., T ö r ö k - u t c a 8. 

Országos 

Harmonium és Pianino 
speciális cég. Szolid árak! Fizetésked-
vezmény! Javaslat ingyen! Silány hang-
szereket, vagy szemre kifényezett ócská-
kat nem tartok. 

Te le fon : Aut. 516—52. Sürgönyeim: „Harmonhör l" 

Cs. és kir. udvari száll í tók. A szent Benedekrendi Főapátság száll í tója. 

„akék Haris, Zeilinger és Társa 
' h ő í Cégtulajdonos: Kendeíí Vince. 

N a g y raktárt t ar tunk vászon, sifon, ágynemű, asztal-
nemű, törülköző, takarók, paplan, harisnyák, zsebkendők, 
reverenda-szövetek, férfi-, női és gyermekfehérnemüek és 

menyasszonyi kelengyékből. 

Budapest, IV., Váci-utca 16. sz. A t r t t : 

Sárváry M 
János ^ 

épület- és műlakatos 

B u d a p e s t , 
IX., Üllői-ut 3. szám. • 

Takaréktűzhelyek 
nagy választékban. 

Készíts 
villákhoz rácskaput, 
sirrács, virágkosár 
és ablakvirágkosa-
rat méret és rajz; 
szerint. 

Sirlámpa, vaskereszt és 
koszorú kovácsolt vasból. 

Saját gyártmány, első 
kézből. Magyar ipar. 



Dr. Serédi Jusztinián bibornok, hercegprímás úr első harang-
szentelése a budapesti belvárosi ferenceseknél 1928. évben. 

Harangok súlyai: 
3100, 1700, 850 és 350 kilogramm. 

Magyarország aranykoszorus mestere 

Szlezák László 
harang- és ércöntöde, harang-
felszerelés és haranglábgyár 

Budapest, VI., Frangepán-utca 77. 
T e l e f o n s z á m : Aut. 913 — 53. 

Az 1900. évi párisi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921—23. évi vas-
ipari kiállításokon aranyéremmel, az 1925- 26. évi kézműtárlaton kormány-
díszoklevéllel, az 1927—28. évi budapesti, székesfehérvári, szentesi és 

szombathelyi kiállításon nagy aranyéremmel kitüntetve. 



Hálózati készülékek építéséhez 

I,ASTRA' ' 
transformai ort használjon« 

K é r j e d í j m e n t e s e n 20 hálózati 
kapcsolással ellátott ismertetőnket. 

„A3TRA" Villamossági és Rádioiizem 
Budapest, VI . , Dessewffy-utca 5. 

A Pannonhalmi Szemle kiadóhivatalában 
k a p h a t ó k a k ö v e t k e z ő k i a d v á n y o k : 

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

A pannonhalmi főapátság története 1. (996—1243.) vászonköt. I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

VI. A) 
VI. B) 

VII. 
VIII. 

IX. 
X. 

XI. 
XII. A) 

A zalavári apátság története. . 
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