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TANULMÁNYOK.
Á jelenkor pedagógiája.
Dr. Bognár Cecil.

A

terhes örökséget hagyott ránk: az ellentétes felfogások zűrzavarát, egységes, átfogó gondolatok hiányát, csalódást, kiábrándulást azokból az eszmékből, amelyeket feltűnésükkor
örökérvényüeknek tartottak. Innen magyarázható az a lázas keresés,
amely jelen századunkat jellemzi. Soha sem volt olyan erős a vágy
valami új után, mint a mostani századfordulónál. A szinte megszámlálhatatlanul sok irány, az „-izmusok" óriási serege nem könnyen
olvasztható be egyetlen átfogó gondolatba. Ha a mi korunkban nem
is sikerül ez, annyi haladást megállapíthatunk, hogy bizonyos nagy
ellentéteket némiképen sikerült egy magasabb szintézisben feloldani,
mint majd tárgyalásunk folyamán látni fogjuk.
Jellemző korunkra, hogy a legtöbb szellemi áramlat hullámai
átcsapnak a pedagógia területére is. A nevelés kérdése napjainkban
az érdeklődés középpontjában áll. Az elméletek és a gyakorlati próbálkozások tarka sokasága tűnik elénk. A társadalom, a különböző
közönségek és az egyesek soha sem foglalkoztak annyit a nevelés
ügyével, mint napjainkban. Krieck mondása: mindenki nevel mindenkit, oda módosítható : mindenki nevelni akar mindenkit. Ennek
a „pánpedagógizmusnak" egyik mozgatója a meggyőződés heve :
mentől jobban meg van győződve valaki felfogásának, irányának
helyességéről, annál inkább iparkodik minden téren diadalra juttatni,
tehát a jövendő generációt is ennek megfelelőleg alakítani. A másik
mozgató erő pedig a jelennel való elégedetlenség, ami mindig a
jövőre irányítja tekintetünket. A jobb jövő előkészítésének egyik leghathatósabb eszköze az utánunk következő nemzedéknek helyes
nevelése. A reakció valamely iránnyal szemben a pedagógia terén
is megnyilvánul, a csalódás, kiábrándulás magával hozza, hogy másként akarunk nevelni, mint ahogyan bennünket neveltek, a jövendő
hordozójának, a gyermeknek más utat mutatni, mint amelyen a
jelenben járnak.
A különböző pedagógiai irányok tehát végső elemzésben világnézeti különbségeknek szüleményei. A világnézetek harcaikat részben a pedagógia területén vívják meg. Ha a jelenkor nevelési irányait vizsgáljuk, megtaláljuk mögöttük azokat a hatalmas mozgató
erőket, amelyek az emberiség életében ma a legnagyobb szerepet
játszanak.
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A huszadik század szellemi áramlatai nagyrészben a megelőző
század irányával szemben fellépő reakciók. A technicizmus egyoldalúsága után a szellemi és erkölcsi javak keresése és értékelése,
a z intellektualizmus ellenhatása gyanánt az egyén és a társadalom
életében nagy szerepet játszó irracionális erőknek felismerése, a pusztán értelmi képzéssel szemben a testnek fejlesztése jellemzi korunkat.
A mult század individualizmusával a kollektívizmus vív erős
harcot. A gyermeknek a íelnőtekétől küíönbö/ő testi és lelki struktúrája, illetőleg ennek a különbözőségnek világos felismerése már
régebben átalakítólag hatott a nevelésre, de a mult század végén
és jelen századunkban vált hatalmas mozgató erővé.
A mult század szerette magát a technika századának nevezni.
Valóban n így volt a technikai haladás, de még nagyobb volt ennek
a haladásnak bálványozással határos csodálata, a vak bizalom, hogy
a gépek, a természet erőinek járomba fogása szabadítja fel az emberiséget és oldja meg minden problémáját. A mi századunk mindjárt első harmadában a technikának addig még nem is álmodott
csodáit valósította meg, és mégis nagy a kiábrándulás a technicizmus mindent pótló, minden mást feleslegessé tevő hatalmából. A
jelen század embere, a technikai ismeretek mellett mind jobban érzi
a metafizika szükségességét. Nem elégszik meg avval, hogy a világban pontosan működő gépezetet lásson, hanem keresi benne az
értelmet, a célt. A gépek kattogása mellett az életet, az anyag mellett a lelket akarja megtalálni.
Ez a keresés a pedagógiában is megnyilvánul. Mentől nagyobb
haladást mutat a technika, annál inkább érzi az ember, hogy nem
elég a jövő nemzedéknek pusztán ezt átadni, hanem eszményeket is
kell kitűzni, lelki harmóniát kialakítani, nem a gépek szolgájává,
hanem urává nevelni. Nem a technikai kultúra elvetéséről, az eddigi
haladás visszafejlesztéséről van szó, hanem ennek egy magasabb
egységbe, az emberi szellem totalitásába való beolvasztásáról.
Az értelem egyoldalú fejlesztése helyett mind jobban hangsúlyozzák a pedagógusok az összes lelki képességeknek kialakítását.
Az intellektualizmus túlhajtásaival szemben felismerik, hogy milyen
hatalmas szerepet játszanak az ember életében az irracionális erők,
ezért az erkölcsi nevelés folyton nagyobb szerephez jut és a puszta
ismeretközlés helyett a hangsúly mindinkább az igazi nevelésen van,
amelynek csak egyik része és eszköze a tanítás.
Az emberiség bizonyos káros behatások ellen épen úgy kitermeli magából az ellenmérgeket, mint az egyes élő szervezetek. A
túlzottan egyoldalú szellemi fejlődésnek ellenhatásaképen századunkban erőteljes törekvés mutatkozik a test fejlesztésére, a test kultúrájára. Természetesen az ilyen ellenhatásoknak mindig vannak kilengései és a test kultúrája itt-ott a test kultuszává, az egészséges sport
sportőrületté lesz. Az emberi életnek minden mozzanata divattá fajulhat, az értelem-nélküli utánzás pedig a tömegpszichologiai jel nségek
összes félszegségeit magán viseli. De a kinövések nem rontják le
azt, ami a mozgalomban életrevaló.

A modern nevelésnek egyik legszembetűnőbb haladása épen
a helyes test-kultúra terén észlelhető. Mindazt, ami ezen a téren
történt, egy rövid értekezés keretében fel sem lehetne sorolni. Csak
néhány fontosabb mozzanatra mutatunk rá. Az iskola-egészségügy
úgyszólván az újabb időkben született meg, addig csak itt-ott hallatszott egy halk szózat, néha történt egy kísérlet az érdekében.
Ma az iskolákat mindenütt, még a szegényebb államokban is az
egészség minden követelményének megfelelőleg rendezik be, ahol
meg az anyagi körülmények engedik, valóságos szanatóriumokat
létesítenek. A gyengébb szervezetű gyermekek számára erdei iskolákat építenek, a többi iskolák is iparkodnak legalább egy-két osztályt a szabadban felállítani. A cserkészet, a kirándulások, a különböző sportoknak az iskola keretén belül való űzése mind a test
fejlesztését szolgálják.
Az iskolai torna is nagy átalakuláson ment keresztül. Nem csak
annyiban, hogy sokkal nagyobb szerepet és fontosságot nyert, hanem azáltal is, hogy beleilleszkedett a* egész ember harmonikus
kiképzésébe. Korunkban mindinkább felismerik az „egésznek" nagyobb jelentőségét a mozaikszerű részek felett. A testgyakorlás nem
az egyes izmok munkája többé, hanem az egész embernek lélekkel
átitatott cselekvése. A test a személyiségnek elkülönítheletlen része.
A lélektelen, egyoldalú tornamutatványok helyett nagy szerepet nyertek a ritmikus mozdulatok, a kifejező mozgások : a fejlődő és élettől duzzadó a gyermeknek természetes megnyilvánulásai. A testgyakorlás a ritmikus mozgásokban és táncokban az esztétikával kapcsolódott. A nagyobb tömegek együttes gyakorlatai módot nyújtanak
a kollektív lelkület fejlesztésére is. Dalcrose 1911-ben a mozgásművészet, a ritmikus torna tanítására intézetet alapított; azóta már
minden országban szerephez jutott a nevelésben ez az irány.
*

Az individualizmus és a kollektívizmus örök harcban állanak
egymással. Ez az ellentét a jelen században nagyon kiélesedett.
Égető probléma tehát az ellentéteknek valami magasabbrendű szintézisét megtalálni. Az egyén, a személyiség önmagában értékes, nem
csak, mint a közösségnek egyik alkotó eleme. Viszont az egyének
olyan szoros kapcsolatban vannak a közösséggel, hogy, a független
individuum tulajdonképen nem valóság, hanem fikció. Épen így fikció azonban az egyéneket teljesen magába olvasztó közösség is. A
szélső álláspont mindkét esetben épen azt semmisíti meg, aminek
érdekében harcba szállott. A mult század liberalizmusa az egyéniség korlátlan érvényesülését hirdette és épen az egyének megszámlálhatatlan sokaságát dobta oda áldozatul. A gazdasági liberalizmus
a trösztök uralmává fajult és a szabadversenyben épen a különálló
egyedek lettek versenyképtelenekké. Viszont a túlzott kollektívizmus
nem csak az egyéneket fosztja meg jogaiktól, hanem önmagát is
azoktól az értékektől, amelyeket csak az egyének produkálhatnak.
A két ellentétes álláspontnak összeegyeztetését keresi a peda-

gógiában Budde inkább elméleti, Gaudig pedig gyakorlati alapon,
midőn a „személyiség" pedagógiáját iparkodnak kiépíteni. A személyiségen az egyént a társadalommal, a közösséggel való összes vonatkozásaiban értik. A személyiség nem olvad fel a közösségben,
de nem is szigetelődik el tőle. Az ellentétek kibékítését egyébként
nem kell valami új koncepcióban keresnünk, a megoldást megtaláljuk a keresztény világfelfogásban, amely az egyének abszolút önértékűségét vallja, emellett azonban erkölcsi törvényeivel a közösség
összes jogos érdekeit is biztosítja. A kereszténység teljes harmóniát
teremt az egyén és a kollektívum között.
Az emberi társadalom fejlődése mind szorosabb szállakkal fűzi
az egyéneket bizonyos közösségekhez, úgy, hogy az egyénnek ezekhez való tartozása nem jogainak korlátozását, hanem létének biztosítását jelenti. Nietzsche kevély individualizmusa, amellyel távol a
tömegtől, „splendid izolation"-ban akar élni, a mult század néhány
kiváltságos és különc emberének fényűzése.
Mentől gyengébbnek érzi magát az egyén a létért való küzdelemben, annál inkább törekszik nagyobb egységekbe tömörülni. VannaA bizonyos értékek, amelyeknek megvalósítói és hordozói nem az
egyének, hanem magasabbrendű közösségek. A mult században a
nacionalizmus nagyfokú megerősödése ezekre az okokra vezethető
vissza. A nemzeti érzés az élni akarásnak és az egyes nemzetekhez kötött kultúrális értékek létrehozásának szolgálatában áll. A nacionalizmus túlzott felfokozása a gazdasági önzéssel kapcsolatban
azonban az emberiség katasztrófájához vezetett: a világháborúhoz.
A háború és az utána következő válságok fájdalmasan bizonyították, hogy az egyes nemzetek és államok nem tudják még puszta
létüket sem minden mástól függetlenül és mindenkivel szemben biztosítani. Vannak értékek, amelyeknek hordozója egy a nemzeteknél
és az államoknál is magasabbrendű szolidaritás : az emberiség. A
háború visszahatásaként több nemzetközi szervezet kiépítésével és
intenzív működésével találkozunk.
*

A nemzetközi pedagógia terén két fontos mozzanatot észlelhetünk. Vannak törekvések, amelyeknek célja megelőzni a bajt, megóvni a világot hasonló katasztrófától, azáltal, hogy a különböző
nemzetek közötti feszültséget csökkenti. Az elvakult gyűlölet helyett
a kölcsönös megértés és megbecsülés légkörében akarja felnevelni
az ifjúságot. A szellemi lefegyverzést már az iskolában akarja végrehajtani. A népszövetség ezelőtt tíz évvel megalkotta a szellemi együttműködés nemzetközi bizottságát, amely kívánatosnak tartja, hogy
minden nemzet gyermekeit ismertessék meg a népszövetség céljával
és munkájával. À bizottság megalapította a szellemi együttműködés
nemzetközi intézetét. Ez utóbbi külön állandó bizottságot szervezett
az összes államok tankönyveinek átvizsgálására : vájjon nincsenek-e
a gyü ölet szítására és a kölcsönös megértés és megbecsülés megakadályozására szolgáló részletek bennük?

Ennek az intézménynek ugyanaz a gyengéje mint magának a
népszövetségnek: nincsen a kezében végrehajtó hatalom. Továbbá,
mivel benne is az egyes nemzetek képviselői működnek, nem a
nemzetek felett álló, valóban objektív fórumot képviselik. Mivel a
győztes nemzetek túlsúlyban vannak, a népszövetség is, meg a bizottság is az erőseket védi a gyengébbekkel, a lefegyverzettekkel
és megcsonkítottakkal szemben, nem pedig megfordítva. Végül az
egész működés inkább tüneti kezelés ; igazi lelki lefegyverzés csak
az igazságtalanságok teljes kiküszöbölésével jöhetne létre.
A másik cél, amelyet nemzetközi intézményekkel akarnak szolgálni: a világ összes pedagógusai között az érintkezést megteremteni
és a közös munkát lehetővé tenni. A genfben székelő Bureau International d'Education a nevelésre vonatkozó összes kérdések információs középpontja. Állandó folyóiraton kívül számos közleményt
ad ki. New-Yorkban van The Institute of International Education és
The International Institut of Teachers College. Ez a két intézmény
tanügyi problémák vizsgálatán és megvitatásán kívül főképen a külföldéi való összekötetéseket ápolja: előmozdítja a pedagógiai szempontból tanulmányútra induló szakembereknek és főiskolai hallgatóknak külföldről az Egyesült Államokba, innen pedig külföldre való
utazását. Ugyancsak az Egyesült Államokban van The World Federation of Education Associations, a pedagógiai egyesületek világszövetsége, amely az összes országok pedagógusainak együttes működését akarja előmozdítani a tapasztalatok kicserélésével, harcol a
nemzeti, faji, felekezeti türelmetlenség ellen. A Londonban székelő
The New Education Fellowship az „új nevelés" harcosainak világszövetsége. Ezeken kívül még sok nemzetközi intézmény van, amely
a nevelés, vagy az iskolaügy bizonyos feladatainak szenteli munkásságát, így vannak a családi nevelés kérdéseivel, a vallásos neveléssel, a gyógypedagógiával, az óvodákkal, a felnőttek továbbképzésével, végül a tanárok és tanítók ügyeivel foglalkozó szervezetek.
Az ifjúságnak is vannak nemzetközi szervezetei. Legismertebb
és talán legjelentősebb közülük a cserkészet. Az egész világ cserkészei összeköttetést tartanak fenn egymással és ápolják a testvéries
együttérzést. Vannak azonban szép számmal más szervezetek is. A
„Comité d'Entente des Grandes Associacions Internationales" 26 különböző nemzetközi ifjúsági egyesületet foglal magában. Gyakran
iart üléseket és egy többnyelvű ifjúsági folyóirat kiadását tervezi. A
szervezetek, egyesületek hideg bürokratizmusát akarják kiegészíteni
a z egyének közötti közvetlen érintkezés előmozdításával. A fentebb
említett pedagógiai egyesületeknek — mint láttuk — egyik célja az
összes nemzetek pedagógusai között a személyes érintkezés megteremtése. Ugyanezt iparkodnak elérni az ifjúságnál is. A különböző
nemzetek ifjai levelezésben állanak egymással, az ifjúsági szervezetek külföldi utazásokat szerveznek, hogy a növekvő új nemzedék
megismerje a különböző országokat és ezeknek ifjúságát. A háború
óta hatalmas szervezetek működnek, hogy mentől szélesebb rétegeknek tegyék lehetővé idegen országoknak és népeknek megismerését.

Ezt a mozgalmat a keresztes háborúkkal lehet bizonyos szempontból
összehasonlítani. Az európai népek akkor ismertek meg sok idegen
országot, népet, ennek következménye látókörük kiszélesbedése, bizonyos kulturális fellendülés lett. A mai közlekedési viszonyok mellett egészen természetes a különböző országok, sőt világrészek közötti szorosabb kapcsolat és gyakoribb érintkezés. Ezeknek és a
gazdasági kapcsolatoknak politikai okokból való megakadályozása
némi anakronizmusnak tekinthető.
Az egész művelt világot átíogó internacionális szervezetek túlságosan nagyok ahhoz, hogy egy^s lokális kérdések annak keretein
belül megnyugtató megoldást nyerjenek. A békeszerződések következtében az államok határai nem esnek egybe azokkal a határokkal, amelyek a nemzeteket egymástól elválasztják. A kisebbségi
kérdés általános európai probléma lett, sőt más világrészekben is
szerepet játszik. A nemzeti kisebbségeknek nagy harcot kell folytatnioK nemzeti jellegük és kultúrájuk megvédéséért, különösen pedig
az ifjúságért és az iskoláért. A nemzet testétől elszakított és idegen
uralom alá került kisebbségek nem rendelkeznek kellő helyzeti energiával, hogy az uralkodó fajjal szemben ezt a harcot megvívhassák.
Természetes, hogy ebben segítségükre akar lenni az anyaország,
amely kultúráját a maga területén belül szabadon fejlesztheti. Nem
akarja elveszíteni a más államalakulatokba kényszerített testvéreit.
Keresi velük az államok határain keresztül nyúló kapcsolatokat. Kultúrpolitikáját az államegység helyett az egész nemzeti egységre ki
akarja terjeszteni. Németország már a háború előtt is magáénak
tekintett minden — bármely más országban élő — németet és erélyes — néha erőszakos — nemzeti külpolitikát folytatott. A magyar
nemzettől elszakított testvérek számaránya a legnagyobb és mégis
mi tudunk legkevésbbé fenntartani kultúrális kapcsolatokat az elszakított részekkel.
Egy másik nagy ellentét, amely a felnőttek és a gyermekek
természete, lelki világa között van. Ennek felismerése váltotta ki azt
a törekvést, hogy a gyermeket természetének megfelelőleg neveljük*
ne kényszerítsük reá a felnőtt ember életformáját.
A gyermek szabadságáért vívott harc nem új keletű. Rousseau
pedagógiájánek alapgondolata : engedjük a gyermeket természetének
megfelelőleg kifejlődni. Ez az alaptétel azon a feltevésen nyugszik*
kogy minden, ami természetes, tehát a gyermek természete is jó.
A mult században fellendült gyermektanulmányozás már nem
elégszik meg evvel az előfeltevéssel. Tapasztalás révén igyekszik
megállapítani : milyen a gyermeki természet ? A következmény ugyanaz, mint Rousseaunál : ne akarjuk a gyermeket normák, értékítéletek
prokuszteszágyába szorítani, hanem engedjük érvényesülni összes
hajlamait. Ezt az elvet, mint agitációs jelszót írta zászlójára a svéd
Ellen Key. Nyilvánvaló, hogy mindez nem más, mint a század liberalizmusának alkalmazása a pedagógiára : a „laisser faire, laisser passer",
mint nevelési programm. Csakhamar kitűnt, hogy evvel az elvvel

tulajdonképen védtelenül kiszolgáltatjuk a gyermeket. Nem nyújtunk
neki semmit, amivel megállja helyét a létért való küzdelemben.
A huszadik században folytatódik ugyan a gyermek szabadságáért vívott harc, de nem érik be negatívummal. Mindenekelőtt az
a gondolat bontakozik ki mind világosabban, hogy a gyermekkor
nem pusztán előkészület a későbbi életre, a gyermeknek nemcsak
a jövőhöz, hanem a jelenhez is joga van. Dilthey: „Ideen über eine
beschreibende und zergliedernde Psychologie" c. 1894-ben megjelent
munkájában szépen fejezi ki, milyen esztelen dolog gyermekkort feláldozni az életkorral. „In der Natur des lebens liegt vielmehr die
Tendenz, jeden moment mit der Fülle des Wertes zu sättigen".
A modern lélektani kutatások rámutattak arra, hogy a felnőtt
korban jelentkező lelki egyensúlyi zavarok, a jellemnek kisebb-nagyobb deformációi legtöbbször a gyermekkorban jelentkező természetes hajlamok erőszakos elnyomásának következményei. A felnőtt
ember karaktere akkor fejlődik legszerencsésebben, ha gyermekkorában engedjük igazán gyermeknek lenni.
A józan pedagógia azonban ebből nem azt a következtetést
vonja le, hogy engedjük a gyermeknek rossz hajlamait is szabadon
fejlődni, hogy ne vezessük, irányítsuk, hanem, hogy ne akarjunk a
gyermekből időnek előtte erőszakosan felnőttet faragni, hogy azt a
célt, amit a nevelés kitűz, ne kigondolt formákba kényszerítéssel,
hanem a gyermek hajlamainak, képességeinek helyes irányban való
fejlesztésével érjük el.
A jelenkor pedagógiája épen nem hagyja a gyermeket magára,
sokat akar nyújtani neki a neveléssel, de a gyermekhez méri az
eszközöket. Natorp azt mondja a régi iskoláról és a régi diákokról,
hogy nem vártak az iskolától valami különös irányítást. Elfogadták,
amit nyújtott, örültek, hogy aránylag kevéssé köti le őket és szabad
teret nyújt mindenkinek, hogy a maga módja szerint fejlessze ki
az iskolán kívül képességeit. Az iskola szerepe és jelentősége a
mi századunkban óriási mértékben megnövekedett. Magához ragadta
a nevelésnek olyan tényezőit is, amelyek azelőtt a szülői ház, vagy
a társadalom keretébe tartoztak. Ennek oka abban keresendő, hogy
a létért való küzdelem meghatványozódott. A szülőket a kenyérkereset annyira leköti, hogy mind nagyobb mértékben bízza rá a z
iskolára gyermekeinek nevelését. Maguk a szülők a nevelés kérdései
és az iskola iránt sokkal inkább érdeklődnek, mint annakelőtte. A
szülők és az iskola közötti kapcsolat szorosabb lett, az érintkezési
felület megnagyobbodott. De az egész társadalom és maga az állam
is igen nagy fontosságot tulajdonít a nevelés kérdéseinek és az iskolaügynek. Sohasem volt az iskolaügy annyira politikum, mint napjainkban. Különösen szembetűnő ez a fascista Olaszországban és
Szovjetoroszországban, ahol a nevelés célja a gyermekeket az állam
számára alakítani és a jelenleg uralkodó államformába a lehető legtökéletesebben beleilleszteni.
A régi és az új iskola közötti különbség vizsgálatánál tisztában kell lennünk avval, hogy az új pedagógiai eszmék nem való-

sulnak meg azonnal az összes iskolákban. A nevelés úttörői rendesen csak néhány magániskolában vitték keresztül teljesen eszméiket,
mintegy dicséretképen, csak azután lassankint átszivárognak a hivatalos-állami, községi egyházi-iskolákba is. Legpregnánsabb kifejezői
az új nevelésnek tehát ezek a kísérleti iskolák, de hatásai érezhetők az összes iskolában.
Az ú j iskola közelebbi vonatkozásban van az élettel, mint a
régi. Az új iskolatípusok megteremtői, mint Jan Ligthart, Ovide Decroly és Mária Montessori azt akarják, hogy az iskola nem csak
hogy az életre neveljen, hanem maga is tele legyen élettel, még
pedig vidám, lüktető élettel, derűs otthon legyen a gyermek számára,
ahol bőven van alkalma a benne rejlő energiákat tevékenységgé
átalakítani összes képességeit fejleszteni. Ne legyen mindent megbénító, fegyházszerű intézmény, amelyben elsorvad az élet, szürke
absztrakciókká hervad a színes valóság. Nem annyira az elsajátítandó ismeretanyag a fontos, mint inkább a gyermek képességeinek kifejlesztése, harmonikus, élettől duzzadó egyéniségeinek kialakítása.
Az új iskola szociális egység, külön társadalom. John Dewey
szemére veti a régi iskolának, hogy a társadalom leendő tagjait
olyan környezetben akarta felnevelni, amelyben a szociális szellem
feltételei teljesen hiányoztak. Ha ebben a merev formában nem is
fogadhatjuk el a régi iskola elitélését, tagadhatatlan, hogy van valami
igazság ebben az ítéletben. A régi iskolában is voltak a szociális
együttérzésre nevelő tényezők, de már az iskola munkájából következik, hogy jóval kevesebb, mint az új iskolában. Itt a közös munka,
a közös tevékenység nagy szerephez jut. A kölcsönös segítés tehát
természetes velejárója a munkát végző kollektiv egységnek. Az iskolában nem csak közös munka, hanem közös élet folyik, ami ennek
a kis társadalomnak tagjait szoros egységbe forrasztja. A gondolat :
az iskola az élettel mentől megegyezőbb legyen, hozza létre ezeknek a pedagógusoknak állásfoglalását a koedukáció mellett.
A modern pedagógia egyik legkiválóbb képviselője, Montessori
azt mondja, hogy ha valamit érdemül tudhat be magának, az a
következő : a kísérleti vizsgálatokon alapuló felfedezések segítségével megállapítani a gyermek szabad kifejlődésének formáját. Valóban Montessori klasszikus rövidséggel és szabatossággal állapította
meg ebben a mondatban pedagógiájának lényegét. A gondolat nem
új, már Rousseannál felmerült, hogy a gyermek természetének szabad kifejlődését kell biztosítani, Pestalozzi szerint is a tanítás nem
egyéb, mint a saját kifejtésére törekvő természetnek segítőkezet
nyújtani, u j azonban Montessorinál a fejlődés irányának és feltételeinek pontos kísérleti megállapítása, ellentétben azokkal az önkényes előfeltevésekkel, amelyekre főképen Rousseau nevelési elvei
támaszkodnak.
Montessori hangsúlyozza a gyermekek és a felnőttek között
levő nagy különbséget. A legtöbb felnőtt nem érti meg a gyermekek lelki világát és ezért, cselekedetei viszont a gyermekek számára

érthetetlenek. A gyermekek számára felnőttek bánásmódja a támogatásnak, kedveskedésnek, szidásnak és büntetésnek valami megmagyarázhatatlan zűrzavara, amelybe, mint megváltozhatatlan végzetbe kénytelenek beletörődni. A felnőtteknek mindenekelőtt meg
kell érteniök, hogy a gyermek testileg és lelkileg külömbözik tőlük.
A gyermekeknek csodálatos hajlamuk van saját fejlődésük előmozdítására. Ellenszegülésük a felnőttek akaratával szemben akárhányszor egészséges ösztön megnyilvánulása. A gyermekben megvan a
tevékenységre serkentő ösztön, az érdeklődés, szóval mindazok a
hajtó erők, amelyek a megfelelő fejlődést előmozdítják, a nevelőnek
feladata, hogy mind testének, mind szellemének a megfelelő táplálékot nyújtsa. Mindez pedig csak pontos, tudományos megfigyelések
alapján lehetséges. Meg kell figyelni, milyen körülmények hatnak
kedvezőleg a gyermek figyelmének felkeltésére, munkájának végzésére ? Természetesen ezeknek hatása következtében meg kell változnia
a tanító-tipusnak, a tanító és a tanítvány közötti viszonynak. A tanító
lelkiismeretes megfigyelője tanítványainak, egyszersmind melegszívű
barátjuk, tanácsadójuk. Munkatársuk és irányítójuk a közös munkában.
Montessori és Ligthardt főképen gyengetehetségű, elhanyagolt
gyermekekkel foglalkoztak, mintha csak be akarták volna bizonyítani a nevelés nagy hatalmát. Elsősorban a kis gyermekekre vonatkoznak megfigyeléseik és pedagógiai elveik, de igen sok alkalmazható a középiskolai tanulókra is.
A mult században nagyon sok gondot fordítottak a testileglelkileg elmaadt, hibás gyermekek nevelésére. Különböző gyógypedagógiai eljárások segítségével sikerült a normális színvonalat megközelítő fejlődést elérni. A háború utáni időkben emellett az átlagon
felülemelkedő, a tehetséges gyermekek felé kezd irányulni a figyelem. A társadalom szempontjából nagyon fontos, hogy a nevelés
módot nyújtson renkívüli képességeik teljes kifejezéséhez. Az összes
művelt államokban történtek kísérletek a tehetséges gyermekek különleges nevelésére és oktatására.
Látjuk tehát, hogy minden oldalról nagy harc folyik a gyermekért és a gyermek érdekében. A gyermekkor értéke, jelentősége a
jelenkor felfogásában megnövekedett. A sikert, az emberiség, a társadalom átalakításánál minden irány a gyermeken keresztül, a nevelés eszközeivel akarja elérni.
A határozott célkitűzés csak szilárd világnézetre támaszkodva
történhetik. Ezért érthető, hogy a nevelés terén sokat nyertek befolyás tekintetében azok az irányok, amelyek a pedagógiát metafizikájukra építik fel, nevelési elveiket világnézetükből vezetik le.
A vallásos nevelés, helyesebben a vallási elvekre alapított nevelés a háború utáni időkben mind nagyobb szerephez jutott. Az
emberiség átlátta, hogy nem várhat a nevelés terén biztos irányítást
azoktól, akik az ember legfontosabb problémáira nem tudnak, vagy
nem akarnak határozott feleletet adni.
XL Pius pápa 1929. dec. 31-én kiadott „Divini illius magistri"
kezdetű enciklikája a katolikus Egyház pedagógiájának összefogla-

lását adja. Hangsúlyozza, hogy az Egyház nem egyszerűen mint
valami magánvállalat, vagy egyesület szerepel, akinek az állam
megengedi iskolák felállítását, hanem joga és kötelessége a nevelésből a megillető részt kivennie. Az enciklika nem csak egyházi és
vallási szempontból jelentős, hanem pedagógiai esemény is.
A különböző nemzetek, mind részt akarnak venni a nevelés
kérdéseinek megoldásában. Értékes anyagot szolgáltatnak az egész
emberiseg számára közreműködéseikkel. Felismerték azonban, hogy
vannak munden nemzet számára különleges pedagógiai feladatok is.
A nevelést és az oktatást a nemzet jelleméhez, sajátságaihoz kell
alkalmazni, az ifjúság karakterének kialakításánál és a tanulási
anyag megállapításánál a reáváró különleges feladatokat figyelembe
kell venni. Az általános pedagógia nem végezheti el ezt a feladatot, minden nemzetnek ki kell építenie a maga sajátos nevelési
rendszerét.
Legújabban több államban, különösen Németországban élénken foglalkoznak a tanárképzés problémájával. Nyilvánvaló, hogy
minden nevelési és iskolai reformnak első feltétele a tanárképzés
reformja. A mult században divatba jött az iskola és a tanárok kíméletlen, sokszor igazságtalan kritikája és ez a kritika napjainkban
még élesebbé vált. A tanárban — mint bármely más emberben, —
az iskolában — mint emberi intézményben szintén lehet hiba.
Felmerül azonban a kérdés: Vájjon csak a tanár felelős-e ezekért
a hibákért? A tanárok nem valami elszigeteli kaszt tagiai, ők is a
társadalom és a jelenkor emberei. Ha nem mindig tudják a leghelyesebbnek felismert pedagógiai módszereket megvalósítani, nemcsak
bennük van a hiba, hanem nevelésükben, kiképzésükben is. Ott
kell keresni a baj okát, hogy a tanárképzés nem tart lépést a pedagógia haladásával. Nem elég tehát csak az iskolákra fordítani a
figyelmet, hanem elsősorban a tanárokat kell úgy képezni, hogy az
új kereteket élettel töltsék meg. Természetesen még nagyon sok
munkát kíván, hogy a tanárképzés megfelelő módszere teljesen kialakuljon.
Legújabban mindinkább felismerik, hogy a nevelés a középiskolával nincsen befejezve. A főiskolán nem csak ismeretek közlésére, tudományos kiképzésre, hanem megfelelő nevelésre is szükség
van. Az adoleszcencia — korának nevelési rendszere még szintén
kiépítésre vár.
A nevelés kérdéseiben állást foglaló és szerepet kérő tényezők
közül még egyet nem említettünk, magát a nevelendő egyént, a gyermeket és a z ifjút. Minduntalan halljuk emlegetni, hogy sohasem volt
olyan nagy elválasztó szakadék, olyan áthidalhatatlan ellentét a két
nemzedék : a felnőttek és a most növekvő ifjúság között, mint napjainkban. Ennek okát azonban nem mindig jelölik meg helyesen.
Még pedig azért nem, mert lényegesen különböző dolgokat együvé
foglalnak.
Bizonyos, hogy az újabb generációk és megelőzők között valami szakadás észlelhető. A lassú, folytonos fejlődés helyett lökés-

szerű változásokat tapasztalunk. A fiatalabb nemzedék tulajdonságai
nem vezethetők le az átöröklésből és a felnőttek nevelő hatásából,
hanem inkább valami reakció-jelleget mutatnak. Mintha az emberiség fejlődése úgy történnék, hogy a következő generációban olyan
hajlamok termelődnek ki, amelyek a megelőzők hibáit kompenzálják.
Vannak szerencsés reakciók, amelyek a hibákat valóban kijavítják és a fejlődés helyes iránya felé tartanak, vannak azonban
olyanok is, amelyek az emberi társadalom bomlasztásának veszélyével fenyegetnek. Korunkban mind a kettőre találunk példát.
A mai felnőtt és ifjú generáció közötti szakadék nagyságát
részben ezek a megmagyarázhatatlan módon létrejövő reakciók okozzák. Számos tanulmány jelenik meg — főképen Németországban és
Amerikában — amelyek sötét színekkel festik azt az erkölcsi anarchiát, amely a mai serdülő ifjúságban mutatkozik. Teljes elfordulás
minden erkölcsi normától, a tekintélytiszteletnek megszűrése, ellenséges szembefordulás a felnőttekkel, magukkal a szülőkkel is. E2ek
tagadhatatlan tények, magyarázatukat azonban sokszor abban telik,
hogy a felnőtt nemzedék nem képviselte méltón azokat az erkölcsi
elveket, amelyeket hirdetek. Az ifjúság nem látta a megegyezést az elvek
és a való élet között és így a reá jellemző radikalizmussal végleg le
akart számolni avval a világrenddel, amelyben hite megingott.
Vannak azonban vigasztalóbb képek is. Nem az ifjúság egészében és nem minden nemzet ifjúságánál tapasztaljuk a fentebb említett megdöbbentő erkölcsi mihilizmust. Sőt látunk olyan tulajdonságokat, amelyek valóban hivatva vannak helyreigazítani az apák
tévedéseit. A most serdülő nemzedék nem hozza magával azt a
megalkuvó szellemet, amely az ellentmondásokat opportunizmusból
békés együttélésben akarja tenyészteni. Radikális és következetes,
de a helyes elvek javára. Nem ringatja magát ábrándokban több
reaLtás-érzéke van' mit a most letűnni készülő nemzedéknek, nem
elégszik meg szónoklatokkal és a nemes mozgalmaknak érzelmek
alakjában való kiélésében, hanem nagyobb hajlamot mutat a gyakorlati cselekvésre.
Ezekből reménnyt meríthetünk, hogy a nevelés nehéz probblémáinak egy részét az ifjúság öntudatlanul, egészséges ösztöneivel
maga fogja megoldani. Rejtelmes úton termeli ki magából azokat a
jeliemi vonásokat, amelyek az emberiség megújulását, a megváltozott
életkörülményekhez való tökéletesebb alkalmazkodását szolgálják.

Alázatosság.
írta : Blazovich 3ékó.

Vannak a Szentírásnak mondatai, amelyek mindannyiszor ránk
döbbentenek, ahányszor csak halljuk őket. Mintha egy-egy igazság
áttörne a szó, a mondat hüvelyén s közvetlenül hullana rá a lelkünkre,
íme egy ilyen mondat : „Initium omnis peccati est superbia", minden
bűn kezdete, forrása a gőg. Egyénileg és világtörténetileg egyaránt
A mondat mögött a „misterium iniquitatis", a bűn titkának legmélye
sötétlik. A legveszedelmesebb szirt, amelyen már sok lelkiélet halálra
zúzódott, a gőg.
A Létben két szörnyű forradalom zajlott le. Mind a kettő megrendítő következményei átcsapnak a tér és idő korlátain az örökkévalóságba s eltorzítják az Isten szép gondolatát a Létről. Forradalom
rázkódtatta meg a szellemek világát — forradalom sebezte halálra
a teremtés hajnalán a mi szép Földünket is. A forradalmak nyomán
Istent gyűlölő démonok, bűnben vergődő emberek, szenvedő, vonagló
történelmek bontották meg a Lét felséges harmóniáját.
Miben állt ez a két szörnyű forradalom ?
Amit az írás a bukott angyalról mond, áll az első emberpárra
is : „In veritate non stetit". Sem az egyik, sem a másik nem bírta
a z igazságot, tehát zuhant lefelé. Van egy borzalmas súly, amelyet
a z élet nem bír meg, amely még az angyalt is a pokolba húzza :
a gőg. Mert az „In veritate non stetit" gőgöt jelent. Jelenti az értékek,
a világ isteni rendjének fölforgatását, a teremtett lénynek olyan létfokra való erőszakolását, amely őt meg nem illeti — tehát gőgöt s
ezzel minden bűn forrását. Mert a bűnfejedelem kétségkívül a gőg
— minden más bűn az ő kísérete, leszármazottja. Szörnyű ennek
a fejedelemnek átvonulása a világtörténelmen s az egyéni életen
egyaránt. Ahová csak beférkőzik, mindenütt tor, zúz. Próbáljuk kissé
behatóbban elemezni ezt a kórt, amely ha kellő időben ki nem égetjük,
feltétlenül halált jelent.
A krisztusi embertannak két sarktétele van, amelyek megvalósulásának foka döntően befolyásolja minden egyéni élet végső mérlegét. Az egyik szerint az ember „ens sociale" társas lény. Tehát
nem elszigetelt léthordozó, hanem viszonyban van a többi létalanynyal s a Lét forrásával, az Istennel. „Es gehört zum ewigen ideellen
Wesen einer vernünftigen Person, dass ihr ganzes geistiges Sein und
Tun ebenso ursprünglich eine selbstbewusste, eine selbstverantwor-

liehe individuaelle Wirklichkeit in einer Gemeinschaft" (M. Scheler).*)
Az öntudati életet élők Isten elgondolása szerint kommunilást,
eleven közösséget alkotnak. Az emberi egybetartozandóság gondolata
szinte döbbenetes kihangsulyozást nyer az eredeti bűn s a megváltás
dogmájában. A kommunitás két tagja, az első emberpár halálra mérgezte az egész emberiséget, egy tagja, Krisztus adta vissza mindenki
számára a gyógyulás lehetőségét. A nagy ontologiai igazságot Krisztus
örökszép paraboláival, hasonlataival nemcsak megvilágította, hanem
az Egyház alapításával a legeszményibb alakban meg is valósította.
Emberi lényünk másik sarktétele, hogy a nagy közösséget át
kell hevítenie a szeretetnek. Az életértékek királynője a szeretet. Ez
irányban sem hagyta Krisztus kétségben a világot : ezerszer kinyilatkoztatta, hogy az egész Lét „suprema lex"-e, alaptörvénye a szeretet.
Magának a Létnek forrása az Isten sem egyéb, mint valóságos személyi
életet élő, örök, vegtelen Szeretet. Végső értékünket, amelyet az örökkévalóság fog megkoronázni, az állapítja meg, mennyi szeretet sugárzik belőlünk az Isten és embertársaink felé.
A nagy kórnak, a gőgnek boncolgatását e két igazság világánál kell végezni. A gőg lényegében nem egyéb, mint forradalmi szembehelyezkedés e két igazsággal.
Valaki a gőgöst mélyértelműen „déserteur du monde"-nak, a
világ szökevényének nevezte el. A gőgös valóban érzelmeiben, gondolataiban, a világba, az életbe nézésében egyre jobban elszigetelődik.
A gőg folyton vagdalja, tépi azokat a kötelékek t, amelyek az ént
embertársaihoz, a világhoz és végső elemzésben az Istenhez kötik.
A gőgös sohasem elégszik meg azzal, hogy értékeket állapít meg
magában, hanem folyton azt hajtogatja : ezzel vagyok én gazdagabb,
különb embertársaimnál. Sohasem azt kutatja, milyen értékek hiányoznak magában s vannak meg másokban, hanem végzetesen
megfordítja az eljárást : azt fürkészi nyugtalanul, mi van meg magában s mi hiányzik másban. Az önmagában felismert értékek konstatálása sohasem ugy történik, hogy „lám, mennyi mindent pazarolt
rám az a jó Isten", hanem : mennyi mindenem van nekem ! Ez a
folytonos önbámulás a gőgöst elvakítja — a gőgös megdöbbentő
naivitásig tud vak lenni ! — s hamarosan ott is lát igaz gyöngyöt,
ahol még üveggyöngy sincs. Egyre kevesebben lesznek, akikben
némi hasonlóságot lát, megenged magával. Egyre nagyobb tömeget
„profanum vulgust" — lát maga alatt : szinte érzi, hogy emelkedik.
Tragikus csalódás : ami emelkedésnek látszik, végzetes zuhanás,
amely, ha Isten kegyelme fel nem tartóztatja, a pokol mélységéig
meg sem áll. Az élet nagy tragikuma : a gőgös hegyre törtet s a
kárhozat sötét szakadékába zuhan. Szörnyű tévedés, amely a pokolban ébred . . . Az alázatos egyre mélyebben látja magát, a végén
még a pokolban sem talál magának hejyet — pedig száll, királyi
sasként száll a magasba, amig csak az Égbe nem zuhan . . . Áldott
tévedés, mely Isten karjai közt ébred . . .
*) (Az értelmes személy örök eszmei lényéhez tartozik, hogy egész szellemi
léfe és tevékenysége éppen úgy eredeteiig öntudatos, önmagával szemben felelős,
individuális valóság, mint tudatos, felelős tagja egy közösségnek.)

Van a gőgnek más mérges fullánkja is. A gőgös úgy látja,
hogy önmaga nemcsak hordozója, hanem forrása is a benne meglévő valóságos, vagy látszólagos értékeknek. Ő gazdag, ő szép, ő
okos és képzett, ő fáradhatatlan, ő kedves — s nem a lelkén, életén keresztül az isteni kegyelem. Mintha az esőcsepp azt mondaná:
én vagyok a szivárvány. Ez forradalom az Isten ellen, aposztazia a z
Istentől, amely már idelenn is fagyasztja az Isten iránti szeretetet;
de amikor odaát az Isten végtelen gazdagságának s a saját teljes
nincstelenségének tiszta tudatára ébred, Isten-gyülöletben lobban ki.
Másodszor neki vannak értékei : X-nek, Y-nak, Z-nek nincsenek. Ez
a nincsenek neki érték, örömforrás. Ugy-e érzed, hogy ez a szerencsétlen nemcsak az Isten tervezte nagy kommunio szökevénye, hanem az evangéliumi „suprema lex", — a szeretet törvényének is
lábbal tiprója ! Nem — ennek a lelkületnek Krisztushoz semmi de
semmi köze ! Érezned kell, mennyire igaz Szent Gergely komor mondata : „Evidentissimum reproborum signum est superbia". A pokolba
sok út vezet — a legrövidebb és legbiztosabb a gőg.
Mi tehát a teendő ?
Szent Ágoston az ő szokott istenadta szellemességével felel :
„Altus est Deus : tu humilia te, et descendet ad te" — Felséges az
Isten, magad erőiből soha föl nem érsz Hozzá ! De találkoztok, ha
megalázod önmagadat : az alázatoshoz a felséges Isten leszáll. Hogy
ez mennyire fontos, egy másik helyen világít rá. „Ha azt kérded,
mi a legelső kötelesség Krisztus hitében és fegyelmében, ezt felelem,
az alázatosság. Mi a második követelmény? Mi a harmadik? Az
alázatosság." Tehát nem az imában való buzgóság, nem a megfeszített munka, nem a tisztaság, nem az önmegtagadás — oh ezek
mind végtelenül értékesek és fontosak, ezek mind ott virágzanak
az egészséges, szép lelkiélet fáján. Szép virágok, Krisztus örömmel
hordja a belőlük font koszorút. De a fa gyökere, amelyből kihajtottak, az alázatosság. Az égbe vezető összes utak alapzata az alázatosság. „Gott vermag alle Dinge durch seine göttliche Kraft, aber
das vermag Er nicht, dass Er dem Menschen nicht willfahre, der
diese zwei Dinge an sich hat : Demütigkeit von Grunde des Herzens
und kräftige Begehrung"' A jó Eckehart mesternek igaza van.
De mi is az alázatosság?
Az alázatosság az ember függvény-voltának, törékenységének
és sebzettségének érzelmileg és értelmileg való átélése s az ebből
folyó gyakorlati következményeknek az élet egészébe való beállítása.
Tudnunk kell azt, hogy Isten állított bennünket az életbe. Minden,
ami bennünk érték : szép, jó, nemes — az az Isten kegyelmének
tükröződése, visszhangja. Teremtő erőink nincsenek — teremtmények
vagyunk, s ha valami mégis kisarjad belőlünk, aminek az Isten és
a jó emberek örülnek, azt mindenestől az Isten kegyelmének melege
fakasztotta. Eletünket, tartalmunkat, teljesítményeinket nincs jogunk
összehasonlítani embertársainkéval úgy, hogy az esetleg javunkra
mutatkozó értékkülönbséget a saját énünk javára könyveljük el. A
pozitív értékkülönbségnek mi csak hordozói vagyunk — megterem-
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tője, jóságos adományozója az Isten. Ha ez az értékkülönbség-megállapítás így a keresztény erkölcstan szellemében is történik, nincs
jogunk ezt hatni engedni szeretetünkre. Akár fölöttünk, akár alattunk
vonul el euy-egy halhatatlan lelket hordozó élet, mindkettőre vonatkozik a „Szeresd felebarátodat, mint tennen-magadat" Krisztusi törvénye. Tudnunk kell, hogy mérgezett törzsből hajtottunk ki, Undset
szavaival élve „Fehlgussmensch"-ek vagyunk, a jó s a rossz, a nemes
és a nemtelen örökös harctere. Közülünk még az „igaz is hétszer
esik el napjában". Amerre járunk, bűn a kísérőnk. Az Isten felséges
embereszméjét szétzúztuk, az ő kegyelme nélkül még töredékeiben
sem tudjuk megvalósítani.
Ha jól megfigyeltük, amit az alázatosságról eddig mondottunk,
ki kellett belőle valami hideget éreznünk. Igen, ez az alázatosság,
amelyről Szent Bernát ezt mondja : „Van alázatosság, amely a tényigazságból fakad, ennek nincsen hője". Ez az alázatossag nem tesz
egyebet, mint levonja függvényvoltunk következményeit. Van azonban az alázatosságnak magasabb, értékesebb formája is, amelynek
gyakorlásában egész melegével részt vesz a szív is. „Van alázatosság, amely a szeretetből lobbanik ki s jő izzásba" — mondja ugyancsak Szent Bernát. Ez az alázatosság örül, amikor értékeket lát az
életben, de kétszeres az öröme, amikor az értéket másban látja. Ez
nemcsak lélek-gazdaságilag, nyögve, de szívvel mondja : „Jó nekem,
Uram, hogy megaláztál !" Örül a megaláztatásnak, a szegénységnek,
mert ezzel hasonlóbb lesz Ahhoz, akinek sohasem lankadó, szenvedélyes szeretetében látja az élet egyetlen és végtelenül gazdag
értelmét és célját. Ez az alázatosság egyre jobban föltornyosuló örömmel látja, hogy csak egy a gazdag, a jó, a szent, az úr : Isten. Ez
a z assziszii Ferencek, szienai Katalinok, árpádházi Margitok alázatossága, akik addig-addig maradoznak el az Isten gazdagságának,
szépségének szemléletében, amíg e végtelen szépség, szentség fényében valóban úgy látják, hogy még a pokol számára sem valók, mert
őket is itt-ott por lepte be. Minél finomabb a mérleg, annál kisebb,
-elenyészőbb súlyt is megérez : minél finomabb a lélek, annál érzékenyebben rezzen meg a legkisebb porszemre is. Ez a lelki érzékenység, finomság az alázatos lélek egyik legjellegzetesebb tulajdonsága.
De az alázatosság hősei a nagy szegénység láttára nem lesznek szomorúak, hiszen ők az Isten végtelen gazdagságát, szépségét
látják, s ettől egyre magasabban lobog, egyre erősebben izzik szeretetük. Mást, embertársaikat azonban nem ugyanazon mérlegen mérik,
mint önmagukat : a világot a nagy szeretet szemüvegén át nézik,
azon a csodálatos szemüvegen, amely másban a hibát, gyarlóságot
kisebbíti, az erényt, a jót megnagyobbítja. így születnek az „Isten
poverelloi", akik maguknál gyarlóbb, szegényebb, bűnösebb teremtményt valóban nem ismernek, de akik emiatt nem esnek kétségbe,
mer1 csak egy a fontos : hogy Isten gazdag, szép, szent s az emberekkel j ó . . . Azért kerülnek oly magasra, az oltár magasságába.
Hogy az alázatosság hogy verődik ki a hétköznapi egyéni éle-

ten ? A kérdesre egy ugyancsak nem aszketikus íróval, M. Schelerrel felelünk, aki jól eltalálta a szót : „Wagt es zu verzichten auf
alle eure inneren vermeintlichen „Rechte", auf alle eure Würdigkeiten", auf eure „Verdienste", auf aller Menschen Achtung. — am
meisten aber auf eure „Selbstachtung", auf jeglichen Anspruch irgendeiner Art von Glück würdig zu sein und es anders als nur geschenkt
aufzufassen : so erst seid ihr demütig l"1) Valahogy így fest az alázatos
é l e t . . . Szent Bernát rövidebb, könnyebben érthető : „Ama nesciri
et pro nihilo reputari" — szeresd, hogy a világ ne tudjon rólad Î
Egyet az alázatos lelkület sohasem tesz : mást szeretetlenül meg nem
aláz.
Valami csodálatos szelídséggel, alázattal csendül ki az Evangéliumból, Krisztus ilyen formában egyetlen kérése : „Tanuljatok Tőlem, mivel szelíd vagyok és alázatos szívű!" „Tanulj Tőlem: nem
világot alkotni, nem láthatót és láthatatlant teremteni, nem a világban csodákat művelni, nem halottakat támasztani, hanem : „hogy
alázatos szívű vagyok" — magyarázza Ágoston Krisztust.
Krisztusnak joga volt az alázatosság törvényének meghozásánál önmagára hivatkozni. Bárhogyan és bárhonnan is nézzük Krisztus életét, a legmegdöbbentőbb, legfelségesebb végtelen alázatosságának tükrében. Kell, kell, hogy időről-időre elsuhanjon a lelkünk
az élet alázatosságának mélységei fölött. Kell, kell, hogy időről-időre
egyet kongassunk az Evangélium felséges harangjával I „És az íge
Testté lőn . . n e m Rómában, nem Athénben, nem toga praetextaban,
nem cézári koronával ! Szegényen, elhagyottan... Még meg sem
születik, már arról suttognak, hogy törvénytelen gyermek l e s z . . , Megy
0 még mélyebbre : „in similitudinem carnis peccati" — a bűnös test
hasonlóságáig. S ezt a „similitudo"-t odáig viszi, hogy megkeresztelk e d i k . . . Mintha az Atya odafönn megsokalta volna az alázatosságot,
lekiált a Földre : Emberek, valahogy félre ne értsétek ezt a Jordán
vizében álló Krisztust — ez az én Fiam ! Szt. Pál még ennél is nagyobb mélységet mutat; „Eum (t. i. Christum), qui non noverat peccatum, pro nobis peccatum fecit". Az ember fél a mondatot lefordítani. Isten a bűn szörnyű súlyával terhelten... A Getszemáni-kertben úgy is l e t t . . . A világ minden bűnét h >rdozta Krisztus . . .
Diszharmónia, szakadékok járják keresztül-kasul a mai életet.
Egy nap százszor is kikívánkozik belőlünk a vallomás : Nem, az
Is'en nem így gondolhatta el ezt a világot. S mégis, „die moderne
Menschheit weigert sich in seltsamer Verblendung einzuräumen, dass
ihr Gesammtzustand nicht so beschaffen ist, wie er sein sollte, dass
ein tiefes metaphysiches Verderben seinen Wert gemindert hat" 2 ) —
x
) Legyen bátorságtok lemondani állítólagos „jogaitokról", „méltóságtokról"
„érdemeitekről", az emberek tiszteletéről — különösen az öntiszteletről — tudjatok
lemondani bárminő boldogság igényléséről s azt csak mint ajándékot elfogadni :
csak akkor vagytok alázatosak 1
2
) A mai emberiség valam sajátságos elvakultsággal vonakodik elismerni,
hogy egyetemes állapota nem olyan, aminőnek lennie kellene, hogy valami mély
metafizikai romlás következtében értéke csökkent.

panaszkodik joggal a német bölcselő, Siegfried Behn. Mintha főleg
ifjúságunkban újra Rousseau, a fölvilágosultság szelleme kísértene :
az ember, amint születik, jó, — rosszá csak a kultúra, a politika
teszi. A világháborút közvetlenül követő pesszimizmusnak a legifjabb
nemzedék azt az optimizmust szegezi, amely hallani sem akar arról,
hogy mérgezett gyökérzet hajtása vagyunk, hogy egyenkint és öszszességünkben az eredeti bűn mély sebforradását hordjuk. Ez anynyit jelent, mint az ördögöt Belzebúbbal próbálni kiűzni. Higyjünk,
bízzunk a jövőben, egyéni, közéleti fejlődésünkben, de tudjuk azt is,
hogy bűn-adósságot örököltünk, hogy az első bűn mérgét teljesen
sem a lefutó évezredek száma, sem Krisztus nem távolította el belőlünk. „In veritate stare" — állnunk kell az igaz>áyot, különben lebukunk . . . Cor humile, alázatos szív a kor égető szükséglete.

À szentmise lelke.
(Justitia aut Caritas?*)
Szuuyogfh X. Ferenc.

K

nagy vallásos mozgalmának: a liturgikus apostolságnak
feltétlenül megv-n az az érdeme, hogy katolikus életünk legfőbb
mozgatóját, egész lelkiségünk középpontját: a szentmise áidozatot
közelebb hozta a hívő tömegek lelkéhez. A liturgikus apostolságnak
minden helyen a legelső és legelhatározóbb ténye volt a misekönyvnek a hivőkkel való megismertetése. Hazánkban is, amikor a liturgikus mozgalom legelső könyve megjelent, *) Prohászka püspök írta
1922-ben :
Nálunk még nem értik, hogyan kell a liturgiából
élni és táplálkozni. A legelszántabb lépés ez irányban bizonyára a
misekönyv magyar kiadása volna. Adja Isten, hogy nemsokára majd
ezt is üdvözölh ssük".
A misekönyv lefordításával és kiadásával természetszerűen együtt
járt, hogy a szentmise mélyebb megértését magyarázatokkal is iparkodtak elősegíteni. És valóban, ha csak a magyar irodalmat nézzük,
abban is a liturgikus mozgalom hatása alatt három értékes új könyvet találunk a szentmise megértetésére. Kramer György ismerteti a szentmisét, mint áldozatot, dogmatikus szempontból *) Ugyancsak „Krisztus-Király oltáráldozatát" mutatja be Tóth Kálmán teologiai tanár is „a hívő lélek tükrében". És találó példáival, nemes
áhítatával közelebb visz a szentmise megértéséhez.**) Petró József
pedig megírja a legértékesebb magyar munkát a szentmise történetéről,***) mely nemcsak hogy egyenrangú párja a külföldi hason'ó
tárgyú munkáknak, hanem több tekintetben fölül is múlja azokat.*)
Az ő munkájukat egészíti ki ez a tanulmány, melyben nem
annyira a szentmise egyes részeit szeretnők megmagyarázni, hanem
a szentmise lelkét akarjuk feltárni, hogy így a lényegét megismerve
igazán megszeressük és a magunk lelkét a szentmise lelkével egyesíthessük.
ORUNK

*) A Szent István Akadémia ülésén felolvasott tanulmány.
*) B-auduin Lambert 0 . S. B. Az Egyház lelkiélete. (Eccl. Or. I. Pannonhalma, 1922.)
*) Kramer György. A szentmise. Esztergom, 1927. Buzárovits.
**) Tóth Kálmán : Krisztus-Király oltáráldozata a hívőlélek tükrében. Esztergom, 1929, Buzárovits.
***) Petró József : A szentmise története. (Szent István könyvek) Bp. Szent
István Társulat.
*) Megemlíthetjük még a budapesti központi szeminárium növendékeinek
könyvét is : Az 1900 éves szentmise. Bp. 1935.

Tárgyalásunkat ezért három főrészre osztjuk. Először nézzük a
liturgikus mozgalom előtt levő magyarázatokat ; — azután X. Piusz
pápa Motu proprio-ja után keletkezett új műveket tárgyaljuk ; — végül
rámutatunk a két különböző alapfelfogás eltérő következményeire.
I.
A régebbi misemagyarázók.

A liturgikus mozgalom nagyobb fellendülése előtti időkből főként három szerző műve emelkedik ki. Az egyik Gihr Miklós hatalmas
munkája.*) A másik Thalhofer Bálint és Eisenhofer Gyula két kötetes liturgiája,*) mely összefoglalja az addigi kutatásukat és mint a
legelterjedtebb egyetemi tankönyv döntő hatású volt a német papság felfogására. Ezzel szemben a hívő nép tömegére a jámbor lelkületű kapucinus atyának, Cochem Mártonnak a könyve volt irányító,
mely ugyan 1709-ben jelent meg, de napjainkig 150 kiadást ért meg
és még ma is elterjedt népszerűsítő munka. Sőt a tudós Schulte
Krizosztom, mint ma is értékes és súlyos tényezőt mutatja be a népliturgikus mozgalom szempontjából.*)
Mindhármuk elmeletet összefoglalóan tárgyalhatjuk, még pedig
nemcsak azért, mert az újabb irányok túlhaladták őket, hanem azért
is, mert alapjában véve közös nézeteik vannak a szentmise lényegére
vonatkozóan. Mind a hárman ugyanis nem a történeti kutatás eredményeiből és a liturgikus szövegek megértéséből indulnak ki, hanem
inkább dogmatikus gondolatvilágból fakadó felfogásukat akarták kifejteni és a szentmisét, mint érdemszerző cselekedetet fogták fel és
értékelték.
Gondol tmenetük a következő :
1. A minden ég teremtésének és kormányzásának első princípiuma: Isten. Tőle függ tehát az ember is, hiszen létét is és Jenmaradását is egyedül neki köszönheti.
A gondolkozó embernek a maga eszével is el kell jutnia ennek
a függő viszonynak a megismeréséhez. A theodicea Istenérvei pedig
világosan rámutatnak az önmagától létező végtelenül tökéletes lényre,
aki mindennek, tehát az embernek is végső oka.
De a gondolkozáson kívül a bűntudat, a lelkiismeret mardosása
is erre a függő viszonyra mutat rá, mikor bizonyossá tesz', hogy
minden bűn lázadás a teremtő Úr ellen és a vele szemben fennálló
függő viszonynak a megsértése.
Mindakét tényből : a gondolkodásból és a bűntudatból egyformán az elégtétel-adás szükségességéhez jutunk el. Mind a függőségünk átérzése, mind a bűntudat mardosása azt kívánja, hogy a megsértett IgazságnaK tegyünk eleget. íme tehát elmélkedéseink kezdetén is ott áll : a Justitia gondolata.
*) Das heilige Messopfer dogmatisch und aszetisch erklärt 13 Freiburg, 1912.
Herder.
*) Handbuch der katholischen Liturgik 2 Freiburg. 1912. Herder.
W a s können wir für die Pflege der Volksfrömmigkeit von P. Martin von
Cochem lernen ? Megjelent : Chrysostomus Schulte: Priesterleben und Priesterwirken.
Stuttgart. 1929. 145—165. 1.

2. Miben áll azonban ez az elégtétel? Talán az erényekben
kivirágzó erkölcsös életben ? Ezek valóban szerezhetnek érdemet
számunkra Isten színe előtt. Sőt minden erény lehet egyenesen
Xatzpetet is, azaz Isten tiszteletének gyakorlása, ha a szándék azzá
teszi „Az ember minden jó cselekedete, — é s a jó szándék a magában közönbös cselekedetet is megszenteli és jóvá teszi, — lehet a
legtisztább és legőszintébb imádság, „purissima et sincerissima oratio",
— tehát már istentisztelet, (cultus)."
De ebben benne van a felelet is a felvetett kérdésre. Azaz
az erényeknél magasabb az istentisztelet, t^hát a megsértett Igazságosságnak adandó elégtételt is jobban szolgálja. Mert mi is tulajdonképen az istentiszte'et ? „Servitium erga Deum": Istennek teljesített
szolgálat. A függés tényéből és az ember bűneiből származó kötelességnek, officiumnak az elvégzése.
Ezen nem változtatott a megváltás sem, mert a keresztény ember továbbra is — servus Dei —, Isten szolgája marad, és így megmarad az „officium"-a is, ezt a kötelességét pedig teljesítenie kell.
És valóban a kultusz kettős célja közül az első : a köteles szolgálat megadása az Istennek. És csak amennyiben az istentiszteletet
bemutató személy a tisztelet megadása által el akarja nyerni Istennek kegyelemmel teljes leereszkedését, annyiban jut érvényre a
második cél : a fogadás, az embernek megszentelése a kegyelem
által. A kultusz első célja, a Iatreutikus gondolat, megvalósítja az
ember függéséből származó kötelességet ; a másik cél, a szakramentális rész, segít a bűnös embert Isten kiengesztelésében és a maga
lelkének megszentelésében.
Eddig tehát tény, hogy az ember a kultusz, az istentisztelet által éri el az Igazságosság kiengesztelését. Most egy lépéssel tovább
mehetünk.
3. Az ember nem külön álló egyed, hanem egy közösségnek
a tagja és mint társas lénynek kell közös istentiszteletének lennie.
Ez felel meg a Çôov TwXtxtxóv természetének. A közösség közös istentisztelete pedig megkívánja a rendezett vezetést és a törvényadást. Ez
utóbbi által az istentisztelet formái jogi erőt nyerhetnek. Ennek a
törvénynek alapja vagy külön tételes rendelkezés vagy hosszabb
időn át tartó szokás.
A legkiválóbb istentiszteleti tények közé tartoznak az imádság,
de elsősorban az áldozat. Különösen az áteredő bűn óta, „in statu
naturae lapsae", az áldozat igazában az esett embernek megfelelő
istentisztelet.
Ezt érezte a gyarlóságával küzködő és bűnei alatt görnyedező
egész emberiség. Ezért az áldozat a kereszténység előtti népeknél is,
zsidóságnál és pogányságnál egyaránt megvolt. És megvan ma is
még az egészen csekély Isten-ismerettel bíró természetes népeknél is.
4. Most következik azonban régebbi misemagyarázók egész
csoportjára jellemző gondolat, mely világosan mutatja, hogy ők a
szentmise lelkét a „iustitia"-ban, azaz a megsértett isteni igazságnak

kiengesztelésében és az Istentől való függés megzavart rendjének
visszaállításában látták. Itt van ugyanis arról szó, hogy mi az áldozat.
Thalhofer meghatározása szerint : „Az áldozat valami anyagi
tárgyunknak, gyakran az élvezetek közé tartozó tulajdonunknak a
megszentelése ; — továbbá részben, vagy teljesen való elpusztítása
közvetlen kapcsolatban Istennel, még pedig azért, hogy ezzel megadjuk az Istentől v a ó függésünk és bűnös voltunk átérzésének vallásos megnyilatkozását, — az imádásban, hálaadásban, könyörgésben és főként az Isten előtt való szent szolgálatban".
íme tehát az áldozat lényegéhez tartozónak tartja ő is és vele
együtt a szentmisének régebbi magyarázói valamennyien : a lerontást,
a destructiót. Elismerik ugyan, hogy ez önmagában véve az eredeti
állapotban levő ember számára nem természeti szükséglet ; de azt
mondják, hogy a bűnbe esett embernek a természete számára a
legmegfelelőbb cselekedet.
Mert mi okozta ősszüleink bukását? . Az engedetlenség, mely
a tiltott élvezetben volt megtestesítve. — És mi engeszteli ki ezt a
bűnt ? Az engedetlenséget a függés érzéséből való önkéntes hódoló
lemondás valamely megengedett tulajdonunkról. Es ezt a hódoló
lemondást, a legfőbb áldozattal kapcsolatos lerontás fejezi ki legjobban, mert ebben benne van egyrészt a mi halálra méltó voltunknak az elismerése, másrészt a halálra, tehát a magunk lerontására
való készségünk kimutatása.
5. Ebben van minden istentiszteletnek a természetjogi alapja.
De ez a természetes alap magában véve nem elég. Még pedig azért
nem elég, mert a természetes jogi alapon megnyilatkozó istentisztelet
nem elégséges a kultusz végső céljának elérésére, a megsértett isteni
igazságosságnak a kiengesztelésére. Bármily nagy legyen ugyanis a
természetjogon felépülő kultusznak az érdeme, az ember ezen a fokon még mindig csak Isten szolgája marad. Az Istennek tetsző és
így a iustitia-nak megfelelő istentisztelet nem lehet a szolga tisztelete, hanem csak a gyermek tisztelete.
Ezt az Istennek egyedül tetsző és az igazságot egyedül kiengesztelő istentiszteletet pedig egyes-egyedül csak az Isten-emberi
közvetítő, az Úr Jézus Krisztus tudta bemutatni. De ő nála is ki kell
emelni és meg kell különböztetni az erkölcsi cselekedetektől az istentiszteleti tényt, mert mint az ember erkölcsi cselekedetei közül kimagaslik az istentisztelet, úgy az Isten-ember is nem az erkölcsi cselekedetek által szerezte meg a megsértett igazságosság kiengesztelését
és az eredeti függés visszaállítását, hanem egy istentiszteleti tény
által, azaz az ő keresztáldozata által.
A keresztáldozat ugyanis kultusztény volt, mert valódi áldozat
volt a lerontás alakjában. Jézus önként, az Atya végzése előtt
meghódolva „engedelmes lőn egészen a halálig, még pedig a
halálig a kereszten". Megkezdődött a Szent Vér kiontása a Getszemáni kertben a vérverítékes gyötrelemmel és tartott egészen a Szent
Szívnek az átdöféséig, mellyel valóban „exinanivit semetipsum", utolsó

csepp véréig kiüresítette önmagát. így tehát halála kultusz-tény volt
és elsősorban ezért és ezzel szerezte meg a megváltást.
De Krisztus egyúttal az emberi nem képviselője is volt és mint
ilyen mutatta be ezt az áldozatot. Ebből következik, hogy ez által
a természetfeletti életet megszerezte minden ember számára; aki hoz^á
csatlakozik.
Jézusnak ez az áldozati halála minden Istennek tetsző kultusznak az alapja. És az Isten-emberi főnek a tagjaival együtt való istentisztelete a katolikus liturgia.
EzThalhofer gondolatainak az összefoglalása és ez a liturgikus
mozgalom előtti misemagyarázók általános nézete.
2.

.

A legfeltűnőbb vonásuk ezeknek az elméleteknek, hogy a szentmisét első sorban dogmatikus szempontból tekintették: és eszközt
láttak benne, melynek segítségével megtörténhetik az Istennek és a z
embernek egymással való kibékülése.
Ezért a szentmisét úgy állítják elénk, mint „meritum"-ot, azaz
érdemet szerző cselekedetet. így Gihr is azt mondja, hogy az áldozat bemutatásának célja az Isten kiengesztelése.*) Arra szolgál a
szentmise, hogy Jézus kereszthalálának érdeme által szerzett kincsekből mindig új és új részt szerezhessünk. A hívők számára minden kegyelmet a szentmise szerez, mert ez a keresztáldozatnak, minden érdem forásának a folytatása és megújítása.
A kultusznak, mint említettük, két oldala van: latreutikus, Istennek adó és szakramentális : Istentől fogadó oldala. A szentmise mint
Istennek tetsző „latreia", hódolat szerzi meg a kegyelmet. Még pedig
a szentmise érdemszerző mind „ex opere operato", mind „ex opere
operantis", azaz mind maga a szent cselekedet, mind annak buzgó
elvégzése.
Es érdemszerzők nemcsak a belső kultusz tényei, hanem annak kü ső megnyilatkozásai is. Az ember ugyanis nemcsak lélek,
hanem test is, azért kell a belső indulatoknak a külsőben is kifejezésre jutniok szóban: ez az „oratio", és mozdulatban: adoratio egyaránt. Mivel tehát ezek így hozzátartoznak a kultusz lényegéhez, azért
ezek is érdemszerzők.
A szentmisének ez a „meritum "-ot, érdemet szerző jellege különösen élesen jut kifejezésre Cochem Márton kapucinus atya oly
annyira elterjedt misemagyarázatában. És valóban ez a hosszú időn
át tartó és nagy elterjedés az oka annak, hogy nagyon sok nézete
bent van m a is a katolikus köztudatban.
A szentm se Cochem atya előtt nem más, mint az isteni igazságosságot kiengesztelő nagy áldozat, mely „ex opere operato", pusztán a szent cselekmények elvégzése által is megszerzi a bocsánatos
bűnök bocsánatát. Hatása, — meritum-a alól csak „az van kizárva,
aki halálos bűnben vesz részt a szentmisén, — vagy a mise alatt
*) Das Messopfer. 612. 1.

csak nevet, tréfál, nézdegél, másokat az imádságban zavar, vagy
akarattal elalszik".*)
De bár a bűnös, aki a kegyelemnélküliség állapotában, azaz
halálos bűnben van, nem szerzi meií magának a kiengesztelődést,
azért még az ő számára sincs minden haszon nélkül a szentmisén
való részvétel. A szentmise ugyanis a bánatra segítheti őket és így
megjöhet a kibékülés is. — A hívők számára azonban a meritum,
az érdemeknek és lelki javaknak megszerzésében van a szentmisének a legnagyobb haszna, — amellett, hogy a testének is javára
válik. Azt mondja a jámbor kapucinus atya, hogy még az étel is
jobban esik és nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is inkább javunkra
van, ha szentmisét hallgatunk ! *)
A szentmise szerinte elénk állítja Krisztus földi életét. Hogy ezt
Cochem atya hogy képzeli el, arról még később szólunk. De éppen
ezért azt mondja: „Mi boldogabbak vagyunk, mint azok, akik Krisztussal a földön együtt jártak. Ok ugyanis csak egyetlen és igen hosszú
misét láttak, mi pedig naponként sok misét hallgathatunk".*
Nem tér ki Cochem atya az elől a kérdés elől sem, hogy mily
módon lehet ebből a sok miséből mentől több lelki hasznot szerezni.
Es a feleletből, amit erre adott, láthatjuk, hogy a liturgia belső lényétől mily messze eltérhetnek a történeti tényekkel és a pszihológiai
mozzanatokkal nem törődő ájtatos elmélkedések.
Először azt ajánlja, hogy még életünkben mondassunk sok misét önmagunkért. Ez által az ember bűneinek büntetéséből sokkal
többet levezekelhet, mintha csak misét hallgatna. Ebben még van
sok igazság. De már kevésbbé liturgikus gondolkozásból fakad az
a tanácsa, hogy a szegényekkel sok misét hallgattasson a maga
javára. Aszketikus értéke ugyan ennek a tanácsnak is van, de a
liturgikus szellem hiányzik belőle.
Teljesen a mai liturgikus felfogással ellenkező azonban az a tanácsa, hogy a földön elmondott sok mise meritum-ából akkor tudunk
a legtöbbet megszerezni a magunk számára, ha olyan időben megyü ik el egy nagy dómba, ahol egy időben sok misét mutatnak be.
És könyvének 25. fejezete felé cím gyanánt is egyenesen azt írja :
Hasznos utasítások, hogyan lehet sok misét egyszerre hallgatni.
Igaz hogy ilyenkor Cochem atya szerint sem tudunk végig imádkozni egy misét, de nem baj. mert amikor az ember több misét hallgat egyszerre, akkor a magunk imádsága helyett inkább a pap és
vele együtt az angyalok imádkoznak helyettünk. Következésképen
Krisztus inkább alkalmazza érdemei^ mireánk.
De hogyan tehetjük meg ezt ? Ügy, hogy valahányszor egy-egy
új miséző az oltárhoz megy. felkeltjük magunkban a szándékot, hogy
ennek a misének a meritum-át is meg akarjuk magunknak szerezni.
Azután folytatjuk a magunk imádságát és csak arra ügyelünk, hogy
valahányszor egy-egy misében az urfelmutatásra kerül a sor, akkor
*) i. m. 171, 151. 1.
*) i. m. 212. 1.
*) i. m. 174. 1,

arra figyeljünk és odafordulva hódoljunk az Úrnak- Tehát csak két
mozzanatra ügyelünk : az elején a szándék felkeltésére és a közepén az átváltoztatásra.*)
És mi lesz az eredménv, ha így egy misét sem követünk elejétől végig teljesen ? Ez nem árt, mondja Cochem atya, és be is bizonyítja ezt a következő parabolával: „Egy vincellér körül akarja árkolni és keríteni szőlőjét. Munka közben kincsre bukkan. Rögtön
abban hagyja munkáját és gyorsan haza siet vele. Ugyanígy tesz a
második és a harmadik alkalommal. Felesége mondja neki, hogy
nem lehet jó az, ha folyton hazaszaladgál, hiszen akkor soha sem
lesz készen a munkájával. Kerítse be először teljesen a szőllőt,
különben nem lesz hasznuk. A vincellér szerint azonban a kincsek
sokkal több nyereséget, hasznot jelentenek, mint a megművelt szőllő.
így van a szentmisékkel. Talán egyet sem végezünk be teljesen, de
a szándék felkeltéséből és a megismételt átváltoztatásokból sokkal
nagyobb a hasznunk, mint az összes többi imádságokból".
Sapienti sat . . . Világos ennyiből is, hogy ez a felfogás, mely
a misét pusztán érdemet, meritum-ot szerző eszközként nézte, hogy
a megbántott Igazságot jóvá tegye, milyen messze áll a mai liturgikus
felfogástól.
3.
A tárgyilagos érdemszerűség ily nagymértékű kiemelése mellett természetesen az alanyi érdem, tehát az etikai mozzanat kevésbbé
domborodik ki.
Még Thalhofernél találunk néhány utalást ezekre az etikai mozzanatokra, de ő sem aknázza ki jobban és a szentmisében való
részvételünket nem ezekkel akarja szükségessé tenni. Azt mondja,
hogy a kultusz célja első sorban az engedetlenség megzavarta függés helyreállítása és az igazságosság kiengesztelése, de emellett
a kultusz hatása tagadhatatlan nagyon is jelentős az ember erkölcsiségre nézve.
Először is az istentiszteletben alapvető az Istenre való eleven
rágondolás De ezen a rágondoláson kívül még az Istennel való imádságos érintkezés is erősíti bennünk a hitet. Ily módon a kultusz
az erkölcsiséget is szolgálja, mert annak alapját, a hitet erősíti meg.
Továbbá a kultusz keretében történő magunk átadásának megfelel az Is'ennek leereszkedése a bemutatóhoz. Ez „kegyelmi ajándék" és „az egész belső emberre megdicsőítően hat". így tehát a
kultusz lelki hatása lesz az erkölcsi megszentelődés, a lelki vigasztalás, belső megnyugvás és béke.
Tehát egyrészt az objektív kultuszt bemutató emberek szubjektíve is jobbak és megbékültebbek lesznek, másrészt a pogányság
romlottságának alapja sem annyira az erkölcstelenségben, mint inkább
abban állott, hogy Istentől a „köteles" kultuszt megvonták.*)
*) i. m. 334. s köv. Î.
*) Handbuch. 3. 1.

Még más helyen is szól arról Thalhoíer, hogy az ember a maga
erkölcsi cselekedeteit a szentmise érdeme által megdicsőítheti. Amikor
kimutatja, hogy a katolikus liturgia a főnek, Krisztusnak és a tagoknak közös istentiszteleti ténye, akkor egy jegyzetben figyelmeztet,*)
hogy a hívőknek nemcsak istentiszteleti cselekedeteiket, hanem erkölcsi tetteiket is be kell ez áldozatba vonniok és azzal az Egyház
oltárán egyesíteniök „lehet és kell". így az etikára is rányomják a
latreia bélyegét. Azaz erkölcsi életük megnyilatkozásait is istentiszteletté tehetik. „A katolikus ember számára valami kimondhatatlanul
vigasztaló és felemelő van abban a tudatban, hogy az áldozathoz
való csatlakozás által a maga vallásos és erkölcsös életét kitágíthatja és megdicsőítheti".
De látszatra bármennyire is megegyezik ez a felfogás a mai
liturgikusok hirdette programmal, a „consecratio mundi": az egész
élet és az egész világ megdicsőülésének gondolatával, mégis különbözik, mert alapja a megigazulás, a iustificatio gondolatában van.
Thalhoíer azt mondja ugyanis, hogy a lélekkel töltekező emberek, a
jtviujiaxixot, még vétkezhetnek.*) Tehát „még az ő jócselekedeteikhez
is, sőt magukhoz a vallásos tiszteletűkhez is, melyet a Szentlélek
erejében Istennek szentelnek, sokféle hiány tapad, ezek pedig sten
szemében visszatetszők". „Tehát a legjobbaknak is folyton és folyton szükségük van arra, hogy Istent engeszteljék és mind vallási
gyakorlataiknak, mind erkölcsös tetteiknek sokféle hiányait kiegészíthessék. A mi résztvevő szívű főpapunk azonban hathatósan számolt
ezzel a szükséglettel s ezért a maga áldozatát közöttünk látható
helyettes által mutatja be, hogy mi megbocsátásul, kiengesztelődésül és tökéletesedésül azt magunkévá tegyük. Ily módon a főnek
áldozati tevékenysége kiegészíti és teljessé teszi mindazt, ami a
tagokban hiányos".
A kiengesz elődés . . . , tökéletesedés . . . , kiegészítés . . . , kifejezések világosan mutatják, hogy ezekben látszatra a misztériumos
lelkülettel megegyező gondolatokban tulajdonképen a „iustitia" fogalma az alapvető és az irányító.
Ugyanerre a következtetésre jutunk, ha a liturgia végzésében
szükséges szándékról szóló fejtegetéseket olvassuk. Thalhoíer szerint
a liturgiát bemutatónak „in nomine Christi", Krisztus nevében és
Krisztus helyett kell azt végeznie. Ebben áll a szent áldozatnak
tárgyilagosan érdemszerző jellege. De e mellett felvetődik a kérdés,
kell-e és mennyiben ennek az objektív érdemnek a megszerzéséhez
a pap alanyi erkölcsi ténykedése és személyes ájtatosságának hozzájárulása is. Erre nézve azt mondja: „Nyilvánvalóan még kétséges,
hogy vájjon az Egyház a liturgiát bemutatót akarja e többre is kötelezni, mint a megfelelő cselekedetek pontos és teljes elvégzésére".
Igaz, hogy a liturgusnak mégis csak arra is kell ügyelnie, hogy
a liturgia végzése által a maga számára is szerezzen érdemeket. Akkor azonban „aktuális intenció" azaz összeszedett figyelmesség és
•) u. o. 238. 1.
*) u. a. 236. 1.

„áhítatos hangulat" is szükségesek. „Úgy látszik tehát, — dönti el
az említett kétséget,*) hogy az Egyház a maga szolgáit lelkiismeretben is az attentio et intentio interna-ra, a figyelemre és a belső
szándékra akarja kötelezni". Es hozzá is fűzi, hogy a „liturgusnak,
mint Krisztus helyettesének nemcsak mechanikus módon kell Krisztusnak odakölcsönöznie a maga ajkát, hanem élettel telten be kellene hatolnia az ő imádságos szándékába".
De végső eredményben azért azt mondja, hogy a liturgikus
cselekedetek érvényessége csak az externa intentio-tói, a külső szándéktól függenek. Elég tehát ha a bemutató a Krisztustól és az Egyháztol elrendelt cselekedetet szabadon és tudatosan, tehát nem álomban és delíriumban végzi el. Továbbá, arra a célra kell végeznie,
amelyre rendelve van, tehát nem tréfából vagy a liturgia begyakorlására stb.
Hogy az etikai mozzanatok mennyire háttérbe szorulnak még
akkor is, ha megemlítik, mutatja még a következő példa. Thalhofer
a tárgyalás teljessége kedvéért szól a kultusz jelentősségéről szociális tekintetben. És elmondja azt a lélektani tényt, hogy az egyes
emberben a szükségszerű összetartozás tudatát semmi nem tartja oly
ébren és nem erősíti meg annyira, mint a közös istentisztelet, „különösen pedig a közös áldozati ünnep".
Ezen ugyanis mindenkinek a kötelessége, hogy a maga részéről
is áldozatot hozzon, „hogy így áldozatát a Főnek áldozatával egyesíthesse", és a maga áldozatát „az isteni Fölségnek így mutassa be".
Ezt a kötelességet mindenki teljesítheti, ha alamizsnát ad. És azt
mondja Thalhofer, hogy a jelen égető szociális kérdését kö myű
volna megoldani, — sőt ilyen kérdés nem is léteznék, ha a hívők
valamennyien és az Egyház előírása szerint a liturgia szellemében
lennének jelen a legfölségesebb és legszentebb áldozat megünneplésénél. De azután ennek a kérdésnek kimerítésére nem tesz semmi
kísérletet. Az elv kijelentése u án egy szót sem szól arról, hogy miként lehetne tehát a szentmisét a közösség élete számára gyümölcsözővé tenni.
5.
A régi magyarázók elveinek összefoglalását fejezzük be a módszerüknek a jellemzésével. Ma a Iiturgikusok a történeti előzmények
felkutatásával, a keletkezés körülményeibe való beleélés útján, az
örök ugyanazon emberi lélek egyetemes sajátságaiból akarják megérteni a liturgia szellemét, azaz a tényekből kiindulva mintegy induktív módszerrel szeretnének rájutni az egyetemes igazsághoz.
A régiek ezzel ellentétben valamely egyetemes állításból kiindulva iparkodnak tételeiket levezetni. Okoskodásuk menete ilyenforma.
*) i. m. 260. 1.

„Mert az ember testből és lélekből áll, azért nem elégséges
csak a belső istentisztelet, tehát ki kell azt a külsőben is fejezni."
„Mert a lélek tiszteletének a természet törvénye szerint a vele
kapcsolatos testben is meg kell nyilatkoznia, azért kell a jövendő
megdicsőülés állapotában is a külső kultusz, tehát az oratio mellett
az adoratio Christi is szükséges."
„Mert a belső istentiszteleti cselekedetek érdemszerzők, azért
a külső istentiszteleti cselekedetek is érdemszerzők, tehát ezeket is
meg kell becsülnünk."
És így tovább. Ha egyszer egy tételt elfogadott, mint „természet alapot," akkor ezt logikus okfejtéssel szétszedi, elemzi, tovább
szövi. Cochem Márton atya például könyvének előszavába írja : „Ennek a könyvnek a célja bebizonyítani, hogy a I gfölségesebb szentmiseáldozat az az áldozat, amely által a legtöbb érdemet lehet szerezni". És levezet mindent és bebizonyít, megmagyaráz mindent.*)
A deduktív gondolkodásban benne van a hajlam a szisztematikus teljesség iránt. Elmondanak gondolat-sorozatokat, megállapítanak tisztán deduktív úton keletkezett igazságokat, melyek nem mindig a valóságos tapasztalatnak és élménynek a kifejezései.
Innen fakad a túlfeszítés veszedelme. Logikus módon a feltételekből olyan következtetéseket von le, melyek az élő valóság talajával már szinte alig érintkeznek. így jutott el Cochem atya a
mise objektív „ meritum-szerző jellegének majdnem materialista ízű
felfogásához. És így mutatja ki, mint példaként később felhozzuk,
hogy a szentmise egyes részei mint felelnek meg az Ur Jézus élete
egyes mozzanatainak, — jóllehet a történeti kutatás és a pszichológiai elmélyedés egészen mást mutat. Világosság kedvéért egy példa
is elég : Cochem Márton szerint a kézmosás, a szentmisében megfelel Pilátus kézmosásának a szenvedéskor. így vezeti le ezt abból
a feltételből, hogy a szentmise a szenvedés megújítása. A történeti
tény pedig azt mutatja, hogy egykor szükség volt rá, mert az adományok összegyűjtésekor a kéz beszennyeződhetett. A pszichológiai
elmélyedés pedig arra mutat rá, hogy ha ma már fizikailag nem is
szükséges a kézmosás, jelképesen szépen kifejezi az áldozat bemutatásához szükséges lelki tisztaságot.
II.
Az új magyarázók.

X. Piusz pápa reformjaival kezdődik a liturgikus apostolság
először Európát, de most már az egész világ katolicizmusát megmozdító fellendülése. Ha az új liturgikus szellemből fakadó műveke
olvassuk, akkor úgy érezzük, hogy egészen más világba jutottunk,
Birnbaum Walter, hamburgi luteránus pásztor írja ezzel kapcsolatben a német katolicizmusról, de áll ez az egész liturgikus mozgalomra : „A német katolicizmus legyőzte azt az inferioritast, amellyel
*) A levezető módszernek ez az alkalmazása is mutatja, hogy a mise magyarázatoknak ezt a periódusát ahhoz a korszakhoz kell kapcsolni, melyről Ruders
szól tanulmányában : „A nagy liturgikus ellentétek a XVI. és a XX. század közölt."

őt a XIX. század végén nem minden alap nélkül vádolták. Áthidalta
azt a szakadékot, mely a régi és a modern gondolkodás között keletkezett. Nagyszámú katolikus tudós és pap nagyon is eredményesen
fáradozott azon, hogy a jelen emberének komplikált lelki életét finoman megérezze és előttük a katolicizmust úgy tárja fel, mint az ő
lelki feszülésének és szükségleteinek egyetlen megoldását. Az eszköz pedig, amelyre rámutatnak, az Egyház liturgiájában való élő és
a belsőkig ható részvéttel. Ezért a következő kettős feladatot látták
maguk előtt : — az első a liturgikus szövegeknek, szerta tásoknak,
és egyáltalán az egész liturgikus gondolatvilágnak megértése ; — a
másik pedig a liturgikus áhítatra és a belőle való lelkiéletre való ránevelés".*)
1.
Ha az új liturgikus mozgalom megindulását dátumhoz akarjuk
fűzni, akkor ilyen gyanánt 1903 Szent Cecilia napját vehetjük, amikor X. Pius pápának az egyházi zenéről szóló Motu proprioja megjelent. Már ebben meglátszik ez a törekvés, hogy egyrészt a szentmise megülését belsőségesebbé tegye, másrészt, hogy a hívők részvételét a szentmise megülésében új életre keltse. Főbb intézkedései
voltak :*)
a) Minden világias zenét, mint az istentisztelethez méltatlant,
a templomból kiutasított. (5. fej.)
b) A zenei művekben helyreállította a szöveg jelentésének értékelését. A szöveg ugyanis már tartalmára való tekintet nélkül egyszerűen csak eszköz lett a zeneszerzők számára. Fő volt az ő zenei
mondanivalójuk és nem a szöveg zenei kifejtése (3—11. fej.)
c) Követeli a kórus és az oltár egységét (8 fej.) és a hívőkre
való tekintetet.
d) Végül minden más zenei forma között az első helyet adja
a bensőséges gregorián éneknek, melyet semmiféle zenei hangszer
nem kísér. „A szent cselekményekben — mondja—vissza kell állítani
a régi, hagyományos gregórián-éneket. Mindnyájunknak meg kell
győződve lennünk arról, hogy az egyházi cselekmény semmit sem
veszít ünnepélyességéből, ha más zene nem kíséri, mint egyedül
az ének. Különösen arról kell gondoskodnunk, hogy a gregorián-ének
a nép között újra helyre álljon, hogy így a hívők ismét ugyanúgy
tevékenyen vegyenek részt az egyházi liturgiában, mint ez régen
általános volt.,, (3. fej)
Ennek az okmánynak a súlyát Festugière szerint akkor tudjuk
(* W . Birnbaum : Die katholische liturgische Bewegung. Darstellung und
Kritik. Gütersloh. 1926. Bettersmann. 40 1. Itt jegyezzük meg, hogy ez a könyv adta
meg a jelen tanulmányban az első lökést A címben felsorolt két rész közül természetesen a kritika teljesen elfogult, de megértésre törekvő. Nagyon jó azonban az
ábrázolás, úgy, hogy ebben az ő nyomán indu tunk el. de visszamentünk az eredeti forrásokhoz, és amit az ő nyomán ismertettünk, annak is mindenhol utána néztünk az eredetiben is.
*) Pontos szöveget lásd : Pöschl Vilmos : „Motu proprio" (Az egyházi zenéről.) A Magyar Kórus kiadása.

csak megérteni, ha ráeszmélünk arra a logikai kapcsolatra, amely
szükségképpen fennáll közte és a koronázásakor kiadott encyklikája,
az „Instaurare omnia in Christo" között. Ez az encyclica kitűzte az
elérendő célt, a Motu proprio a liturgiában rámutatott a hozzájuttató
nagy eszközre.*)
Ebből a „Motu proprio"-ból és a vele rokon „Utasítás az egyházi zenére vonatkozóan", meg ugyanerről a kérdésről szóló leveléből idézünk néhány sort. Ezek irányadók lehetnek.
A Motu proprioban olvassuk: „Legforróbb kívánságunk, hogy
az igazi keresztény szellem minden módon felvirágozzék és minden
hívőben megmaradjon. Ennek elérése végett elsősorban az Isten
házának szentségéről és méltóságáról kell gondoskodnunk. Itt gyűlnek össze a hívek; innen merítik ezt az igazi keresztény szellemet
első és mellőzhetetlen
forrásából, azaz a legszentebb titokban
való tevékeny részvételből és a nyilvánosan és ünnepélyesen imádkozó Egyházzal való egyesülésből. Ezek a szavak nem szorulnak
magyarázatra.
Az Instructióban azt mondja a p á p a : „Egy zenemű annál
liturgikusabb és szentebb, minél közelebb áll a gregorián dallamhoz."
Különösen fontos az a meghagyása, hogy „a liturgikus szövegeket
úgy kell énekelni, amint azok a könyvekben találhatók, nem szabad
megváltoztatni, a szavakat benne felcserélni, hogy mindig érthetők
legyenek a hallgatók számára". Vagyis a cél : a hívők értsék a
liturgiát.
Levelében azt írja: „Az a vágyam, hogy mindenhol lássam
új virágzásnak indulni a liturgikus ténykedések szépségét, méltóságát és szentségét. Ezt ki is hirdettem saját kezemmel (Motu proprio)
írt rendeletemben". — Ez a „kéz" ostorral kergette ki a szentélyből a művészek botrányait, mint egykor ez a kéz kergette ki ostorral
a templomból a kufárokat.
X. Piusz pápa hangsúlyozta a vespera éneklésének fontosságát
és azt mondja, hogy ehhez hozzá lehet csatolni a prédikációt és a
szentséggel való áldást. És íme nálunk elmarad a lényeges : a vespera és megmarad a mellékes : amit hozzá lehet csatolni.
De tovább menve a na^y pápa működésében meg k II említenünk az 1905 december 20-án kiadott dekrétumát a gyakori szent
áldozásról, amely szintén visszatérést jelent az ős keresztény gyakorlathoz, ahhoz a lelkiélethez, melyet a liturgiával együtt mindig
megőrzött Szent Benedek rendje. Maga a dekrétum közvetlenül a
trienti zsinat óhajából indult ki : „Optaret quidem sacrosancta Synodus, ut in singulis Missis fideles adstantes non solum spirituali
affectu, sed sacramentali etiam Eucharistiae perceptione communicarent." Vagyis hogy a misén jelenlevő hívők necsak lelkileg, hanem
valósággal is. az Oltáriszentség magukhoz vételével is áldozzanak.
Még pedig misével kapcsolatban, a mise alatt, azaz az áldozás szertartását alá kell rendelni az áldozat szertartásának !
*) Erre és a következőkre 1. a szerkő művét La liturgie catholique. 1913.
Maredsous.

Ezt a gondolatot bele kellene vésni a hívőkbe ! Eucharisztikus
átélésük alapjává kellene tenni a következő theologiai igazságokat :
Az áldozat a feltétlen uralkodó minden kultuszban.
Az áldozás sze tartása szorosan alá vnn rendelve az áldozat
szertartásának, amelynek függvénye. Vagyis a szent áldozást nem
szabad úgy tekinteni mint az áldozatnak egy független tényét.
Végül a szent áldozásnak, amennyire csak lehet, szociális cselekedetnek kell lennie, amelyet mindnyájan közösen végeznek a
szent mise-áldozat folyamán, nem pedig valami egyéni cselekedetnek, melyet titokban végezünk az áldozattól elszakítva.
Ezek az alapelvek, különösen az első kettő, Festugiére szerint
olv fontosak, hogy ezek alkotják a katolikus gondolkodás kritériumait.
Mert mit tett a protestantizmus ? Lerontotta az áldozat
fogalmát
(kereszt, mise) és megtartotta pusztán az úrvacsorát, az áldozást
(mint szimbólumot.) Döntő fontosságú tény. Szabad-e tehát engednünk, hogy az áldozat képe, ha csak kis mértékben is, gyengüljön
a katoli*us lelkekben? Eltűrhetjük-e még csak a látszatát is az értékek nagy átcserélésének,
mely megkezdte az áldozatot is alárendelni az áldozásnak.
így lettek a liturgikus megindulásnak a folytatói „az eucharisztikus
pápának" a gyakori és mindennapos szentáldozásról kiadott dekrétumai. Ezek készítették tovább az utat a „liturgikus tavasz" számára.
Mert amint Kramp S. J. írja : „A szentáldozás gondolata megkezdte
a pályafutását."*) A gyakori szentáldozás kegyelmi hatása, továbbá
a vele járó pasztorális f ladatok végiggondolása, és végül a liturgiával való benső lényeges kapcsolata mind tovább működő erőkké
váltak.**)
A harmadik és még nagyobb lökést adta az egész mozgalomnak a breviárium és a misekönyv reformja.***) „A szentek ünnepei
már szinte elnyom ák Krisztus ünnepeit. Ezek a gyémántok és gyöngyök a koronán, mely Krisztus, annyira elnyomták az egyházi év
eredeti officiumait, (a legtöbbször gyakorlati lelkipásztori okokból, de
főként hosszúságuk miatt,) hogy a koronából szinte alig látszott valami."1) X. Piusz pápa, aki maga is gyakorló lelkipásztor volt, finom
megérzéssel, de hathatós erővel is össze tudta egyeztetni a lelkipásztorkodás követelte szükség kielégítését és a liturgikus ideál megvalósítását.
Mind a három reformnak áldását legelőször maguk a papok
tapasztalták meg a saját belső életükben. De éppen a legbuzgóbbakban feltámadt a gondolat, hogy miért ne részesülhessenek mindebben az áldásban és kegyelmi gazdagodásban a hívok is, akik úgy
is, mint „conofferentes," mint az áldozatot együtt bemutatók állnak az
*) Kramp : Eucharisztia. VII. 1.
**) F. Benedict : Freguent Communions. Its liturgical basis. (The Eccles. Rev
79 1-14)
***) Kramp S. J. : Lit. Bestrebungen der Gegenwart (Stimmen der Zeit, 1920)
315-333, 1.
*) I. m. 313. 1.

oltár körül. „Mint közeledő tavaszi napnak hajnalpírja világít fel
ez a gondolat, — mondja Kramp elsősorban a monasztikus életet
élő bencésekre gondolva — mindazoknak a lelkében, akik a maguk
hivatásául az Egyház liturgikus életének átélését választották." 2 )
De nemcsak a liturgiát végző és azt átélő papok és bencés
szerzetesek részéről indult meg ez a munka. Hozzá járultak ehhez
még a hívők, főként a műveltek lelkiéletében megfigyelt jelenségek is.
Ezeknek a vallásos élete nélkülözte a világosságot, erőt és éppen
ezért vagy az üresség vagy a skrupulozitás jellemezte. Azt írja Kramp :
„Nagyon sok embernek vallásos balső élete elijesztő ürességet mutat. Szeretnének jól i m á d k o z n i . . . s az imádságnak nem tudnak
semmi tartalmat adni. A vallási műveltségük nem ritkán megmaradt
ifjúkori elemi ismereteiknek fokán, el entétben a másirányú, nagyobb
fokú tudományos és szociális képzettségükkel. A kettő nem illett
többé össze. Vagy pedig az aggságoskodás jutott érvényre a lélek
életében, amely a belső előrehaladást megnehezíti, vagy esetleg, már
lehetetlenné teszi. Volt az embereknek képük az Istenről, az Úrról,
aki az emberek felett, áll. De a szeretetnek Istene számukra majdnem zsarnokká lett. Es imádságos életük nem annyira az Isten tisztelete és szolgálata lett, mint inkább önkínzás, mert kimerült a félelemben, a végnélküli lelkiismeretvizsgálatokban, a megnyugvást
szerző bánat érzelmének hiába való keresésében, az üdvösségben
való biztonság utáni haszontalan vágyakozásban. Gondolkozásuk
és kívánságaik a kereszténység alapelveivel teljesen ellentétben a
saját énjük és nem Isten és az ő szolgá'ata körül forgott. Tették
ped g ezt tó akaratú lelkiismeretességből. Az aszkézis öncéllá lett
és tisztára negatív alapot öltött."3)
íme tehát ez a három tényező hozta létre a liturgikus mozgalmat :
az Eucharisztikus pápa intézkedései, a liturgiából élő bencés szerzetesek buzgósága, és a hívők lelki szükséglete.
Es a diadalmasan terjedő liturgikus apostolság gondolatvilágából keletkező művekre nézve a régiekkel szemben döntő különbség
az, hogy a szentmise magyarázata már nem a iustitia körül forog,
tehát nem a felforgatott függés helyreállítása és a megbántott igazság
kiengesztelése körül, hanem elhajolt a „Caritas" felé. A szentmisét
most elsősorban Istennek az emberekhez lehajló és az embernek
Istenhez törő, vele egyesülni akaró szeretet megnyilatkozásának
tekintik.
A régi korszakban a szentmise megűlése kötelesség volt, mert
„ez által az Isten és az ember között ismételten megszakadt összeköttetést újra és újra egybekötjük." De e mellett a felfogás mellett,
mely a liturgiában csak kötelességteljesítést, officium-ot látott, a belső
ember nem tudott kifejlődni, mert sohasem jutott tovább, minthogy
alapot vetett és a bűnöket ismét és ismét eltörölte. Tényleges következményei pedig a szentmisére vonatkozóan sokaknál a szent ál2

) I. m. 320 I.
) U. o. 321. 1.
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dozattal szemben való közönyösség, másoknál pedig az aggságoskodás lett. Ahol pedig felébredt a szükséglet a vallásosabb élet, a
mélyebb, lelkiélet kialakítása után, ott a népies ájtatosságokhoz menekült. És valóban sokak vallásos életének középpontjában szubjektíve és gyakorlatilag inkább az Eucharisztia látogatása, Jézus Szíve
kultusza stb. liturgián kívüli ájtatosság állott, mint maga a liturgia a
legfölségesebb áldozattal.
Az új mozgalom a liturgiát nem a vallásos élet kezdetének, a
mélyebb lelkiség felé elindítójának tekinti, hanem a lelkiélet középpontjává tette. A liturgiának ismét annak kell lennie a lelkek számára, amit a nem egyszer rikítószínű népájtatosságok jelentettek.
Ezeknek a vonzóerejét kell megadni, de sokkal magasabb és tisztább mértékben a liturgia, elsősorban pedig a szentmise számára.
De azért a liturgián kívül népájtatosságnak nem kell teljesen
háttérbe szorulnia, vagy esetleg egészen megszűnnie. „Sohasem fogadhatjuk el azt a véleményt, hogy a liturgia legyen a közös vallásos életnek és ájtatosságnak kizárólagos formája" — hangzik el
a hivatalos programmként az Ecclesia Orans első kötetében. 4 )
Mindazonáltal a magánájtatosságnak feladata és jelentősége
sokkal kisebb 'esz. A népies ájtatosságok ezután a liturgikus imádság kedves díszei és a liturgia szigorú formáinak könnyed folyondárjai lehetnek.
Amint a népies ájtato^ságoknak az volt a feladatuk, hogy a
vallásos élet szükségleteit kiegészítsék, úgy kell ezt most a liturgiára
bíznunk. A liturgia feladata ugyanis, „hogy bizonyos boldog lelki
magatartást közöljön " Mert „a lényegéhez tartozik, hogy bennünk
bizonyos érzületet alakítson ki."
„Azért tehát — jelenti ki Hammenstede, a maria-laachi apáíság
perjele, egyik előadásában 5 ) — nem iustitia, igazságosság ; hanem
Caritas, szeretet." Ezekkel a szavakkal adta meg a mise m agyarázatnak azt az irányát, amelyet a továbbiakban három képviselőjében
jellemezni akarunk.
(Folytatása
következik)

*) Guardini : Vom Geist der Liturgie. 5. 1.
6
) Liturgie und Leben. Hamburg, 1925.

A Francia Ifjúság Katolikus Szövetsége.
Szalay J e r o m o s .

háború előtti katolikus francia ifjúságról szólva1) Ígértük, hogy
más alkalommal majd elmondjuk, milyen sugallásokat követ a
háború utáni katolikus francia ifjúság. Az igéret beváltását részben
jelen tanulmányunkban kíséreljük meg. De amint múltévi tanulmányunkban főkép annak a visszahatásnak a rajzolásával foglalkoztunk,
mely a nemzeti életerőket, az egyéni cselekvést lenyűgöző béklyóbaverő áramlatok ellen az ifjúságban mesterei nyomány feltámadt, jelen
tanulmányunk is meghatározott célt követ, ami, azt hisszük, a tárgyalás folyamán egyre világosabban fog az olvasó előtt kibontakozni.
Francia katolikus ifjúságról szólva, nem választhatnánk jobb
módszert, mintha az Actio Catholica középponti bizottságától elismert
ifjúsági egyesületek2) közül kiválasztjuk azt, mely számánál, alapszabályainál, szelleménél fogva legfőkép képviseli a francia katolikus
ifjúságot. Ez a szervezet pedig a Katolikus Francia Ifjúság Egyesülete, az Association Catholique de la Jeunesse Française, röviden
A. C. J. F., a francia katolicizmusnak az utolsó 50 évben a legnagyobb szolgálatot nyújtó egyesülete, a leghathatósabban működő
kovász azon erők k^zül, melyek a francia katolicizmusban munkáinak.
1886-ban Albert de Mun, a nagy szociális apostol ösztönzésére,
svájci példára alakul meg Robert de Roquefeuil elnökségével és 5
más taggal. A 6 fiatal ember hosszas tárgyalások után 1886 februárjában, miután valamennyien megáldoz ak, összegyűlt az alapszabályok és a „jóakaratú fiatalemberekhez' intézett felhívás megszerkesztésére. Két hónappal később megjelent közlönyükben (Bulletin)
már a világ elé is lépnek s megkezdik a szervező munkát. Először a
már meglevő egyesületek, csoportok megnyerésére a középponthoz
való kapcsolására törekedtek, csak ezután indultak hódításokra,
minek eredményekép ma az egyesület 200.000 tagot számlál. Az
egyesület 1896-ig csak középiskolát végző vagy végzett közönséghez
szólott. Ettől kezdve a keretek kitágultak, és érkezett el a később
ismertetendő tagozódáshoz.
Mint Bulletin-jük első számában írják, legfőbb kötelességük az
elnyomott, félreismert, rágalmazott Egyházat védelmezni és dolgozni
a keresztény társadalmi rend megvalósításán. „Alapelve az Egyház
tekintélyének való teljes alávetés és csatlakozás tanításához". Ere*) Pannonhalmi Szemle, 1933. 1. sz.
) Fédération des Étudiants Catholiques, Équipes Sociales, Volontaires du
Pape, Union des Confrères d'Oeuvres, Fédération Gymnastique et Sportive eds Patronages, Scouts de France, Saint Joseph de Labre.
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jüket és figyelmüket főkép azoknak a kérdéseknek szentelik, mik a
társadalmi és gazdasági rendre vonatkoznak. Eszközeik lesznek az
odaadás és tanulmány, a tagok kölcsönös támogatása, hogy védekezhessenek a káros befolyások ellen, egymást a jóra serkentsék,
erős meggyőződést szerezzenek és a szerint éljenek. De nemcsak
önmaguk akarnak keresztények lenni, hanem másokat is azzá akarnak tenni. Apostolkodni akarnak egyénenkint, de meg azt is akarják,
hogy igazi társadalmi erőt képviseljenek és így képesek legyenek
az intézményekbe, az erkölcsökbe keresztény tartalmat önteni, mint
egyik elnökük kifejezte magát : Ma a legfőbb munka, mely minden
mást megelőz, mely nélkül semmi más nem lehetséges, az az, hogy
keresztény népet teremtsünk, újra kereszténnyé tegyük Franciaország
népét, hogy az egyéni és társadalmi élet keresztény felfogását bele
öntsük a lelkiismeretekbe, hogy a hívőket h vőbbekké tegyük, a kételkedőket kiragadjuk a kételkedésből, a gyűlölködőket a gyűlölködésükből, hogy abban a nagy sötétségben, melyben a tömeg tévelyeg,
megmutassuk az evangéliumi világosságot 3 ).
Ön- és nemzet-társadalomnevelő munkaprogramm ! Az egyesület
48 éve megmutatta, hogy ezek a szép szavak tartalommal teltek
meg, valóságot öltöttek, ha nem is olyan szélességben, mint az alapítók gondol ák. Valósággá vált a programm legalább is mélységben,
mert az alapítók szilárd alapra építettek. Albert de Mun lelkéből
Sarjadzott az intézmény, az ő nagy szociális múltjának a tanulságait
értékesíthette. Az egész programm három szóban foglalható össze :
jámborság, tanulás, cselekvés (piété, études, action. A svájci-ké:
erény, tudomány, barátság). Ennek a három jelszónak a megvalósítására való törekvés éltette az egyesületet történetének egész folyamán.
Az önök fiatalságának munkája abban a mértékben lesz termékeny, amilyenben a természetfölötti emberei lesznek, írta Gasparri
bíboros az egyesület vezetőinek 1924-ben. S ez a kijelentés nem
figyelmeztetés, hanem elismerés volt az akkor 38 éves egyesülettel
szemben, melynek célja elsősorban mindig vallási volt, vagyis az
önmaguk és mások, megszentelésére való törekvés. Alapításától
kezdve mindig az Őrszolgálat, a lelkiélet elmélyítésének iskolája
volt. Ez az imádságos természetfölötti élet az egyesületben hangsúlyozottan közösségi jellegű. Természetesen az egyéni oldalát sem
hanyagolhatják el, de mint egyesületnek külön is kell törekednie
arra, hogy az Egyházzal való élésnek és érzésnek kifejezést adjon
az istentisztelet közösségi megnyilvánulásainál : nagymise, egyéb
közös istentiszteletek, manifesztációk, stb.
A szentek egyessége, a közösség érzése sehol annyira nem
hangoztatott jelszó, mint Franciaországban, semmiféle szervezet anynyira nem fogta fel, hogy erre főkép Franciaországban van szükség,
ahol még jó katolikusok is nagyon sokszor elfelejtik, hogy az Evangéliumban nemcsak az van : Te pedig mikor imádkozni akarsz, vonulj
szobádba . . . hanem az is : Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek
a

) Jean Lerolle : Redits Nécessaires, Annales, 1904. I-er sept.

az én nevemben, ott vagyok közöttük. Sehol nincs annyira divatja
a gótikus templomok hangulatos sarkainak, kápolnáinak, miközben
a templom főhajója kong az ürességtől a nagymisék alatt4). Az egyesület tagjai vezetnek a jámborság egyéni megnyilvánulásaiban is,
de tudják azt is, h gy nekik az Egyház közösségi megnyilvánulásaiba is bele kell kapcsolódniuk.
A természetfölötti élet fenntartásának módszere és eszközei
vannak : elmélkedés, szentséglátogatás, szentségimádásokban való
részvétel (Montmartre), gyakori szentáldozás. Valamivel a háború
előtt honosította meg az egyesület a tagok nagy lelkesedése mellett
a z örökös szentáldozást, mely szerint minden nap a tartományi szervezetek valamelyik csoportja, a csoportoknak valamelyik tagja, szentá'dozáshoz járul. A lelkigyakorlatok felhasználása a lelkiélet elmélyítésére nagyon gyakori eszköz. 1920 januárjától 1922 júliusáig a
lelkigyakorlatokon résztvevő tagok száma 41.020. Az imaapostolság
is nag\on elterjedt a tagok között, stb.
Minden csoport elsősorban a bensőséges keresztény életnek
tűzhelye. A tagok igazi jóbarátok, ismerik egymást. Közös célra
egyesülvén, bizalmas a viszony közöttük, egymásnak könnyebben
megnyilatkoznak. így az az olyan gyakran jelentkező nyugtalanság,
istenkeresés, mi, bármennyire is tagadják, még a legnagyobb erkölcsi
lecsúszásokban is jelentkezik nagyon sok fiatalembernél, mindig
talál valaki', akihez tanácsért fordulhat. „A testvér, akit a testvér
segít, olyan mint a megerősített város", mondja az írás. Az egyesületben rendezett előadások jórésze is a vallási képzést szolgálja. S
végül ott van a tapasztalt lelkivezető, a lelkész . . .
Aki olvassa beszámolóikat, szemléli az egyesület vnlamely csoportjának működését, annak lehetetlen el nem ismernie, hogy az
egyesület elsősorban a lelkiélet iskoláj^, még pedig nagyon jó iskolája. Lapjaik állandóan közölnek tanulmányokat a lelkiélet kérdéseiről, 1931-iki nagygyűlésüket pedig kizárólag a lelkiélet kérdéseinek
szentelték. A Lourdes-ben tartott kongresszusról kiadott 120 oldalas
könyvecske előadásai gazdag tartalmukkal, alaposságukkal a bennük
megnyilvánuló mélységes lelkiélettel sok tanulságot nyújtanak még
a lelkivezetőknek is. A kongresszus a következő tágyakra vonatkozó, idejében kibocsátott körkérdésekkel kezdődött : A keresztény
élet a plébánián és a családban. A lelkiélet a csoportban. Az
egyéni lelkiélet.
A kérdések részletezése, a beérkezet feleletek alapján megszerkesztett tanulmányok, jelentések mintául szolgálhatnak minden
ilyen irányú ankétnek. Az előadások a következő tárgyakat ölel ék
fel : Korunk vallási élete. — A jámborság közösségi megnyilatkozása
4
) A Saint Germain de Près nagy plébániatemplomban többször megszámoltam azokat, akik a főhajóban a nagvmisét hallgatták. Az eredmény nagyon szerény számot adott (70—80, 120). mialntt a mellékhajók kápolnáiban mindenütt ájtatoskodok voltak láthatók, a főoltár mögött prdig ugyanazon időben mondott kismisét nagy tömeg hallgatta. Ez túlságosan religion personnelle, egyéni vallásosság.

a z egyesületekben. — A kegyelmiélet és gyümölcsei. — A kegyelmiélet fenntartásának eszközei. — Záróbeszédek.
Merjük állítani, hogy valamennyi remeke az ilyen irányú irodalomnak. A füzet végén található feltételek és a gazdag könyvészet
bármelyik papnevelőt kielégíthetne a legfőbb mértékben. 5 )
Az egyesület másik jelszava : tanulás (études). Az A. C. J. F.
alapításától kezdve hangsúlyozta a tanulás fontosságát. Hogy cselekedhessünk, olvassuk az alapítók Felhívásában, tudnunk kell, mit
akarunk megvalósítani. Ezért a tanulásnak meg kell előznie, vagy
legalább is kísérnie kell a cselekvést". Természetes, hogv ez a tanulás
elsősorban a vallással kapcsolatos dolgokra vonatkozik : lelkiélet,
történelmi, bölcseleti, szociális kérdések. Ujabb időben a lelkiélet
kérdései mellett fókép a szociális kérdések, tárgyalása mélyült el
a csoportok önképző köreiben (Cercles d' Etudes). Az egyéni, szociális nevelés és a közéletre való előkészítés iskolája az A. C. J. F.
Tudjuk nagyon jól, hogy „tudomány lelkiismeret nélkül a lélek romlása. de a lelkiismeretet is megbénítja hatásában a tudomány hiánya".
„Azt mondják, hogy a nemzetnek olyan polgárokat kell nevelni, akik
képesek lesznek elfelejteni szenvedélyeiket és érdekeiket, hogy így
azután a közügyekről elfogulatlan ítélettel rendelkezzenek. Minden
foglalkozási ágnak olyan munkásokat, hivatalnokokat, mérnököket,
tulajdonosokat kell nevelni, akik el tudnak vonatkozni saját osztályérdekeiktől és meg tudják érteni a másik társadalmiosztály jogos
kívánságait. Az Egyháznak olyan hívőket akarunk adni, kik az önszeretetből kibontakozva, észszerűen meghódolnak az igazság előtt.
De kérdezhetnétek, hogy jól észre vettük-e a bajnak a forrását, mire
orvosságot keresünk? Tudjuk-e, hogy a hitnek, a társadalmi érzéknek és a polgári kötelességérzetnek hármas válsága tulajdonképpen
értelmi v á l s á g ? Franciaország vallási, szociális megújulása, és az
állampolgári kötelességeknek helyes értelmezése mind értelmi megújulást tételez ?el" olvassuk a strassburgi kongresszuson adott programúiban. 6 ) Érdemes elolvasni Paul Vignaux-nak ebben a programmban az A. C. J. F. et la Vie Intellectuelle című előadását. Az értelmiségi elem és a munkásosztály közti viszony helyes felfogására
nézve pedig nagyon érdemes olvasni Marc Scherer tanulmányát. 7 )
Önképzőköreikben (Cercles d' Études) előadnak a tagok, de
meghívnak közéleti kiválóságokat, szakembereket is, magja azonban
mindennek a középpont által kidolgozott munkaterv, mit folyóirataik közölnek, de főkép a középpontból irányított szociológiai oktatás
levelezés útján (Enseignement Social par correspondance). Ezek a
kis füzetek minden hónapban jelennek meg. Megadják először a
kérdés tárgyalásához a szükséges könyvészetet, azután kitűznek
néhány kidolgozandó tételt, miket azután a középpont kijavítva küld
5

) La Vie Chrétienne, Congrès de 1' A. C. J. F, Lourdes, 1931.
) Un Programme de Jeunes, 1924.
) Le milieu étudiant et le problème de la culture. Az 1930-ban Nancy-ban a
munkának szentelt kongresszus előadctsai között jelent meg a Vie de Travail
című kötetben.
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meg az előfizetőknek. Vegyünk egy példát. A katolicizmus és liberalizmus című füzet (1933 nov. 30.) olvasásra kijelöli a Quadragesimo
Anno-t (15—26 1.), Cavallera szociológiájából I. rész, 5—6. fejezetet,
felad kidolgozásra 6 tételt : Mit akar a Quadragesimo Anno mondani
mikor kijelenti, hogy a tulajdonnak szociális kötelezettsége is van ?
A tulajdonjog mai formája katolikus szempontból az egyedül elfogadható ? 2 ) A vállalkozásokból miért nem illeti meg minden haszon
egyedül a munkát? Milyen jogcíme van a megosztásnál a tőkének,
milyen a munkának? A pápa azt gondolja, hogy a tőke és a munka
közötti részesedés arányát javítani kell ? Miért és hogyan ? 3) Miben
áll a liberalizmus ? Ki kell mutatni a liberalizmus külömböző formáinak, a vallási, politikai és gazdasági liberalizmusnak egymáshoz
való viszonyát és egymásra való hatását. Miben ellenkeznek a keresztény tanítással ? 4) A gazdasági liberalizmus elvei alkalmasak
arra, hogy megakadályozzák vagy elősegítsék a szabályosan ismétlődő gazdasági válságokat . . . Ezeknek a váltakozásoknak valóban
veszedelmes a következményük társadalmi és erkölcsi szempontból ?
Miben nyilvánul ez meg ? Nem lenne-e kívánatos elfojtani ezeket
az ingadozásokat, váltakozásokat? 5) Mi a szocialisták felfogása a
tulajdon kérdésében ? Mi az elfogadható és a visszautasítandó keresztény szempontból? 6) Sorolják el a különféle okokat, amelyek
miatt sok munkás azt gondolja, hogy a szociális reformokat kizárólagosan csak a szocialisták oldhatják meg. Mit hozhatunk fel az Egyház
mellett, ha számot vetünk a tényekkel ? — A kérdések után a füzet
két konkret esetet ad fel két lapnyi terjedelemben és kéri a megoldását.
Ez a levelező oktatás elemi- közép- és felsőfokot foglal magában. Van lapja a vezetőknek. Havonként külön kis füzet igazgatja,
irányítja a lelkészeket. Ez természetes is. A nagy lefoglaltság mellett,
nem mindenki képezheti magát annyira, hogy az egyesület hathatós
működéséhez szükséges ismeretekkel rendelkezzék, azért gondoskodik
a középpont anyagról, ami természetesen nem ment fel az előkészülettől s ami nem oldhatja meg a helytől és körülményektől felvetett
nehézségeket, de értelmes, képzett vezetőnek kimondhatatlan szolgálatot nyújt. Ha például a vezetők lapja szentírási szakasz olvasását
vagy valami szentírási probléma megvitatását, megmagyarázását tűzi
ki, a lényeges pontokra nézve megkapják a vezetők a felvilágosítást
lapjukban. A párizsi középpont (VI. 14 rue d' Assas) igazi műhelye
az eszméknek és terveknek. A vezetőknek munkájukban szociális
téren kiegészítőjük, fősegítőjük a jezsuiták Vanves-ban székelő
Action Populaire-je, szociális középpontja a maga szakembereivel,
közleményeivel, a könyvtárában rendelkezésre álló óriási szociális
könyvtárával.
Nem csoda így, hogy az A. C. J. F.-nak van szociális tana,
felfogása. S ha nem is sikerült nekik az egész francia társadalmat
átgyúrniuk, nagyon sok szociális gondolatot öntöttek a francia lélekbe.
Az egyesület harmadik jelszava a cselekvés, (action), melynek célja mindig a keresztény társadalmi rend helyre állítása. Ez

a munka elsősorban az Egyház közvetlen szolgálatát célozta
és célozza. A francia katolicizmusnak az utolsó 50 évben éppen
elég alkalma volt a nemtelen támadások elleni védekezésre. Á védelem, a tiltakozás megszervezése legtöbbször őtőlük indult ki a
Katolikusok Nemzeti Szövetségének megalakulásáig (Fédération Nationale Catholique 1924). Egy másik munkaterük a munkásegyesületekben (Cercles d' ouvriers) és a patronage-okban való közreműködés. Amott a munkássággal való érintkezés, szociális nevelésben
való részvétel, (titkári teendők, ünnepélyek rendezése, szociális intézményeikben való segédkezés, szociális intézmények alapítása, stb.b
Emitt az egyetlen lehetőség szolgálatába való állás, ami a francia
katolikusoknak rendelkezésére áll azok vallási képzésére, akik az
állami iskolát látogatják. 8 ) A csütörtöki és vasárnapi délutánokat a
papságnak mindig egy-két lelkes fiatalember könnyíti meg, kik segítenek a patronage-ban összegyűlt gyermekek felügyeletében. Leiemé"*
nyességüket, tudásukat adják, hogy a patronnge-ok élete változatos,
vonzó legyen, finomságukkal példát adnak. Könnyű elképzelni, mit
csinálna egyetlen pap 100—150 gyerek között, mikor a hittan, szentbeszéd ,imádsággyakorlás mellett gondoskodni kell változatos játékokról, moziról, igazságot kell tenni a civakodók között stb. De ezeken
kívül is nincs a katolikus életnek olyan megnyilvánulása, miben részt
nem vennének, mert hiszen az egyesület tagjai részt vehetnek más
egyesületek működösében is (Szent Vince-konferenciák). Ezen szolgálatok egy része, bármilyen értékes is a közre, bármennyire érdemszerző is az egyénre, olyan, hogy nálunk, hála Istennek nincs rá szükség, de ki merné tagadni, hogy nálunk is működésbe lehetne hozni
azt a sok jóakaratot, tehetséget, értéket, mi ifjúságunkban van, mik
gyakorlás hiányában nem egyszer elcsenevészesednek. Az önnevelésnek, önképzésnek áldozatos lélek kialakulásának micsoda iskolája
lehetne nálunk egy ilyenfajta szervezet. A rendelkezésünkre álló anyag
nem áll a francia anyag mögött !
Az egyesület a jövő polgárait nevelő iskola, akikből a közvélemény irányítói lesznek, akik közül nem egynek a politikában is
jelentős szerepe lesz. Nem új alakulatot akar alapítani, hanem a
meglevők számára akar képzett munkásokat adni, hogy bármelyik
párthoz tartozzanak is, képesek legyenek az Egyházat politikai téren
is védelmezni. S ha az alapvető kérdésekben sikerül egységes közfelfogást teremteni a katolikusok között, aminek egyik leghathatósabb
munkása ét pen az egyesület, az eredmény nem is fog elmaradni.
„Dehát nem nevetséges célkitűzés ilyesmi egy ifjúsági egyesületnél ? A legnehezebb kérdésekkel akartok szembe nézni és mindenkivel egységes megoldást akartok elfogadtatni? Ez talán mégis nagy
elbizakodottság azoknál a fiatalembereknél, akik közül a legtöbbnek
még iskolába kell járnia ? Ha gyönge tudástokkal, kevés gyakorlattal
8
) Ezeknek száma pedig igen nagy. 1929-ben a 71.327 állami elemi iskolá"
ban iárt 3,tí44 881 növendék, a 12.370 nem állami iskolában 829.057. S még ez a
jóval kisebb szam sem teljesen katolikus.

merészen állást foglaltok a legvitásabb kérdésekben, éretlen kalandra
vállalkoztok ?"
„Erre azt feleljük, hogy nekünk megvannak a mestereink. Mi
a katolikus szociális iskolához csatlakozunk, feladatunk gyakran
abban áll, hogy népszerűsítsük az ő tanításukat, megismertessük a
tömeggel. De még többet is tehetünk. Néhány év múlva azoknak,
kik most alkotják az egyesületet, nem lesz meg többé a fiatalságnak
nemes gondolatszabadsága : a kapott előítéletek, az lfogadott társadalmi szokások, sajnos, hozzá szoktatnak bennünket lassanként,
hogy ítéleteinket, felfogásunkat egy új társadalmi környezet felfogásához idomítsuk. Az ifjúság merész szempontjainak, önzetlen bátorságának megvan a szerepe az érett kor óvatossága és tapasztalata
mellett . . . Cselekvésünk ortodoxiájáról (igazhitüségéről) kezességet
nyújt az Egyház tanításával és hivatalos vezetőivel szemben tanúsított hűséges engedelmességünk. A mi szemünk állandóan Róma
felé fordul, hogy ott keressünk tájékozódást és alkalmazkodhassunk
a pápától adott irányelvekhez" 9 )
Az egyesület tagjai komoly munkával, tanulmánnyal készülnek
elő a cselekvésre. „A szociális teendők megismerése nem a hirtelen
meglátások (intuition), hanem a komoly munka dolga," mondta
Henri Bazire az Albi-ban tartott kongresszuson (1905). Az értelmiségi
elem között nagyon sokan vannak olyanok, akiket a tudástól és
tényektől nem irányított szeszélyes képzeletük vezet a társadalmi
kérdések szemlélé-énél. Azt gondolják, hogy a történelmi adottságokat, a társadalmi tényeket éppúgy tetszés szerint kezelhetik, mint
saját fogalmaikat. A történelmi adottságokkal és társadalmi tényekkel
való számolás komoly munkát ró azokra, kik ilynemű kérdésekkel
foglalkoznak, mégpedig olyan munkát, amelyet nem pótolhat a szónoklás, a külső, minden maradandó érték nélkül való szereplés.
„Attól halódunk, hogy túlságosan sokat rögtönöztünk. A törtető meglátások nem mások, mint veszedelmes rögtönzések". Csak a munkára hagyatkozhatunk, azaz arra a módszeres vizsgálódásra, mely
elmélyíti és több oldalról világítja meg a kérdéseket, s így azután
a külsőleges szempontoktól eljutunk a belső, a lényeg ismeretére. 10 )
Aki látta az egyesületet munkában, tanulmányozta a működésüket irányító írásokat, annak el kell ismernie, hogy az egyesület
XI. Pius szavait akarja megvalósítani, vagyis tagjaiból olyan keresztényeket akar nevelni, kiknek a „hite tevékeny, akik együtt dolgoznak az egyházi apostolkodással, értenek a dologhoz, a nélkül, hogy
gőgösek fegyelmezettek, a nélkül hogy tétlenek lennének, képesek
egészséges kezdeményezésekre és okos merészségre, bátorságra
Krisztus földi királyságának itt a földön való diadaláért". (XI. Pius
levele Bertram bíboroshoz).
Az egyesület szervezetének végleges formáját a párizsi kongresszuson 1893-ban kapta. A legkisebb egység a plébániai csoport
9
)Ami azonban egyáltalán nem kerültette el velük, hogy az integrizmus nevében
ne denunciáliák őket Rómában 1912-ben.
lü
) Programme, 1924, 102. 1.

(groupe paroissial ou interparoissial), mely esetleg több plébánia ifjúságából alakul, mint ez gyakori a nagyobb városokban. Tagjai
lehettek kezdetben 15 évtől 35 évig mindazok, kik középiskolai
tanulmányokat, vagy vele egyenértékű tanulmányokat végeztek. Jelenleg, mint látjuk, ez a megkülönböztetés nem létezik. A csoportnak van
elnöke és mondhatnók, választmánya (bureau), minden egyesület számára az egyházi hatóság jelöl ki lelkészt, kinek főszerepe a tanácsadás,
a tapintatos irányítás. A csoportokat összefogja az egyházmegyei szervezet (union diocésaine) a maga szerveivel. Ezek pedig megint országrészek szerint csoportosulnak (union régionale). Az egész egyesület
végrehajtószerve a középponti bizottság (Comité général), mely az elnökből, tíz tagból ésa lelkészből áll (aumônier général). Ezeket pedig választja
a lelkész kivételével a csoportok megbízottjainak évi általános gyűlése. Az egyesület titkársága, szellemi ügyeinek középponti intézése
Párizsból történik (14, rue d' Assas). A párizsi középpont lelkészei az
egyesület alapításától kezdve mindig a jezsuiták, kik erre a hivatalra
mindig külön képzettséggel, rátermettséggel rendelkező embert jelölnek
ki, s akik egészen az egyesületnek szentelik erejüket és állítják az
egyesület szolgálatába a jezsuita rendtől irányított, alapított szociális
intézményeket (Action Populaire).
Mondanunk sem kell, hogy amint az egyes csoportok éltető lelke,
a kezdeményezéseket tapintatosan az ifjúságnak átengedő, valósággal elmosódó de mégis irányító lelkész, a középpont munkája is nagyban függ az ott dolgozó lelkészektől. Action Populaire és az A. C.
J. F. nem egészítik-e ki egymást ? Az előbbi tanít, ellátja az egyesületet könyvekkel, a másik szolgáltatja az olvasóközönséget, az éltető
levegőjét minden tudományos munkásságnak. A párizsi Spes-nél megjelent, a szociális kérdést minden oldalról tárgyaló munkák tömege bő
választékot ad minden irányú igénynek kielégítésére1).
Az egyesület egyik alapelve, hogy nem politizál (Nous ne faisons
pas de politique). Mit jelent az egyesületben ez a kényelmes és hírhedt
formula ? Semmiesetre se számító, gyáva visszahúzódást vagy lusta
tétlenséget, hiszen az egyesület a közéletre előkészítő iskola is, hanem
jelenti azt, hogy céljuk elérésére, a keresztény élet alapelvének a lelkekbe való ültetéséhez, a kormányforma keveset számít. Az egyesület nem kívánja tagjaitól, hogy lemondjanak politikai felfogásukról, csak
arról akar mindenegyes tagot meggyőzni, hogy a jó kormányforma elérésére legbiztosabb eszköz az evangélium szellemének terjesztése és
a lelkek megnyerése Krisztusnak. S ha mint egyesület nem foglal állást a kormányforma kérdésében, az nem azért van, mert fél ilyen
fontos kérdésben állást foglalni, vagy retteg a vitatkozástól, megoszlástól. A kormányforma előttünk csak másodrendű kérdés. Itt van a
nagy ellentét közöttük és az Action Française hívei, a hírhedt Politique d' abord között (először politika). Ez a formula a rendszeres,
x
) Nagyon hasznos volna, ha nálunk valaki átdolgozna közülük néhényat s
magyar viszonyokhoz alkalmazna. így például M. Rigaux L' équipement social des
jeunes, az ifjak szociális felszerelése (és Essai d' orientation sociale című munkái
nagyon jó szolgálatot tennének a magyar ifjúságnak, de felnőtteknek is).
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átgyúró munka helyett egyszerre törvényhozási úton ígéri Franciaországban a vallási kérdés rendezését.
A t egyesület állandóan azt tanítja tagjainak, hogy nemcsak joguk,
hanem kötelességük is, hogy szerepet vállaljanak abban a közéletben,
melyet keresztény tartalommal akarnak eltölteni. Azonban inkább az
adott szolgálatokkal kell a közmegbecsülést megszerezni, mint heves,
szenvedélyes támadásokkal. Nemcsak szavazniuk kell és másokat a
szavazásra buzdítani, hanem legyen bátorságuk, rendelkezzenek a
szükséges önmegtagadással, hogy valahányszor az alkalom kínálkozik, jelöltként is jelentkezzenek a községi elöljáróságtól kezdve az alkotmányos élet minden megnyilvánulási formájánál. Az alkotmány, a
törvények szá ntalan lehetőséget biztosítanak a jó harchoz, csak ismerni és felhasználni kell tudni őket. A közéleti és politikai szerepléssel vele járó bosszúságok, lekötöttségek senkit se riaszthatnak viszsza a munkától.
Az egyesület mint egyesület nem csatlakozhatik egyik politikai
párthoz sem. Először mert tagjai többségben értelmileg és korban is
annyira fiatalok, hogy ilyen küzdelembe nem vegyülhetnek bele, de
főkép azért nem, mert célja elsősorban a képzés, a nevelés, nem pedig
a küzdelem, a harc. Ök először az önzetlenségnek, odaadásnak, igazságosságnak azokat az erényeit akarják elsajátítani, melyeket nem
adnak meg az embernek politikai programmok és pártok, amelyek
pedig egyaránt szükségesek a kormányzóknak és kormányzottaknak.
Az egyesület azonban nemcsak elméletileg készíti elő tagjait a közéleti munkára, hanem gyakorlatilag is. Nem elégséges, hogy a vezetők
önzetlenek, odaadok legyenek, hanem szükséges a hozzáértés is. Ebben
a tekintetben az egyesület önképzőkörei valóságos közéletre előkészítő iskolák. A fiatalemberek itt sajátíthatják el az előadásban, vitatkozásban való ügyességet. Mint titkárok, előadók vagy elnökök
megtanulják, hogyan kell irányítani, összefoglalni a vitatkozásokat, előadásokat. Megtanulhatják a hatás, a tekintély megszerzésének titkát.
Láthatják, hogy a becsülés és bizalom megszerzése nem az ex cathedra,
fölényes szavakkal történik, hanem azzal, hogy belehelyezkedik azok
lelkiállapotába, akiket oktatni akar, azzal, hogy érezteti velük, hogy
ő maga is kész a mások tudásából, megjegyzéseiből tanulni. Ennek a
lelkületnek pedig nem lehet más alapja, mint a keresztény szeretet.
Egyszóval az egyesület nemcsak nyitogatja a fiatalemberek szemét, hanem gyakorlatilag is előkészíti őket a közéleti szereplésre,
hogy hozzáértésükkel, rátermettségükkel megállhassák helyüket. Mert,
amint programmjuk megjegyezi (1924, 85. 1.): A hozzánemértésnek,
az illetéktelenségnek a tobzódása a közéletben gyakran csak szomorú eredménye az illetékesek, a hozzáértők szomorú hiányának.
Ilyen alapelvek mellett fejlődött a francia ifjúság egyesülete, ilyen
meggyőződéseket iparkodott tagjaiba önteni. Ezért mutat fel valamennyi
francia katolikus megmozdulás közül a legtöbb eredményt. A volt
tagok ma már a közélet minden területén ott vannak. A parlamentben
is szép számmal vannak és előharcosai a szociális kérdéseknek, amihez a bevezetést az egyesületben kapták meg. Akik a magánéletben

maradtak, azok se vonták meg a köztől munkájukat. így pl. a Nord
megyében lévő 250 gazdasági egyesületnek majdnem kivétel nélkül
az egyesület volt tagjai voltak a titkárai (1924-ben). Minden katolikus megmozdulásban résztvettek (pl. a Herriot-kormány vallásellenes
tervei ellen) Szociális kongresszusai a írancia katolikus életnek eseményei voltak. A szilárd alap tette lehetővé, hogy minden válságból
győztesen került ki és állandóan fejlődött, (pl. az Action Française).
Néhány évvel ezelőtt, bár megmaradt egységes szervezetnek, foglalkozás szerint tagozódott külön titkárságokkal így ma a Francia
Ifjúság Katolikus Egyesülete áll a tanulmányokat végző ifjúságból.
Jeunesse Etudiante Catholique (J. E. C,), a földmíves ifjúságból,
Jeunesse Agricole Catholique, (J. A. C.), a tengerészeire készülő
ifjúságból, Jeunesse Maritime Catholique (J. M. C.), a munkás (alkalmazott) ifjúságból, Jeunesse Ouvrière Chrétienne (J. 0 . C.) és egy
olyan, a középosztályból sorozott tagozatból, mely egyik csoportba
se sorozható, Jeunesse Catholique (J. C.).
Ez a tábor jelenleg 200.000 fiatalemberből áll. Igazi keresztényéletre és állampolgári kötelességre nevelő iskola. Mondhatjuk, hogy
van kialakult felfogása, tana a szociális kérdésről, a nemzet problémáiról (gyarmatosítás, decentral záció, a béke kérdése, stb ). Ez a felfogás nem mindig egyezik meg az öregekével főkép a szociális kérdés és a béke problémája körül, hol az egyesület szintén teljes egészében követi a pápától adott irányelveket. így történt meg, hogy
1932 ősézn a két legnagyobb francia katolikus egyesület, az A. C. J.
F. és Castelneau generális parádézó nagy egyesülete szembekerült
egymással s a kibékülés napjainkig se történt meg nyíltan. A szélső
nacionalistákat ugyanis nyugtalanította az ifjúság megértést, méltányosságot hirdető, a fegyvergyárosok ellen propagandát űző tevékenysége.
Ezért Castelneau generális az Echo de Paris-ban dörgedelmes cikket
írt 1932 novemberében: Hogyan tanulják a történelmet az A. C. J.
F.-ben címen. Ennek a cikknek az lett volna a hivatása, hogy elvegye a fiataloknak a kedvét a Lyonban tervezett kongresszusról, melynek tárgyául kizáróan a békét tűzték ki. A kibékítésre hivatott magasrangú egyházi méltóság nem rendelkezett az elintézéshez szükséges határozottsággal és bátorsággal, így az ifjúság ment a maga»
s mondhatjuk az igazság útján. 1933 április 21-22-23-ikán megtartotta
10.000 résztvevővel kongresszusát, A béke keresztény felfogása címen.
Hiába akart okvetetlenkedni Charles Pichon, az Echo de Paris egyik
főmunkatársa, nem sikerült botrányt csinálni, a kongresszus 3 bíboros,
27 püspök és érsek jelenlétében a legnagyobb lelkesedéssél folyt le,
kik közül a Iegsovinisztábbak se tudták magukat visszatartani, hogy
Marc Scherernek A béke a civi izáció kegyelmi állapota címen tartott előadásának ne tapsoljanak. Pedig ezen a kongresszuson a túltengő, igazságtalan nacionalizmus képviselőit is alaposan megtépázták (Borrès). A békeszerződések, a legünnepélyesebb megegyezések,
a nemzetközi konferenciák, az államférfiak legnemesebb és legőszintébb erőfeszítései nem képesek a béke számára alkalmas légkört

teremteni, ha lábbal tiporják az isteni és természettörvény szent jogait ; mondták ki XI. Pius Caritate compulsi enciklikája nyomán.
Nem sikerült a támadás a kongresszus után néhány nappal az
úgynevezet objecteurs de conscience, lelkiismereti aggályból fegyveres
szolgálatot megtagadók ellen indított hajszában se, pedig ugyancsak
nem válogattak az eszközökben ellenségeik.
21 évvel ezelőtt mondta Charles Péguy (L'Argent suite): Bizonyos,
hogy a fiatalok sok tüntetést rendeznek néhány hét óta . . . Körülöttem majdnem mindenfelé hallom : ezek a fiatalok sok zajt csapnak.
Azt is mondják : ezek a 15 éves kamaszok. Gyerekek, gyerekek,
hozzá kell szoktatni magunkat ahhoz, hogy vannak 15 éves kamaszok s még azon alul is. Csak azt mondhatjuk, hogy nincs belőlük
elég. Egy kamasznak mindig megvan a joga ahhoz, hogy beszéljen, föltéve, hogy olyan idős legyen, mint Viala (a nagy forradalom
13 éves katonája) és bármely pillanatban kész legyen és tudjon is
a köztársaság jó huszárt adni".
Az A. C. J. F-t Péguy nem hozta volna zavarba ezzel a huncut megjegyzésével, mert ő mint egyesület komolyan készül és készíti
tagjait, hogy szavukat hallathassák. Teljesítmények, végzett szolgálatok
feljogosítják az egyesületet mint ilyent, hogy számot ta-tson a komoly
megbecsülésre. Nem akarjuk mondani, nem is mérnők állítani, hogy
az egyesület minden tagját egyformán hevíti az apostolkodás szelleme.
A csoportok között is vannak tétlenek, langyosak. Nincsenek mindig
odaadó tagok, lelkes, magukkal ragadó elnökök, ügyes lelkészek.
Vannak személyi ellentétek, érzékenységek (magam is épen eleget
láttam), éretlenségek is (pl. th-i csoport cimboraszolidaritásból elmarta
egy fegyelmi üggyel kapcsolatban lelkészét, 15-18 éves gimnazistákból álló csoport feljelentette a helybeli papságot a püspöknél azon
a címen, hogy ilyen emberekkel semmit sem lehet tenni a keresztény társadalmi rend helyreállítására).
Az irodalomban hamarjában három típusra emlékszem. E.
Baumann-nál (L' Immolé), Mauriac-nál (L' Enfant chargé de chaînes),
és M. Martin du Gard-nál (Les Thibault : L' âge critique), és azt hiszem,
hogy mind a három igaz, még M. du Gard alakja is, pedig itt az
író pártállása nagyon is érezhető. Az egyes tagok között az apostoli
lelkekig igen nagy lehet a változatosság. Vannak bizonyára szép
számmal aposztáziák is. Francisque Gay az ifjú republikánusok banketjén 1 ) 1934. jún. 25-én keservesen panaszkodott, hogy mennyien
vannak olyanok, kik az ő iskolájukban nevelődtek fel, ott kapták szociális kiképzésüket, azután érvényesülés miatt ott hagyták őket, A
200.000-es létszám se tévesszen meg senkit. Az egyesület Franciaország minden társadalmi rétegéből toborozza tagjait 15- 35 éves
korig. A 15 éven aluliak számára előkészítő iskolául az avangardista
intézmény szolgál.5 milliónyi fiatalságból ez bizony nem túlságosan sok.
Elmondtuk ezeket, nem azért, hogy kirakatba tegyük azt a tényt,
l
) Jeunes Républicains, örökösei az olyan szépen indult, de derékbatört Sillon
mozgalomnak.

FIGYELŐ.
À buenosi kongresszus.
I)r. Alattyasatfvszky Kansziän.

I. Előkészületek.

világkongresszust nem lehet hirtelenében megcsinálni.
EGYÉvekILYEN
kellenek előkészítéséhez. A Filippi-szigetekről azért jöttek
püspökök és papok a buenosi kongresszusra, hogy tanuljanak rendezést, mert két év múlva : 1936-ban Manilaben lesz az eucharisztikus világkongresszus.
A buenosira annál inkább kellett készülni, hiszen Délamerikában ez volt az első internacionális eucharisztikus kongresszus. Mert
hiszen mióta a jámbor Tamisier áhítatos női lelke sürgette ezen
kongresszusokat, 1881. évtől kezdve máig 26 kongresszus Európában volt, Ázsiában 1 (Palesztinában), Ausztráliában 1 (Sidney-ben),
Afrikában is 1 (Karthagóban) és Északamerikában 2 (Montreálban
és Chicagóban), csak még a legkatolikusabb világrészben : Délamerikában, hol 90 °/°-nál töbo a katolikus mindenütt, — nem volt egy
sem. Kellett tehát, hogy a legelső : a XXXII., a buenosairesi igen
jól sikerüljön.
Mindenekelőtt is imádságot rendeltek az eucharisztikus kongresszus sikere érdekében, melynek elmondásához a pápa ő szentsége 100 napi búcsút engedélyezett. Ebben az imádságban fohászkodtak az eucharisztikus kongresszusok védőszentjéhez : Baylon Szt.
Paszkálhoz és Buenos Aires védőszentjéhez: Szt. Márton püspökhöz is. Ez utóbbit azért is említem, mert Szt. Mártonnal a magyaroknak is sok összeköttetésük van : itt van Szt. Márton hegye : Pannonhalma, s itt van Szombathely, a régi Sabaria.
Azután megalkották a buenosi kongresszus címerét : pápai
(fehér-sárga) színek keretében az argent.nai (kék-fehér-kék) zászló.
Középen a koszorús sas : Buenos Aires jelképe, mely jobb karmai
közt magasra emelve tartja az Oltáriszentség gyönyörű monstranciáját. — E címer emlékeztet a híres argentínai Garay (Garáj) címerére:
Hatalmas sas, jobb markában a vörös kereszttel.)
Ezek után és min tenekelőtt a megrendezéshez pénzre volt szükség. — Délamerikában azonban a pénz most még nem olyan nagy
probléma, mint nálunk. A szegények mellett vannak ott óriási gazd gok. Csak egyet említek meg ezek közül, de ez az egy is elég
már arra, hogy a kongresszus megrendezéséhez hozzá kezdjenek:

Signora Adelia Maria Harilaos de Ólmos (magyarul egészen magyarosan hangzik : Ólmos Adél Mária Hilária asszony). Ez a nő három
palotát (egyet a pápai legátus, egyet az előkészítő bizottság, egyet
a z eucharisztikus kiáltitás számára) ajánlott fel az Avenida Alvearon, Buenos egyik legszebb sugárútján ezenkívül két millió pesot
{kb. 2,U00,000 pengőt). Ilyen elindulás után, ha Ólmos asszonynak
nem is lettek volna követői, — pedig voltak — már nyugodtan lehetett hozzáfogni az egyes bizottságok megalakításához.
Pedig bizottság volt elég. Az első volt az asszonyok nemzeti
bizottsága, ennek természetesen maga Ólmos asszony volt az elnöknője. Azután volt a leányoknak, a férfiaknak és az ifjaknak is ilyen
nemzeti bizottságuk. A férfiakénak maga a kultuszminiszter volt az
elnöke. Azután volt külön az apácáknak és a növendékpapoknak,
egyetemieknek és középiskolásoknak is előkészítő bizottságuk, hiszen a fentebb említettek mindegyikének külön gyűléseik is voltak
az eucharisztikus kongresszus tartama alatt.
Volt azután Fogadó Bizottság, száznál több taggal, Sajtó Bizottság ötvennél több taggal, csak e bizottságon át juthatott minden
a nyilvánosság elé a kongresszusról. A technikai bizottságnak már
kb. csak 10 tagja volt, pedig igen sok dolga akadt. De talán éppen
ezért tudta jól elvégezni, mivel nem voltak sokan s így könnyebben
megegyeztek.
A Zenebizottság 10 tagja közt egy bencésre is akadtam (Nicolás Rubin 0 . S. B.). A nagy énekkart 12 énekkarból állították össze,
3 szalézi, egy jezsuita és 8 egyházmegyei énekkar legkiválóbbjai
énekeltek.
Két bizottságban, a Szívgártíistákéban és a Díszítő Bizottságban
csak hölgyek voltak, míg a Kiállítási Bizottságban csak férfiak. Egyébként a bizottságokban mindig akadt nő is és férfi is.
Volt még : Teológiai, továbbá Liturgikus Bizottság is, ez utóbbiban is szerepelt egy bencés : Lorenzo Molinero 0 . S. B.
Sok do ga lehetett az elszállásoló, a szállításokat intéző, a gyermekeket összegyűjtő, az organizáló bizottságnak, de legtöbb ta.'án a
„Secretariado General"-nak a központi főtitkárságnak melynek az
eucharisztikus kongresszus minden ügyét intéznie, ellenőriznie kellett.
Ez magában véve már 23 bizottság. Ezeken kívül azonban még
minden résztvevő nemzetnek volt külön bizottsága, így még 25 nemzeti bizottság, mégpedig nemcsak Amerika és Európa népeinek,
hanem volt még a japánoknak és a kháldoknak is. így volt bizottságunk nekünk magyaroknak is, melynek elnöknője Signora Hayton,
a volt budapesti argentínai főkonzul magyar felesége és ügyvezető
igazgatója Wodarka páter volt a Verbi Divini tagja, aki egyetlen magyarul beszélő pap volt eddig Buenos-Airesben.
Ezek a bizottságok készítették elő a kongresszust. Ezek a bizottságok állapították meg nemcsak a külsőségeket, hanem innen
kapták az egyes gyülekezetek a megbeszélendő anyagot is, melyet
Róma is elfogadott. így biztosították a kongresszus külső és belső
egységét.

Ezeknek a bizottságoknak jutott feladatul, hogy a lelkeket belsőleg is előkészítsék. Mert jóllehet a híre az, hogy Buenos-Aires
Róma után a legkatolikusabb város, hol 81 plébánia (egy-egy kb.
25 ezer hívővel) 132 templom, 298 világi pap, 39 féle férfi szerzet
400 felszentelt pappal, 69-féle női szerzet 2,500 apácával áll rendelkezésre a katolikus hívőknek, a valóságban mégis megtörtént, hogy
az eucharisztikus kongresszus plakátjai mellé a következő nap már
új plakátokat ragasztottak, melyek arra hívták fel az embereket, hogy
ne vegyenek részt az eucharisztikus kongresszuson és legyenek rajta,
ho ;y az eucharisztikus kongresszus ne sikerüljön. Amerika liberális
felfogásában ezen a támadáson senki sem lepődött meg, hanem
megkezdődött a harc mindkét félen. A kongresszus lefolyása mutatja, melyik fél győzelmével.
Október 1-én nyitották meg Ólmos asszony Avenida Alvear
1759. számú palotájában az eucharisztikus kiállítást: Expositio Artis
Religiosae Retrospectivae. A megnyitáson este 18 órakor megjelent
Argentína köztársaság elnöke és Buenos érseke is.
Október 4-én elkezdődött a nők lelkigyakorlata Argentina öszszes templomaiban. Három napig tartott. Befejeződött szentbeszéddel, imádsággal a kongresszus sikeréért és szentségi áldással.
Még be se fejeződött jóformán a nők lelkigyakorlata, midőn
már megkezdődött okt. 7-én a férfiaké. Ennek befejezése már a
kongresszus alatt volt, a kongresszusnak egyik Iegmeghatóbb s eddig még egy kongresszus alkalmával sem tapasztalt tényével : a férfiak éjjeli szentáldozásával. (Erről majd későbbb.)
így készült Argentína az euchaásztiku« kongresszusra és szívdobogva várta annak lefolyását. — A stúdiók (Buenosban még ebben is nagy szabadság van: több rádió állomás működik) félévnél
előbb mindenegyes alkalmat felhasználtak arra, hogy figyelmeztessék a közönséget : itt az alkalom, megmutatni, hogy Űélamerika legműveltebb állama vagyunk.
II. Zarándokhajók.

Mig Argentínában ily lázasan készültek a kongresszus nagy
napjaira, a világ minden táján megindult a toborzás a résztvevőket
illetőleg. Európából angol, francia, olasz, német, spanyol, portugál
hajótársaságo*. küldték szét felszólításaikat, reklámjaikat, hogy a
kongresszusra induló hajóikat utasokkal megtöltsék.
Minket magyarokat az olasz felhívások árasztottak el az Actio
Catholica központja révén, mert ez a központ is az olasz hajókhoz
csatlakozott. Ezen olasz halókkal a „Oceania"-val ment is a kongresszusra 6 magyar (4 férfi és 2 nő) a „Conte Crande"-val pedig
egy mag var nő. — Magam, akit a „Norddeutscher Lloyd" német
hajóstársasággal egyik kedves tanítványom, a társaság derék tisztviselője, már régebbi idő óta összeköttetésbe hozott, a „Norddeutscher Lloyd" Mddnd nevű hajójához pártoltam. Ez volt a német
katolikusok zarándokhajója is, ezekkel voltam két év előtt a dub-

lini eucharisztikus kongresszuson is, gondoltam, most is jól fogom
köztük érezni magam, hiszen sokan már régi ismerőseim is. Úgyis
volt. S még hozzá : a „Madrid" hajó jóval olcsóbb is volt, mint az
olisz társai. Ugyanezzel a hajóval jött még 3 magyar: Dr. Tauber
Sándor, szombathelyi prelátus-kanonok, püspöki vikárius úr és még
két szombathelyi magyar úr: Dr. Stirling Emil, máltai lovag és Gebhardt Vilmos alezredes. Mi négyen képviseltük a hajón a magyarságot. Ennek látható jelét is adtuk. Alig indult el a hajó, már Tauber vikárius úr mindegyikünknek adott a gomblyukába nemzeti
színedből készült kis szalagot, az ebédlőben négyünk közös asztalára pedig oda állította a magyar lobogót. (Később még egy asztalra
került lobogó : az amerikai, melyet valószínűleg a mi zászlónk biztatására tették asztalukra a kongresszusra utazó Filippi-szigetbeli papok).
De nemcsak Európából, hanem az egész világról indultak hajók Buenosba: Eszakamerikából, Japánból is stb.
Ezen zarándokhajók élete nagyjából mindenütt egyforma volt.
Most csak a miénket akarom röviden leírni.
Jóllehet spanyol és portugál hajók is indultak Buenosba, mégis
a német „Madrid"-on igen sok spanyol és igen sok portugál is utazott. Volt külön orvosuk is, úgyhogy orvosi rendelő három is volt :
német, spanyol és portugál. A spanyoloknak még külön szakácsuk
is volt, aki a nemzeti eledeleket készítette a spanyol utasoknak, (volt
ez nkívül még egy konyha is: a kínaiaké, akik a ruhák mosását
végezték a hajón. Ezek kevesen voltak s maguknak főztek. De sohasem ettek mások előtt 1) Ezt azért is meg kell említenem, mert a sok
spanyol miatt — köztük volt Spanyolország prímása is, a toledói
érsek — spanyol nyelvű istentiszteletek is voltak a hajón.
A német zarándokok vezetője : Berning püspök, aki a dublini
zarándokhajót is vezette, most nem jöhetett el : fontosabbnak tartotta, ma <»tthon maradni Németországban és megvédeni az ősi katolikus nitet az újabb ősnémet valláspártokkal szemben. Helyettese
Limberg prelátus volt. Mindjárt az első este össze is hívta a katolikus p.ipoka megbeszélésre. A hajó — úgymond — zarándokhajó, kell tehát, h gy ennek külsőleg is kifejezést adjunk. Reggel a
szalon rendelkezésre áll a szentmisék számára. Van egy főoltár,
mellékoltárt pedig annyit állítunk fe1, ahányra csak szükség lesz.
A hajóstársaság külön az iste tiszteletek számára rendelt ki egy
katolikus vallású stewardot, aki mint sekrestyés működik. A hajón
lesz állandóan Oltáriszentség, melynek őrtzésére Limberg prelátus
maga kapott falhatalmazást (őrizte is hajókabinjában, ahol állandóan
égett az örök lámpa. Mily boldogság lehetett így: az Ur Jézussal
egy szobában utazni 1) Az Oltáriszents^get délutánonkint egy üres
teremben tesszük ki imádásra, hogy délután ne zavarjuk a szalonnak közönségét. — Ez a kímélet azonban csak addig tartott, míg a
spanyol prímás nem lépett a hajóra, mert azután már a szalonban
tartottunk ájtatosságokat, mégpedig mindennap kettőt : előbb német
nyelvűt, s utána spanyol nyelvűt.
A német áhítaton (Andacht-nak mondták) tabernákulumba zárt,
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illetőleg palásttal letakart és a tartóban elrejtett szentség előtt imádkoztunk, mindennap más-más ájtatosságot. Könyvek álltak rendelkezésre, mindig jelezték, melyik oldalon van az imádság és hányadik számú az ének, m lyet közben-közben énekeltünk harmónium
kiséret mellett. Volt úgy is, hogy a szentolvasót imádkoztuk el. A
végén pedig rendes módon, mint nálunk mindenütt, volt áldás az
Oltáriszentséggel.
A spanyolok másképpen csinálták. Kitett szentség előtt imádkoztak, jóllehet nálunk az a szokás, hogy kitett szentség előtt mindig két térdre kell térdelni, a spanyolok olyan barátságosan intézték áhítatukat, hogy egy kevés térdelés után felkeltek és beültek a
szalon foteljeibe s igy imádkoztak, így elmélkedtek. Sőt a spanyol
prímás, aki mindig jelen volt az ájtatosságon, sokszor megtette, hogy
az oltár mellé vitetett egy ilyen fotelt és abban helyet foglalva a
hívekkel szemben s az oltárnak háttal szentbeszédet is mondott,
mégpedig nagy hévvel és elég sokáig. Meg is tapsolták érte a spanyol utasok nem egyszer. A végén azután latinul elmondották a loretói litániát, melyet sohasem a celebráló pap mondott elő, hanem
egy másik, aki nem is viselt karinget s aki a litániát teljesen fejből
s elég gyorsan imádkozta elő. A vége az áhítatnak már ugyanaz
volt, mint a németeknél: a szokásos imákkal és énekekkel a szentségi áldás.
így készültek elő az idegenből érkező zarándokok az Eucharisztia buenosi nagy napjaira.
Természetesen minden nap lehetett gyónni és áldozni. Voltak
sokan, akik mindennap áldoztak. Ministráns is akadt elég, mégpedig
nemcsak a fiatalok közül, hanam nagy számban, talán legnagyobb
számban az öregek közül. Nekem rendesen a szombithelyi alezredes m nistrált s többször áldozott is. A ministrátók közül ketten kiváltak nagy buzgalmukkal: egy német bányászember, aki régóta
rakosgatta össze pfennigjeit, hogy eljöhessen az eucharisz ikus kongresszusra, a másik egy német kántor, — már ismertem a dublini
útról — aki minden jövedelmét szent zarándoklatokra költi megtakarítva magán : ruháján, élelmén, stb. az úti kiadásokat. Kántor
létére a hangját sem kímélte az istentiszteletek alatt, sokszor szólózni volt kénytelen.
Ünnepnapokon és vasárnapokon azután a fedélzeten volt a
nagymise és s entbeszéd. Szerepelt ilyenkor a hajó fúvós zenekara
is, majd gregorián éneket is énekeltünk, s így egyesült a sok különböző nyelvű katolikus a vallásban és Istenben. Szentbeszéd rendesen kettő volt, egy spanyol és egy német, a spanyolt mindig a
spanyol prímás mondotta, a németet más-más német pap.
Hála Istennek, az idő mindig kedvezett, s így az istentiszteleteket nem zavarta meg semmi.
Ilyen nagyszerű templomban, melynek boltozata maga az ég,
s melynek oltárát élő, mozgó falak környékezik, valóban érzi az
ember, hogy ez a hit nem egy helyhez kötött, nem egy világrészre,
sőt nem is egy világra szorítkozik, hanem hogy ennek hona igazán
a végtelenség : a mindent betöltő Isten.

III. A kongresszus alatt.

A kongresszus minden napjának (okt. 10—14, tehát 5 nap)
meg volt a maga jellemző neve.
1. nap volt a Pápa napja, 2. n a p volt: A gyermekek
napja,
3. nap volt : A nemzet napja, 4. nap (szombat) volt : A Boldogságos Szűz napja, s az 5. nap (vasárnap) vo t : Az Eucharisztia diadal
ünnepe. Okt. 10. szerda A pápa napja tulajdonképpen már okt.
9-én. a megnyitást megelőző nap délutánján kezdetét vette : a pápai
delegátus fogadásával. Olyan fogadást rendeztek a delegátusnak :
Pacelli államtitkár-bíbornoknak, mint amilyen még nem volt Argentínában. Volt már királyi sarj fogadása Buenosban, szintén hadihajókkal, katonasággal, testőrséggel, stb. stb., mint most ; de csak
most történt meg először, hogy az argentínai himnusz előtt az idegen monarcha himnuszát engedték eljátszani : a pápai himnuszt.
Délfelé már az összes hadihajók fellobogózva kifutottak a kikötőből, hogy fogadják a pápai legátus hajóját : a Conte Grande-1.
Dublinban keresztalakban repülő aeroplánok kísérték a pápai legátus
hajóját, itt hadihajók vették kürül abban a pillanatban, midőn argentínai vizekre ért. Kiszálláskor maga a ' elnök fogadta. A kikötőbe
csak igazolvánnyal lehetett belépni A nép, a hívősereg az útvonalon helyezkedett el, amerre a pápai legátus négyesfogata elhaladt.
A magyarok a Plaza Congresson, Rivadavia és Parana sarkán gyülekeztek. A magyar zázlót egy kis magyar cserkész : Csomós Karcsi tartotta, aki megérkezésünkkor már örömmel üdvözölte bennem
az óhazai magyar cserkészt, s aki most félholtan jött el a pápai
legátus fogadására, hogy ő tarthassa ekkor a magyar zászlót. (A
fogadás után már elájult, úgy vitték haza, s mikor mi eljöttünk, még
mindig válságos volt állapota : megkapta a délamerikai influenzát —
nálunk úgy mondanók : spanyolt — amely itt nagyon veszedelmes,
különösen ha valaki betegen felkel és elmegy zászlót tartani !)
A menet csak 10 kocsiból állott, mindegyiken kiválasztott egyének : a kardinálisok és adjutánsaik, a nuncius és a buenosi érsek,
a legátus kísérete, a külügyi és kultuszmin szter, a polgármester ültek, az utolsó négyes fogatban az elnök és a legátus foglaltak helyet. Lovas gránátosok csoportja ment a kocsik előtt és után. Kordont a tengerészek és katonák álltak a kikötőtől egészen a katedrálisig a Plaza Mayón. A katedrálisban volt az ünnepélyes egyházi fogadás. A katedrálisból Justo elnök hazatért ugyancsak a
Plaza Mayón lévő elnöki palotájába, míg a pápai legátust az Avenida Alveáron levő palotájába Lamas kultuszminiszter kísérte. A pápai legátus azután este 6 órakor látogatta meg Justo elnököt.
Másnap, szerdán, okt. 10-én délelőtt 10 órakor volt az ünnepélyes megnyitás a Palermo parkban a hatalmas fehér keresztnél,
melyet ez alkalomra emeltek a spanyolok emlékműve köré. Argentína nem rég ünnepelte önállóságának 100 éves jubileumát. E?en
a kalommal a barátságos nemzetek szép emlékműveket emeltek
Buenosban. Ilyen emlékművet emeltek a spanyolok is, akik most
egy kissé nehezteltek, hogy éppen az ő emlékművüket mely való-

ban legszebb az összesek közül, nem láthatja meg a kongresszusra
összesereglett külföldi nép.
A hatalmas ágait a világ tájai felé kinyújtó kereszt, —
tövében négy oltárral — valóban megkapó lá ványt mujtott. A
kereszt alapzatának egyik sarkában azonban még egy nagyobb,
magasabb emelvény készült, körülvéve minden oldalról üvegfalakkal. Itt van a főoltár, ennél fog misézni a pápai legáus, innen
hirdetik ki a pápai bullát. (Mégpedig az üvegfalak mögött, de azért
az egész kongresszus, sőt az egész város, sőt az egész v lág hangosan, jól hall mindent, hiszen 150 hangosanbeszélő kiáltja be a
világba, s ezért a rádió is közvetíti a Föld legtávolabb eső részére 1)
Hullámzik a tömeg már kora reggeltől kezdve. Mi : Tauber
vikárius és én a magyar főkonzul autóján ipar«odtunk a helyünkre.
Az autót maga a főkonzul vezeti. Diplomáciai jele és kongress/usi
zászlaja, sok kordonon keresztül eresztik, de végre a XIV mentő
állomásnál leállítja a gépet, s innen gyalog megyünk a központ felé.
Meg kilenc óra sincs, máris nagy a tömeg, a szombathelyi vikáriust
lila díszében mindenütt megéljenzik és megtapsolják, végre beérünk
a kereszthez, a vikárius elmegy a prelátusok gyülekező helyére, a
főkonzul a diplomáciai páholyban foglalja el helyét, én pedig a papság számára kijelölt részhez sietek s mivel elég korán jöttem, még
az első sorban kapok helyet.
A várakozás nem unalmas. A hangszórók mindenegyes perc
esemenyeit bemondják. Minduntalan újabb és újabb előkelőségek
érkeznek, újabb és újabb éljenzés és taps, a fotoriporterek gépjei
csattannak, a mozigépek peregnek s a tarka összevisszaságban kialakul a prelátusok menete felfelé a nagy kereszt emelvényére : ők
ott kapnak helyet. Majd jönnek a bíborosok, (ilyen alkalmakkor
igazában csak a bíborosok a tisztelet tárgyai, a püspökök, érsekek
teljesen eltörpülnek mellettük) : Hlond, a lengyel prímás, Verdier, a
párisi érsek, majd a lisszaboni fiatal pátriarcha és a riói érsek. Négy
bíbornok van itt, az ötödik a pápai legátus : Pacelli. Az ő érkezésekor azután kitör a lelkesedés orkánja. Éljenzés, kendőlobogtatás,
pápai himnusz. Mindenki fel ll, nemcsak hogy láthasson valamit,
hanem hogy megtisztelje a pápa követét. Majd lassan lecsitul a zaj
és a főoltárnál Buenos érseke elkezdi a szentmisét. Az ötszáztagú
énekkar kitesz magáért, négyhangú, de többször 5, 6 s egyszer 8
hangú énekével. Nincs nagymise, nem akarják nyújtani a szertartást.
Most a mise végén kezdődik a „Veni Creator", majd a buenosi vikárius felolvassa a pápai bullát latinul és spanyolul, utána a buenosi érsek, majd Heylen beszél, a namuri püspök, az eucharisztikus
kongresszusok állandó bizottságának elnöke. Ezután emelkedett szólásra Pacelli bíbornok, a pápai legátus. Mig az eddigiek olvasták
beszédeiket, az olasz Pacelli szabadon beszél — még pedig spanyolul. Mindenkit magával ragad tu neményes tehetsege, gyönyörű,
tartalmas beszéde. Majd áldást ad és következik az eucharisztikus
kongresszusi himnusz fülbemászó dallama. — A végén felbomlik az
eddigi példás rend, mindenki a távozó legátus és a távozó bíbor-

nokok îe!é törtet. „Vajha csak ruhájának szélét megérinthetném . .
— jut az ember eszébe. De nincs megmentve ettől a rohanástól és
kézcsóktól a tömeg közé kerülő más főpap sem. Tauber vikáriust a
rendezőknek kell körülfogniok és az autójához vezetniök, egyébként
a sok kézcsóktól é< ruhaérintéstől nem jutna előre. Bennem is, aki
fekete reverendában vagyok de vizi cserkészpar-ncsnok sapkát és
gallért viselek, valami külföldi katonai papi vezetőt látnak s ha már
nem is kezet csókolni, de kezet fogni iparkodnak. Végre együtt vagyunk, s a főkonzul elindítja az autót, s a tömeg még most is éljenez és tapsol. — így volt ez mindenegyes nap.
E<íen nap délutánján a programm nem volt más, mint gyóntatás, gyóntatás. Minden templom nyitva volt, s mindenféle nyelven lehetett gyónni. Spanyolon kívül, — ezen nyelven minden templomban gyóntattak — olaszul gyóntattak 51 helyen, franciául 34
helyen, angolul 19 helyen, németül 11 helyen, portugál nyelven és
bask nyelven 9 helyen, catalán nyelven 5 helyen, lengyelül 2 helyen, magyarul, örményül, arabul, litvánul, hollandul, horvátul, szlovénül egy-egy helyen. Nem volt ember, aki meg ne gyónhatott volna.
A pápai legátus fogadott d. u. 5 órakor. Este 9-kor 9 templomban szentóra volt, míg az örökimádás templomában este 10-kor volt
szentóra a papok számára.
így fejeződött be a P^p^ napja.
Okt. 11. csütörtök volt a gyermekek napja. Felejthetetlen nap.
Korán reggel, már 6 órakor megindultak az autóbuszok és teherautók;
ezek szállították a gyermekeket a Palermó-parkba a nagy kereszt
köré 1
8 órakor már telve a tér csupa fehérruhás gyermekekkel. Nemcsak a leányok, a fiúk is fehér ruhában. A leányok fején fehér fátyol. Óriási kertnek nézné az ember, melyben csak tiszta fehér krizanténumok virágoznak. Fehér a ruhájuk, fehér a lelkük. A négy
bíbornok megkezdi a négy misét a kereszt lábánál mind a négy
világtáj felé fordulva egy-egy.
Felajánláskor megmozdul a virágok közül kettő ezer. Ezer fehér fiúvirág és ezer fehér leányvirág. Kezükben kis kosárka : benne
az Eucharisztia jelvénye : a szőllő és kalász. Lassan lépdelnek fel
a nagy emelvény lépcsőin és lerakják felajánlásukat az oltárok elé.
Kétezer kiskosár együttvéve mégis igen nagy mennyiséget képvisel
és sok helyet foglal el. Alig látszik meg e sok hely a nagy kereszt
körül. (Ebből is következtethetünk az itteni méretekre!) Ártatlan fehér lelkek lelkes felajánlása! — Áldozáskor pedig az oltároktól indul el a menet : autók röpitik a 250 papot és diákonust kezükben
a cibóriumokkal a sugárutak irányában, hogy a jelenlevő 107,000
gye mek mindegyikét ott helyben ahol térdel, megáldoztassák. Kiváló rendezés, gyors végrehajtás és az áhítatot semmi nem zavarja.
Majd mindennek végén ugyanezekkel az autókkal szállítják
szét az összes gyermekek meleg reggelijét, mert mindegyik gyermek
ott helyben megkapta a maga tejét, kávéját vagy kakaóját, melyet
óriási thermozzokban őriztek meg melegen és kapott melléje friss

péksüteményt sőt cukrászsüteményt is és ezt mind önkéntes adományok hozták össze I
Ezen napon azután már megkezdődtek az egyes szakosztályok
gyűlései is és a közös nagygyűlés d. u. 5-kor a Palermo-parkban az
óriás kereszt körül. És ez így volt három napon át : csütörtökön,
pénteken és szombaton. Előbb az egyes nemzetek üdvözölték 3 perces beszédben a kongresszust. — Itt egy sajnálatos tényt kell megemlítenem : az otthoni katolikus központi körök nem jelentettek be
egy magyart sem, pedig tudták, hogy 11 en jövünk ki a kongreszszusra, s ennek következtében a magyar részről nem lehetett hivatalosan üdvözölni a kongresszust ; s ugyancsak ezért a magyar óhazát nem képviselhette senki sem a hivatalos fogadásokon. Milyen
más lett volna a magyarok híre és tekintélye, ha ez a hivatalos jelentés megérkezett volna a kongresszus irodájába, különösen, ha magyar egyházfejedelem is megjelent volna, amint ez először tervbe is
volt véve ! !
Este fél 10-kor hivatalos bankett volt a kormányzóság palotájában annak tiszteletére, hogy Amerika felfedezése óta, tehát 442 év
óta először lépett pápai kiküldött délamerikai földre.
Este 10-kor a férfiak gyülekezése a Plaza Congresson. De ez
már lényegében a következő naphoz tartozik.
Okt. 12-e, péntek: A nemzet napja. Egyébként is minden évben nemzeti ünnepnap és hivatalos szünet A férfiak ünnepe volt.
Ennek a napnak eseményei pontban éjfélkor kezdődtek.
Az este 10-kor a Plasa Congresson összegyülekezett férfiak tömegei éjfélre már megérkeztek az Avenida Mayón át a Plaza de
Mayóra. Itt pedig a Piramide de Mayo tövében pontban éjfélkor
Bolivia, Chile, Paraguay és Uruguay érsekei elkezdték a négy éjféli
misét. — Ugyancsak a Plaza de Mayo-n lévő katedrális oltárainál is
misék kezdődtek és folytatódtak egész reggelig, valamint az éjjeli
szentségimádás is tartott itt egész éjjelen át.
Ezen éjjelen csak férfiak léphettek be a templomokba. Minden
gyóntatószékben gyóntatnak. De nem elég a gyóntatószék Minden
oltár mellé tesznek térdeplőt és egy széket. Minden oltárnál gyóntatnak. De nem elég még az oltárok száma sem. Künn a szabad
ég alatt, a tereken, minden ajtóban, minden bokor, minden fa mellett térdelnek férfiak, hogy bűneiktől feloldozást nyerjenek. Gyóntatószékké változott át ez éjjelen minden. Mindenütt hangzott a feloldozás szava : Ego te absolvo . . . És tódult a bűneitől felmentett férfitömeg a szentáldozáshoz. A Plaza de Mayón órák hosszat áldoztattak a papok. Magán a téren ez éjjelen 50,000 férfi vette magához
az eucharisztikus Megváltót. Az áldozások száma azonban jóval
több volt.
Ilyen még nem volt egy eucharisztikus kongresszus sem. Az
elnök és a lewátus a kormányzóság erkélyéről nézték végig a tüneményesen kivilágított tér megható jelenségét.
Délelőtt 10-kor a Palermo-parkban volt az ünnepies főpapi

nagymise, melyen a „De Angelis" misét énekelte az egész tömeg.
(Hasonlóképen a vasárnapi pontificalison is!)
Délután 5-kor folytatólagos nagygyűlés, este 9 kor megemlékezés a nemzet napjáról Buenos legelőkelőbb színházában : a Colonszínháznak nagytermében, — az ünnepi beszédet a spanyol prímás
mondta — mig ugyancsak itt a színházi teremben este 10-kor ünnepi oratorium gyanánt Szent Cecilia történetét adták elő.
Okt. 13-án, szombaton volt a Boldogságos Szűz napja.
Argentínának, Uruguay-nak és Paraguay-nak védőszentje és
a XXXII. Eucharisztikus kongresszusnak pátronája a Boldogságos
Szűz. — Argentina nagy búcsújáró helye : Luján (kimondva : Luhán). Közel Buenoshoz. Kis autóbuszon (ú. n. kollektivon) mentünk
ki ide. D. e. 11 kor értünk ki, de éhgyomorral voltam, számítottam
rá, hogy misézhetem. S így is volt. A szentmisét itt n indig „de Beata" mondják, még pedig gyönyörű égkékszínes fehér ruhában. (Argentína nemzeti és a Boldogságos Szűz színeiben : kék-fehér-kék).
N ^gy bucsújáróhely még az indiánok megtérése idejéből. Maga a
pápai legátus is meglátogatta e helyet. — Ennek a kegyképét hozták el e szombati napra be Lujánból és helyezték el az óriás kereszt előtt. Ez előtt hódolt e napon egész Argentina: az elnök, a
miniszterek, a vezető emberek, a katonaság és civil társadalom, de
nemcsak Arsretina, hanem az egész világ.
Reggel 8-kor ma ismét négy mise kezdődött az óriáskereszt
négy o'dalân. S mig a misék tartottak, az egész téren folyt a bűnöktől való megszabadítás, hogy az áldozáshoz mind-mind tiszta
lélekkel járulhassanak. Papok hallgatták a hivek gyónását a téren,
és papok keresztelték meg a még meg nem keresztelt felnőtteket is.
Argentínában manap nagyon sokan maradnak kiskorukban kereszteletlenül a régi liberális felfogás hatása gyanánt: majd ha tudatosan akar, akkor keresztelkedjék meg, ez itt a felfogás. Csak nagy
baj, hogy addig nem kaphat kegyelmet és a kegyelem hiány lelkid e t hiányt is jelent, nemtörődést a vallással és elfeledését annak,
hogy még nincs megkeresztelve. Remélhetőleg a jelen kongresszus
ezen is sokat segített.
Az áldozást jelentő csengő szavára meghajolnak a térdek. Az
elnököt a legidősebb kardinális : Hlond áldoztatja, majd megáldozik
az egész minisztérium, a katonai parancsnokság, minden vezető férfi
és az ott levő egész nagy tömeg: minden katona, minden civil. A
Boldogságos Szűz napján.
Ezért mondotta Pacelli bíbornok az „Osservatore Romano" szerkesztőjének : még nem láttam sehol sem azt, hogy a nép és vezetői,
az ország kicsinye és nagyja, a katonaság parancsnokai és, közlegényei, szóval az egész nemzet úgy egybeforrott volna az Ur Jézus szeretetében, tiszteletében és imádásában, mint Argentiában az
eucharisztikus kongresszuson !
Az ünnepi hódolat után, melyben a Boldogságos Szűz napján
az eucharisztikus Jézust részesítették, jött a nemzeti hódolat a nemzeti zászló előtt. General Fr. F. Castello vonta fel Argentinénak hadi-

lobogóját a kék-fehér-kék színű zászlót középen a felkelő fényes
nappal egy hatalmas magas zászlórúdra. Lassan emelkedik a zászló,
szól a zene, éneklik a nemzeti himnuszt, minden ember feszes vigyázban áll, a kendők lobognak, a szeme* könnyel lelnek meg . . .
és ez az ifjú, alig 100 éves nép oly jelét adja a hazafias, nemzeti
érzésnek, mint amilyent ezeréves népeknél sem tapasztalhatni 1
A hangszórókba bemondó egy katona-páter volt. Midőn nem
volt mit mondania, akkor éltetni kezdett mindent: a kongresszust, a
várost, a legátust, a pápát, az Oltáriszentséget, az Ur Jézus Krisztust stb. stb., de az utolsó mindig; az argentínai zászló volt. Ennek
szólt mindig a legtöbb taps, a legtöbb éljen, a legtöbb kendőlobogtatás.
Hazaszeretetüknek megnyilvánításában annyira mentek, hogy
Buenos fehér galambjainak szárnyait is égkék színre festették és midőn a Plaza de Mayó-n felrepült a galambok serege (több száz
galamb), az egész eget elborította az argentínai gyünyörú nemzeti
szín !
A gyűlések tovább folynak, d. u. 5-kor van a nagygyűlés a
Palermo ban.
Este fél 7-kor Pacelli fogadta az egyes nemzetek kiküldötteit.
Magyarok nem voltak hivatalosan bejelentve, a magyarok ebből is
kimaradtak.
Okt. 14-ike, vasárnap, az Eucharisztikus
Király
diadalnapja.
E napon reggel 8-kor Argentina összes templomaiban, tehát
nemcsak Buenosban, közös szentáldozás.
D. e. 10-kor a pápai legátus pontifikális miséje az óriás kereszt
főoltáránál. Ez alkalomra az óriás kereszt köré felvonultak az öszszes nemzetek kiküldöttjei zászlóikkal együtt. Mint említettem 25
különféle nemzeti bizottság volt. De ez a 25 nemzet mindegyike
több zászlóval vonult fel, így mi magya ok is legalább néggyel :
nemzeti angyalos címeres lobogóval, templomi és egyesületi zászlóval és az eucharisztikus kongresszus alk .Imából készült és most
felszentelt alkalmi lobogóval. így a többi nemzet is, a németek a
nemzeti zászlójuk mellett még egy óriási horogkeresztes zászlót is
hoztak.
Ezek a zászlók díszítették az óriáskereszt tövét.
A szentmise és szentbeszéd 3A 12 körül vége felé közeledettEkkor a hangszórók belekiáltották a tömegbe : silencio !
A harmadik felszólításra már halotti csend volt az egész téren.
Az egymilliós tömeg lélegzetét visszafojtva várakozott.
S ebben a fenséges ünnepi csendben megszólaltak a hangszórók : Radio Vaticana. És hallatszott a pápának, XI. Piusnak
hangja : Christus, Eucharisticus Rex vincit, Christus, Eucharisticus
Rex régnât, Christus Eucharisticus Rex i m p e r a t . . . És így tovább 8
percig. A meghatódottság, az áhítat a beszéd után óriási tapsviharban és éljenzésben tört ki, egy szem sem maradt szárazon. 16 ezer
kilométerre Busnostól szól a hívek atyja, Krisztus helyettese és mi

itt halljuk, mintha velünk volna. Velünk is van. Mi korlátjai lehetnek a léleknek, ha már az anyagnak sincsenek 1 !
Pacelli teljes búcsút hirdető áldása után szétoszlott a tömeg,
hogy délután annál nagyobb számban ismét itt legyen.
Azt mondják, kétmillión is voltunk. Mások egymillió kétszázezerre becsülték a tömeget, Heylen, az állandó bizottság elnöke
megindultan kijelentette: „Ez a gyűlés minden eddigit felülmúlt 1"
És jöttek sorben : gyermekek, fiúk és lányok, ifjak és hajadonok, felnőttek: férfiak és asszonyok, fiatalok és öregek, katonák és
világiak, papok és civilek, gazdagok és koldulok; — jöttek, igen
jöttek hivők — és hitetlenek, jöttek, mert mindegyiket vonzotta az
Eucharisztikus Király: Jézus Krisztus.
Déli 1 órakor kezdődött már a hivek gyülekezése, 3-kor a papok találkoztak az „Iglesia del Pilar"-ban, s azután megindult a
menet, igen jól rendezett menet, sorban az útvonalon felállított csoportok mind csatlakoztak hozzája. Semmi torlódás, semmi baj nem
volt. És tartott este fél 7-ig. Ekkor már kigyulladtak a reflektorok, a
feldíszített villanylámpák, (egy-egy csoportban 1000 villanykörte is
volt) és a leáldozó nap utolsó aranysugaraival vetélkedtek melyek
megvilágították a 2'80 méter magas szentségtartót, melyet Pacelli
kardinális nyolckerekű díszkocsin, melyet diákonusok vezettek, hozott az óriáskereszt lábához. Itt a szentséget áttették kisebb tartóba,
s a pápai legátus ezt vitte fel a főoltárra, hogy innen adja az utolsó
áldást az összegyűlt óriási tömegre.
De előbb még valami történt.
Megszólalt a hangszórókban egy hang, amelyről nem tudtuk
eleinte, hogy kié. De később megértettük : Justo, Argentína elnöke
térdelt az Oltáriszentség elé, hogy elmondja hitvalló imáját. Ezt az
imát szórói-szóra szeretném közölni tanulságul államfőknek és államférfiaknak : mint érez, mint imádkozik, mint hisz egy katolikus államfő 1
Legalább egyes részleteket legyen szabad itt megemlítenem :
„ . . . Hallgasd meg Uram, a könyörgést, melyet a Te kicsiny,
alázatos gyermekeid egyike intéz Hozzád, akit arra választottál ki,
hogy polgártársai élén álljon és a Te isteni akaratod teremtette , világok örök folyamatának egy pillanatáig irányítsa az ő sorsukat. íme
most ez a gyermeked járul Hozzád azoknak a testvéreinek élén,
akik azon a nagyszerű örökségen laknak, melyet az argentínaiaknak jelöltél ki. ő járul Eléd, aki már Nevedre ,megesküdött, hogy
szeretettel és hűséggel akarja szolgálni népét. Ő járul Eléd, ezen
népek társaságában, hogy nyilvánosan, őszintén és ünnepélyesen
bizonyságát adja az ő és népe hálájának, hitének, szeretetének . . .
. . . Jézus, mi Megváltónk, íme itt, a Te lábad előtt térdel egy hívőd, hogy megmondja Néked : Mindenható Úr, add, hogy az argentínai népre leszálljon a béke, hogy béke uralkodjék minden gyermekének, minden családjánnk lelkében, az egész Nemzetben és
Amerikában melyet megtartottál a hitnek, és az egész emberiségben.

amely annyira óhajtja a békét és amely annyira szenved és sír,
mert elhagyta a Te isteni ösvényedet . . .
Uram, Jézus ! . . . egy sóhajtás, egy kiáltás hallatszik e nép
körében : Add, hogy *zon a napon, midőn a népek karavánjai majd
elvonulnak szemed előtt, az argentínai zászlót is majd magasra lehessen emelni, amely necsak százmillió szabad ember előtt lengjen, . . . hanem százmillió jólelkű ember előtt, akik a Te isteni Evangéliumodat : az alázatosság, a béke, a testvériség és a szeretet Evangéliumát elismerték és követték . . .
Urunk ! áldj meg mindnyájukat és mindegyikünket, áldd meg a
mi hazánkat és oltalmazd meg minden bajtól. Amen".
Az a lelkesedés, az az éljenzés, az a taps, mely ezt az imát
követte, felülmúlt minden eddigit.
Már egész sötét lett, midőn Pacelli megköszönve a kongreszszus előkészítőinek, résztvevőinek, Argentina népének és vezetőinek a lelkes munkát és részvétét, az utolsó áldás keresztjét szántotta a levegőben az Oltáriszentséggel kezében.*)
IV. A kongresszus után.

A kongresszus után, mint minden történés után, számot kell
vetnünk : jó volt vagy rossz volt, megérte a ráfordított fáradságot,
vagy nem érte meg ?
Volt e hatása a kongresszusnak ? S ha igen, milyen ?
Mielőtt erre felelnénk, előbb hasonlítsuk össze az eddigi kongresszusokkal, és különösen a legutóbbival : a dublinivel.
Még a hajón híre járt a már említett ellenséges plakátoknak
és arról is volt szó, hogy esetleg a kongresszus megzavarására is
lehet gondolni.
Ilyen hangulatban szálltunk ki Buenosban és néztük a várost.
Igaz, hogy mi a kongresszus előtt négy nappal érkeztünk meg, de
mégis szembetűnt, hogy a városnak nincs az az ünnepies színezete,
mint volt Dublinnak. Kevés, szinte mondhatnók alig van zászló,
alig van dísz a házakon. A kongresszus pajzsa a karmai közt a
szentségtartót tartó sassal fel feltűnik némelv házon, többön mint az
ünnepi dísz vagy zászló, de ez is kevés. Dublinban nem volt ház,
lett légyen az a legelőkelőbb palota vagy a legszegényebb viskó,
amely ne öltözött volna díszbe, ha fényesen, ha szegényesen, de
maga tehetsége és módja szerint mégis díszben volt. — A kivilágítás Buenosban csak a hivatalos helyekre és most újonnan felszerelt utcai oszlopokra és lámpákra szorítkozott. Magánházak sötétben
maradtak. — Dublinban nem volt .ház, mely ki ne világított volna,
még a legszegényebb is gyújtott legalább egy kis gyertyát és világított addig, míg ez el nem fogyott.
Úgy látszik, — gondoltam magamban — itt csak a hivatalos
Argentina ünnepel, Dublinban az egész nép.
*) Az egyes gyűlések anyagáról való megemlékezésre a jelen cikk keretében
nem jutott hely.

S valóban a kongresszus végéig sem lett általánosabb a dísz,
és elterjedtebb a kivilágítás mint volt eleinte. Az igaz, hogy ilyen
pazar kivilágítás nem volt Dublinban, mint itt Buenosban, de hát
Argentínában volt is pénz rája. -v
De a kongresszus lefolyása mégis arra a meggyőződésre vezetett, hogy általánosabb volt a részvétel, mint a dísz és fény mutatta.
Talán nem is akartak többet, talán nem is szólították fel a közönséget, hogy vegyen részt az ünneplés ilyen külső megnyilatkozásaiban, hanem azt akarták, hogy ezt a külső fényt és díszt mind csak
a hivatalos tényezők csinálják és fizessék. Erre csak most gondolok,
ott elfeledtem ezt megkérdezni.
Nem tudom, hogyan volt, de az tény, hogy a kongresszusnak
nagyobb lett a hatása, mint gondoltam.
Megvolt a hatása a lelkekre. Midőn látták a hívők nagy tömegét, s midőn látták, hogy az államfővel egütt az államférfiak mind
kivétel nélkül, hasonlóképen a katonai parancsnokság és minden
katona egyformán hódol az Eucharisztikus Jézus előtt és alázattal,
szeretettel táplálkozik az isteni eledellel, még a hitetlenek szíve is
megmozdult, és sóhajtva kiáltották fel : „Mily jó azoknak, akik tudnak hinni! Mily boldogok vagytok ti és mily boldogtalanok mi!" —
De míg a hitetlenekben ezen felkiáltásokra értelte a lelket a kongresszus, addig a közömbösöket tettre késztette : Én is megpróbálom, legalább lesz egy jó, kellemes emlékem !" S hogy Vr jjon az
ilyen gondolkozásból hánynál lett valóságos hit és lelkesedés ki
tudná megmondani ? !
Magam részéről nem igen szeretem a tömegájtatosságo^at, mert
rendesen ilyen a'kalmakkor megszűnik az áhítat és bensőség, de a
buenosi kongresszust végignézve el kell ismernem, hogy az a tömeghatás, amely megnyilvánult a gyermekek áldozásában, a férfiak
éjjeli áhítatában, a katonaság, az államfő és minisztereinek, valamint
az államférfiak nyilvános hitvallásában az utolsó nagy milliós felvonulásban, oly nagy volt a nézőkre és hallgatókra, hogy emlékezetükből nem törlődik ki soha és emlékezéseikben vissza-visszatér és
elhatározásaikra döntő hatással lesz.
A buenosi kongresszusnak megvolt a hatása az állami szervezetre is. Tudnunk kell, hogy Délamerika államai fiatal államok, önállóságukat csak kb. 100 év előtt vívták ki. Argentína büszke volt
arra, mint valóban így is van, hogy Délamerika államai között ő a
legrendezettebb, legszilárdabb, legnyugodtabb s így polgárainak legtöbb jót tud nyújtani. De ezt mind csak délamerikai értelemben kell
venni. Mert bizony meghozták a jó törvényeket, — de végrehajtani
nem lehetett. Kiadták a rendeleteket, de azért igen nagy rendetlenség volt mindenfelé, Az eucharisztikus kongresszus megmutatta :
hogy lehet nemcsak rendeleteket kiadni, de lehet a rendeleteket
végre is hajtani. Bü-zkék lett' k az Argentínaiak a kongreszsus rendjére. Még az ellenfél is elismerte : „íme a papok megmutatták, hogy
tudnak rendet tartani." — Nagy dolog ez : ha egy nép arra ébred :

hogy íme köztünk is lehet rendet tartani és hogy ime a rend milyen
szép. — Ezért lesz nagy, igen nagy eredménye a kongresszusnak
az álla r>i életre nézve is 1
Amint említettem, észre lehetett venni hogy Buenosban nem
volt oly egységes az ünneplés, mint Dublinban, de ez nem is csoda,
ha meggongoljuk hogy régente milyen elemeket kapott Argentína a
kivándorlókban I ! A spanyol bevándorlók megőrizték lelkük mélyén
a vallásosságot, az idegen mai nemzetbéliek közt azonban voltak
hitetlenek, kommunisták, anarchisták, szóval minden féle felforgató
elem is. A kongresszus elleni plakátokat is ezek készítették, nem az
argentínai nép ! Az argentínai nép között tiláltunk oly mély és erős
hitet és nagy tiszteletet, akármint csak az írek között Dublinban.
Buenosban is megtörtént, hogy felajánlották idegen urak autójukat
a gyalog siető papoknak — pl. nekem is — s megtörtént az is,
hogy rendőrök, katonák szent képet, szent érmet kértek tőlünk, s
egyszer az egyik vámőr — a kikötőből jövet, mindig meg kellett
előttük állnunk — Wodarka páternek, aki kézitáskájára mutatva
jelezte, hogy csak imakönyvek vannak benne, kijelentette: „Higyje
el Főtisztelendő Úr, mi otthon a családban többet imádkozunk, mint
akár a papok!"
Imádkozzon is mindenki és példájával terjessze az áhítatot, mert
csak így lesz igazi béke, s így jön el „Uram, eucharisztikus Királyom, a Te országod."

Nem volt-e kár elhagyni az ősi vallást
a kereszténységért?
Dr. Erdélyi László.
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megdöbbenthet bennünket vagy mosolyoghatunk is rajta,
de tény, hogy fölvetődik korunkban ez a kérdés, sőt kísérletek
történnek az ősi vallások felújítására Németországban s nálunk is.
Voltaképpen szomorú vallási és történeti tudatlanság oka annak,
hogy ily kérdés és ily kisérletek egyáltalán fölmerülhetnek Krisztus
tanítása és csodái után csaknem kétezer esztendővel, s közel ezer
é w e l Szent István magyar király apostolkodása után. Igen sok uri
ember nem tudja, mi a vallás. Hogy igazam van, mindjárt kitűnik,
ha itt megállapodik az olvasó s fölteszi magának e kérdést és próbál
;eá felelni. A közönséges felelet vallásnak tartja mindazt, ami Istenről
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szól és reá irányul, s megtalálja a vallást minden nép költészetében,
olykor a tudományában és bölcseletében is, mindenesetre megtalalja
a vallást minden népnél tömerdek változatban. Igen sok művelt
ember tehát úgy kezeli a vallást, mint a költészet szép alkotását,
mint egy költői műfajt, amelyet a népek ősi sajátos természete alakított
ki; amelyet a vallás papjai mint szinés/ek kórussal, zenével, festői,
szobrász s építőművészi és iparművészeti alkotásokkal ékesítve,
akciókkal, cselekvényekkel és szónoklatokkal adnak elő és gyakorolnak, a közönség pedig nézi, hallgatja, fizeti s néha a cselekvényekbe,
szertartásokba is belesodródik, hogy szépérzékét gyönyörködtesse és
lelkiismeretét megnyugtassa. S mivel minden népnek megvan vagy
megvolt a saját ősi szép vallása mint Istennel kapcsolatos művészete,
azért remélik, hogy a mai kor történettudománya s archaeologiája,
ethnologiája képes ezt a nemzeti kincset őseredeti szépségében rekonstruálni és kultúrtörténetét ezzel a műkinccsel gazdaggá, magasfokúvá tenni.
Itt a művelt emberek összetévesztik a vallásos művészetet vagy
akár a vallásos tudományt és bölcseletet is a vallással, s az egyetlen
isteni vallást a tömérdek emberi vallással. Hogy világosan lássunk,
különböztessük meg ezeket egymástól.
Mi az, ami a vallást megkülönbözteti a költészettől, tudománytól, bölcselettől, az emberi szellem legmagasabb alkotásaitól? Az örök
boldogság ígérete. Emberi szellem a legzseniálisabb s a leghatalmasabb emberben is csak rövid ideig tartó boldogságot ígérhet és garantálhat ; örök boldogságot, mely ezer és millió s milliárd éveken át
tart és soha el nem múlik, ember Ígérhet ugyan, de a saját erejével
meg nem valósíthat. Örök boldogságot csak Isten Ígérhet és biztosíthat az embernek, s ennek föltételeit hitelesen csak Ő mondhatja
meg vagy Ő maga, vagy Tőle küldött és hitelesített követek, próféták és apostolok által. Történeti bizonyosság, hogy történtek Isten nevében hangzó Ígéretek az örök boldogságra s ez Ígéretek kihirdették az Isten föltételeit is, amelyeket az üdvözülni akarók kötelesek
teljesíteni. Ezen Ígéretek és föltételek legősibb könyvsorozata a Szentírás, a Biblia.
Isten követeinek hitelesítése csak oly jelekkel történhetik, amelyek
egyedül az igaz Istentől eredhetnek s nem démoni, spiritiszta vagy
fakir stb. bűvészkedések, szemfényvesztések, nem is szuggesztív
hatások, hanem oly történeti tények, amelyek lehetetlenek a te mészét és emberi ügyesség részéről, emellett szent jellegűek, nem
kíváncsiság vagy haszonvágy kielégítésére szolgálnak. Isten végtelen
bölcsesége s irgalma segítségére jön a modern természettudósnak és
orvosnak is, hogy higyjen Krisztusna^ és Egyházának s a bámulatos,
csodás gyógyulások százait ellenőrizhesse tudománya csalhatatlan
műszereivel a lourdesi orvosi intézetben immár 76 év óta. Lourdesban a csodás gyógyulások kimondottan az Immaculata Conceptio,
Szeplőtelen Fogantatás dogmájának, katol kus hittételének igazolására történnek.
Ily csodák egyebütt is vannak a Kat. Egyházban, amelynek

feje szinte minden évben avat elhunyt híveket és papokat boldogokká,
ha az ő közbenjárásukra kétséglelen modern vizsgálatok, peres eljárás és bizonyítások szerint Isten legalább két csodát tett ; aztán
fölvéteti a boldoggá avatottakat a szentek jegyzékébe, ha Isten újra
legalább két kétségtelen csodát tett közbenjárásukra. Itt voltaképpen
Isten az, aki az elhunyt hivőt boldoggá és szentté avatja, megtiszteli,
kitünteti hősi krisztusi erényei miatt ; mintegy reflektor lámpafény
ragyogását gyújtja meg körülötte, hogy a modern reklámoknál is
hatalmasabban hívja föl a figyelmet a szent hősök hitére és erényeire ;
az Egyház feje pedig szigorú törvényszékének legmodernebb természettudományos ellenőrzése mellett a csodákat megállapítja, tudomásul
veszi s az új boldogot és szentet a régibbek nagy lajstromába iratja.
Itt nincs kibúvó semmiféle természetludós és orvos számára,
még kevésbbé más tudósok és műveltek, műveletlenek számára.
A józan ész parancsolja, hogy az emberi léleknek, mely nem áll
részekből s nem anyagi, tehát föl nem bomolhat, meg nem halhat,
tehát örökéletű, már természeténél fogva kell törődnie ezen örök élet
örök sorsával s ezen örök sorsot, ennek kellemes örök életét be kell
biztosítania. Hogy mik ennek a föltételei, azt a krisztusi, kat. apostoli
hit mondja meg hitelesen, csodákkal hitelesítve. A kat. apostoli
vallás megalapítója Krisztus valóságos Isten, aminek megtaláljuk
történeti bizonyításait.
Egyedül a kat. Egyházban vannak igazi csodák Krisztus óta,
s a zsidó vallásban voltak Krisztus előtt. Ez történeti igazság, mely
modern viszonyok közt is kiáll minden szigorú próbát. Ezzel kell
törődni, erről meg kell győződni, mert a nemtörődésnek, hanyagságnak vagy közömbösségnek végtelen veszteség lesz az örökké
siratott, méltó, természetesen is érthető következménye.
Ezek után a magyar historikusnak felelnie kell arra a hozzá
intézhető kérdésre : nem volt-e kár elhagyni az ősi vallást a kereszténységért ?
Tudományosan megállapított tény, hogy az írott forrásokból
dolgozó történelemben a legrégibb Kr. e. 4000 éve írásos kultúrájú
bábeli szumírok és a nílusi egyiptomiak ősi vallása, mint első himnuszaiból kitűnik, az egv igaz Isten vallása volt, de tökéletlenebb
formában, mint Kr. e. 2000 év óta Ábrahám ivadékainál, a zsidóknál, kivált Mózes után közel másfélezer éven át.
Ehhez a henotheizmus és monotheizmus nevű egyistenhithez
képest mind n más pogány nép vallása tökéletlenebb, romlottabb,
anyagiasabb, érzékiob. Hatszáz ősnépet ismer a néprajz tudománya,
s ezek közt legprimitívebb hat oly nép, akik — mint, legújabban
Smidt s más tudós misszionáriusok megfigyelték — a gazdasági
kultura legelső fokát sem lépté* át, akik nem termelnek, nem raktároznak, csak az egy napi eledelt szedik össze a szabad természetben, s akiknek vallása szintén tiszta egyistenimádás, sírig tartó egy
feleségű házassággal, öregek tiszteletével, szegénygondozással stb.
Ezekhez képest a nagyobb gazdasági kulturával egyenes arányban
vallási hanyatlás, anyagelvűség következett, fetis-bálványozás, halotti

szellemeket engesztelő vallás (animizmus), bűvölő-jósló shamán szellemvallás, görög-római emberistenités és bálványozás több százezer
istennel és géniusszal. Az ősi magyar vallást kevéssé ismerjük, s a
shamaniztnus fokán levőnek gondolhatjuk el akkor, amikor Gyésza
pogány magyar fejedelem 972-ben trónraléptekor észbe kapott, s a
magyar nemzet politikai megmentése végett, a szomszéd nagy keresztény népek meg ngesztelésére befogadta a kereszténységet, hogy
a magyarok ne jussanak a hunnok és avarok sorsára. Az ő indító
oka népe áttérítésében még nagyon természetes ok, az anyagi lét
megmentése körül mozog ; ellenben fiát Szent Istvánt már a clunyi
bencés reform magas természetfölötti motívumai hatották át s ő már
valóban azért vétette föl népével a krisztusi hitet és keresztséget,
hogy nemzete minden tagja részére a síron túli örök boldogságot
biztosítsa, s e vallásban őket a földön is erkölcsös, Krisztus-imádó.
Mária-tisztelő, keresztény kulturát ápoló, királynak s törvénynek
engedelmeskedő, fegyelmezett, békés, boldog néppé tegye.
A turáni ős m igyar vallás reformátorai nem akarják tudni,
hogy a magyarok ősvallása nem turáni, nem török fajta, hanem finnugor ősök pogány vallására vezetendő vissza, s ezt nagyon kevéssé
ismerjük nemcsak mi, de a legközelebbi vogul rokonság tudósai is.
Ha a mai tudós ezen vallás iránt érdeklődik, azt nem azért teszi
egyéb kultúrtörténeti tanulmányaiban sem, hogy az ősi állapotokba
visszasülyedjen hanem inkább azért, hogy az azóta megtett nagy
haladásnak, működésnek s a keresztény nyugati kulturának örvendhessen s ennek föltárásával másokban is hasonló meggyőződést,
örömet keltsen.
Némely kontár író azon búslakodik, vagy ha nem búsul is
igazán de legalább mű botrányzajt csap a miatt, hogy a keresztény
papok szinte nyontalanul kiirtották a pogány ősvallás minden emlékét, műalkotását, himnusát, babonás ráolvasásait stb.
Nézzük meg az első magyar királyok törvényeit, s ott meg kell
találnunk azt, amit a keresztény püspökök ki akartak irtani a nép
pogány szokásaiból. Mert ők voltak a szent királyok, fő tanácsadói
s törvényhozó társai a keresztény ispánokkal együtt. És mit találunk
ott? Hamuban
való jóslást tilt el Szent István törvénye; a magát
boszorkánynak,
kártevőnek mondó igéző, hipnotizáló és jósló némbert, strigát hitoktatásban részesítteti ; Szent László törvénye pedig
eltil ja a fáknál, köveknél, forrásoknál, kutaknál való pogány áldozást és III. Béla névtelen jegyzője kétszáz évvel utóbb még hallotta
az igric énekesektől, hogy a pogány magyarok lovat áldoztak nem
annyira istenöknek, mint önmaguknak, mert szerették a pecsenyéjét,
mint a germán és szláv népek is a drága paripa pecsenyéjét becsülték legtöbbre, mikor pogány áldozatok címén nayy ritkán hozzájutottak egy-egy csikószelethez legalább a főembereik. A babonás ráolvasások a XVI. századi Bornemisza stb. följegyzésében inkább
röstelni valók, mint kultúrértékek.
Hát ez az egész, amit a törvények érdemesnek tartottak eltiltani
s az igricek megénekelni. A Kopány-lázadásról
tudni kell, hogy

Kopánynak keresztneve Mihály már keresztény, valamint öccse Szár
László vagy Vaszil (Vazil) *) s ennek fia András is keresztény neveket viselnek és sem Kopány lázadása nem igazi pogány lázadás,
sem Ajtony kabar íőúré nem az, mert ez mohamedánból lett keresztény, s görög szerzeteseket tartott a maga közelében. Szent István
sohasem volt Vajk nevű, mert ez ellenkezik legendájának elbeszélésével, a születése elő t megjelent Szent István vértanú tiszteletére
választott keresztény névvel ; s hasonlóan keresztény volt Szent
István anyjának fitestvére Gyula, ki szintén belháborút támasztott
unokaöccse ellen.
Szent Istvánt a kegyetlenség hírébe keverte az az elbeszélés,
hogy Kopányt akár az ő parancsára, akár engedélyével négy részre
földarabolták s egy-egy negyedet kiszögeztek Veszprém, Győr, Esztergom és Erdély kapujára. Ezzel szemben meg kell állapítani, hogy
ezt a feldarabolást legelőször Nagy Lajos király uralma elején írta
bele Kézai elbeszélésébe egy óbudai kanonok vagy prépost (134&
kö ül), még pedig Zách Felicián igazi feldarabolásának
hatása alatt,2)
ami nagyon messze esett Szent István korától (998, 1330).
Arra a kérdésre : nem volt-e kár elhagyni az ősi vallást a
kereszténységért, már a Kálmánkori, 1100 körüli magyar vitéz megfelelt, aki Alberik törvénybevezetése szerint vérét is kész ontani
Krisztus igaz hitéért. Szent István király óta 900 év telt el s ez a z
idő tele van a magy ír nemze keresztény kulturája nagy gazdagságával, melyet a török testvérek mindenütt elpusztítottak, ahova csak
elérlek, d e mindenütt mégsem tudták tönkre tenni, s ebből a kevésből is a magyar művelődéstörténet írói s műlörténészeinek nagy
lelkesedése annyi szépséget, kultúrértéket, gazdagságot mutatnak ki
a kereszténység hatásaként, hogy a turáni vallás reformátorait csak
éretlen tudásuk mentheti a silány csereszándékért.

Á Navicula crucicula ( W . Smith) Donkin, valamint néhány
rokona előfordulása a Balatonban és a Hévízben.
Gallik Oszvald.

A

MELLÉKELT 1. ábra 1100-szoros nagyításban mutatja a Navicula
crucicula egysejtű növény azon kovavázát, amely az élő sejttartalom eltávolítása után visszamaradt. Az eredeti sejt hossza 51 u,
*) A tiharyi alapítóievél (1055) s a többiek Vazil nevű faluja csak később
lett Vazul, magyarul olvasva Vászo y a XIIl.-ik században, mint ahogy Mortis,
Bolotin, Martin stb. nevekből is később lett Mortus, Bolotun, Mortun, magyarul
olvasva Martos, Bal ton. Marton stb.
2
) Erdélyi : Krónikáink atyja Kézai. Szeged 1933, 33. 1.

A Navicula crucicula.
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szélessége 12 u. — u = a miliméter ezredrészével. — A harántvonalakból a középen kb. 11 —12 esik 10 u-re, a végek felé 14—16.
Ez a példány a Balaton Keszthelyi öblének gyenesdiási nádasából
való. A Navicula crucicula magyarországi előfordulását Hajdúszoboszlóról, ennek mélyfúrású melegforrásából ismertettem. (Gallik Oszvald : Enumeratio Diatomacearum in thermis Hajdúszoboszló inventarum, Archiv fúr Protistenkunde Bd. 76, 1932.) Mivel ezen most
jelzett közleményhez a mellékelt fotográfiái kép, még a közlemény
kiadása előtt használhatatlanná vált, azéit itt most pótlólag a Navicula
crucicula hajdúszoboszlói három különböző egyénéről közlök fotográfiákat. A 2. ábra hossza 36'36 u, szélessége 11 u, vonal 18—20>
esik 10 u-re, a középen ritkább, 12- 14. A vonalzás nem a vonalak
sűrűsége miatt látható nehezen, hanem a vonalak kevésbé éles
volta miatt. A 3. ábra hossza 35'55 u, szélessége l l " 8 u , harántvonalzás nem látható, mert a mikroskop úgy volt beállítva, hogy inkább a körvonalak legyenek élesebben láthatók. A 4. ábra hossza
3272 u, szélessége 10 u, vonal kb. 18 esik. 10 u-re. Mind a három
1100-szor nagyítva, mind a három a Navicula crucicula azok válfajához lenne sorozható, amelyet Grunow (Ark. Diat.) Navicula crucicula var. obtusata Grun. néven ír le. A Navicula crucicula és ezen
most említett válfaja félig-sósvizi és tengerparti lakó, ezért feltűnő a
Magyarországban való előfordulása. Hajdúszoboszlón való tömegesebb
megjelenése könnyen magyarázható a feltörő melegforrások nagy
konyhasó tartalmából, •— közel 4 százalék. — A Balatonban ritkán
lehet találni, előfordulása itt valószínűleg a víz sótartalmának a növekedésével van kapcsolatban. A nádas szélén sekély vízben erősebb
a felmelegedés, nagyobb a párolgás s így több a víznek a sótartalma
is. A Navicula cruciculá-t megtaláltam a gyenesdiási és a fenéki nádasban és a Kisbalatonban.
Az 5. ábra, fotografia után készült ceruzarajz azon célból, hogy
a fotográfiákon nehezen látható harántvonalazást élesebben feltüntesse. Ez is Navicula crucicula var. obtusata Grun. 1100-szoros
nagyítás,
A 6. ábra a Navicula crucicula-hoz legközelebb álló fajnak a
Navicula protracta Grun, a képe 880-szoros nagyitásnál. Ez a példány a gyenesdiási nádasból gyűjtött iszapból való. Hossza 42 u,
szélessége 127 u, harántvonal 15—18-ig esik 10 u-re. Nagyobb tömegben ez is úgy, miilt a Navicula crucicula, a tengerparton található, a szárazföld édes vizeiben is előfordul ugyan, de inkább csak
szórványosan. A Balatonban Balatonfüreden, Fonyódon, a keszthelyi
öbölben, a Kisbalatonban és a Hévízben találtam.
A 7. ábra Navicula protracta var. elliptica nov. var. Valvis ellipticis, striis et raphidibus fortioribus. 880 szor nagyítva. Hossza
3275 u, s/élessége 10 u. — Harántvonal kb. 20—10 u-re. A középen néhány ritkábban áll. A Balatonban az előbbivel kapcsolatban
találtam.
A 8. ábra Navicula intégra CW. Sm.) Ralfs. A Navicula crucicula
csoportjából a harmadik, a Balatonban is előforduló faj. Ennek a

csoportnak Naviculae decipientes a neve. A példány nagyítása 880szoros. Hossza 29'5 u, szélessége 7'9 u. Ez a faj is sósvizi alak. A
Balatonban csak ritkán található. Megtaláltam Keszthelyen, a fenéki
nádasban, Fonyódon, parti pocsolyában, továbbá a Hévízben.
A Naviculae decipientes csoportjából még egy, eddig ismeretlen fajt keli itt leírnom. A 9—12. ábrák mutatják a Navicula héviziana, nova species, képét. Ezeknek a leírását itt adom :
Frustulis late — lanceolatis, 27—28 u longis, 9 7—12 u latis,
apicibus vix acuminatis, raphe directa, area axiali valde angusta,
in polis parva, rotunda, vei indistincte terminata, area centrali vei
aeque parva et elliptica — vide figurám 11 — vei unilateriter indistincte dilatata. Striis transversis ubique radiantibus, circa 20—22
in 10 u. quae in medio parum distantiores et robustiores sunt. 9.
ábra oly példány képe, amely a Héviz folyásából gyűjtött anyagból
való. A sejt hossza 27 u, szélessége 10*5 u, harántvonal 20—22 —
1800-szor nagyítva, — A 10. ábra ugyanazon példány kb. 1000-szer
nagyítva.
A 11. ábra eredeti példánya Keszthely melletti Balatonszélről
való. 670 nagyítva, hossza 28 u, szélessége 9'7 u, vonal 20—22—10
u-re.
A 12. ábra eredeti példánya ugyanonnan való, mint a 11. ennek hossza 28 u, szélessége 12 u, vonal 20—22—10 u-re. Különössége a középcsomónak a jobb és baloldal felé való rövid megvastagodása és a raphének ív alakban való meggörbülése. Ezeket a kis
alakokat ismételve is megtaláltam a keszthelyi öbölben, a Kisbalatonban, a Hévízben, a fenéki nádasban, Tihanyban a révi és a fonyódi nádasban.

Á saópauloi főegyházmegye és a magyarság
lelki gondozása
tria : Szelecz Arnold.

A

főegyházmegye (érsekség) hivatalosan 1,290,870 lelket
számlál s ezeknek pasztorálására 352 pappal rendelkezik, azonban ebből csak 62 a plébános, 55 káplán, 12 kisegítő, a többi szerzetes.
Nemzetiség szerint az érseki egyházmegye papsága a következő
képet mutatja: brazil 131, olasz 69, spanyol 33, portugál 2, francia
12, uruguay 3, perui 1, román 1, tehát latin nyelvű 252. Ezzel szemben német 58, holland 10, belga 13, luxenburgi 1, amerikai 2, tehát
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germán nyelvű 84. Litván 2, lengyel 3, magyar 3, egy szalézi, két
bencés, sirio 1.
Az érsekség területén a plébániák száma 62, de csak 55 működik önállóan s így egy plébániára átlag 23,000 lélek esik. Legnépesebb a penhai (N. S. da Penha) 163.000 lélekkel, legkevesebbet
számlál a hivatalos kimutatás szerint a nemrégiben alakított indianopolisi (N S. Apparecida), mely csak 1,505 hívőt számlál. Azonban
ez a szám bizonyosan téves, hiszen csak a magyar katolikus ezen
a vidéken legalább 500.
Bennünket magyarokat közelebbről érdekel a lapai plébánia,
ahol a hívek száma meghaladja a 42,000-t. Ennek körzetébe esik
Anastáció, ahol mi magyarok építünk kápolnát s ebHen a kápolnáben szinte minden héten kétszer háromszor tartunk magyar szentmisét, ahol a magyar katolikusok állandóan igen szép számmál jelennek meg. Állíthatom, hogy a magyar falusi plébániákon a hétköznapi szentmisén nem igen van annyi hívő jelen, mint itt. Lapa
körzetében van Pompeia is, ahol szintén szép számmal laknak magyar katolikusok. A moócai plébánia területén 27,405 katolikus él,
köztük sok a magyar, az ipirangaiban 32,515 a katolikus szintén sok
magyarral, Perdizesen 20,825, a katolikus magyarok is szép számmal.
Sáo Caetanon 19,250 a katolikus szép magyar teleppel, Sâo Bernardon 11,270 a hívek száma népes magyar kolóniával. Még a fregueziai plébánia területén találunk igen sok magyart, lévén ennek a
területén Piquery, Pirituba, Taipas stb. Templom és kápolna öszszesen 400 van az érsekség területén, melyek részben plébániai
templomok, részben szerzetesrendek, kongregációk, jámbor társulatok, részben pedig magánosok felügyelete alatt vannak.
Az érsekség területén 1933-ban 36 882 személyt kereszteltek
meg s ugyanakkor 34,311 születést könyveltek el. A katolikus egyház
szertartásai szerint köttetett 7,643 házasság, a polgári hatóság 10,504
egybekelést könyvelt el. Magában a fővárosban 25,498 keresztelést,
5,499 házasságot, s 24,436 születést könyveltek el az egyházi hatóságok, míg a polgári hatóság előtt 8,802 házasságot kötöttek.
Felvetődik a kérdés, lehet e-e Sao Paulo főváros területén magvar plébániát létesíteni. A válaszunk nemleges, még abban a tudatban is, hogy itt 13-15,000 a katolikus magyarok száma. Nem lehet alakítani azért, mert a magyarság nagyon szétszóródottan helyezkedik el. Ez még nem volna nagy akadály, de az már igen, hogy
szinte minden plébánia érdekelve van ebben az ügyben. Talán még
ez sem volna leküzdhetetlen nehézség, azonban annak a megfontolása, hogy nemcsak magyar katolikus k élnek it', hanem a világ
minden nemzetéből s számuk elég tekintélyes, lehetetlenné teszi a
külön magyar plébánia felállítását. Magyar pap a főváros területén
csak úgy vállalhatna plébániát, ha mint olasz, német, francia papok
a plébánia területén élő katolikusok lelkipá ztoraiként működnek,
tekintet nélkül a nemzetiségre. Ha ezt tennék a magyar katolikus
papok, akkor a helyhezkötöttség esete állna be, ami a magyar kolónia szempontjából nem mondható előnyösnek.

A jelen helyzet még a legelőnyösebb. Igaz ugyan, hogy a magyar papok ellá'ása nincs ebben a helyzetben véglegesen biztosítva,
de biztosítva van a magyar katolikus kolonia lelki gondozása olyan
mértékben, amilyennel egyetlen nemzetiség sem rendelkezik. Más
szóval a magyar kato ikus papok, mint az itteni plébániák káplánjai szerepelnek, s gondozzák a magyar katolikusokat. A házassági,
keresztelési s egyéb illetékek a plébániára íolynak be s a magyar
katolikus papok ellátása ilyenformán az itteni rendjükkel, a magyar
katolikusok áldozatkészségével s részben a hazai társadalom jóindulatával kénytelen számolni.
Az első és utolsó támogatási eszköz természetesen csak ideiglenes lehet. Míg a középső csak úgy képzelhető, hogy a magyar
katolikusok öntudatrahozása után olyan formákat és alapot teremtenek, melyek me tesítik a magyar kolónia mindenkori lelkipásztorait
az anyagi gondoktól.
Ily irányú mozgalom, már eddig is történt. Hogy még mindig
nem vezetett a megfelelő eredményhez, nemcsak a 10 évi teljes elhagyatottságban találja okát, hanem az itteni szabadságban s a magyar ember természetében. Gondoljunk csak a hazai viszonyokra,
mennyi baj van a párbérekkel, egyházi adóval s csak ott megy rendben a dolog ahol a világi hatósággal karöltve történik az ügyvitel.
Mindazonáltal van reményünk, hogy leküzdjük a nehézségeket.
Az eddigi jótékony adományok penzben, egyházi fölszerelésben s
az anastációi stb. kápolnaépítkezés, a magyar katolikus papoknak
a brazilnylveben való jártassága s az egyházi ügyekben való egyre
nagyobb mérvű bekapcsolódása, ha nem is ringat bennünket vérmes
reményekkel, de Isten kegyelmével éleszti bennünk a hitet, hogy
munkánk nem lesz hiábavaló, de addig is igen rá vagyunk utalva
rendünk vendégszeretetére s az otthoni körök megértésére, áldozatkészségére.
Felmerült már annak a gondolata is, hogy esetleg valahol a z
inferiorban vállalna egyikünk plébániát s ez a plébánia segítené a
magyar kolónia lelkipásztorait. Ez azonban olyan idealismust követel, ami az emberi erők legvégső határáig elmegy. Kiségítőnek már
ismételten hívtak az interiorba azzal a feltétellel, hogy havonta egykét hétig teljesen a m ^gyar kolóniának szentelhetném időmet, azonban a három katolikus magyar papnak a fővárosi magyarok pasztorálása is annyi munkát ad, hogy az interiorba is csak nagy nehezen tud időt szakítani magának egyikük vagy a másikuk s ugyanezen idő alatt az itteni munka sinyli meg a távolléíet. Ez az oka
annak is, hogy sem Árpádfalván, sem Boldogasszonyfalván nem
időzhetünk tartósabban, pedig a magyar katolikus úgy megkívánná,
többet mondok az általános emberi érdek is megkövetelné,

KÖNYVEK.

Bölcselet.
1. I. Donát S. I. Summa Philosphiae Christianae. 1. Logica Ed. 8. et 9. III.
Ontologia. Ed. 8 VII. Ethica generalis. Ed. 6. VIII. Ethica specialis. Ed. 5. Innsbruck. Rauch. 1934-5.
2. Fr. Erdey: Logica cum introductione in philosophiam.
Donát most már nyolckötetes Summájának első kötetei 1910-ben jelentek meg
először. Azóta a Logica már 8. kiadásban, a többi is 7., 6. vagy 5. kiadásban
szolgálják ezen munkának, mely az újskolasztika molinista szárnyát képviseli,
eredeti célját : hogy összefoglaló kézikönyve legyen a keresztény bölcseletben tájékozódni kivánóknak és higy a skolasztikus bölcseletet összhangba hozza a bölcselet és tudomány mai eredményeivel. Donát az újskolasztika klasszikusai közé tartozik. Művének változatlan értékei : világosan, szellemesen ír, tud különbséget tenni
elavult szőrszálhasogatások és életbevágó problémák közt ; van szeme a mai gondolatok meglátására, a modern bölcselet megszólaltatására ; józan és mérsékelt a
kritikája : nemcsak rombol, hanem épit. Tud haladni a korral, nem esküszik a saját
egykori véleményeire sem ; ezt legjobban érzi az, aki valaha a me ter lábánál ült
— épp az első kiadás idején. A Logica-ban — a dolog természete szerint, — legkisebb a változtatás ; az Ontológiában az okság elvéről szóló részt dolgozta át. Az
általános etikában az alapvetés lett más; nem az ember céljából indul ki, hanem
— helyesen — az erkölcsiség és az erkölcsi érvény, érték felkutatásából. Etica specialis-a rendkívül értékes. Nemcsak tankönyvnek jó, hanem a mai világ társadalmi,
gazdasági, állambölcseleti, jogbölcseleti kérdéseiben is biztos tájékoztató, a katolikus
állásfoglalásnak hű tükre és megalapozója. Utalok a magántulajdon, a magántulajdon korlátai és kötelezettségei (Horváth Sándor értékes munkájára hivatkozhatott volna !), a kamat jogossága, az állam eredete, az államhatalom forrása, az Egyház és
állam viszonya c. fejezeteire. Érdekes, hogy elhagyja és módosítja Bellarmin Szent
Róbert és Suarez azon tanát, mely szerint az állami közösség szerződéssel keletkezik és az állami hatalom gyökeres birtokosa eredetileg mindig a nép, mely azt az
államfőre átruházza. Az a benyomásom, hogy állásfoglalásaiban néha legyengíti a
természetjog alapjait (ebben a kérdésben is), bizonyos fokig a jogi positívismusból
meríti érveit. Az emberi tények és elvek összeütközése esetén a filozófusnak inkább az
elvek oldalán van a helye. A tényekhez úgyis többen igazodnak, mert politikus
több van, mint filozófus Donát Summája nem szorul ajánlásra.
2. Amit Erdey Ferenc kalocsai teol. tanár, budapesti egy. m. tanár célúi maga
elé tűzött 8 kötetre tervezett Synopsis-ával, melynek első kötete 278. oldalas Logicaja, az körülbelül egyezik Donit általános célkitűzésével ; azzal a különbséggel, hogy
— tomista iskolázottságához hiven — anyagbeosztásában és feldolgozásában jobban ragaszkodik a tomista irányhoz. Logica-ja jó iskolakönyv, előadása, írásmódja
egyszerű, érthető ; irodalmi tájékozottságát a fejezetekhez kapcsolt bibliográfiává!
tüntetifel. Nagyon szerettük volna, ha mint magyar szerző, foglalkozott volna Pauler Ákos logikai rendszerével, felhasználta volna annak kétségtelen értékéit és rámutatott volna az aristotelesi logikától való különbségeinek forrására. Ezzel hozzájárult volna a külföldön is becsült, meggyőződésében katolikus gondolkozónk megismertetéséhez és jelentős mozzanattal hozzájárult volna saját újskolasztikus programmjának teljesebb megvalósításához : Vetera novis augere. Reméljük, hogy további
köteteivel is érdemesen kapcsolódik bele a keresztény bölcselet mai feladatainak
művelésébe.
Dr. Kiihár Flóris.

Dogmatörténet.
1. I. Firmicl Materni : Consultationes Zacchaei et Apollon». Edidit Germanus Morin 0 . S. B. Floril. Patristicum. fasc.39.
2. S. Thomae de Aquino : Quaestio de Gratia Capitis. Ed. Ignatius BackesFlor. Patr. fasc 40. Bonn, Hanstein. 1935.
/ 3. Fr, I. Dölger : Antike und Christentum. Bd. IV. H. 4. Münster, Aschendorfrror
1. Germain Morin, a szentatyák írásainak legkiválóbb ismerője és felkutatója,.
már 1916-ban megállapította, hogy a Migne P L. 20 kötetében Evagrius Gallus
neve alatt közölt Consultationes c. irat igazában egy századdal korábban élő szerzőnek, Firmicus Maternusnak műve, aki a pogányságból való megtérése után 347 táján
írta de errore proíanarum religiosum c. fontos apologetikus művét. Morin felkutatta
a Consultationes kéziratait és a régi, hibás kiadások helyett megbízható új kiadását
rendezte sajtó alá. Firmicus az antik írásművészet hagyományos formáját, a dialógust használja fel, stílusa a latin nyelv szépségeit fejezi ki. Műve három részből
áll. Az első rész célja, hogy Apolloniust meggyőzze a pogányság tarthatatlanságáról,
a kereszténység igazságáról. Bizonyítja Krisztus istenségét, a pogány kultuszt a
daemonok hatásából magyarázza, Krisztus csodáinak különbségét védi a spiritizmus
tüneteivel szemben ; cáfolja a végzet-hitet. Apollonius megkeresztelkedik. A második
rész a Szentháromság hitét fejtegeti, a Szentlélek istenségét, a kereszténység és zsidóság közti vitát intézi el és részletesen tárgyalja kora eretnekségei közül az arianismust, manichaeismust. Marcion, Photinus, Sabellius tanát, a patripassianusokét. Nagyon érdekes a novatianismus kritikája bűnbánat-töriéneti szempontból. A harmadik
részben a keresztény életeszmény általános és szerzetesi formájáról tárgyal. A művelt a világvégről, antichristusról, föltámadásról szóló tanítás fejezi be.
Ez a rövid kivonat is mutatja, hogy Firmicus művének igen nagy a jelentősége — jóformán a hittudomány minden ágában. A hitvédelem megtalálja b e n n e
a kereszténység és pogányság harcának 4. szd.-i problématikáját ; a dogmák kifejtésének, a bölcselet és dogmatika érintkezésének elsőrendű tanuja e munka. A hitoktatástan is jó forrást talál benne. Egyháztörténeti jelentőségét az eretnekségek
pontos ismerete és a 4. szd-i szerzetesség rajza fokozza. Hálánkat kell kifejezni az
ősz tudósnak, rendünk nagy fiának, aki gyengülő szemeinek világával — ily értékes meglátásokat adó mű kiadását végezte a nála megszokott hozzáértéssel é s
ügyességgel.
2. Gyakorlati célokat szolgál I. Backes a Summa III. qu. 8. kiadásával, melyet
kibővit N. Szt. Albert és Strassburgi Ulrichnak Krisztus misztikus testéről tárgyaló
kiadatlan szövegeivel. Ez a párhuzamos kiadás arra is jó, hogy Szt. Tamás kimagasló geniejét megmutatva vezesse az olvasót a dogmatika legmélyebb és legaktuálisabb problémái felé,
3. Dölger saját folyóiratának jelen számában főleg a csengő, harang és hasonló
szerszámok használc.tával foglalkozik a régi kultuszokban. A zsidó főpap ruhájáról csengők függtek (Exodus 28, 33-5). E/ek célját már Philo, Josephus Flavius
allegorikusán magyarazták ; a keresztény írók is Babiloni párhuzam alapján Dölger azt gondolja, hogy ezek a csengők elhárító varázseszközök voltak. Másik céljukat Sirak könyvének 45. 9. verse fejezi ki.
A fratres arvales szertartáskönyvében szereplő campana — nem csengő, h a nem campániai tál.
Az egyiptomi melitianus szakadárok istentiszteletében Cyrusi Theodoretus
említi a táncot, tapsot, csengetést. Dölger kimutatja, hogy ezek az elemek az egyiptomi pogány kultuszból származtak át a melitianusokhoz. A sistrum — csengő
ma is megvan még a keresztény abessziniaiaknál.
Nagyon értékes a „démonok kelyhéről" s'.óló tanulmány (Kelch der Dämonen), mely I. Kor. 10. 21-t antik párhuzamokkal világítja meg. A deciusi üldözés
libellusai .Cyprianus de lapsis. 9. és 25. fejezik ki élénken azt a tudatot, hogy az
italáldozat élvezése — a pogányistenekkel, tehát démonokkal való közösséget állítja
helyre. A missa szó „elbocsátás" jelentésére is új szöveget talál Dölger : Commodianus : Carmen .apol. 77. sorában (C S E t. 15 120 sk.) stat miles ad missam. így

fordítja : a katona őrhelyén kitart felváltásáig (elbocsátáséig). A missa itt nem vigilia-t jelent, mint Dombart gondolta. A füzetet értékes képek gazdagítják.
Dr. Kühár Flóris.
Szentírástudomány.
Dr. E. Kalt, Biblischp Archäologie. 2-te, vermehrte Auflage mit 23 Bildern
t a u f 8 Tafeln. — Herder. Freiburg i. Br., 1934. — XII -f- 148 lap. Ára vászonkötésben
3.80 RM, fűzve 2.70 RM.
Dr. Kalt, a mainzi szeminárium tanára bibliai régiségtanával a Szentírás könynyebb megértéséhez nyújt segédkönyvet. Izraelnek, Isten kiválasztott népének gondolatvilágát, erkölcsit, szokásait, törvényeit, kultuszát, a pogány néphez való viszonyát tárja elénk. Teológiai főiskolákon k'tűnő tankönyv, lelkipásztoroknak pedig
haszno« segítség a főisR<dán tanultaknak fölelevenítésére. Az egész könyv négy
részre oszlik. Az 1. rész tárgyalja Palesztina földrajzát és lakóit, a 2. rész a magánrégiségtant (élelem, ruházkodás, lakás, családi élet, házasságkötés, gyermekek, rabszolgák, foglalkozások) ; a 3. ré^z az állami régiségtant, katonáskodást és párt-életet. Végül a 4 rész a vallási régiségtant, a szt. helyeket, személveket, istentiszteleti
cselekményeket és szt. időket öleli "fel Bár a könvv nem nagv terjedelmű, mégis a
régiségtan egész anyagát hozza a történeti fejlődéssel és bő irodalommal együtt.
-
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Lelkipásztorkodás.
P. Unghváry Antal O. F. M. : A római egyház liturgiája. B jdapest, 19^4.
A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences rendtartomány kiadása — 356 lap.
Kapisztrán-nyomda. Vác.
A szerző jelen könyvében a rendi növendékeknél tartott liturgikus előadásait
bocsátotta a nyilvánosság elé A művet azonban nemcsak a ferencrendi növendékeknél használandó tankönyvnek szánta, hanem a lelkészkedő papságnak és p^pnövéfrdékektiek is akart átteki ithető, a liturgia körébe tartozó számos előírás közt
útbaigazító, j&l használható kézikönyvet adni. Műveltebb világi hívek is sok haszonnal olvashatják;' sőt ha nem lenne a könyvben olyan sok latin szöveg, még egyszerűbb híveknek" is elsőrangú szolgálatot tenne. Csak a római liturgiát tárgyalja.
Gvakorlati cél lebegett a szeme előtt, azért kimaradt mindaz, ami a gyakorlati és
lelkipásztori életben nem annyira szükséges. Nagyon bőven tárgyalja azonban a
breviáriumról és a templémszent^Iésről való tudnivalókat, hogy így megértesse és megkedveltesse az egyház hivatalos imádságát és kitűnő útbaigazítást adjon a temolom
ünnepélyes fölszent^lése alkalmára Az anyag beosz'ása a szokásostól eltér, amenynyiben a szt. helyekre és fölszerelésekre vonatkozó tudnivalókat nem külön fejezet
alatt tárgyalja, hanem a sztrniserçl szóló fejezetben El kell ismerni, hogy P Unghváry nagyon hasznos, jó munkát végzett, és hogy ezért nagyon sok papnak lesz
kitűnő tanácsadója. De szóvá kell tennünk azt is, hogy a szentségkitételnél az
Oltáriszentségről mondandó könyörgésre vonatkozóan nem vette figyelembe az
Aoostoli Szentszéknek 1928. jan. 11-én kiadott rendeletét, amely szerint a szentségkitétel tartama alatt az illető templomban fnondott minden misében kivétel nélkül
veendő az Oltáriszentségről szóló könyörgés is. Stílusában is több egyéni vonást kellett
megállapítanunk, mint pl. mikor tűrhető helyett „to'erálható" és keresztiáró napok helyett „kérőnapok" szavakat használ. Ezektől azonban eltekintve P. Unghváry nagyon
értékes munkát végzett, amit a sok fénykép és rajz csak fokoz.
/ ^ R Esser—Lukácsy: Neeryedóra a szószéken. Szentbeszédek a vasárnapi
evangéliumok alapján. I. Adventtől Áldozócsütörtökig. — Korda R. T. kiadása.
3pest." '12-ê-Jap.
likőr P. E§5©i^çis prédikációs köteteit útra bocsátotta, az a cél lebegett
szeme előtt, hogy a munkával egyonhalmozott lelkipásztoroknak segítsen Nem a
legkönnyebb és a nagy felelőss&g^jpiatt nem is utolsó feladata a lelkipásztornak az
igehirdetes. Éppen azért minden szentbeszédhez gondos előkészület szükséges. Ehhez

a munkához szállít — miként a szerző mondja — építőanyagot, hogy belőle a hitszónok felépítse magát az épületet : a szentbeszédet. Az első kötet advent első
vasárnapjától áldozócsütörtök utáni vasárnapig terjedő időbe eső vasárnapok
evangéliumai alapján készített beszédeket tartalmaz. Értéküket egyik legfontosabb
tulajdonságuk, a gyakorlatiasság, biztosítja. A gyakorlatias kat. élet szempontjából
mindig fontos és jelen kötetben tárgyalt témákból csak néhányat említünk meg, mint
pl. az önmegtagadás törvénye, az önismeret, a gyermeknevelés, a ker. házasság,
gazdák és szolgáik egymáshoz való viszonya, a szenvedések, az állapotbeli kötelességek stb. stb. Ezért a legnagyobb elismeréssel adózunk Lukácsynak, aki szép
fordításban a németül nem tudó lelkipásztoroknak is hozzáférhetővé tette az e
szentbeezédekben rejlő kincseket.
(T
Qberhammer—Kertész, Példák a z életből hitszónokok és hitoktatók számára, pz^nt István-Társulat kiadása. Budapest, 1934. — 370 lap.
A—s^ó'széköo is, meg a katekéz|sben is a szemléltetésnek egyik leghálásabb
módja a mindennapi életből vett történetek elmondása, kifejtése. A példáknál pedig
mindig azok a leghatásosabbak, amelyek mihozzánk a legközelebb állnak. Hála és
elismerés il lati ezért O&çrhammert, aki újságokból és folyóiratokból összegyűjtötte
a mai idők tanulságos, hiteles eseményeit ; köszönet illeti a „Tyrolia" könyvkiadó
céget, amely è példák magyarra fordításét megengedte, és hála illeti Kertészt, aki
ezt a fordítást művészien elvégezte és a, Szent István Társulatot is, amely a magyar
fordítás kiadását vállalta. A néftiet Egysegkatekizmus sorrendje szerint hozza jelen
példatár időszei^í eseteit, amelyek Istennek és szentjeinek közreműködését teszik
nyilvánvalóvá, vagy Isten büntetéseiről adnak számot, vagy amelyek azt szemléltetik, hogy mennyi irgalommal, jósággal és atyai gondviseléssel kíséri Isten az
embert élete útjain. Oly sokat írnak és bèszélnek manapság arról, hogy a szentbeszéd legyen korszerű. Itt van a segédeszköz hozzá, amely annyira kiváló, hogy
a német eredetinek megjelenéséhez az illetékes püspök nemcsak a szükséges engedélyt adta meg, hanem meleg ajánló sorokat is fűzött ehhez az engedélyhez.

Lelkiélet.
J. Walterscheid, Deutsche Heilige. E^ine Geschichte des Reiches im Leben
deutscher Heiliger. Mit 555 Bildern, Karten, Initialen und Vignetten. — Verlag J.
Kösel—Fr. Pustet, München. — 480 lap. Ára vászonkötésban 6'20. RM.
A mai rïémet birodalomban — úgy láts?ik — maholnap nviltan is az lesz a
leghevesebben vitatott kérdés : germán-e, avagy kat. keresztény-e ? Szerzőnk hatalmas és minden szempontból elsőrangú műve erre a kérdésre is megfelel, bár nem
ez a célja. Apolog^tikát nyújt bár nem akai apológia lenni. Csak azt akarja, hogy
a „történelem valôbçn az élet mestere" legyen. Szemléltetve bemutatja, hogy a
német nép történetének egyes korszakaiban mennyire fontos volt a szentéletű férfiak
és nők mőködése ; hogy a német múltnak fényét nem az emelte, hogy a gertnánságot a kereszténységtől elválasztották, hanem högy a kettS együttvéve szülte' az
egyházi és nemzeti hősö\et, és hogy ezért a német birodalom jövője is e két elemnek összekapcsolásától végy szétválasztásától függ. Ezért, és hogy a kat. családqk
kézébe oktató és „vasárnapi-könyvet" adjon, 189 szent, vagy a szentség hírében
elhúnyt férfi és nő életét nerç a naptár sorrendje szerint tárgyalja, hanem történeti
háttérbe beállítva a németségMörténetének.egyes" borszakainak sorrendjében. Először
minden korszaknak jellegzetes 'eseményeit, a korszellemet ecseteli röviden a szerző,
aztán következnek az illető körnek nagy emberei. Ilyen módon elvezeti a szerző az
olvasót az üldözések korán ét a germán keresztényiig kezdetéhez, a népvándorlás
viharain át az ír szerzetesek misszioç tevékenységéhez«,a bajorok, alemajjnok, friezek
megtérítéséhez; Szt. Bonifác és Nagy Károly korán á t ' ö későbbi szerzetesekhez és
remetékhez, tudósokhoz, művészekhez és misztikumokhoz. Végigvonulnak az olvasó
szeme előtt a reformáció és a felvilágosodás korának üzentjei is, hogy aztán a hősöknek
ezt a hosszú sorát áz újkor vértanúi, a kat. karitász hősei és a legújabbkor példaképei u!án bezárja a hemrég szentté avatott Parzhami Konrád. Teljes mértékben
helyeseljük, hogy a szefző olyan szentek életét is hozzK akik nem voltak ugyan a
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germánság szentjei, de akik közvetve, lelkigyermekeik révén fontosak a germánság
történetében, mint pl. Nursiai Szt. Benedek. Kívánjuk, hogy szerzőnk kiváló műve
NémcHprszág határain kívül is minél szélesebb körben fejtse ki hatását és érje el
ki t ű z ö t \ célját
hár Flóris 0 . S. B. : Barlangok, sírok, kupolák. Korda.
Ebbètt \a 109 oldalra terjedő könyvecskében a nagyműveltségű és költői érzésű
rendtársunk h^t dolgozatában mondja el értékes meglátásait és gondolatait, amik
olaszországi úf)aban és hazai működésében lelkét eltöltötték. Az első és leghosszabb
cikkben végigjárjuk^ a tudós szerzővel az örök Róma történelmi nevezetességű útját,
a Via Appiát és a ' Rírok felirataiból szellemtörténeti módszerrel a világtörténeti
forradalmak egymásutánját tudja kiolvasni. Az érdekes gondolatok kapcsén az örök
élet felfogásának különböző pogány és keresztény képei vetítődnek a lelkünkre
A második cikkben, Subi^co-ban elmondja az író Szt. Benedek ősi fészkének látogatásánál szerzett tapasztalakfiit. Hangulatos sorokat találunk a magyar Sionról, Esztergomról, melynek fejlődése é ^ ö r t é n e t e szimbolizálja a magyar sorsot. A „Kenyérillatú Egyház"-ban egy tanyaPüelkigyakorlattal kapcsolatosan mondja el az író a
szociális problémáról megszívlelendő gondolatait s kidomboríts az Oltáriszentségnek
a mindennapi kenyérrel való kapcsolatát. Velemér egy középkori magyar templom
szépségeit fedi fel előttünk Végül „Pannónia szépségé"-ben Anonymus leírásával
kapcsolatban a hazaszeretetről találunV,szép gondolatokat.
A könyv, mely a Magyar Kultúra könyvtárának 6. számaként jelent mçg,
mindvégig eredeti, értékes gondolatai miatfiérdemes olvasmány. Ára 1 P. —sp,— j
Abt Bonifaz Wöhrmüller: Mannhaftes Christentum. Kösel—Pustet. Mün^/chejg
en. 1934. 312 1.
\
Nietzsche óta divat lett Krisztus vallását a gyengék, selejtesek vallásának
csúfolni, a kereszténység nőies jellegéről beszélni. Wöhrmüller, a müncheni St. Bonifaz-apátság apátja nem beszél kifejezetten arról, hogy ez a ferde és hamis beállítás fordít sokakat a kereszténység ellen azok közül, akik a mai német eszmeáramlatot irányítják. A munka tárgyválasztása tehát nagyon korszerű ; elsősorban
Németországban, de"természetesen másutt is. Hisz a lelkipásztorság legfőbb gondja mindenütt a férfiak megnyerése a hitélet számára, kiirtása annak a balhitnek, hogy a jámborság csak nőknek való\Wöhrmüller célkitűzése — mint maga megvallja—bizonyos
egyoldalúsággal jár. A kereszténység férfias jellegének kidomborítása — részigazság ; a teljes igazság az, J^ogy a kereszténység az egész emberé, a férfié és a nőé ;
u-alkodó jellege a férfiasság de ugyanakkor nem tagadja meg a női eszményt sem.
Krisztus édesapyja ölén, Krisztus az Egyház (Ecclesia) ölén ; Krisztus feje pz ő
testének, jegyese az Egyháznak, és az «taberi léleknek : içzekben fejezzük ki röviden a kereszténység nemek fölS^t álló, a^ nemiséget a krisztusi emberméltóságra fölemelő értékét. Ezzel nem csorbítryk a krisztusi férfias erényekről írt szép fejezetek
könnyed és mégis hatalmas fejtegetések hatását. W . azok számára ír, akik a mai
német fajvédelem eszméinek nagy kísértésében állnak. Lac Vobis potum dedi. Tejet
ád nekik inni az apostol módján. A szilárd ételt, a teljes iga2ságot nem bírnák el.
Lelkiolvasmánynak is, szónoklati forrásnak is kiválóan használható W . munkája.
\
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Szunyogh XaV-, Lélekújulás é s életújítás a liturgia szellemében. Pannonhalma 1935. — 102 tap.
Jelen munkájáyal a szerző új elmélkedés-sorozatot indít meg. Hét szebbnélszebb elmélkedést, a szívnek legmélyére hat<S lelkiolvasmányt tartalmaz ez a könyvecske. A sztgyónás hatásairól, lényegéről alig olvastunk eddig szebbet, mint ahogy
Sz. ír ezekről „A tékozlo. fiú hazatérése" c. elmélkedésében ; a sztmise gyümölcseit, kegyelmeit, a sztmisén vájó részvétel mó<^"$t alig lehet jobban szemléltetni,
mint ahogy ezt Sz. a „Nekçd adorn — tiéd legyen" c. elmélkedésben tes^i ; az egyházi év kimeríthetetlen kincsesbányáját alig lehet jobban feltárni és mindenki számára hozzáférhetőbbé tenni, mint aho&y azt „Az élét kiteljesedése" c. elnjélkedés
teszi és végül a kat. Egyházat §lig lehet jobban megkedveltetni, mint ahogy ez „Az
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Egyházzal élek l — Mi hiányzik még ?" c. elmélkedésben szerzőnknek sikerült. Megvalljuk őszintén, hogy Sz.-tól sok szép dolgot olvastunk már, mégpedig eléggé
kritikus szemmel, de jelen műve véleményünk szerint valamennyi munkáját felülmúlja. Ezért teljes elismeréssel üdvözöljük a szerzőt jelen munkájáért !
B. Lang S. J., Katholische Männer. Eine Apologie in Lebensbildern. Mit 20Port ätzeichnungen. Verlag J. Kösel—Fr. Pustet. München. — 186 lap. Ára kötve
4 50 RM\
Jelén műnek vezérgondolata egy német tudósnak az a kijelentése, hogy az
a tudós, aki eredményes kutatásokat végzett, akinek a nevét a történelem őrzi é s
aki életében az Egyháznak hű gyermeke volt, többet jelent, mint a hitvédelemnek
és apo!ogéti\ának néhány kötete. Ennek a gondolatnak igazolasára 20 kat. világi
embernek életét hozza a szerző ; olyan férfiak életét, akik kiválót alkottak, akik
hazájuk és a kat Egyház körül elévülhetetlen érdemeket szerezlek. A terület, amelyen működtek, hivatásuk és a kor, amelyben éltek, különbözők. Vannak köztük
orvosok, mint pí. Ringseis, Nuszbaum ; a missziók terén is fáradhatatlan Hahn Henrik, és à mngyarmat. Egyháznak' kiváló fia, Batthyány-Strattmann László herceg. A
történelemírók közül Pastor Lajos nevét, a pedagógusok közül pedig csak Straub
Jánost említjük, Aà államférfiak, katonák és művészek sorában szerepel Henrik
bajor kir. herceg, Hertling György gróf, Wasmann Frigves stb. Bár életük útja különböző, egyben azonban mindnyájan megegyeznek : valamennyit a felelősség tudata
hatja át. — A kat. akció jelen korában P. Lang könyvénél alkalmasabb munkát
nem tudunk elgondolni, amellyel jobban lehetne szemléltetni azt, hogy a világi,
ember miként vegye ki a maga részét a kat. öntudat és a kat. társadalmi élet fejlesztésében. Éppen ezert kultúrelőadásokra is elsőrangú segédkönyv, amelynek egy
kat. könyvtárból sem szabadna hiányoznia".**- Milyen jó lenne, ha hasonló könyv
jelenne meg magyarul, magyar kat. fértiakról !
Si6u"id Undset, Merici Szent Angela. Németből fordította Aradi Zsolt. Szent
István-Társulat kiadása. Budapest, 1934. — 52 lap.
Folyóiratunk 1933. évf. 3. sz. 278—9. lapján ismertette Sigrid Undsetnek Meric'
Szt. Angeláro^ írt életrajzát, amikor a Herder-cég kiadásában nemet nyelven jelent
meg. Fenntartjuk és megismételjük a magyar életrajzra is azt az elismerő nyilatkozatot, amelyet
német könyvre tettünk. Nagyon örülünk, hogy a világhírű szerzőnek jelen műve a magyar asszonyoknak és leányoknak is vezére lehel, amikor Szt.
Angélában Krisztus Jegyesét, az árvák anyját, az aggastyánok ápolóját, a betegek
és szegények testvérét szemlélik.
\
— fm —
Perlaky L a j o s : A m a életművészete. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. 147 1.
amikor egész nemzedéknek kellett magasabb életszínvonalról alecsonyabbra
szállnia é s \ z élet új alakulása az emberek tömegeitől tagadja meg azt az élettartalmat, armte nevelésük, multjuk, műveltségük jogosítaná, akkor szinte azt mondhatnók: újra m e g k e l l tanulnunk élni. Az életművészet ezen titkára, arra a nagy
tudományra, HogyaHjkell felemelni magasabb lelki atmosaférákba a legszürkébb.
j n e g anít szerzőnk könyve.
legszomorúbb eiçtet
A 16 fejezetből átló, művészi kiállítású és gyönyörű s\(lusban megírt munka,,
amely : A ma életntűyészeté,-^Optimizmus és önbizalom, Éleloátorság, Az élet apró
hőstettei, A boldogság tudomah^a, Az öregkor boldogsága, A \ barátság, A részvét
művészete, A jótékonyság művészfete, A könyv mint jóbarát, AÀ otthon, Édesanyánk
képe. Családi élet művészete, A maí^neyelés bűnoj. A takarékosság művészete, A
nyelv a vádlottak padján — çimek alatt a ipa fáradt, tépelődő emberének szárnyakat és magasabb szempontokat ad, nemcsak" azoknak ajánlatos, "akik saját lelkiéletük egyensúlyét gondozni akarják, hanem azoknak is, akik hivatásból vagy szeretetből tanítanak és vigasztalnak másokat.
J. Aneklet—Hustache : Les S o e u r s d e s P r i s o n s . 316 1. 15 fr. Paris Grasset'
Jeanne Ancelet-Hustache a klariss'íák után a rabokkal foglalkozó apácákról
adott egy szép kötetet a Les Grands Ordres Monastiques című értékes sorozatban.
Az ember nem \udja, mit bámuljon jobban ebben a szép könyvben : A lelkiélet
mély ismeretét, a gazdag történelmi anyagot, az író részvétét az emberi nyomorú-

sággal szemben, vagy írói művészetét mégpedig stílus és kompozíció szempontjából
egyaránt. Ez a kötet méltán sorakozik egy tehetséges írónőnek isten- és emberszeretet sugallta kiváló müvei közé. Épülést, elmélyülést, lelkiélvezetet nyújtó szép
munka.
Szalay
Jeromos.
Aradi Zsolt : Az európai forradalom. 240 1. Magyar Kultúra Könyvtár, 4 - 5 . sz.
A demokrácia árulása, Az európai színjáték N?mzetközi igazságosság, A
zsidókérdés, Az egyetlen örök út, A húszévesek internacioáléja főcímek alatt úgyszólván Európa és a társadalom minden problémáját felöleli ez a könyv, amelyen
látszik az elmélyedés, tanulás és személyes tapasztalat. A bátorság, mellyel minden
téren a kereszténységben látja a megoldást, mindenkit örömmel tölthet el. A gazdag
tartalmú, sok tanulsággal szolgáló könyvhöz csak egy megjegyzésünk van. Túlságosan sötéten látja a magyar katolicizmus életképességét, túlságosan biz'atónak a
francia katolicizmus jövőjét. Hát mi ki merjük mondani, hogy a vallási megújulásnak az a nagy fuvalma, mi átjárja a világot, nálunk is szántott olyan mértékben,
mint másutt, ha máskép nyilvánult is meg. A problémát nem úgy kell felvetni, hogy
ez va ry az másutt megvan, nálunk pedig nincs. Tehát nagyon elmaradtunk mögöttük. Hanem : ez vagy az megvan a külföldön, honosítsuk meg, adjuk ahhoz, azokhoz az értékekhez, mik nálunk vannak meg. A francia bálvány vallási téren is
bálvány, következőleg hamis, Nem a szabályszerű szillogizmusok tesznek igazsággá
állításokat, hanem az előtételek igazsága. Már pedig a franciáknál a szabályszerű,
de előtételeiben nem bizonyított következtetesek nagyon gyakoriak. „Nincs ideál,
mely jobban hasonlítana a francia ideálhoz, mint a keresztény ideál : nincs külpolitika, mely jobban megegyeznék a Szentszéktől adott irányelvekkel, mint a francia külpolitika", mondja Vladimir d' Ormesson az ilyen igazságokkal teli könyvében, miket La Croix napról-napra közölget. (Qu est ce qu'un Français ?) Talán
az ilyen mondásoknál mégis várhatnók, hogy az előtételeket bizonyítsak.
y. s.
Siméon Vailhé: Vie du P. Emmanuel d' Alzon. XVIII—602, 792 in—8Paris. Bonne Presse. 15 és 20 fr.
E. Lacoste : Le P. François Picard. VIII.—552 1.
Ez a három kötet valóságos hősköltemény. A Szent Ágoston reguláját követő
asszumpcíonisták első két generálisának, Emmanuel d' Alzonnak, az alapítónak és
Fr. Picard-nak, a felvirágoztatónak az életrajzát tárgyalva, megismertetnek bennünket ezek a kötetek a francia egyház XIX. századi történetével, melynek minden
jelentős eseményében résztvettek. Erősakaratú, hitből élő, áldozatos lélek, messzelátó elme mind a kettő.
Emmanuel d' Alzont(1810—1880) ifjúkorában szintén megbűvölte Lamennais
és köre,Azt hitte, hogy a katolicizmus megújulása onnan indul ki, de mikor a
mestert megátalkodottsága a lejtőre vitte, vérző szívvel otthagyta, tehetségét, családi
vagyonát reálisabb tervek megvalósítására fordította. Megalapította az asszumpcionista férfi és női kongregációt. Amaz jelenleg 1000 tagot számlál, a nőirend, a
„szegények kis nővérei" kb. 3.000-et. Az általa alapított két kongregációnak a tanítást,
irodalmi munkálkodást, a felebaráti szeretet műveit jelölte ki az apostolkodás eszközeiül. Őmaga kora minden nagy mozgalmában résztvett (Avenir, a tanítás szabadságáért vívott küzdelem stb.)
A nagy alapító terveinek beteljesítője, utódja F. Picard a második rendfőnök
lett. Az ő szívós ki'artásának köszönhető a Bonne Presse néven ismert hatalmas
katolikus sajtóvállalkozás, ő alatta kezdődött m^g a rend mindkét ágának missziós
tevékenysége a görögkeleti országokban és Törökországban, ami nagy álma volt az
alapítónak.
A sikerekben, szenvedésekben, üldöztetésekben gazdag két élet tanulságul
szolgálhat mindazoknak, akik nagy munkára nagy célok szolgálatára kötelezik el
magukat : A küzdelem, a szenvedés a nagy művek cementje. — A nagy célok érdekében való magvetés sohasem lesz hiábavaló, mégha a munkás életében nem is
hoz termést.
y. s.
Dr. Hóka Imre: Ünnepi harangszó. 8£>, 252 1. Budapest 1934. Szent IstvánTársulj
1 folytatása
X ^
I
/
\ „Vasárnapi
„ / AHarangEz a kötet
a /szerző
pár évvel
ezelőtt /megjelent

\

f

- P

szó" című szentbeszédgyüjteményének. A közölt 41 beszéd felöleli az egyházi év
ünnepnapjait s korszerű, szemléletes stíluséval, tömörségével, közvetlenségével megtalálja az utat minden olvadó szívéhez. Mindegyik beszéd velős rövidséggel mutatja
be a kérdéses ünnep alapvető gondplétait és meg tudja éreztetni a jelen küzdő
emberével azok örök jelentősegét, követésre ösztönzi még olvasva is. Nagy szónoki
erő, valóban ünnepi hangulati ehvelkedettség és áhítat árad felénk e kötet lapjairól!
kg.
Gerely Jolán : Hivatás vagy robot (A dolgozó leány). Korda kiadása.
Budapest. 1934. 212 lap.
Tóth Tihamér írt előszót ehhez a könyvhöz, amelyet nagyon melegen lehet
ajánlani minden leánynak, mert tanulságot és lelkesedést meríthet arra, hogy bárhová állítja őt az élet, sohase legyen neki terhére a munka és mindent hivatással
végezve tegye széppé a maga és mások életét Aki az első fejezetet elolvassa, az
már itt nem áll meg és élvezettel tanulmányozza azt a sokféle munkát, amely a
leánylélek szépségét növelheti.
Gerely Jolán : Add nekem szívedet. Korda kiadása. Budapest 1934. 188 lap.
A női hivatások legszebbikéről, az anyai hivatásról szól a könyv. Tisztelettel
veszi kezébe a szerző könyvét az, aki elolvasta a már eddig megjelent munkáit.
Meggyőződik arról, hogy szeretettel és a női lelket ismerve szól erről a fontos kérdésről, nagy finomsággal érintve a legkényesebb kérdéseket is, amint ezt megjegyzi
munkájáról az előszót író Tóth Tihamér professzor úr. Legyen úgy, amint ő óhajtja :
a szülők necsak ne vegyék ki leányaik kezéből ezt a hasznos munkát, hanem minél többen adják oda, hogy olyantól tanuljanak feleletet a nehéz kérdésekre is, aki
szereti a női lelket.
N. T.
Zimmermann : Kalendarium Benedictinum, — Die Heiligen und Seligen
des Benediktinerordens und seiner Zweige. I. Band. 1933. Druck und Verlag
der Abtei Metten. — XCV1 — 400. 1. — II. Band. 1934. 645.
Az előszó után két tanulmány van. Az egyikben foglalkozik a rendi martyrologiumokkal, mégpedig az általánosakkal és az egyes testvérrendek és kongregációkéval. Majd szól az új benediktinus Kalendáriumról,amelyben a szentek és
boldogok élete mellett találhatók a források megnevezése, a szentre vagy boldogra
vonatkozó irodalom, esetleges magyarázó megjegyzések és végül tiszteletükről való
tudnivalók. — A második részben ismerteti a Regula elterjedését az egyes országokban. Mindkét résznél a megfelelő jegyzetek és a források megemlítése is azt
mutatja, amit általában látnunk kell, hogy tudományos módszerrel készült munkát
nyújtott a tudós szerző, aki művéftek megjelenése előtt sokat tanul! és tapasztalt.
— Sajnálattal kell azonban látnunk, hogy a Regulának hazánkban való szerepé ől
nem ír és később a Szentek és Boldogok elsorolásában is találunk hiányokat. —
Az első kötet ezen tanulmányok uták magában foglalja az egész évre s z ó l j naptért. A szentek neve mellett meg van említve az is, hogy melyik rendnek vagy
kongregációnak volt a tagja. Azután sorba tárgyalja január, február és március hónap benediktinus és testvérrendbeli szenteknek és boldogoknak életét a fentebb
jelzett módon. — A II. kötetben április 1— augusztus 31. ünnepelt szentekről és
boldogokról van szó. — Nemcsak a benediktinusok, hanem a bencés szentek tisztelői is örömmel üdvözlik a nagynevű szerzőnek szép és fáradságos munkáját.
Lemoyne : Boldog Bosco János élele. I. kötet Kiadja Don Bosco Szalézi
Művei Rákospalota. Átdolgozta : Ádám László. 402 I. — Ára fűzve 7 P, kötve
9 P. — Bosco Szent János élete. II. kötet. 456 1. Ára fűzve 7 P, kötve 9 P.
Mint az előszó jelzi, azért adták ki a Szaléziek ezen nagy életrajzot, mert
hódolni akartak Alapítójuknak és mert sokan kértek nagyobb életrajzot a kedves
és hatásosan munkálkodó nagy Szentről. A második kötet csak 1934-ben jelent meg
és akkor már mint Szentet köszönthették fiai és tisztelői Don Boscot. — Általában
azt lehet megjegyezni, hogy tanulságos és szép életrajza ez Bosco Szent Jánosnak
és így alkalmas arra, mint a kiadók óhajtják, hogy terjedjen Szent János tisztelete. A munka kiallítása is alkalmas arra, hogy szívesen olvassák. Szép képek
díszítik (az I. kötetben 8, a Il-ban 24). Nagyon használhatóvá teszik a köny-

veket a II. kötetben található kimutatás és tárgymutatók, Mégpedig a következők :
1. Don Bosco életének időszerinti főbb eseményei. 2. Az első és második kötet tárgymutatója. 3. Tulajdonnevek betűrend szerinti csoportosítása. Mindakét kötethez külön
tartalomjegyzék van.
Néhol kissé elnyújtva tárgyalja a mozgalmas életnek ismertetését és néha
talán kemény szavakat használ, de élvezetes módon ír és minden lapján látjuk,
nagy szeretettel tárgyal az Alapítóról és Isten nagy Szentjéről, a mai kornak nagy
Tanítómesteréről és Jótevőjéről. Az első kötetben három részben szól I. Születéstől
a pappászentelésig lefolyt életéről. A II. részben megismerjük életét, amelyet az ifjúsággal való apostoli mupkéja tölt ki. A III. részben olvasunk a szalézi apostolság
terjedéséről, amelyben nagyon észrevehető egyrészt Szentünk nagy bizalma az Istenben, másrészt az Úr csodálatos jósága a Szent és intézményei iránt. Nagyon tanulságos a két részre osztott II. kötet, amelyben a Szent jellemrajzát ismerjük meg
(IV. rész). Végül az ötödik részben a Szent életének utolsó tíz évéiől és haláláról
olvasunk.
Egy kis Jélek a „Kis ösvényen". Olaszból fordította
138 1. 2 P. — 2. Trugly Józsefné: Mártika. 98 1. 1*40 P.

Gerely

Jolán.

1. Az első a 15 éves korában elhalt Filipetto Mária élete. Bizonyság arról, hogy
akik az Úr Jézust nagyon szeretik és akiket az Úr magaévá választott, azok az
Oltáriszentségből merített erővel bajok és szenvedések között is gyönyörűen rendezhetik be életüket és gyermekkorukban is olyan nagy bölcseséggel, hogy észre kell
itt vennünk az Úristen nagy kegyességét velük szemben. Másrészt bizonyság arra,
hogy mit tud elérni a jó szülőktől nyújtott családi nevelés.
2. A másik a 8 éves kis Lingauer Márta életrajza. Sok a hasonlóság a két
élet között. Nála is az Úr Jézus szeretete irtja ki a gyermekkori gyarlóságokat, kis
önmegta^adásokkal készül a nehéz szenvedésekre, amelyeket csodálatos nemesen
visel Az ő szívét is egészen magáévá tette az Úr Jézus amikor 6 éves koraban
először szállt a szívébe.
Nevelők hálásak lesznek a Szalézi Műveknek, hogy a nevelés nagy munkájában újabb segítőeszközökül adta ezt a két hasznos, kedves és szép kiállítású
könyvet.
Elisabeth von Schmidt-Pauli : Árpád-házi Szent Erzsébet élete. Fordította
gróf Széchbqyi Jenőné Szalézi Művek kiadása. Rákospalota. 1934. 56 lap. — 2'zO P.
Az I93frbçn készült fordításhoz Apponyi Albert írta az előszót. Csak 1934-ben
tudták kiadni. Kialvása kedves és szép. A tartalmának megkapó erejét az előszó
nagy írója így jeljnmèzte : írónője beleöntötte mély vallássosságát és mindazt a
szeretetet, amely a lelkében lakik édes hazája, édesanyja hazája és a gyermek
iránt. Valóban ezt érezzük; amikor olvassuk a szívhez szóló sorokban nagy m a gyar szentünknek életrajzát.
Egysjámbor szerzőtől : Kalauz. Fordította Dr. y o m b i Márk. II. kiadás.
Korda kiadaSe. 96 lap.
\
Ferrero Benigna Konszoláta vizitációsnővér rövid életrajza után két részre
oszlik a kis könyW mely megtanít arra, hogy a szentéletű hővér mikép vette az Úr
szavai alapján a lell^éltt szabályait és hogyan tanult mes^ imádkozni különféle
alkalmak szerint. — AÄ-Js mutatja, mennyire hasznos ez a ^ i s könyv, hogy már
második kiadásban használhatják a lélek szépítésének munkfyaban a buzgóságra
törekvő lelkek.
A lelkiélet kis könyvei. — 5. sz. Másfélezeréves igék. 60 fillér. Szent
Ágoston beszédeiből vett szemelvények : amelyekben a raa| korviszonyokra is
nagyon jó tánulságokat lehet találni a szegénységről, tisztaságról és a szemáldozásról.
6. sz. Énvkrk Éneke. Fordította Székely László — 50 fillér, — A Szentírásnak gyönyörű szevait olvassuk, amelyben a léleknek Isten iránt való szeretetéről
szól az Úr szava. A kitűnő fordításban kapott sorokat annál nagyobb haszonnal
lehet olvasgalnunk, mert igen jó magyarázatokat is találunk minden résznél.
7. sz. így imádkozzatok.
— 1 pengő. Ügyes tanítás a Miatyénkról, Üdvöz-

légyről, Hiszekegyről, Parancsolatokról és a Szentségekről. Nagyban segítenek, hogy
tudatos lélekkel és szeretettel karoljuk fel az imádságot.
Székely László: A nyolc boldogság. Szalézi Művek. 203 1. 1'50 P.
\ Az erény és boldogságról szóló bevezetés után, amelyben szól arról, miért
szükséges az " erény ahhoz, hogy az ember boldog legyen, sorba veszi a szerző az
Úr Jézus szavai alapján a nyolc boldogságot és mindegyikénél kifejti, hogyan értendő a következtetés, amit az Úr Jézus von le. Igen szépen, nagy tudással, gyakorlatiasan beszél. Bizonyos, hogy aki elolvassa ezt a lelkiéletre olyan kedves könyvet, sokszor előveszi még és : szívesen ajánlja másoknak is. Nevelőknek is hasznos
könyv, mert vele tudnak a lèlkekhez szólni. — Kiállítása is csinos, alakja pedig
olyan, hogy könnyen lehet kezelni.
Szontagh Sándorné : A luccai angyal. Boldog Galgani Gemma élete.
Szalézi Művek. — 150 I. — 2 P.
1878 ban Luccában született Boldog Gemmának életrajzát olvassuk ebben a
szépen kiállítót könyvben. A huszonötéVes korában meghalt Bo'dog élete kedves,
szép élet. Az erényeknek sokféle megnyilvánulásában erőt az ima és a szentáldozás adott neki. Különös szereteltel volt az ut, szenvedései iránt és. ő, aki olyan
hősiesen tudta viselni a maga szenvedéseit, igry érdemel le meg az Úrtól, hogy az
Jézus szent sebhelyeit megkapta. Szenttéavatása már csak rövid idő kérdése és a
szenvedők és buzgó lelkek nagy pártfogójukat az Egyház szentjei között tisztelhetik
majd.
Dr. Czapik Gyula: Könyörülj rajtuk Uram! Korda kiadása. 1934. 172 lap.
Szép kiállítású, kedves kis könyvet kaptunk a tudós szerzőtől a Korda kiadásában. Akik szeretik a tiszlííótűz lelkeit, nagy haszonnal és készséges lélekkel
használják fel javukra a könyv imáit, míg elmélkedéseivel erősíthetik és mélyíthetik
ezt a sz -retetet. A kön. v két részre oszlik. Az első részben a hónap minden napjára rövid kis elmélkedést ád, utána imát. A II. részben imák és ájtatosságok vannak a meghaltakért.
P. Plus : Krisztus Jézusban. Fordította Laczika Ferenc S. J. Korda kiadása
1934. 260 1. 3 40 P.
X
Hogy milyen értékes munka, mutatja az a feljegyzés, amely szerint a fordító
a 44. francia kiadás után ' fordította. Ezért hálásak vagyunk P. Laczikának és a
Kordának, hogy magvar nyelven is megjelentették és így móciot adnak, hogy a lelkiséget felkarolok könnyebben olvashassák. A munka 7 részből áll. A Jézus Krisztusba
való bekebeleztetésünk ténye,
II. mikéntje, III. eredete, IV gyakorlati megértése.
V. követelményei, VI. figyelmeztetője és munkálója az Oltáriszentség és VII. végső
állomása.
P. P l u s : Hogyan imádkozzunk. Fordította Gálffy S. J. Korda kiadása 1934.
94 lap.
Az előszóban megtaláljuk az égés? munkának tartalmát. Az első részben ezt
a három elvet fejti ki: 1. a lélektan tanítása sz.rint gondolatainkat nem irányíthatjuk állandóan Istenre. 2. az erkölcstan szerint akaratunkkal kell egyesülnünk az
Istennel és 3. az aszkézis szerint az Istenre való gyakori gondolás segít abban, hogy
akaratunkban minél jobban t gyesüljünk az Istennel. — A második részben szól
arról, hogyan kell gyakorolni az imádságos életét,: 1. jól kell végeznünk az imádságot, 2. mindenből imádságot kell csinálnunk és 3. mindenbe bele kell fűznünk
az imádságot.
N. T.
Dr. Közi-Horváth József : „Mocsoktalan házasság". Megjelent az Actio
catholi'ca Országos Elnökségének megbízásából az „Ébresztő írások" sorozatéban.
Egy 52 oldalas kis füzetke, amelynek minden sora leheli azt az emelke lett
lelkületet és azt a nemesen tisztánlátást, amely XI. Pius I- ápának Casti Connubii
enciklikáját áthatja. Maga a szerző esztendők kitartó stúdiuma révén szinte szakértője lett ennek a témának s amit ebben a kis füzetben nyújt, nemcsak mondanivalójának gazdagságával, üdeségével, tömörségével és korszerűségével lepi meg az
olvasót, de kiváltképpen azzal, hogy annyira fordulatos, modern s a hétköznapi élet
különféle vonatkozásait lépten-nyomon annyira szemelőtt tartja, mint azt maga a
téma fontossága is megkívánja.

Irodalom.
Szalay Jeromos : A katolikus gondolat útja az újkori Franciaországban.
Szent fátván-könyvek, 228 1. 420 p.
A \ z e r z ő de Maistre-idézettel kezdi és végzi munkáját A Gondviselés két
eszközt adott a francia nemzetnek, amellyel mozgatja a világot : nyelvét és a prozelitizmusnak, a térítésnek a szellemét, olvassuk a Bevezetésben, befejező mondatában pedig': A vallásos szellem nem aludt ki Franciaországban. Még hegyeket fog
elmozdítani és csodakat művelni Ezt a két gondolatot bőségesen igazolva látjuk a
munka olvasása köbben, melynek megírásánál a szerzőtől követett alapelv az volt,
hogy a jónak ég rossznak vegyületét adja, nem pedig alakított, elrendezett, ünneplőruhás történetet\S megallapíihatjuk, hogy az igazságkeresés nem ártott a munka
érdekessegének, Ellenkezőleg a munkát értékesebbé, tanulságosabba tette. Mert ez
a munka nem 1' ^rt pour 1' art, hanem tanulság és okulás is. Nem egy lapjan érezzük, hogy a könyv a s/erző két nagy ügye, a katolicizmus és a magyarság érdekében az igazság őszinte keresése és rajza
Az 18U0-as évek elején Franciaországban 1 a katolicizmussal rokonszenvező
szellemi áramlat ir,dur meg, melynek kifejezője Chaleaubriand-nak a Kereszténység
szelleme c. könyve. Eqnek az áramlatnak viszontagságos útját kapjuk meg, feltüntetve mindazt, vagy mindazokat, kik ehhez az áramlathoz gyarapodást hoztak,
vagy útját hátráltatták. Ez az esztétikai, társadalmi, nemzeti szempontokból kiinduló,
evangéliumot kereső karaván végre a valódi evangéliummal találkozva vele összeolvadva létrehozta azt az áramlatot, mit a szellemtörténet katolikus megújulás címén
könyvel el Ez a cél magyarázza a munkában követett eljá-ást, ez az egyes íróknak juttatott szerepet: mennyire gyarapították ezt az áramlatot vagy voltak nemzedékképviselők (Psiűhari, Péçuy).
\
Nincs olyan személyiség vágy áramlat, amely meg ne volna említve, ha csak
egy-két rövid, de biztos, határozott mondattal is, ami azt mutatja, hogy a szerző többet is tudott volna mondani, s amiből föltételezhetjük, hogy hamarosan mond is.
A je enlegi egyházi szervedet ifjúsági mozgalmak, szociális munka, vadhajtások
(Action Française, Sillon), modernizmus, no meg egy a reprezentáns kaloligus íróknak szentélt kötet nagyon érdekcinének bennünket, ha olyan jó adatokra támaszkodna s olyan eleven, józan képet adna, annyira élményszerű lenne, mint a jelen
kötet, amit irodalom-, egyháztörténet, az épületes irodalom egyaránt elkönyvelhet.
Dr. Mihályi Ernő.
Kóbor Noémi : Mi lett belőlem. Franklin-Társulat Budapest. 169 1. Egy külföldön utazó nő szerelmének történetét és útközben tett megfigyeléseit írja le barátjának leveleiben. Keveréke tehát a rtgenynek és útleírásnak. A hősnő elutazik
O aszországba, mert nem akar szeretője lenni annak, akit szeret. Utazásai közben
azonban összetalálkozik egy fiatat, ősrégi családból származó olasszal, akit felesége
elhagyott. Kezdetben ellenáll a szenvedélyes udvarlásnak, de a szelídségnek enged
és kedvese lesz A szerelem a férfi részéről nem sokáig tart, s a lányanya ezt észrevéve, gyermekét nagyanyjánal f a g y j a és hazatér. E kis történet alkalmat ad t> hősnőnek, hogy elmondja sokszor érdekes megfigyeléseit és megjeg zeseit. Nagyon
szép és igaz a gyermeke utáni vágya, mikor kedvese ki akar térni a „nehézség"
elől, de ez/el a fölfogással nincs összhangban a befejezés, mikor elég könnyen lemond gyermekéről és beletörődik a ^vénlányságba. A kedvese iránti szeretet miatt
hagyja ott a gyereket, hogy legyen annak életcélja és örököse, mig az anyai szeretet
elmarad.
Pierre Benoit : A zöld sziget. Fordította : Hevesi András. Franklin-Társulat,
Budapest. 166 I.
A Gironde folyó sárga habjai között nyúlik el egy kis zöld sziget, ahol az
író megpihen Termékeny szőlők és búzaföldek borítják, csak a fölső része elhagyatott. Ehhez a helyhez és a rajta levő üres, omladozó házhoz fűződik a história. A
spanyol-zsidó eredetű Ruiz-család madártöméssel foglalkozik. Az egyik testvér ott
hagyja a hagyományos foglalkozást és hatalmas vagyont szerez a háború alatt, de
mindenét el is veszti ártatlanul. A másik testvér gondjára marad az öngyilkos lánya és saját lánya elhelyezésének gondja. Az üzlet szépen virágzik egészen addig,
míg a s. obatudós Ruiz el nem jut a zöld szigetre es meg nem látja annak gazdag
madárvilágát. Ez időtől kezdve semmivel sem törődik, házat épít a szigetre, egész

vagyonát feláldozza szeretett madaraira, csakhogy megvédje őket a vadászoktól.
A két lányt is a szigetre hurcolja, nem törődve azzal, hogy lánya nem bírja az éghajlatot és tüdővészben elpusztul. A döntő csapást az meri a családra, hogy a
madarak kedvéért leszedeti a gátakat, az árvíz elárasztja az egész szigetet és a
birtokosok bepörölik. Segédje pedig mikor látja, hogy még Ruiz unokahúga hozománya is a kártérítésre megy, elhagyja mesterét és kedvesét, a versenytársukkal
szövetkezik. A lány — Andrée — ezeket látva madárboncolás közben megsérti
magát és borzalmas kínok közt meghal. Ruiz teljesen magárahagyva csak a madarakkal törődik és azok védelmében gyilkosságra vetemedik. Mikor a csendőrök
elviszik, a madarak fellege kíséri a városig, azután pedig elhagyják a szigetet. A
szenvedélyes madárbarát érdekes regényét az eredetiből Hevesi András fordította
kifogástalanul.
Ifj. Bókay János: Megvédtem az asszonyt. Magyar Regények 41. Bp. Singer és Wôjjner. 227 1.
Varga, Péter negyvenéves mérnök, agglegény, véletlenül az „Apostolokban" veszekedő házáepár asztalához ül. A durva férjjel szemben megvédi az ismeretlen aszszonyt és arcuíüti a férfit Megverekszik vele és ezzel egyre jobban belekeveredik
a pletykaéhes közönség előtt a válási históriába. Hiába védekezik, nem hisz neki
senki sem. Családja megneheztel rá, barátai elidegenednek tőle, még a gyárban
is gyanakodó tekintetek veszik körül. Végül, hogy megmentse magát, megkéri az
asszony kezét azon föltétel alatt, hogy rövidesen elválnak egymástól. Együttlétük
alatt azonban megszeréti az asszonyt, aki addig is érdekelte és visszavonja a valópert. Ennyi a rövid mese4. De nem ez a fontos, hanem a pesti társadalomnak a
rajza, melyet itt bemutat az író. Az újságíró, mert nem áll vele szóba a mérnök a
kínos eset után, kiszerkeszti lapjába, jól kiszínezve ez esetet. A barátok és rokonság megbotránkoznak az agglegény vélt kalandján az asszonnyal, de elvárják, hogy
álljon melléje, ha miatta veszet\össze az urával és vált el tőle. Sőt a párbaj és
szerelem — még ha tiltott is — hémi romantikus külsőt és érdekességet kölcsönöz
a hősnek. Mikor ezt nem teszi és kész megesküdni igazáért, meg sem hallgatják,
mindenki megveti. Családja örömmel fogadja az elvált asszonyt, valósággal ünneplik az esküvő után, míg őt alig veszik észre. Csak a házasság menti meg becsű"
letét. Hamisítatlan, torzításnélküli fényképe e regény a pesti úri társadalom házasságról, becsületről való feltogásának.
Komor A n d r á s : R, T. Regény. Pantheon. — 205 1.
A legunalmasabb reg^nytárgy, melyet el lehet képzelni, egy részvénytársaság
irodájának élete. Azonban a Regény az életből meríti tárgyát, jelen vagy elmúlt idők
történetéből, tehát kell foglalkoznia annak a sok ezer névtelennek életével is, akik a
poros, kopott irodák minden változatosságát nélkülöző levegőjében végzik munkájukat. S hogy az ilyen regény serh, nélkülöz minden érdekességet, mutatja Komor
András regénye A dolog természetiből folyik, hogy sokkal jobban próbara teszi az
író tehetségét, ábrázoló művészétét éç leleményességét, mint más közismert társadalmi életből ve\{ tárgyak. A regény hieséje vajmi csekély. Ügyszólván egy nap
története az iroda életéből, reggeltől —v mikor Kümmerle úr, a legszorgalmasabb
tisztviselő megjelenik — a hivatalos idő- végéig. A munkaidő alatt felvonulnak előttünk az összes jellegzetes hivatalnok típusok : a pontos és rendetlen, a koránjövő
és elkéső, az örök álmodozó, a gigerli és W kopott beamter. Mindegvik egy-egy különálló csoportot képvisel, a maga különös'^és mégis hétköznapi életével, a gépszerűen dolgozó építővállalat keretein belül. Csak akkor zavarodik meg a munka
üteme, mikor az egyik újság felfedi a visszaéléseket, megjelennek a hivatalos közegek és megjelenik a vállalat feloszlatásának f(Njyegető réme, a veszendő mindennapi kenyér. De még ezt 'à máskép fogják fel ktjlönböző egyéniségük szerint. Mert
az élet mindennapi robotmunkája sem tudja az egyéniséget kiölni belőlünk így
lesz e regény a kívülről szürkének és eseménytelennek látszó hivatali élet, ha nem
is mindig élvezetes, de hűséges rajza.
Móra Ferenc : Dartfcutcától a Móra Ferenc-utcáig. Budapest, 1934. Révaikiadás I. k 270 !.. II. k. 289\L
A nagy író halála után jslent meg önéletrajza. Aki részletes életrajzot vár e

munkától, csalódni fog, csak hézagosan, nagy vonásokban tudja összeállítani Móra
Ferenc pályafutását. A legtöbb önéletrajzot jellemző aprólékosság hiányzik belőle.
Érezni azt is, hogy elmaradt az utolsó simítás, ismétlésekkel talalkozunk, néha háromszor-négyszer van egy-egy esemény megemlítve. De aki Móra egyeniséeét, lelkét
keresi, ha csak egy fejezetet is olvas el, megtalálja benne és élvezettel fogja végig
olvasni aZ egész művet. Mert hosszú volt az út a félegyházai Daru-utcától a Móra
Ferenc-utcáia. Maga mondja, hogy a kiskunok fajtájából való, alakjai is valóban
félegyháziak.vírásaiban félegyházi nap süt, félegyházi szél fúj, félegyházi sárgarigó
fütyül". Nem tartja magát „nagyregiszterű orgonának, kolompszó a magyar mezők
felett, melyet fatadt emberek szeretnek hallgatni. Nem csillag, csak rőzsetűz, mely
míg ég, meleget tud adni egyszerű embereknek". írásai valóban tele vannak mélységgel, érző, szegény, igazi magyar szív van bennük, mely melegít most is, és minden márványtáblánal maradandóbb emléke Móra Ferencnek. A népmesék naiv és
egyszerűségében is megható bája csillanik föl a gyermekkoráról szóló fejezetekben.
A legnagyobb küzdelmék árán tud bejutni az iskolába, és azt elvégezni. Talán ezek
a küzdelmek hagyták szívében azt a szomorkás hangulatot, mely végigvonul minden írásán, mint a mezőn az őszi köd. A szerkesztői íróasztal mellett és kórágyán
sem hagyja el csendes humora, mely jellegzetesen magyar paraszti, az élet minden
nehéz pillanatában felülkerekedik és megenyhíti még a szenvedést is. Élete nélkülöz minden izgalmas, érdekfeszítő mozzanatot, kalandot, de aki tud látni, az a legjelentéktelenebbnek látszott eseményben is tud találni értékeset Móra egyszerűen lepergő életrajza, tele van gyöngyökkel, melyek az olvasónak sok örömet és élvezetet
nyújtanak. Éz a megható életrajz még közelebb hozza hozzánk, akik ismerjük írásait, ezt az ízig-vérig, nyelvben, előadásban, gondolkozásmódjában és érzésében —
magyar írót, és kívánjuk, ismertesse meg mennél szélesebb körben azokkal, akik
nem ismerték vagy felületesen ismerték.
\
Makkai S á n d o r : Táltoskirály. Genius-kiadás 1934. Bp. 471 1.
Jóleső érzéssel tesszük le kezünkből Makkai könyvét, a „TáltoskiráIy"-t, mert
úgy érezzük, hogy az Ordögszekér forró levegője utón megtisztultabb művészettel
lép elénk. Talán nélkülözzük annak drámai lüktetését és mindent magával sodró
elevenségét, de sokkal súlyosabb gondolatokat állít az érdeklődés középpontjába,
mint előző regényében. A tatárjárást megelőző időkben vagyunk. Esztergomban
András király udvara még a régi fényben ragyog, mert a daliás király sokat ad a
külsőségre, de az országban Apródfi és lelketlen cinkostársai ragadják magukhoz a
hatalmat, hogy annál jobban kizsákmányolhassák a szegény népet. A fiatal király
Béla, atyjával összekülönbözve Erdélybe vonul, hogy teiveit megvalósítsa. Valami
titokzatos érzés súgja neki. hogy örökre szomorú lesz és mindig egyedül lesz, mert
táltos. És ha férfi lesz, eljön napkeletről sűrű felhőben nagy sárga lovas, kinek neve
Halál és a pokol követi őt; s azzal a táltosnak meg kell verekednie. Érzi, hogy
elindult a nagy sárga lovas, ,hallja lova dobaját szíve dobogásában, tudja, hogy
rettenetes lesz a küzdelem. Hűséges emberével Tomaj Dénessel küzd, hogy a keleti hagyományokat föltámasszá, hadviselés és ősi műveltség tekintetében és Erdélyt
a keresztény Nyugat száméra védbástyává tegye, anélkül, hogy a székelység elveszítse ősi keleti sajátosságát. Vissza akarja állítani a régi királyi hatalmat, mellyel
mindent a saját kezébe akar összpontosítani. Tomaj azonban érzi, hugy ez lehetetlen a magyarság ősi közösségi szellemének megbomlása után. Ezek a küzdelmek
folynak a színen, míg végre az elégedetlenség kirobbanik, az érsek egyházi tilalom
alá veti az országot. A fiatal király atyja halála után leszámol a cinkosokkal, de
Ázsiából megjön Julián barát és jelenti, hogy a tatár khén hadai elsöpörték az
ázsiai Magyarországot. Az égen megjelent ez üstökös, „az istenitélet kivont óriási
kardja ott lebegett a boldogtalan Magvarország felett". A nehéz idők és nagy emberek története méltó elbeszélőt kapott Makkai személyében. Ez a komolyság megmilvánul előadásmódjában, célkitűzésében, mert sohasem külsőségeket kutat, hanem
az itézmények és társadalmi rend életét keresi é&a bennük rejlő mélyreható erők
munkáját vizsgálja. A küzdelem a színen folyik, de nagyszerűen érezzük a színfalak mögött meginduló események előrevetett feszültségét.
Kós Károly: A z országépítő. Történeti regény. Budapest, 1934. Révai-kiadás438 lap.

Harsányi Szent Istvánról szóló életregénye után, Kós Károly próbálja meg az
országépítő nagy királyt közelebb hozni a legendák világából és a történelemkönyvek fakó lapjairól. Az embert keresi a nagy kiralyban elsősorban, a királyi hatalom megteremtőjét, aki kemény kézzel hajtja végre az isteni Gondviseléstől rábízott
munkát. Ezért pusztul el Koppány, ezért Ajtony, kénytelen menekülni rokona Gyula
vajda, ezért a nagy célért vakítja meg a lázadozó Vazult. A hatalomért vívott küzdelmekbe azonban sokszor nagyon is emberi tekintetek játszanak bele a királyné
befolyása alatt, talán nem is egészen a történelmi valóságnak megfelelően. [Nincs
azonban túlságosan kiélezve a király vonzalma Gyula vajda felesége iránt. Bár
háttérbe szorul a „szent" király, a hatalmat szilárdító, „országépítő" mellett mégsem
érezzük egyoldalúnak a képet, melyet Istvánról fest. Természetesen nem mentes apróbb tévedésektől és helytelen felfogásoktól. Szent Gellértet nem küldték nevelőnek
Velencéből, a Szentföldre indult. Szent Imre semmi esetre sem került olyan életkörülmények közé Szent Gellért távozása után, mint az író elképzeli. A káromkodás, tivornyázás és széptevés távol ál ott tőle. Ezen sajnálatos gyarlóságok mellett
egeszében tekintve értékes Kós műve, mert az országépítő királyt érdekes és vonzó
regényben tudta megeleveníteni és az olvasó számára emberi mivoltában megközelíteni.
Sümegh
Lotár.
Schiller balladái. Fordította Kőrös Endre. Závory Zoltán képeivel. 69 lap.
Pápa 1932. Főiskolai könyvnyomda.
A neves műfordító, kinek Walterdalát, Kudrunját és Wildenbruch-fordításaií
már régóta élvezheti *» magyar közönség, jelen kötetében Schiller tíz legszebb balladájának fordításává! lep még.^bennünket (Ibykus darvai, A kezesség, Hero és Leander, Kassandra, Polykrates gyűrűje, A búvár, A sárkányviaddl. A vashamor útja, Habsburg
grófja, Toggemburg lovag). A fordítás méltó a Szerző műfordítói múltjához és sok
helyen feledtetni tudja velünk az eredeti balladák szépségét. Kőrös kifejező nyelvezete, nagy formakészsége híven tolmácsolja ezen utolérhetetlenül tökéletes szerkezetű, rejtett szépségekkel telt költemények nvnden értékét. Bizton reméljük, hogy az
értékes kötetnek hamarosan folytatása is lesz.
kg.
Herczeg Ferenc: Ádám, hol vagy ? Regény, Budapest, év n. 8—r, 189 1., Singer és Wolfner.
A nagy írónak sok jelessége ragyog e művében is. Leleménye friss és érdekes, elbeszélő erejével már az első soroknál megfogja az embert és ragadja magával. Ezt a könyvet is nehéz leienni a kézből. Önmagaban is leköt a keretet alkoló
történet, melynek fölényes humorából marad későbbre is, de nem egyszer szatirikus
élt kapva. A sokat tapasztalt, sokat olvasott és élményeit elmélyedve feldolgozó
ember álláspontja ez a világgal szemben. Nagyon is felette áll, sokszor nagyon is
kicsinyeknek, gyarlóknak és ostobán gonoszaknak látja emoereit, de észreveszi a
szívnek egyszerű, szinte ösztönös nemességét is A X. századnak rablókalandokra járó magyarjaiban sok a vadság, duhíjság, azonban kiviláglik leiküknek nemessége is, gyökeres úri mivoltuk. Linterfred grófnak, a rablólovagnak leánya is azt érzi
meg bennük. Szinte az emberi tarsadalmon kívül nevelődik magányossá Adua, de
amellett csupa férfiasság, egészség, romlatlan természetes érzés. Vágyódik a szeretet után, keresi a maga Ádá-oijit és meg is találja Álmos vezérben, akiben jellegzetesen fejeződik ki az örök magyar lélek. Ez a csendes folyamat a regénynek igazi
eseménye, mely a küzdelmek, szenvedések változatos jelenetein at áramlik természetes célja felé.
\
El-elgondolkodik az ember a könyv felett. Magunkra eszméltet, faji értékeinkre és valamikép fölemel bennünk. De el is m 'láttat. A győzelem után mulatnak a
magyar vitézek, a leány nézi őket. „A2 ének szilaj volt, a tánc duhaj, mégis úgy
rémlett, miniha szomorúságot érezne ki a hangokból és mozdulatokból. Az egyedüllét nagy szomorúságát, melyet vad jókídvvel leplez a nemzeti hiúság. Ez a nép
rreg v in átkozva, hogy mindig egyedül járjon, hogy szemben álljon az egész világgal,
hogy tűzzel-vérrel jelölje útját és egyszer majd tűzben-vérben semmisüljün meg."
Micsoda fájdalmas nagy szeretettel szeretheti népét az, aki e sorokat írta !

Amit mások csak részben éreznek, azt — sokszor tragikus kiváltságként —
teljességében átéli a költő. Elborongunk vele mi is, árva magyarok, megtörik-e még
az átok? Nem szimbolum-e Álmos vitéz boldogsága Aduával ?
Harsányi Zsolt : Szólalj, szólalj, virrasztó ! Zrínyi, a költő, életének regénye. Budapest, év n, I—II. k ; 8-r, 283, 278 I., Singer és Wolfner.X
Rijűnő érzékkel nyúlt Harsányi Zrínyi életéhez ; ez a sötét kora hátteréből
kiemelkedő, eseményekben gazdag és tragikus sors szinte kívánkozik a regényes
életrajz formájába. Az a Zrínyi, aki a hazaszeretet, a dinasztikus hQség és kalholikus meggyőződés összhangjával lelkében indult pályájára, végén szíyével elfordul
királyától, A tqrök elleni harcot tekinti élete feladatának, hogy aztán utplsó évében
távolabbnak làkça magát céljától, mint bármikor azelőtt. Méltó művészi feladat e
folyamatnak megelevenítése a maga külső és belső okaival együtt. Hcxezá Zrínvi
sorsa szimbolikus^ századok magyar tragikuma egyénül meg benne.
A feladat tudatosságával válogatta ki Harsányi széleskörű történelmi tanulmányainak eredrriényeiből a megfelelő anyagot. Nyomon kísérhetjük Zrínyi uralkodó tulajdonságainak megerősödését, és előttünk fejlik ki fokonként tragikus ellentétük. Harsányi belé tudta magát élni a kor lelkébe és történeti érzéktől fegyelmezett fantáziájának ereiével egészben véve híven támasztja fel azt a fél magyar
századot. Természetesen liem hanyagolja el a költőt, az írót sem Zrínyiben és hőse lelkiállapota megvilágítására illeszti be a regénybe műveit. Itt emelhetjük a legkomolyabb kifogást ellene. A „Szigeti veszedelem," a maga mélységében felfogva,
mindennél jobban tükrözi író)© lelkét. Az eposzt nem aknázza ki eléggé Harsányi,
mintha nem érezné eléggé súlyát.
Jellemző Zrínyire türelme a protestánsokkal szemben. Midőn ezek kifejlődését magyarázza, Harsányi szerintünk kiélezve rajzolja a protestánsok üldözését. Kétségtelen, a protestánsok joggal gondolnak elkeseredéssel azokra az időkre, de nem
szabad elfeledkeznünk a kor szellerhéről sem, melynek hatása alól senki sem vonhatja ki magát egészen. Ahol a protestánsok voltak erősebbek, a katholikusok szenvedtek ; ennek igazolására nem kell a szomszédba mennünk anyagért. Ennek az
igazságnak tekintetbevétele tompította \tolna a színek élességét, amelyekkel Harsányi hitsorsosainak szenvedését festi. Készséggel elismerjük, hogy Harsányitól távol van minden sértő szándék, könyvéből mindenütt a megértésnek, a haza szeretetében való egyesülésnek szelleme szól hozzánk. Szép példája ennek az a kép,
melyet Pázmányról rajzol. Kisebb adatbéli botlások vannak ugyan a könyvben, de
ezek nem csorbíthatják értékét.
Irodalomtörténeti dolgozatok. Császár Elemér hatvanadik születésnapjára.
Budapest 1934. 8-r. 292 1.
A Pàçmâny-egyetemen a magyar irodalomtörténet egyik professzorénak 18
volt tanítványé tesz hitet mestere mellett e kötetben és hódol hálával példaadó tudományos és emberi kivá'ósága előtt. Mint legidősebb tanítvány és szaktudományának már rég elïlrnert művelője, Gálos Rezső végezte a szerkesz.tés munkáját, és
előljáró ajánlása tartalomban és formában is „méltó kifejezése az igazi tanítványi
hálának, tiszteletneK\és ragaszkodásnak.
A dolgozatok téhgya igen változatos. Bánrévy György Fáy András Bélteky
házának és a német Alkust Lafontaine egymáshoz való viszonyát tisztázza szabatosan és kimutatja a bélső értékekei tekintve a magyar író önállóságát. Belohorszky Ferenc Bessenyei róriö^i története forrásainak feltárása mellett új sajátságok
kifejlődésére mutat rá az öregedő bihari remetében. Bérezik Árpád Szigligeti dramaturgiáját ismerteti behatóan és rnónd felette helytálló ítéletet. Bory István a Rádaykönyvtár sorsát beszéli el, Ember Gyula pedig Arany társadálmi szemléletének
alapnézeteit tömöríti össze tartalmas tartylmányban, Gálos Rezső Amadé Lászlónak
eddig meglehetős homályban levő ojaszországi két évét rajzolja meg rendkívüli
pontossággal, ízelítőt adva várva-várt Amadé-életrajzából. Haraszthy Gyula szellemtörténeti irányú, formában kiforrott és tartalmilag magvas dolgozatában Kemény
Zsigmond irodalomszemléletét világítja meg, kapcsolatba hozva a nagy regényíró
belső fejlődésével, Lesznek, akik nem fogadják el feltétlenül Hegedűs Zoltán meg-

állapításait Madách lelkifejlődéséről, de az elmélyedő komolyságot nem tagadhatják meg tőlük. Szorgalmas adatgyűjtés eredménye az az érdekes kép, melyben Jenei Ferenc mutatja be Győr irodalmi életét a XVIII. század végén. Lényegében mindenki elismeri Kenyeres Imrének igazát, ki a magyar népszínmű alakulását vizsgálva
tagadja igazi szépiességét. Gondolatkeltő összefoglalás Kozocsa Nándor cikke (Jegyzetek a kritikáról), Magyar Bálint a Bajza és Henszlmann kritikáiban megnyilatkozó
ellentétes elvi felfogást világítja meg érdekesen. Major Ervin (Fáy András és a magyar zenetörténet) új oldalról nyújt adatokat Fáy szerepéhez kulturánk fejlődésében,
míg Romhányi Gyula Teleki László ismeretlen kis drámatöredékét közli. Mélyen
járó tanulmányban mutatja ki Solt Andor, miért nem kísérte szerencse műfajilag
történeti drámaiiodaírnunk alkotásait a szabadságharc előtt, Szabó Richárd meg finom érzékkel fedi fel az idegen hatásokat Vargha Gyula költészetében. A tanulmányok sorát Waldapfel Gyula zárja be (Idézetek a Bank-bánban). A közlemény
méltán keltett feltűnést a szakirodalom körén kívül is. Pontosan kimutatja, hogy a
Bánk-bán 25Q sora, tehát az egésznek majdnem tizedrésze, Veit Webernek Sagen der
Vorzeit-jéből való ; fordítás pl. Tiborénak híres panasza is. Alapossága mellett figyelemreméltó Waldapfelnek józansága is kutatása eredményei súlyának megítélésében, midőn finom szabatossággal mutat rá Katona eljárásának természetes magyarázatára és arra is, hogyen jelentkezik elvit óhatatlanul igazi nagysága. Ifj. Szász
költeményeinek esáméi is harmonikusan simulnak a mester lelkiségéhez.
Tárgyban, színben változatos a kötet tartalma, de tudományos eredményekben
is gazdag. A tanár nemes önérzettel nézhet tanítványaira. Megvan bennük a legelső feltétel : a tudománv komoly szeretete, amelynek ő is fanatikusa. Alig lehet
más szót találni ( Császár Elemér kutató természete leggyökeresebb sajátságának
megjelölésére, C«ak úgy jnagyarázható az a rendkívüli munkásság, melyről 40 évre
visszamenőleg összeállított kimutatás ad számot. Nem kevesebb, mint 30 önálló
művet írt ezert idő alatt Császár, továbbá 88 értekezést, 280 kisebb dolgozatot és
újságcikket, Ó09 bírálatot s e mellett a szerkesztőmunkából is d^rekesan kivette részét. Itt csak egyet emelünk ki : 1914- tői Szilády Aron közreműködésével, 1922 óta
pedig egyedül szerkeszti az Iríidalomtör éneti Közleményeket.
Kutatásainak köre nem szorítkozik egy korra, a magyar irodalom külföldi
kapcsolatait is folyton szemelőtt tartja, sőt a festészet és szobrászat történetének területein is alkotott beható ismeretekje valló műveket.
A tudománynak e szeretetével közös tőből fakad tisztelete az igazság iránt,
melyet érzékeny tudóslelkiismeret alaposságával szolgál. Éles a szeme, biztos az
ítélete, mégis ritka fegyelmezettséggel őrzi ellen önmagát. Nagy ereje még tinóm
ízlése, mely teoretikus elmélyedéssel tudatosítva megbízható irányítója a költői alkotások értékelésében. A világirodalom klasszikusaihoz, a magyar költészet valódi
nagyjaihoz járt iskolába és beleélte magát irodalmunknak időfeletti lelkébe. Szépsé
get nem tud elképzelni, mely sértené az erkölcsöt, és nem szűnik meg hirdetni iro
dalműnk nemzeti hivatását. Toldy Ferenc és Gyulai Pál katedrájának biitokosa hűséges és megalkuvást nem ismerő harcos sáfárja a rábízott örökségnek. Nincsen
újabb költészetünknek valamirevalóbb terméke» mellyel szemben ne foglalt volna állást. Jellemző, hogy bírálatainak jórésze évek hosszú során át az Új Nemzedékben
jelent meg. A református Császárnál senki sem védte határozottabban irodalmunk
erkölcsi tisztaságát és általában keresztény és nemzeti értékeit. Egyéniségének nemes alapvonásai így érvériyesültek a magyar irodalomtudomány területén. Egyetemes érdek, hogy szelleme meggyökeresedjék tanítványai lelkében. Az emlékkönyv
több az ígéretnél. Újabb ok, hogy még többre becsüljük.
Kocsis Lénárd.
telt Leddin Erikí Jezsuiták, nyárspolgárok, bolzsevikik. Ford. Frücht!
Ede. Vigília könyvek 4. Budapest. Pázmány Péter írod. Társ. Kiadása.
Az elmúlt esztendő egyik legnagyobb világsikerű könyvét fordíttatta le kiadó
ö fentebbi címmel Regénynek mohdja a címlap ezt a meggyőzőerejű művet, bár a
szabványos regénytől erősen elüt. ÉsSjki könnyű, szórakoztató olvasmányként veszi
kezébe, csalódni is fog benne. Iziit-vén& katolikus munka, sőt többet mondunk : a
Katolikus Akció győzedelmes harsonaszayú diadaléneke
Düring Jenő, a fiatal riporter, a hábótó utáni ifjúságnak egyik képviselője a

íőhőse ennek a könyvnek Scapinelli berlini jezsuita atyával együtt. A katolikus aktivitás mindeneseiként emberfeletti munkabírással igazgatják azt a lázas tevékenységet. amely a katolikus reneszánszot van hivatva diadalra juttatni. Nekünk, akik
a háború utáni élet háborgó hullámveréseiből húsunkra menően inkább csak a
gazdasági bajokat látjuk és érezzük, szinte ijesztően érthetetlen az a lelki nyomorúság, amely akár Nagyberlin, akár a cseka országának mélyén elömlik és szennyeárként kavarog. És fölemelő, lelki katarzist árasztó a regény hőseinek, ezeknek a
huszadik századbeli,'modern apostoloknak a szinte kilátástalanul ható küzdelme a
feneketlen lelki nyomom ellen. De ők dolgoznak névtelenül, egyéni ambíciók nélkül. Dolgoznak szemrebbeneS, nélkül, a halálos veszedelmek közt is kitartóan, céltudatosan, mindent feláldozva, vagyont, boldogságot, nyugalmat, életét is odadobva.
Kinyilatkoztatás, lelkesítő ó ^ n e j ü n k ez a könyv, amely végfelen bizakodásra,
sőt áldozatos cselekedetekre serkent bennünket a Krisztus-király frontja érdekében.
Ez a könyv forgatásának igen rçagy eredménye, bár végigolvasásához hősies lelkierő kell az -átlagember számáráv Mert nem kápráztató szavakkal, nem is
fordulatos meseszövéssel, vagy kellemes és érzéltcsiklandozó jelenetekkel köti le
figyelmünket, hanem a jó ügy iránti mindent^elsöprő aktivitás lenyűgöző erejével.
Ezért nyeresége ez a könyv a magyar életnek ig, bár eddig a benne vázolt infernális lelki nyomorúságnak — hála Istennek
mi x c s a k a szelét érezzük. És kedves
nekünk magyar vonatkozásai miatt, meg azért is, mert világjáró, fiatal szerzője a
magyaroknak rég ismert, kedves barátja. A fordítás néhol darabos.

rMagyar

r e n e s z á n s z írók. (Magyar Irodalmi Ritkaságok, 29. sz. szerkeszti
Vajtfiró Lá&sJó.) Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest. 1934. 192 1. Ára 2 pengő.
Mint "â Magvar Irodalmi Ritkaságok mindegyik füzete, úgy ez is értéket jelent
az irodalomtörténet számára. Humanista íróink műveiből közöl szemelvényeket,
amelyeket Dr. Kar3t»sTibor vezetésével fordított és kiadott a budapesti Berzsenyi
Dániel reálgimnázium iths§ága. Az ügyesen kiválogatott szemelvények egyrészt Feliárják a magyar reneszánsz több kérdéseit, gondolatvilágát, fejlődésvonalát, másrészt
szemléltetik azt is, hogy a mi hufffa^izmusunknak bölcsője a királyi kancellária volt,
amellyel később is megtartottá kapciS«Jatál. A virtuális Magyarország c. bevezető
tanulmányban a magya^, reneszánsznak föyid jellemzését adja Kardos Tibor. Ügyesen rajzolja meg azt. az életszemléletet, amelyet a humanizmus virtuális hajlama a
magyarság életében^kialakított. Ehhez a tanuírttányhoz csatolja Kardos a magyar
reneszánsz részletes irodalmát; a szemelvényekhez kapcsolt. Megjegyzésben pedig
röviden az illető író életrajzát és jellemzését nyújtja.
Tímár Kálmán : Árpád-házi Boldog Margit legendája. A breviáriumi legendák. Nyomatott Árpád Részvénytársaság Könyvnyomdájában, Kalocsa. 1934. 48 1.
Timár Kálmán : A breviárium Margit-legendák. A legendák szövege. Nyomatott u.
o. Kalocsa. 1934. 36. I. (Pannónia 6. és 7. szám.)
Távolabbról Árpád-házi Boldog Margit szenttéavatási mozgalma, közelebbről
Szent Domonkos szenttéavatásának hétszázados évfordulója hozta létre ezt a tanulmányt, amely a szerző egy készülő nagyobb munkájának csak kiszakított része. A
Margit-legenda terebélyes családfájából a breviáriumi legendák külön ágát tárgyalja Timár már ismert alaposságával. A breviáriumi legendáknak háromféle szerkezetét különbözteti meg : 1. A verses legenda zsolozsmája, amelynek lectiói Joannes
de Vercellis latin legendáján alapulnak. Ezeket a Gömöry-kcdex Boldog Margit-zsolozsmája őrizte meg számunkra. 2. Az újabb latin legenda, amelyet 1805 óta használ a Szt. Domonkos-Rend breviáriumában. 3. A magyar Egyház legendája, amelyet
dr. Batthiány Ignác erdélyi püspök beterjesztése után 1789-ben hagyott jóvá Róma.
Ismeretlen szerzője a Guarinus-féle legenda alapján dolgozott. Mind a három féle
szerkezetnek akadtak magyar fordítói is, akiket szintén részletesen ismertet Timár.
A legújabb kutatók eredményeinek felhasználásával (P. Bőié Kornél, Vargha Dámján stb.) a végén összeállította a Margit-legendák családfáját, amellyel a tovább
kutatni akarók munkáját könnyítette meg.
A 2 munka kiegészítője az elsőnek. Mindazokat a breviáriumi szövegeket
hozza, amelyeket az első tanulmányban tárgyal és ezeknek különböző fordításait.
Függelékül csatolja Zittardus Konrád német dömés tartományfőnök német nyelvű
Margit-legendáját, amely 1597-ban került ki a sajtó alól. Ez éppúgy, mint a magyar
Egyház legendája Guarinus legendájának kivonata.

RENDI HÍREK.
Á Pannonhalmi Szemle tizedik éve.

Folyóiratok buknak, folyóiratok születnek, az idők nyugtalanságának bélyege rajtuk. Mi életünk nyugodt menetében gazdagodva,
gyarapodva elértünk a tizedik fordulóhoz. Hála ezért a jó Istennek,
hála munkatársainknak, hála olvasóközönségünknek. Gyönyörűség
végiglapozni a kilenc vaskos kötetet. A mának minden kérdése
előkerül folyóiratunkban, a vallási, erkölcsi, szellemi, gazdasági élet
minden területét, a tudomány minden ágát műveltük a legnagyobb
változatosságban. Olvasóközönségünk belekapcsolódott eszmekörünkbe, fogva maradt, mert megszeretett bennünket. Nagyon örvendetes dolog ez, hogy Szent Benedek szelleme egyre mélyebb gyökeret ver a magyar lélek televény talajában, különösen ma, mikor
vaksötétség üli meg Európa lelkét, pogányság íegyverzaja hallszik,
faj-, vér-, anyagimádás kormos füstje szállong a levegőben, gyűlölség villámai cikáznak mindenfelől, s a társadalom eresztékei recsegnek-ropognak. Európa nagy szervezőjének, az európai és magyar
kultúra egyik nagy alapvetőjének a szelleme újra hat. Amint az
ősegyház szellemét belevitték a bencések a népvándorlás ifjú erőtől
duzzadó népeink lelkebe, amint a cluny-szellemű bencés egyházi és
államfelfogást évszázadokra bele tudták gyökereztetni a magyar nép
lelkébe, amint az angol hatásnak egyik átültetője az aranybullába
Oros apátunk volt, úgy a mai vajúdó társadalomban is ott kell hatni
Pannonhalma szellemének. Amint ide jártak fel a magyarság szent
hegyére imádkozni országunk dicsőséges korszakában s nehéz helyzetében szent és nagy királyaink, Szent István, Szent László, Kálmán,
Vak Béla, II. Endre, IV. Béla, úgy kell ma is a magyar népnek
erőt meríteni a szent hegy lelkéből. Talán nem véletlen, hogy egy
időben kérték felvételüket a bencés oblátusszövetségbe budapesti
előkelő urak s a szentmártoni férfiak, akik a helyi úri, iparos és
gazdatársadalmi rétegekből toborzódva már egy év óta havonkint az Úr
asztalánál, most meg Szent Benedek testvériségében óhajtanak eggyé
lenni, Szent Márton zászlaja alatt akarnak küzdeni a modern
pogányság, a kereszténység ellen lázadó modern Koppányok ellen.
Milyen boldogító tudat : Szent Benedek családja hódít a fővárosban,
intézetét szinte megostromolják a felvételre jelentkezők, de hódít a
faluban is. Örömmel látjuk a különböző társadalmi osztályoknak
megértő közeledését egymáshoz, a lelkiélet emelkedését itt is, ott is.
Figyeljük égető kérdéseiket, melyekre feleletet várnak, várakozásaikat,
melyeknek teljesítését kívánják, nehézségeiket, fájdalmaikat, melyeknek enyhülését kívánják, múltból származó bizalmatlanságaikat, me-

Iyeket el akarunk oszlatni, röghözkötöttségüket, melyből ki kell emelkedniök, nyers erejüket, amelynek lelkibbé kell válnia. A nemzet
jövőjéről van szó, évtizedekre, évszázadokra szóló jövőről. Milyen
megnyugtató, hogy a város is, falu is Szent Benedeknek 1500 éve
kipróbált szelleméből akar meríteni. S milyen szép az a lelki, szellemi
munka is, amit a bencések a szomjazó magyar lélek kielégítésére
kifejtenek. Nemcsak Szemlénk hasábjain dolgozunk, hanem azon
túl is értékes kötetek jelennek meg. Dr. Kühár Flóris (vallástörténet),
Dr. Bognár Cecil (lélektan), Blazovich Jákó (világnézeti kérdések),
Dr. Szunyogh Xavér (liturgia), Dr. Szalay Jeromos (francia lelkiség),
Dr. Bánhegyi Jób (magyar irodalom) Dr. Kalmár Gusztáv (földrajz),
Dr. Vanyó Tihamér, Dr. Csóka Lajos (egyháztörténelem), Dr. Zoltán
Veremund (misztika), Dr. Karsai Géza (néprajz), Dr. Juhász Gergely
(német irodalom) értékes kötetekkel lepik meg olvasóinkat.
A tizedik év új életet, új lendületet jelent munkatársaink irodalmi működésében, legyen ez az új lendület olvasótáborunk hűséges ragaszkodásának is záloga.

A római nemzetközi kánonjogi kongresszus jelentőségét sokan
méltatták már. Mi csak annak a bencés örömünknek adunk kifejezést, hogy olyan jelentős szerep jutott Serédi Jusztinián bíbornok
hercegprímásnak a kongresszuson. Az a három évtizedes munka,
amelyet a nagy törvényalkotó Gasparri bíbornok mellett végzett,
nyert így a Szentatya részéről méltó megbecsülést. Az 1934 nov. 16-i
fényes záróünnepségen a Szentatya előtt a magyar bíbornok számolt be a kongresszus lefolyásáról.
90 éves korában meghalt a bencés apátok nesztora, Baumgartner Celesztin lambachi apát, aki jelentős politikai szerepet is
játszott Ausztria életében. 1890-191 l-ig a felsőausztriai nagybirtokosok képviseletében tagja volt a parlamentnek, élénk részt vett Lueger keresztényszocialista pártjában, az osztrák vasutak fejlesztésében,
a salzkammerguti villamos erőművek felépítésében. Sajnos, a monostor
erdeinek jövedelmezővé tételére foganatosított nagyszabású berendezkedése az orosz fa beözönlése folytán nem járt haszonnal s ennek
a nagy gyakorlati érzékű, kiváló főpapnak utolsó éveit fájdalmasan
ériníette.
St. Ottilienben 1934 szept. 9-én avatták apáttá a
mandzsúriai
Yenkiben levő Szent Kereszt-apátság első apátját, Breher Teobald
apostoli prefektust.
Az angol ramsgatei apátság új apátja P. Taylor Adorján lett,
aki 1914-16-ban részt vett a világháborúban, megsebesült s mint
rokkant százados lépett be a bencés rendbe.
A münchen-freisingi egyházmegye Korbínián egyesülete
meg

vette a XII. sz. elején alapított, de 1803-ban világi kézre került Neumarkt an der Rott melletti felsőbajor Szent Vid kolostort. Bizonyára
ez csak az első lépés a kolostor benépesítéséhez. (Studien u. Mitteilungen zur Geschichte des Benedictiner.-Ordens und seiner Zweige.
München. 1934. II-III-Heft.)
Montecassino püspök-főapátját, Diamare Gergelyt 25 éves kormányzása alkalmából meleg ünneplésben részesítette monostora és
egyházmegyéje.
Az ősi olasz Praglia-apátság a mult év végén ünnepelte visszaállításának 100 éves fordulóját.
A clevelandi Szt. Andrtís-perjelség (Egyesült Államok, Ohio)
apátság rangjára emelkedett s első apátja Gmuca Szaniszló lett. Az
új apátság az amerikai kaszinói kongregációhoz tartozik.
A metteni apátságban 1934. aug. 10-14-én liturgikus
napokat
tartottak 20 regensburgi teológus számára, akik részt vettek az apátság liturgikus életében s ertékes előadásokat hallgattak a liturgia lényegéről, az egyházi év szelleméről, a szentmiséről, mint a liturgia
középpontjáról, a liturgia és aszkézis viszonyáról s a keresztség és
szentmise liturgiájának történetéről. A liturgikus napok vezetője P.
Weigl volt.
A belga Szt. András kolostor egyre terjeszti missziós területét.
Az újonnan kapott kinai missziósterületen, melynek átvételére most
utazott el apátjuk, már 8 szerzetesük él. A kinai jelölteket Szt. Andrásban nevelik. Egyelőre még nehéz a munkájuk Kínában. A katolicizmussal még teljesen ismeretlen területen most kell megszerezniök
a nép bizalmát. — Tervbe vettek egy alapítást Lengyelországban is.
Két lengyel növendékük ez évben kezdi meg teológiai tanulmányait
a St. Anzelmoban.
A St. Anzelmo énekkarának gregorián-előadását a newyorki
rádióállomás a Domitilla-katakombából közvetítette.
Július 1-én szentelték püspökké az einsiedelni apátságban Steiger Gál keletafrikai peramiliói nullius apátot, Lindi apostoli prefektusát. Egyházmegyéjének 18 állomásán 50,000 hivő él 37 pappal100 apácával, 930 tanítóval, akik 757 iskolában 20,000 gyermeket oktatak.
Az augsburgi Szt. István-apátság 1934-ben ülte visszaállításának
100 éves fordulóját. I. Lajos a szabadelvű körök minden akadékoskodás ellenére is a bajor nevelés- és oktatásügy szolgálatába állította
a becés rendet. Míg Guéranger apát 1933-ban világi papokból
toborozta össze az első solesmesi konventet, addig itt az osztrák és
svájci testvérkolostorok adtak össze 1-2-3 embert addig, amíg megfelelő utánpótlásról tudtak gondoskodni. Az apátság jelenleg Glogger
Piacid vezetése mellett szép virágzásban van. Az ottobeureni perjelség
apátsággá alakult. Az intézet volt növendékei a szegény diákok
felsegítésér,, a Stephanerbundba tömörültek. Megalakult az oblátusintézmény is, mely Szent Benedek szellemét egyre szélesebb körökben terjeszti.

Érdekes itt megjegyezni, hogy a bajor bencés kongregációban
ma 10 apátság van. A feloszlatás (1803) előtt 19 volt. Ma 736 szerzetes
van, ebből 240 pap. A feloszlatás előtt 520 szerzetesből 500 volt a pap.
A 100 éves múltra visszatekintő s 1922 óta az új kódexhez alkalmazott új statutumok alapján élő és virágzó kongregáció szép fejlődést
mutat számban, nevelői, tanári, lelkipásztori s tudományos működés
tekintetében egyaránt. Csak magából a metteni apátsági kisszemináriumból 900 pap került ki száz év óta.
A prágai emmauszi apátságban megtartották a második liturgikus hetet. A cseh katolicizmus ösztönszerűen megérezte a komoly vallásosság szükségét és most arra törekszik, hogy újra magáévá tegye a katolikus hit gazdag tartalmát. Egy évtizeddel ezelőtt a cseh nemzet zöme még azzal a szemmel nézte Rómát,
mint az elnyomó Ausztriát. Ennek ellenére most meglepően és örvendetesen nő azoknak a száma, akik fölismerték Róma szükségét.
A vallásos megújhodás munkásai között jelentékeny szerepet töltenek be az emmauszi bencések, akik előkészítették a talajt arra, hogy
évenkint megismétlődő liturgikus hetet tarthassanak. A liturgikus hét
végeztével nem szakad meg az összeköttetés Emmausz és a hívek
között, mert hetenkint van egy liturgikus és egy biblikus előadás.
Az utolsó liturgikus hét 1934 nov. 20-23-ig tartott. Az előadások
tárgyául a keresztség és a bérmálás szentségét vették. Dr. Vykoukal
Ernő apátúr kifejtette, hogy a szentségek liturgiáját a lélek óhajtja.
Az utána következő előadók ismertették a keresztség szentségének
anyagát, a szent olajoknak és a keresztvíznek szentelését, a keresztelés szövegét és szertartását, a hitújoncságot (katechumenatus és fotizomenatus), gyermekek és felnőttek keresztelését és végül a keresztségi fogadalom megújításának a fontosságát. Az utolsó napon a
bérmálás szentségének szövegéről és a Krisztus tagjává levésnek a
betetőzéséről szóltak az előadások. Ezeket a nappal tartott előadásokat követték az esti előadások, amelyek mintegy művészi betetőzésül szolgáltak a dogmatikus és a liturgikus tanításokhoz (keresztkútakról, húsvét éjjel a Lateránban, keresztvíz szentelése költői szemmel). — Az előadások gyönyörű keretét minden reggel főpapi szentmise és este főpapi vecsernye alkotta.
Az előadásokon kívül sok tanulságot nyújtottak a keresztség és
bérmálás szentségének a kiszolgáltatását ábrázoló képeknek, monstranciáknak (úrmutató), kelyheknek (legtöbb beuroni stilusú volt) és különféle nyelveken írt könyveknek a kiállítása.
Nov. 11-én az Emericana nagykáptalanján a főapát urat a
szokásos ünnepségek között főprotektorrá
avatták.
Dr. Kühár Florist a VK miniszter a Madách-emlékműbizottságba
hívta meg.
Meleg ünneplés közepette avatta rendi tesrvérré Staud Miklós
miniszteri tanácsost, a rend önzetlen barátját a főapát úr 1934 dec.
30-án, hogy a rend jócselekedeteinek érdemeit reája is kiterjessze. A
káptalanban lefolyt ünnepélyes szertartás után díszkonventülésen
méltatta az új testvér érdemeit, majd a konventjegyző felolvasta a

művészkéz alkotta okmányt. Ennek átadása után az ünnepelt mély
meghdtódással mondott köszönetet a főapát úrnak, a konventnek,
hogy az ősi rend lelki közösségébe, szent testvériségébe felvett. A
felvétellel a rend egy ősi külföldi s hazai rendi gyakorlatot újított
fel. Szent Ktván királyunk a reichenaui apátságnak volt konfrátere.
Tolnai Máté 1513-ban Székely Miklós és Stresemlyei György bánokat
a bélai apátság visszaszerzése körüli érdemeikért a bélai apátság,
sőt az egész rend konfráterévé teszi, 1521-ben pedig Kanizsai Lászlót,
nejét és gyermekeit fogadja a rend testvériségébe.
A Panonhalmához közeli Ecsfaluban, a petkevári dűlőben, a
petkevári dombtól keletre Sándor János földjén az út mellett 10 m.
hosszú és 50 cm. sz. homokkőfalat ástak ki, amely mellett peremes
római sírtégladarabok, hajlított cserépdarabok, csontok, egy vasszeg.
szóval felforgatott római sír s egy Traianus Hadriánus pont. max.
cons. Ill- feliratú római középbronz pénz volt. Eddigi tudásu#ik szerint is
II. századi római település volt Ecsfaluban. A mondai Petke királynak
földje ezzel még titokzatosabb lett. A népmonda szerint a papoktól
elűzött pogány király vára érdekesen emelkedik ki a Pándzsa partján s a még nem régen is embermélységű sáncároktól védett domb
ma szőlővel van beültetve.
Jan- 14—15-én Stein Aurél, a kiváló Ázsia-kutató Gróf Zichy
Istvánnal meglátogatta a főmonostort, ahol érdekes előadást tartott
Kutatásainak eredményeiről.

Oblátus ügyek.

Mikor Szent Benedek Atyánk Regulájában a rendtagok felvételéről ír, kívánja, hogy akiket próbára felvettek, azok tanulmányozzák a Regulát. Ezért vezetőjüknek kellett gondoskodnia arról, hogy
a noviciátusi év alatt háromszor olvassák fel a noviciusok előtt a
Regulát. Az oblátusok és obláták felvétele előtt is megvan a próba,
amely két részre oszlik : a jelentkezés idejére és a noviciátusi évre.
Ezek arra valók, hogy a tagok minél jobban megismerjék azt a
szabályzatot, amelynek alapján akarják munkálni örök üdvösséget.
Az oblátusoknak és oblátáknak külön szabályzatot nem írt
Szent Benedek Atyánk, azért nem is lehet szoros értelemben véve
bencés harmadrendüekről beszélnünk. Mindenkinek, aki Szent Benedek szellemében akar élni akár szerzetesek, akár apácák, akár
a világban élő testvérek legyenek azok, ugyanannak a Szent Regu-

Iának a szellemét kell magában kialakítania. Hogy ezen szellem
annál erősebben domborodjék ki, X. Pius pápa Őszentsége 1914ben kiadta a bencés oblátus intézmény szabályzatát (Statutumát).
Ezen szabályzatot 1927-ben az új Törvénykönyvnek megfelelően
újra kiadta a Szentszék. Kell tehát, hogy azok, akik az oblatio letevésére készülnek, ismerjék meg azokat a szabályokat, amelyek
szerint kell élniök, hogy a bencés szellem vezethesse őket mindenben. De azoknak is, akik már oblatiojuk letevése által végleg oblátusokká vagy oblátákká lettek, tanácsos újra és újra olvasgatni a
szabályokat.
Mikor erre irányítom a Testvérek figyelmét, akkor érzem, hogy
az egységes vezetés miatt mennyire jó volna a szabályzat magyarázatát valamilyen központi szerv útján adni. Mivel azonban ez nehéz,
azért próbáljuk meg, hogy ebben az évben a negyedévenkint megjelenő
kis füzetünkben a szabályzattal foglalkozunk úgy, hogy annak egyikmásik gondolatát jobban magunk elé állítjuk majd. Azoknak könnyebb,
akik szövetségekben élve módot találnak arra, hogy lelkiigazgatójuktól hallanak tanításokat minden hónapban. Már a tapasztalat is
mutatja, hogy a lelkiigazgatók szoktak gondot fordítani a szabályokra
is, mégis szeretném őket is kérni, legyen ez az év eszköz arra,
hogy minél jobban megismerjük kötelességeinket és így minél jobban
megtudjuk közelíteni az Urat azon az úton, amelyet Szent Benedek
mutat nekünk.
Szabályzatunkban két dologra figyelünk : az általános szabályzat vagy statutum bennünket is kötelez. A magyar viszonyoknak
figyelembevételével kiadott Szervezeti Szabályzat pedig a magyar
oblátus intézménynek fejlődését tudja szabályozni úgy, hogy minden
oblátus és obláta érzi az együvétartozást és a testvéri szeretet ebben
csak erőt nyerhet.
Bár a szabályzat teljesen a Regula szellemében készült és így
alkalmas arra, hogy Szent Benedek szelleme szerint vezesse lelkiéletünket, mégis jónak látszik, ha a havonkint tartott gyűléseken
egy-egy kis részt elolvasunk a Regulából is, esetleg a lelkiigazgató
magyarázatait is meghallgatjuk a Reguláról. Ha foglalkozunk vele,
egyre jobban látjuk, milyen nagyfontosságú, mennyi bölcseséget tartalmazó, milyen hasznos könyv nekünk a Szent Regula, amely nem
csak azt állapítja meg, hogy elsőrendű célunk az Isten keresése és
csak addig élünk Szent Benedek szellemében, míg erről meg nem
feledkezünk — hanem megjelöli az utat is : Krisztus követése és meg
mutatja az eszközöket is : a különféle aszketikus törvényeket és
eszközöket, amelyek segítségével megtalálhatjuk és bírhatjuk az Istent.
A szövetségben élőknek így nincsen szükségük arra, hogy
mindegyiküknek kezében legyen a szabályzat és a Regula. Akik
külön élnek, azoknak tanácsos ezt az áldozatot is meghozniok, bár
nehéz időkben nem egyszerre, hanem egymás után igyekezzenek
megszerezni a Regulának szemelvényes kiadását és a béke és öröm
kézikönyvét.

A szövetségek működéséről pár szóval akarok csak beszámolni
ebben a füzetben. Örömmel kell megállapítanom, hogy a munka
lankadatlan erővel és szeretettel folyik. Nem is kell sokat beszélni
erről akkor, amidőn a legutóbbi beszámolóra gondolunk és látjuk
azt a nagy munkát, amit Kecskeméten és Budapesten végeznek
oblátáink. Fáradhatatlan munkakedvüknek újabb jelei azok a hírek,
amelyek a központba eljutnak és mutatják, hogy vezetők és tagok
szeretik azt a szellemet, amely olyan sok és nagy jót tett már eddig
az emberiségnek. Ilyen hatás alatt állva mondok köszönetet azért,
amit az új esztendőre üzentek : dolgozzanak a kis Jézus áldásával
és legyen sok siker áldott munkájukon.
Kecskeméten a mult negyedben a lelkiigazgató beszélt a Szentmise szertartásairól. A szentmisének megszeretése és ezen szeretet
szellemében való eljárásmód a kitűzött progiammjuk. A Mária-kertvárosi ügyekben első helyen van most is a templomépítés, amelynek
érdekében megtartották a szokásos kerti ünnepélyüket. Ennek szónoka Kovács Sándor főesperes, apátplébános volt. A népmissziós
előadás sorozatban az első előadó Cservenka József lelkiigazgató
volt (A katolikus családi életről szólt). A másodikban Megáll József
tanár a helyes nevelésről beszélt. A szegvári kurzuson két obláta
vett részt. Tapasztalataikat felhasználják a Szövetség munkájában.
A budapesti Szent Skolasztika Szövejség munkájában nagyon
kimagasló esemény, hogy Zita királyné Ofelsege kifejezte óhaját,
ismertessék meg Vele a szövetség munkáját. Erre a célra állították
össze főbb vonásokban a célkitűzéseket és az eddig végzett munkájukról való beszámolást.
November 21-én a fogadalom megújításának napján tették le
az oblatiot : Roeck Istvánné, Kossow Edit, Takács Istvánné, Steiniczer
Lajosné. Míg skapulárét kapott Mazgon Mária és Némedy Mária
tanítónő Gyuláról.
Kőszegen november hó 18-án Szent Benedek képet és oblátuszászlót áldott meg a Főapát Ur. Ezen a napon köszönték meg az
Úr Istennek, hogy tíz éve működő két szövetségük olyan áldásos
munkát tudott végezni. Kedves és meleg volt ez az ünnepség, amely
a bencés templomban folyt le és amelyen Főapát Ur olyan megkapóan szólt a testvérek szívéhez, hogy az ünnepség után külön küldöttségben mondtak köszönetetnek ezért a szép napért. Az anyagiakat
Waldmayer Károly elnök úr vállalta és az igazán művészi zászló
elkészíttetésével hosszú időkre szóló emléket állított nevének. Örömmel vettem részt ezen az ünnepségen, mert újra alkalmam volt
tapasztalni azt a nagy szeretetet, amely Szent Benedek szelleme
iránt él az oblátusok és obláták lelkében és amely szeretet a lelkiigazgató következetes, csendes munkájával csak mélyül.
Budapesten a Szent József Oblátus Szövetségben
a lelkiigazgató triduumot tartott a családi élet megszenteléséről Szent Benedek
szellemében. A havi konferenciák témái : januárban : A gyermek
Jézus, februárban : A munka megszentelése, márciusban : A szen-

védés áldása, áprilisban : A szétáradó Alleluja, májusban : A keresztény élet boldogsága. Az előadás után népájtatosság van. A Liturgikus Titkárságban néhány név nélkül dolgozó oblátus vett részt.
Az 1934 évben 38 esetben szolgáltak liturgikus ügyben tanáccsal,
közvetítései, liturgikus előadások szervezésével.
Mohácson a szervezés munkáját folytatják.
Szarvason is szép munka folyik. Egyik obláta vezeti a karitatív
munkát sok gonddal és nagy hozzáértéssel és míg így sok jót tesz,
a maga lelke is sok örömet talál. November 21-én lélekben újították
meg ígéretüket és erről a központnak értesítést küldtek.
A mult számban említettem, hogy Pannonhalma tövében Győrszentmártonban
is megindult az oblátus intézmény megszervezése.
Azóta már előbbre jutottunk. A központi igazgató egy igen látogatott
gyűlésen ismertette az intézményt. A község főjegyzőjének buzgólkodása folytán megindult azután a taggyüjtés és ennek eredményeként már 100-nál többen jelentkeztek. Ezeknek felvétele február
hónap elsővasárnapján történik, úgy hogy mire e sorokat olvassák
a testvérek, már itt is megindul a munka.
Örvendetes hír az is, hogy Dr. Strommer Viktorin tihanyi apát
urat több vezető-állásban lévő férfi kérte fel, hogy számukra szervezze meg Budapesten az Oblátus Szövetséget. Az első felvétel
napjául Szent Skolasztika napját tűzték ki.
A Központban nyilván tartott tagok közül elhunyt Návay Kálmánné. Karácsony estjén vált el az élettől, amelyben sokat tett az
Ur országának terjedéséért. A Testvérek imájába ajánlom őt.
Szemerjei Kovács Dénesné obláta munkájára: „Gyermekek a
szentség útján" felhívom a tagok figyelmét. Hasznos és értékes könyv
a lelkiélet számára.
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SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK:
Kühnelt—Leddihn : Jezsuiták, nyárspolgárok, bolsevikik. Vigilia. könyvek, 4. Pázmány Péter Írod. Társ.
Hermann Egyed : Lonovics Józseí római küldetésének (1840—41) belpolitikai és
üiplomáciai előkészítése. Bp. 1934.
Dr. Hermann Egyed : A magyar kat. papság az osztrák katonai diktatúra é s az
abszolutizmus idején. Gödöllő 1932.
ifj. Bókay János : Megvédtem egy asszonyt. Singer és Wolfner. Bp.
Esser—Lukácsy : N gyedóra a s/ószéken. 1. Korda. Bp.
Plus—Laczika : Krisztus Jézusban. Korda Bp.
Dr Müller Vilmos : Élni akarunk Singer és Wolfner. Bp.
Komor A n d r á s : R. T Pantheon. Bp.
Török István : Egyház és politika. Pápa. 1935.
Dr. Solt Andor: Történeti drámairodalmunk a szabadságharc előtt. Győr. 1934.
Waltersch id : Deutsche Heilige. Kösel—Pustet. München.
Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. Magyar Szemle Társaság. Bp.
Der Grosse Herder. IX. Band. Iy34. Freiburg. 38 M.
Koren : Volksbrauch im Kirchenjahr. Anton Pustet Salzburg. Leipzig.
Kalt: Biblische Archeologie. 2 Aufl. Herder. Freiburg. 1934. 2 7 0 M.
Gálos Rezső : Irodalomtörténeti Dolgozatok Császár Elemér hatvanadik születésnapjára. Bp 1934,
Jeszenszky K á l m á n : A balassagyarmati róm. kat. elemi fiúiskola vázlatos története.
Balassagyarmat. 1934.
Hay : Volkstündliche Heiligentage. Paulinus. Druckerei Gmbtt. Trier.
T i m á r K á l m á n : Árpád-házi Boldog Margit legendája. Pannónia. 6. sz. Kalocsa. 1934.
„
„
A breviariumi Margit-legendák
„
7. sz.
Dr. Czapik Gyula : Könyörülj rajtunk Uram I Bp. 1934. Korda.
Székely László : A nyolc boldogság. Szalézi Művek. Rákospalota.
„
„
Énekek éneke.
„
Másfélezeréves igék. Szemelvények Szt. Ágoston beszédeiből. Rákospalota,
így imádkozzatok.
Gerely Jolán: Egy kis lélek a kis ösvényen. Filippetto Mária. Szalézi Művek. Rákospalota.
Trugly J ó z s e f n é : Mártika.
„
„
Schmidt—Pauli : Arpádházi Szt. Erzsébet élete.
Gerőcz K á l m á n : Az áldozat. Misztérium. Sátoraljaújhely. 1934.
J e a n —Faludi : André Dudith et les humanistes français. Szeged. 1927.
Vilma d e Szigethy: H. F. Amiel traducteur son europeanisme littéraire ses relations
avee la Hongrie. Szeged. 1929
László J u h á s z : Un disciple du romantisne français Madách et la Tragédie de
L'Homme. Szeged. 1930.
Endre B a c h : Un humaniste hongrois en France, lean Sambucus et ses relations
littéraires. Szeged. 1932.
Julia Witzenetz : Le théâtre français de Vienne (1752—72). Szeged. 1932.
Borbála Lovas : Mots d'origine hongroise dans la langue et la littérature françaises.
Szeged. 1932.
Margit J e s z e n s z n y : Les impressions en Francais de Hongrie (1707—1848). Szeged.
1933.
Erzsébet Magda Langfelder : Les séjours en Suisse, en France et en Belgique du
comte de Zinkendorf d'apris son Journal (1764—1770). Szeged. 1933Erzsébet Pelle : Un poète cosmopolite du XVIII. siècle : Michel Csokonai et la
littérature française. Szeged. 1933.
Olga D r o s z t : Les premiers imprimés en français de Vienne (1521 —1538) avee un
supplément à la bibliographie frtnçaise de Vienne Szeged. 1934
Catherine B a r n a : Une femme de leûres du second Empire. La Comtesse Julie
Apraxin. Sa vie, seveuores. Szeged. 1934.
Jolán Gedeon : La fortune intellectuelle de Verlaine. (France, Allemagne, Autriche,
Hongrie). Szeged. 1933.
Dölger : Antike und Christentum. B. IV. H. IV. Aschendorff. Münster in Westh. 5 RM.
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A pannonhalmi Főmonostor állandó szállítója.

Ápoljuk a jó zenét!

Zeneápolás — lelkiápolás!
Évtizedek óta közismert legjobb

Orgona - harmóniumok
házi használatra, dalárdák-, iskolák-, intézetek-,
kápolnák-, templomoknak
Magyarország legnagyobb harmónium raktára:

HŐRL NÁNDOR
Budapest, II., Török-u. 8.

T e l e f o n s z á m : 51-6-52.

(A budai Margit-hídfőtől a második utca jobbra.) Fizetéskedvezmény

Kapisztrán Nyomda Vác.

Felelős üzemvezető: Farkass Károly.

Dr. Fr. Erdey : Logica cum introductione in philosophiam. Bp. Gergely. 1934.
Szabolcsi Bence : A magyar zene története. Somló Béla Bp.
Bartók Béla : Népzenék és a szomszéd népek népzenéje. Somló Béla Bp.
Florio Banfi : A. Veranzio da Sebenico ricostruttore della fortezza di Agria. Archivo
Storico per la Dalmazia. Roma. 1934.
B. Wöhrmüller 0 . S. B. : Mannhaftes Christentum. Kösel-Pustet. München.
Loczka Alajos : Iskola és élet a nevelés új útján. Bp. 1935.
Genthon István : Az új magyar festőművészet története. Magyar Szemle Társaság.
Bp. 1935.
F é j a G é z a : Mesélő falu. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. Bp. 1935.
F á b i á n Gyula : Különös háború. „
„
Perlaky L a j o s : A ma életművészete.
P. Unghváry Antal 0 . F. M. : A római Egyház liturgiája. Kapisztán-nyomda, Vác,
Dr. H a r z a Lajos : Jézuska élete. A Szent István-Társulat kiadása. Bp.
Pogor Ödön : Az enyéim.
„
„
„
O r b á n Dezső : Az ezermester száz mesterműve. „
Dr. H ó k a Imre : Ünnepi harangszó.
Dr. Oberhammer-Kertész : Példák az életből.
Dr Tóth Kálmán : Az evangéliumok látszólagos ellenmondásai.
B. Czeke Vilma : A repülő bunda.
„
„
Blaskó Mária : Kacagó könyvek.
„
„
Drinek-Gálos : Szabadságot, munkát, kenyeret. „
Korompai József dr. : Az örök élet érettségijén. „
Sigrit Ündset-Aradi : Merici Szent Angéla.
Székely László meséi.
Schmidtmayer : Gyermekek a szentség útján.
Laczkó Mária : Albert király szekere.
„
„
Dr. Kalmár Gusztáv : Négy világrész födjei és népei.
Szalai Jeromos : A katolikus gondolat útja az újkori Franciaországban.
Nagysolymosi J ó z s e f : A lengyel irodalom.
Villa Cather : Az aranyszínű dóm. Élet-regények.
Pálosy Éva: A.földnek teremni kell.
S z a l k a Géza : Örvény.
Rák István : Erősebb a szerelemnél.
Rácz Pál : Hangyaboly. Vasárnap kiadása. Arad. Minorita kultúrház.
Hekler A n t a l : A magyar művészet története Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. Bp.
Claudel-Semjén : A selyemcipő. Vigília könyvek. 5. Bp.
Harangi László versei Sik Sándor előszavával. Bp.
J. W a g n e r : Carmina Horatii selecta ad modos aptata (in usum iuventutis stúdiósáé). Bp.
Salacz Gábor : A vatikáni zsinat és a placetum. Bp. 1934.
Székely László : Táltoslovak hátán. Szalézi Művek. Rákospalota.
Szontagh S á n d o r n é : A luccai angyal. „
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Irodaszerek, levélpapírok, rajzpapír, másolópapír,
milliméterpapír és vázlatpapírok méterenként és
tekercsenként minden minőségben. író-, másoló-,
sokszorosító tinták minden színben. Olajfestékek,
ecsetek és gombfestékek. Iskolai tankönyvek. Katolikus Sortiment. Szépirodalmi-, ipari- és gazdasági
szakkönyvek. Ifjúsági iratok. Divatlapok alegnagyot b
választékban. — Bel- és külföldi irodalmi művek
és kegytárgyak nagy raktára. Bárhol, bárki által
hirdetett könyv nálunk is kapható. Névjegyek, eljegyzési és esküvői meghívók ízléses kivitelben.
Nyomdai és könyvkötészeti munkák felvétele.
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TANULMÁNYOK.
Á reneszánsz embere.
Blazovich Jdkó.

A

firenzei Academia kupolás termében áll a reneszánsz szellemóriásnak, Michelangelónak egyik halhatatlan alkotása, Dávidszobra. A szobor, amelyet Michelangelo az Agostino di Duccio, egy
közepes szobrász által elrontott nagy márványtömbből hívott életre,
az ifjú szobrász első nagy diadala. Amikor 1504-ben ünnepélyes keretek közt leleplezik, általános az a vélemény, hogy Michelangelo
túlszárnyalta nemcsak a két legkiválóbb firenzei mestert, Donatellot
és Verrocchiot, hanem az antik kor összes alkotásait.
Amikor a márvány-óriás előtt megállunk, már az első tekintetre
lenyűgöznek a teremtő művészet titokzatos erői. Nem az alak lágyszépsége — Wölfflin szerint az ellenkezőről kell beszélnünk — ejt
meg bennünket, hanem a belőle kiáradó szellemiség hallatlan ereje,
merészsége. A szoborból kiviharzik a reneszánsz nagy szellemi forradalma, az ember erőibe vetett korlátlan bizalma. Ez nem az Ószövetség Dávidja, aki Jehovába bízva veszi fel a harcot Góliáttal, hanem minden metafizikai szférából kikapcsolódott, mindenestől az
élet immanens erőibe bízó hős, aki a saját erejével, a saját parittyájával fogja leteríteni hatalmas ellenfelét. Ez az óriás, akiben csak a
keskeny csipők árulják el az ifjút, minden egyéb rajta erőinek virágzásában lévő, kiérett férfiút érzékit, annak a nagy szellemtörténeti fordulatnak márványból kifaragott hírnöke, szimbóluma, amely
merész szög alatt vezet a középkorból az újkorba. A Dávid-szoborban a reneszánsz ifjú, merész, új utakon induló embertípusával állunk
szemben.
Minél jobban kiemelkedünk a közelmúlt történetszemléletének
lapályaiból, annál élesebben látjuk, hogy embertanilag a reneszánszban gyökerezünk. A ma embertípusáról hű képet rajzolni, lélektanát
elemeire bontani, a kapott elemeket értelmezni csak úgy tudjuk, ha
a reneszánsz embertanának tükrében nézzük. A ma emberének kialakulása lényegében a reneszánsz emberében lappangó rügyek kibomlása.
A reneszánsz embere sokkal szövevényesebb embertípus, semhogy egy nézőpontról megrajzolható volna. Hogy csak némileg is
hű képet kaphassunk róla, különböző kultúrszíérák tükröződésében
kell néznünk.
A reneszánsz emberében mindenekelőtt megrendül a hagyó-

mány tisztelete. A reneszánsz tradíció-ellenes. Elfordul a középkor
bölcseletétől, irodalmától, művészetétől. A skolasztika, a gótika iránt
nincs tisztelete, sőt megveti őket. Rajongással fordul az antik kultúrvilág felé. Ha az antik világ kultusza csak a régi értékek őrzésében
nyilvánult volna, nem jelentett volna veszedelmet. A valóságban
több történt: a reneszánsz magába szívta az ókor levegőjét is. Ez
az ókor pedig pogány volt, tehát egészen más. mint amelyben a
reneszánsz embere gyökerezett. Az ókorért való lelkesedésében teljesen elveszíti a maga tárgyilagosságát a keresztény középkorral
szemben. A kultúrtörténet előtt nem ismeretlen a két határos korszak
közti antagonizmus, de ez ritkán jelentkezett oly erősen, mint a reneszánszban.
Tévedés volna a reneszánsz emberének kiformálóját kizárólag
az antik világban keresni. A halódó középkor már olyan tüneteket
mutat, amelyek az antik világ közbejötte nélkül is új utakat, új embertípust sejtetnek.
Mindenekelőtt is a társadalmi szerkezet kezd bomladozni.
Az egyre mozgalmasabbá, nyugtalanabbá váló élet erősen döngeti
a középkor megmerevedett társadalmi berendezkedését. Az élet súlypontja a vidékről a városokba tolódik el. A városi polgárság szavának a közélet minden vonatkozásában egyre nagyobb a súlya. Ez
a polgárság a reneszánsz gondolatvilágának hordozója. Belőle indul
ki az első demokratikus áramlat, amely a nemesség s a papság előjogait kezdi alámosni. El is ér annyit, hogy a születés, a rendiségben való elhelyezkedés megszűnik az egyén értékelésében kizárólagos döntő tényező lenni. Az egyéniség sajátos értékeinek, erőinek
érvényesülési köre tágul. Mint Enea Silvio megjegyzi, „a szolgákból
könnyen királyok lesznek". Ennek a demokratizálódásnak azonban
egyik legjellegzetesebb tulajdonsága, hogy lényegében arisztokratikus.
A reneszánsz nem mozgat tömegeket. Embertípusában nem egyszer
ráismerünk a középkor seigneur-típusára. Az előző kor arisztokrata
élettípusa átüt a városi polgári társadalomba. Az átütést, az átömlést
nagyban elősegíti a városi polgárság s a születési arisztokrácia öszszeházasodása. Az így előálló embertípusnak van érzéke a kultúrjavak iránt, kulturális célokra áldozni is tud, de már nem „a pénz
megszámlálása nélkül", mint a középkor nagyura. Szereti a fényűzést, szellemi élete sokszor magas színvonalon mozog.
A reneszánsz embere az első lépés abban a társadalomszervezeti atomizálódásban, amely a XIX. század folyamán teljesen befejeződik. Vele a történelmi élet rászaladt az individualizmus tragikus útjaira. Az emberi közösség nagy gondolata, amely a középkori
emberben centrális valóság, halványul. Magában az emberben az
„ens sociale", a társas jelleg tűnőben van, a hangsúly az individuumra tolódik át. Nemcsak a társadalom szerves egésze bomladozik, hanem a nyugati kereszténység, a katolikus Európa nemzeti államokra való szétesése is megindul.
A reneszánsz emberének a kialakulásában az egyik leghatékonyabb tényező a gyökeresen elváltozott gazdasági élet. A rene-

szánsz a filozófia mellett a gazdasági szféra felől nézve a legforradalmibb. A mi homo oeconomicus-unk
embrióját ez a kor hordozta
méhében. A kapitalisztikus gazdasági rendszer alapjait a reneszánsz
rakta le.
Ilyen vonatkozásban a legmélyebb, következményeiben messze
elhatoló változás a tőke bevonulása a gazdasági életbe. A nagy történelmi tényezők sorában megjelenik a maga démonikus erőivel a
tőke. A gazdasági élet az agrár szféra visszaszorulásával lassanlassan átalakul pénzgazdasággá. Amíg a középkorban a nagyvagyont
szinte kizárólag a nagybirtok képviselte, most a pénztőke lesz a gazdasági élet arisztokratája. A gazdasági élet az ipar s főleg a kereskedelem hallatlan lendületének nyomása alatt szinte szükségszerűen
terelődik rá erre az új útra, hogy róla egész napjainkig többé le se
térjen.
Az új jövevény valósággal forradalmosította a gazdasági életet.
Mindenekelőtt új dinamikát hozott. A birtok kötött, mozdulatlan, a
pénztőke a legnagyobb fokban mobil. Amikor a gazdasági termelés
pénzben csapód hátik le, a gazdasági erők halmozásának határa
szinte a végtelenbe vész. Ezzel a polgári társadalom előtt olyan
vagyonszerzési lehetőségek tárultak föl, aminőket a középkor nem
is-nert: a föld kötöttsége kínai falként meredt eléje. Ehhez hozzá
kell vennünk, hogy a pénz lényegi sajátossága a mozgalmasság.
Simmel szerint „a nyugodtan fekvő pénz nem pénz a maga sajátos
értékjelentőségében". Az ember tehát démonikus erők sodrába került, amelyekkel szemben a reneszánsz emberének ellenállása azért
is gyenge, mert valláserkölcsi élete süllyedőben van. Bergson helyesen mutat rá, hogy az újkori ember határtalan, szomorú elanyagiasodása itt a reneszánszban veszi kezdetét.
A pénz bevonulása a történelmi erők sorába az embertípusban
még más változásokat is hozott. A pénz eszmei tükörképe a szám.
A szám, mint a javak megszemélyesítője, gyűjtőlencseként fogja
össze a vagyon mágikus erőit. Az így összefogott erők gyújtópontjába kerül az ember s lassan-lassan a szám rabja lesz. A szám hatalma, amely a mai ember fölött korlátlan, a reneszánszban alapozódik. S ha igaz Simmel vélekedése, amely szerint „erst die Geldwirtschaft hat in das Leben das Ideal zahlenmässiger Berechenbarkeit
gebracht", akkor itt a reneszánszban kell keresnünk azt a szellemtörténeti fordulót is, amely az összes értéktartományokban gyakran
értékromboláson keresztül számszerűsítésre vezetett. A pénzben, illetőleg a számban a reneszánsz adja Nyugatnak azt az egyetemes
közös-nevezőt, amelyre az újkor lépésről-lépésre úgyszólván az öszszes javakat hozta.
Ha a reneszánsz emberének szellemi életét vesszük megfigyelés alá, az első, ami a szemünkbe ötlik, a nagy mozgalmasság, elevenség. A különböző tudományok, de elsősorban a természettudományok addig hallatlan lendületet kapnak. A középkor elvont eszmélődése helyett a reneszánsz embere ráveti magát az őt környező
természetre. Kijavítja és kitágítja a középkor naiv világképét, kiszé-

lesíti annak földrajzi ismereteit, keresi az utat a természet berendezkedéséhez, titokzatos életéhez. Az eredmények nem is maradnak el.
Egészen tisztult formában jelentkezik már az újkori tudomány nagy
hatalmasának, a természettörvénynek fogalma. Bár az isteni Gondviselést a reneszánsz embere még nem veszi tagadásba, az első lépéseket egy teljesen szekuralizált, mechanisztikus világkép felé már
megteszi. Martini szerint az isteni Gondviselésnek már csak „Ehrenplatz" — tiszteletbeli hely jut. Az egész szellemi élet új iránya már
világosan kivehető : a transzcendenciától el — az immanencia felé.
A természettudományok terén elért nagy sikerek a kort elbizakodottá teszik. Az a tisztelet, amellyel a középkor embere a világegyetemnek, a Lét misztériumának adózott, tűnőben van. Ebben az
irányban hathatósan közreműködik a kor bölcselete.
A reneszánszban közeledő forradalom első szele a filozófiában
érezhető. A nominalizmusban, amely az egyetemes fogalmaktól minden tárgyi létet megtagad s ilyent csak az egyedi fogalmaknak enged meg, már az individualizmus jelentkezését kell látnunk, pedig
még csak a XIV. század elején vagyunk. Vezéralakja, Ockhami Vilmos termékenyítőleg hathatott a természettudományok fejlődésére,
de a metafizika ellen intézett támadásaival kétségtelenül a vallási
szkepticizmus úttörője.
A reneszánsz bölcselete először természetszerűen a görög bölcselet, főleg Plato felé fordul. Művelői közt egyre nagyobb számmal
szerepelnek matematikusok, természettudósok, művészek. Az erősbödő
individualizmus s a természettudományok rohamos fejlődésének hatása alatt ellenszenvvel fordul a skolasztika hatalmas rendszerével
szemben. Ez az ellenszenv mindenekelőtt szkepticizmusban jelentkezik, amely kikezdi a metafizika nagy igazságait. Cusanus, a nagy
átmenet legjellegzetesebb alakja, még hisz a középkor s a születő
új világ szerencsés szintézisébe. A kereszténységhez hűségesen ragaszkodik, de meleg szeretettel fordul az új gondolatvilág felé. Giordano Brúnót az idők sodra már messze viszi. A tragikus bölcselőben minden transzcendencia elmerül az immanenciában. Az Isten
s a világ közti választó fal megdől, pantheista gondolatok kóvályognak a levegőben. E bölcseletből már ránk döbbent a teljesen autonóm embertípus eszméje, aki merően a saját erejével akarja és tudja
megépíteni a maga világát. Giordano Brúnó embertana félreérthetetlenül forradalmár, az életértékeket már nem keresztény mérlegen
méri.
A reneszánsz bölcselete hűségesen tükrözteti embertanának
forrongását, zajlását. A káoszban már jól kivehető az új út, amely
a régi értékhierarchiától elfordul, a középkor theocentrikus gondolatvilágától anthropocentrikus világ- és életszemlélethez vezet. Ennek
megfelelően változik el világnézete is. Világnézetében a teleologia
halványulásával előtérbe nyomul a mechanisztikus oksági magyarázat. A középkor nagy szintézise, felséges harmóniája, amelyben az
egész Létet szemlélte, bomlik, helyét elfoglalja az egyoldalú s azért
veszedelmes analízis.

A nagy átmenetet sietteti a valláserkölcsi erők hanyatlása. A reneszánsz embere nem vallástalan, nem pogány, de elért sikereinek,
csodálatos alkotásainak mámorában a természetfölöttiség iránti érzéke tompul. A középkornak a végtelenre beállított tekintete lassanlassan lesiklik s rátapad a földi életre, a földi életnek ezer rügyére,
ígéretére. Minél több bomlik ki e rügyekből, annál nagyobb lesz bizalma az élet immanens erőibe, annál halkabb a természetfölöttiség
igénylése. Egész lelkivilágán, életszemléletén fiatalos optimizmus,
üde életkedv ömlik el. Élni jó, élni szép! — hangzik ki szobraiból,
vásznaiból, palotáiból, filozófiájából. Uj idők szele csapja meg s ettől
mámoros lesz.
Eríékhierarchiájában az én egyre magasabbra szökik, veszedelmesen önállósul, vallási életében is szubjektivál. A íúlsó individualizmus következtében az én s az Egyház közti kapcsolat veszedelmesen lazul. Egyre hajlamosabb az Egyházat azzal a klérussal azonosítani, amelynek előjogaira féltékeny, amelynek erkölcsiségén sokszor joggal botránkozik. Az antik világgal való szoros kapcsolata is
kedvezőtlenül befolyásolja lelkiéletét. Lelkivilága ide-oda hányódik
a pogányság s a kereszténység között. Reggel őszinte buzgósággal
xésztvesz a konventmisén, de napi összejövetelein, eszmecseréiben
már pogány gondolatokkal találkozunk. A gyengülő hit természet^
szerűen lazítja, bomlasztja a kor erkölcsiségét. A családi élet erkölcsi színvonala süllyed, az érzékiség egyre erősebben, egyre nyíltabban jelentkezik.
Az embertípusban beállott nagy elváltozások természetesen kiütődnek a reneszánsz csodálatosan gazdag művészetén. Tudjuk,
hogy a reneszánsz a művészettörténet legfényesebb, legvirágzóbb
fejezete. A festészet, szobrászat, építészet olyan alkotásokkal lepi
meg a világot, amelyek szépsége ma is lenyűgöz. Európa művészeti
élete sem addig, sem azóta ily virágzó, ennyire gazdag nem volt.
Minket azonban ehelyütt ez a csodálatos világ nem esztétikailag,
hanem a maga eszmei tartalmával, világnézeti, életszemléleti vallomásaival érdekel.
Az első futó tekintet, amellyel a reneszánsz nagy alkotásain
átsiklunk, elárulja, hogy e vásznakról, szobrokból, templomokból
már nem a középkornak gyermeki hitű, az örökkévalóság felé forduló, imádságban, misztikában, gótikus dómokban kivirágzó embere
beszél hozzánk. Tárgyilag a reneszánsz művészete is vallásos, de
a lelke már a kereszténységtől elszakadóban van. Szívesen merít a
vallás gondolatvilágából, annak felségét, szépségét sokszor megrendítő erővel tudja érzékíteni, de az előző kor hitbeli egyszerűségét,
objektivitását, mélységét sokszor nélkülözi. Ez a művészet már az
evilági élet szépségének szerelmese, az antik világ merően emberi
szépségeszményeért lelkesedik, nem a theologia a legfőbb gondja.
Ez alkotások diadalmas szépségében sokszor hiába keressük az
ima lelkét, a kereszténység metafizikumát. Kellemes arányok, a természet szép áteszményesítése a főcél — az irracionálé, a misztikus
ebből a művészetből a legtöbbször hiányzik. Templomai sokszor

nem az Isten házai, hanem hideg szépségű művészalkotások, amelyekben pl. a pasztorációs szempontok alig érvényesülnek. „Szobrainak, képeinek Szent Jánosaiban nem egyszer Bacchus lapul meg ;
Madonnái, női szentjei a dekadens Róma érzéki szépségei, prófétái
görög istenek, sibyllák". A reneszánsz művészetén már áttör az individualizmus, amely a maga fölényes alkotó erőit nemcsak tudatosan birtokolja, hanem büszkén élvezi is, amely már a művészet
teljes öncélúságát vallja, a fiatal Michelangelo szavaival élve : „a
művészetet is istenséggé, egyetlen úrrá kiáltják ki". Nyugtalanságról,
nagy szenvedélyekről, szellemi raffinementről. gőgről, érzékiségről,
megrokkanó hitről, tudatos evilágiságról — vajúdó új kor, új embertípusáról beszél ez a művészet a maga csodálatosan fejlett nyelvén.
A reneszánsz mámora a XVI. század második negyedében
szinte máról-holnapra foszladozni kezd. Elégedetlenség, nyugtalanság
vett erőt a mélyebb gondolkozókon, művészeken, A nagy alkotások
nem váltották be ígéretüket: nem hozták meg az élet teljességét,
harmóniáját. A reneszánsz immanenciája, művészeti evilágisága mint
szépséges börtön kezd a kor szellemi előkelőségének tudatvilágában
jelentkezni. A kor lelke nyugtalanul keres új célokat, új szempontokat, új értékeket. Michelangelo tragikuma a kor tragikuma is volt.
Ez a tragikum megrendítően szólal meg az agg mester egyik utolsó
szonettjében : „Most látom, mennyi tévedést hordozott magában az
alkotás láza, mely a művészetet istenséggé, egyetlen úrrá kiáltotta
ki. Nem vések már : lelkem nyugodtan fordul az isteni szeretet felé,
amely a Keresztről tárja felénk karjait, hogy átöleljen bennünket".
Milyen messze sodródott ez a szonett-költő a Dávid megálmodójától . . . A kor láthatárának szélén új embertípus jelentkezik : a barokk ember.
*

*

*

A reneszánsz embere csupa káosz, kikezdés. De e káoszban
már íölismerhetők az újkori ember körvonalai. Ez a közeli vérrokonság magyarázza meg azt a rajongást, amellyel főleg a XIX. század
a reneszánsz emberét körülfogta. Mi már hidegebbek vagyunk vele
szemben. Illő tárgyilagossággal ismerjük el azokat az értékeket, amelyekkel a reneszánsz kultúránkat megajándékozta, de látjuk, mert
súlyos következményeikben reánk szakadtak, a kor nagy tévedéseit
is. Az evilágiság optimizmusára, amely a reneszánsz csodálatos világából oly üdén, fiatalosan kikacag, a mi erőinkből már nem telik.
Mi újra a nyugtalanul keresők vagyunk. Keressük a reneszánszból
a reneszánszt, a „szép Földön" túl a metafizikát, a természettudományok fölött a theologiát — keressük a teljes embert.

Nagy Szent Gergely misztikus teológiája.*
Dr. Zoltán Veremund.
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keresztény ókor letűnésének és a népvándorlással megindult, de
csak romokat igérni látszó középkor kezdetének választóvonaláról tűnik elénk az „utolsó római", Nagy Szent Gergely, alakja.
Ifjúkora, egész élete, nagy feladatok megoldásában telik el.
Gazdag, tekintélyes római szenátor gyermekeként elsőrangú nevelésben részesül. Jártasságra tesz szert tudományban és politikában :
már harmincéves korában Róma városának prefektusa, a legmagasabb világi méltóság birtokosa a sírjába szálló római birodalom fővárosában. De ő többre vágyik. Krisztus követésére, elvonult, csendes, kolostori életre. Szülei örökségéből hat kolostort emel Szicíliában, az atyai házat is Szent Benedek fiainak engedi át Rómában.
Majd 575-ben maga is egyszerű szerzetesként lép be az egykori
palotába, a Cölius hegyén emelkedő kolostorba, ahol nemrégen még
mint a ház urát és parancsolóját tisztelték. Áz Egyháznak azonban
hamarosan szüksége van politikai képességeire és II. Pelegius pápa
580-ban a konstantinápolyi udvarba küldi követeként. Öt év múlva
tér vissza Rómába, de az óhajtott magány ismét csak kívánság
marad. Apáttá választják, 590-ben pedig a dühöngő pestisjárványban meghalt Pelagius utódjául, minden tiltakozása ellenére, Szent
Péter trónjára emelik. A viharzó tenger hullámzásával egymást követő események a sürgős intézkedések egész sorát teszik szükségessé. Pestis, háború és elemi csapások sújtják a népet, az Egyház
missziós tevékenysége megbénult, Keleten egyik schizma a másikat
váltja fel. Gergely erős kézzel tartja a sülyedéssel fenyegető hajó
* Felhasznált irodalom: Gregorii Magni opera omnia, Migne. P. L. tom. 75—
79. (Idézésünkben a következő rövidítéseket használjuk: Ep, = Registri Epistolarum ;
Reg. Past. = Regulae Pastoralis liber; In Ev. = XL Homiliarum in Evangelia libri
duo; In Ez. = Homiliarum in Ezechiel prophetam libri duo; Mor. = Moralium libri
sive expositio in librum b. Job. — A leggyakrabban idézett Mor.-nál az első szám
a „liber", a második a „caput", a harmadik a Migne-kiadásban található „numerus" száma; In. Ez,-nél az első a „Iiber"-re, a második a „homilia"ra, a harmadik
a „numerus"-ra utal. Ilyen módon a kérdéses hely eléggé meg van határozva és
könnyen megtalálható; ezért a columnák számait elhagyhatóknak gondoljuk.) Babura: Nagy Szent Gergely élete. Budapest, 1927; Besse: Les Mystiques Bénédictins,
Paris, 1922; Butler: Western Mysticism, London 2. kiad. 1927; Hummeler: Helden
und Heilige, Bonn a. Rh. 2. kiad. 1934; Lieblang: Grundfragen der myst. Theologie, Freiburg i. Br. 1934; Mager: Mystik als Lehre u.Leben, Innsbruck 1934; Pourrai : La spiritualité chrétienne, I. Paris 1926; Sentzer: St. Gregor der Grosse, Praga
1904; Wolfsgruber: Gregor der Grosse. Regensburg, 2. kiad. 1897. — A vonatkozó
teljes irodalmai 1. Lieblang, i. m. 179—184. 11.

kormányát és teljes akaraterejének, minden tudásának latbavetésével
sikerül révbe juttatnia. Állandó betegeskedés közben — élete utolsó
hat évében úgyszólván ágyhoz szegezve — kifejtett világot átfogó
tevékenységének legfontosabb eredményei a longo bárdokkal kötött
béke, az ariánusok megtérése, a donatisták legyőzése, Anglia miszsziónálása. Tizennégyéves uralkodásának végén megnyugodva láthatta, hogy a világtörténelmi hatalmas eltolódások a keresztény
eszme és kultúra új korának hajnalát jelentik.
Nagyarányú külső tevékenységéhez járul termékeny irodalmi
munkássága, amely misztikus teológiájának vizsgálatánál elsősorban
érdekel bennünket. Művei öt folió-kötetet töltenek meg a Mignekiadásban. Közülük nem egy időfeletti, halhatatlan értékű. Tizennégy
könyvben összegyűjtött 800 ránkmaradt levele, korabeli szentek
életét és csodáit tartalmazó dialógusai, híres Regula Pastoralis-a
mellett Jób könyvéhez írt magyarázatai, továbbá Ezekiel próféta első
fejezeteiről (4, 8-ig) és a 40.-ről, valamint különböző evangéliumi
részletekről mondott homiliái a legjelentősebbek.
A „Moralia in Job" váltotta ki a legnagyobb hatást az utókorra.
Sevillai Leander püspökhöz írt levelében 1 ) szól ennek a művének
keletkezéséről, módszeréről és céljáról. Barátai és szerzetestársai kérték, hogy magyarázza meg nekik Jób könyvének „mélységes titkait"
és velük kapcsolatban adjon útmutatást a gyakorlati keresztény lelkiéletre. A módszert illetően Gergely hangsúlyozza ugyan, hogy a Szentírás szószerinti, történeti értelmét sohasem szabad szem elől téveszteni, magyarázataiban azonban mégis az allegorikus, misztikus és
morális értelmezést részesíti előnyben. Kifejezett célja ugyanis, hogy
a szemlélődő és a kegyelem világának titkaiba vezesse be olvasóit.
Hogy milyen mértékben sikerült ezt elérnie, arra nemcsak kortársai
csodálatából következtethetünk : az egész keresztény középkor, sőt
az újkor is beszédes tanúságot tesz ennek a műnek nagyrabecsüléséről. Csak néhány példát említünk. Aquinói Szent Tamás és Szent
Bernát csaknem könyvnélkül ismerték. Avilai Szent Teréz azt szokta
mondani, hogy Isten után a „Moralia in Job" az, amelynek legtöbbet köszönhet. Bossuet előtt a Szentírás és Szent Ágoston munkái
mellett állandóan ott volt Szent Gergelynek ez a műve is.
Nagy Szent Gergely másik, misztikus teológiájának szempontjából legfontosabb műve Ezekiel-magyarázatai. Keletkezése a longobárd háború zűrzavaros idejébe esik (593). A pápa a római nép
kérésére Ezekiel egész könyvét meg akarta magyarázni, a háborúval járó zavarok azonban megakadályozták szándékának megvalósításában- Mindössze 12 homiliát tudott tartani az első három fejezetről és a negyedik elejéről. Később, szerzetesei külön kérésére,
még tíz homiliában a 40. fejezetet magyarázta. Bennük még jobban
érvényesül a misztikus elem a betűszerinti értelemmel szemben ; a
szándék, hogy hallgatóit a misztikus élet magaslataira vezesse, még
*) Ez a levél mintegy előszó a Mor.-hoz, a Migne-kiadásban is így szerepel.
75. köt. 785. s köv.

jobban kidomborodik. Magyarázatai a Szentírás szavaival tehát nem
mindig függnek szorosan össze és helyesen állapítja meg Bardenhewer, 1 ) hogy többnyire inkább hasonlítanak teológiai kézikönyvekhez, mint maguknak a szent iratoknak kifejtéséhez. Butler egyenesen azt ajánlja, hogy a szentírási szöveg figyelembe vétele nélkül
olvassuk őket, mint a lelkiéletre és a tökéletességre vonatkozó tanokat. 2 )
Ez a módszer természetesen nem kedvez az összefüggő, kimerítő előadásnak. Csak néhány hosszabb, összefüggő kifejtést találunk (pl. a szemlélődő életről Mor. 6, 37. 56—61 ; a Szentlélek ajándékairól In Ez. 2, 7, 1—20), általában véve azonban azt mondhatjuk, hogy Szent Gergely nem rendszerező elme abban az értelemben,
amint pl. Szent Tamás. írásaiban azonban misztikus kegyelmekben
részesülő lélek tárul fel, amire egy helyen kifejezetten is céloz. „Nem
vakmerően kezdek Ezekiel próféta magyarázatához, hanem alázatos
érzülettel. Mert jól tudom, hogy sokszor, amit egyedül megérteni
nem voltam képes, szentbeszéd közben, amikor testvéreimmel állottam szemben, értettem meg. Ennek tudatában törekedtem azt is megérteni, hogy miért részesülök ebben a tudásban. Nyilvánvaló, hogy
azok számára nyerem a belátást, akik előttem jelen vannak. Ezért
engedi Isten olyan bőkezűen, hogy egyrészt kitáguljon az értelem,
másrészt csökkenjen a kevélység. Ertetek tanulmányozom, amit köztetek tanítok és őszintén megvallom, sokszor veletek együtt hallom
először, amit mondok."')
Nagy Szent Gergely misztikus teológiájának alapja a dolog természete szerint : kegyelemtana. „Az erény a kegyelem ajándéka ;
minden jócselekedetet a kegyelem előz meg." 4 ) Annál inkább szükséges a kegyelem a legnagyobb erényhez, Isten szeretéséhez, amelyben, mint a lelkiélet tökéletességében, minden misztika kulminál.
Az áteredő bűn felborította a kegyelem világának rendjét. Az
első ember Isten képmásaként még a „veleszületett ártatlanság fényében" élvezhette Isten barátságát, közelségét, a „szív békéjét", a
„lélek nyugalmát", a „hallgatás békéjét", amelyet nem zavart meg
a testtel vívott harc lármája. De „élete saját akarata szabadságának
jegyében" állott, „büszkeségében elvesztette a talajt lába alól" és
„a vétek felé irányította lépteit". A végzetes lépés következményei
többek között, hogy a lélek „a Teremtőtől önmagába zuhant vissza",
az összhangzás test és lélek között megszűnt. „Mikor Isten szeretetét, az igazi várat, amelyben egyedül lehet megvetni a lábát, elhagyta, már önmagánál sem tudott többé kitartani. Változandóságánál fogva, amely sikamlós talaj, önmagánál is mélyebbre süllyedt és
Geschichte der altkirchl. Literatur V., Freiburg i. Br. 1932, 563. 1.
) I. m. 113. 1. — Lieblang érdeme (1. irod.), hogy a rendkívül szétszórtan
található gondolatokat rendszerbe fűzte. A következőkben nagyrészt az ő összeállításának gondolatmenetét követjük.
3
) In Ez. 2, 2, 1.
4
) Diai. 1, 4.
2

saját énjével is ellenkezésbe jutott". 1 ) „Vakságba estünk, úgy, hogy
saját magunkat sem ismerjük többé". 2 ) A lélek világossága eddig az
Igazsággal való kapcsolat fényéből táplálkozott, most „kizárva tőle,
nem talált magában mást, mint sötétséget". 3 ) Megszűnt az Igazság
szemlélése a maga tisztaságában és szellemiségében, az ember
figyelmét az érzékiek kötötték le, szétszórták és a távolság egyre
nagyobb lett Isten és ember között.
A megváltás visszaadta a megigazulásban azt a természetfölötti állapotot, amelyet az első ember bűnbeesése előtt élvezett, de
kettős különbséggel : egyrészt a nyugodt birtoklás helyett kemény
harcra van szükség a megigazulás védelmezésében, másrészt a
megigazultság állapotában sem áll egyedül a lélek hatalmában Isten
szemlélésére emelkednie, mint a bűn előtt a veleszületett ártatlanság
birtokában lehetséges volt.4) A Szentlélek ereje azonban képessé
teszi a bukott, de megváltott embert arra, hogy a lélek és a test
között a helyes viszony uralkodjék benne és eljuthasson Teremtőjének szemlélésére. Az emberi gondolkodás, amely a bűn terméketlensége folytán kiszáradt, a Szentlélek erejével, mint a megöntözött
föld, újra zöldelésnek indul.") A felülről jövő kegyelem testi gondolkozásunkat szemlélésének hozzáadásával besugározza, meggyógyítja
az embert eredeti vakságából és újra képessé teszi a szellemi látásra.1')
A misztika útjai, amelyeket Isten jelölt ki az embernek, a hit.
a remény és a szeretet isteni erényei. Ezek elvezetik a megigazult
embert, akiben már Isten a természetfölötti, új élet princípiuma, a
szemlélődés magaslataira. A hit azt a szerepet tölti be a természetfölöttiség birodalmában, amelyre az értelem van hivatva a természet
világában : a láthatatlan dolgok belső bizonyságát szolgáltatja. „A
hit által azt hisszük, amit nem látunk. Azért a hit az igazak lelkét
magaslatra vezeti, hogy minden láthatót megvessen a földön és kövesse a láthatatlant az égben, melyről hall."') A hit látókká tesz bennünket, 8 ) mert nemcsak út a világosság felé,'1) hanem maga is fény.10)
A hit, amely lényege szerint természetfeletti, „égi",11) fényével
elvezet bennünket a Szentháromság titkainak ismeretére 12 ) és föltárja
a mennyei birodalom kapuját. 10 ) Minden más erényt és a Szentlélek
ajándékait megelőz. Ő az elsőszülött, akinek házában a többi testvér lakomát tart,14) mert amíg a hit meg nem születik szívünkben,
semmi sem lehet bennünk jó, még ha annak látszik is": többi erényeink csak akkor veszik magukhoz az igazi élet eledelét, ha a hit
titkaival táplálkoznak. 15 ) Hit és cselekedetek között benső kölcsönhatásnak kell lennie, mert „az ember a hit által jut a cselekedetekhez, de a cselekedetek által szilárdul meg a hitben,1'1) amelyet gyarapíthatunk magunkban a tökéletes kibontakozásig. 1 ')
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A lélek fölemelése az Örökkévalóhoz és ennek gyümölcse, a
szív alázatossága, a remény isteni erényének feladata. 1 ) Az égiekre
irányuló remény megerősíti a lelket, hogy meg ne inogjon a földi
nyugtalanság hullámaitól.") De a remény csak a szeretettel karöltve
érheti el célját, amelyet a többi isteni erénnyel együtt „Isten lehel a
lélekbe" a megigazulásban. 3 ) A szeretet a legnagyobb az isteni erények között, mert a lélek általa Isten szeretetében, tehát a Szentlélekben részesedik és ez mintegy jogcímet szerez számára az Isten
birtoklására. Amint külső körülményeink számára a ház az az épület, amelyben test szerint lakunk, éppúgy gondolataink háza mindaz,,
amelyben lelkünk a szeretet által időzik. Mindabban, amit szeretünk,
mintegy nyugszunk és lakunk. Aki tehát tiszta lélekkel törekszik
Isten felé, valóban birtokában is van annak, akit szeret. Mert senki
sem szerethetné Istent, hacsak nem birtokolná is.4)
A hittel szemben a szeretet feladata az, hogy a lelket Istenhez
emelje, akit a hitben már birtokolunk. A szeretet képesíti a lelket
arra, hogy Isten szeretetreméltóságának megismerésére vágyódjék,
hogy „édes szeretetreméltóságát a hit biztonságában már meg is
ízlelje." ') A hit és szeretet viszonyáról Szent Gergely így szól : „Egy
választott sem szerethetné Istent, ha meg nem ismerte volna. De
más dolog megismerni valamit a hit által, más a látás által ; más
megtalálni valamit a hit révén, más a szemlélődés révén . . . Szépen
mutatja ezt a gerazénusok földjén gonosz lélektől meggyógyított
ember, (Luk. 8, 26. s köv.), aki Jézussal akar menni. Az üdvösség
tanítója azonban így szól hozzá : Térj vissza házadba és beszéld el,
milyen nagy dolgot cselekedett veled az Isten. A szerető léleknek
el kell válnia, hogy az elszakított szeretet vágya növelhesse az érdem jutalmát. A mindenható Isten édessé válik számunkra csodáiban és mégis magasztosságában marad elrejtőzve, hogy egyrészt
titokzatos módon megmutasson önmagából valamit és ezáltal szeretetére gyúllasszon bennünket, másrészt azonban elrejti előlünk fenségének dicsőségét, hogy szeretetének erejét a vágy tüze növelje."1')
És másutt Ján. 15, 15. kapcsán (már nem mondalak benneteket
szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura, hanem barátaimnak mondottalak titeket, mert mindent, amit hallottam atyámtól,
tudtul adtam nektek): „Mi más mindaz, amit Atyjától hallott és tudtul adott szolgáinak, hogy barátaivá tegye őket, mint a belső szeretet örömei, az égi hazának azok az ünnepei, amelyeket szeretetének
sugallatával naponkint bevés lelkünkbe. Mert, ha szeretjük az égi.
dolgokat, amelyekről hallunk, már ismerjük is a hallottakat, mert a
szeretet maga is ismeret."') Amint a hitből, éppen úgy kell minden
más erénynek a szeretetből is kisarjadnia ; hasonlóan a fához, amelynek számos ága egy gyökérből ered, az Ur parancsai is sokfélék,
a cselekedetek sokasága szerint, de eggyek a szeretet gyökerében.
Mor. 6, 22, 39,
) In Ez. 2. 5, 14.
3
) Mor. 28, 22, 46.
2

4

) In Ev. 2, 30, 1.
) Mor. 16, 27, 33.
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Természetes, hogy a szeretetnek is cselekedetekben kell megnyilatkoznia, amit Szent Gergely egy pünkösdi beszédében a híressé vált
szavakkal hangsúlyoz : probatio dilectionis exhibitio est operis, a
szeretet próbaköve a tett.') Ennek a tettnek elsősorban a felebaráti
szeretetben kell nyilvánulnia : akkor száll a lélek csodálatos magasságokba, amikor irgalommal hajol le a mélységbe. Minél jóságosabban száll le, annál gyorsabban siethet vissza a magasba. 2 )
Az isteni erények ezek szerint kettős vonatkozásban előfeltételei a lélek Istennel való egyesülésének. Isten nézőszögéből tekintve
nem mások, mint Isten útjai a lélek felé, az ember szempontjából
pedig a lélek útjai Istenhez, amelyeken mind jobban és jobban közeledhetik feléje az erények gyarapodásával és kibontakozásával.
Erre Szent Gergely külön is rámutat Ezekiel templomlátomását (40,
13b—15.) magyarázva. „A bejárat a bejárattal szemben ezt jelenti.
Egyenes úton a külsőtől a belső bejárathoz jutunk. A mindenható
Isten ismeretében az első bejárat hitünk, a második Isten látása,
amelyhez a hitben járva érünk el. Ebben az életben ugyanis azért
lépünk be a h^be, hogy általa Isten látásához jussunk. Bejárat a
bejárattal szemben van, mert a hit kapuja nyitja meg Isten látásának ajtaját. Ha pedig valaki mindkét bejáratot el akarja érni ebben
az életben, ez sem mond ellene (a prófétai szöveg) józan megértésének."') Majd mindhárom isteni erény összefüggését a misztikus
élettel így foglalja össze : „A kapu a hitet jelenti, az előcsarnok a
szeretetet, a tér, amely csaknem a belső udvar előcsarnokáig nyúlik,
a reményt. Ezen három isteni erény nélkül használhatjuk ugyan értelmünket, de a mennyei épületbe nem léphetünk be. A hitet jelentő
kapu szükséges a megértés elnyeréséhez, az előcsarnokkal jelzett
szeretet azért, mert szeretetté tágítja a lelket, az 50 lábnyi térrel jelképezett remény pedig azért nélkülözhetetlen, mivel a vágyódás tüze
által bevezeti a szellemet a nyugalom titkos örömeibe. Bár ebben
a nyugalomban még nem láthatjuk az igazság fényét a maga valóságában, mégis látunk belőle valamit a szemlélődő megismerés hasadékain keresztül." 4 )
Míg az isteni erények a misztikus élet útjai, addig a Szentlélek
ajándékai azok a lendítő erők, amelyek az isteni erények útjain
megindult lelket a szemlélődő élet magaslataira emelik. Közöttük a
misztikus élet szempontjából legfontosabb szerepe a bölcseség adományának van, mert általa válik a lélek közvetlenül képessé a földön elérhető legnagyobb mértékben az örökkévalóság megízlelésére.
„A bölcseséget, amely minden jócselekedet tanítómestere szokott
lenni, a vágyódó lélek nyeri el állandóan növekvő fokban. Éppen
ezért nyilvánvaló, hogy fokonkint kell feléje haladni. Találóan hirdeti
ezt Ezekiel próféta jelképes beszédben, amikor a férfiúról, akit magas
hegyen Iát, ezt mondja : Ezer könyöknyit mért és keresztülvezetett
engem a bokáig érő vízen. Azután újra ezer könyöknyit mért és
!) In Ev. 2, 30, 1.
) Reg. Past. 2, 5.
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keresztül vezetett a térdig érő vízen. iMajd ismét ezer könyöknyit
mért és keresztülvezetett a derékig érő vízen. Azután újra ezer könyöknyit mért és ekkor már folyam volt, amelyen átmenni nem tudtam, mert a mély folyam vize úgy megdagadt, hogy nem lehetett
átgázolni rajta (Ez. 47, 3—4.) Az ezres szám nem más, mint a
nekünk juttatott kegyelem teljessége. A férfiú, aki megjelent, ezer
könyöknyit mér és keresztülvezeti a prófétát a bokáig érő vízen. így
önti belénk Megváltónk, ha megtérésünk után a jó kezdet teljességét
megadta, a lelki bölcseség ajandéka által jócselekedetünk kezdetét.
A víz bokáig ér; ez ezt jelenti: Az elnyert bölcseség által megtarthatjuk az óhajtott egyenes irányt. Azután ismét ezer könyöknyit
mért a férfiú és a prófétát térdig érő vízen vezette keresztül. Bölcseségünk ugyanis annyira gyarapodik a jócselekedetek teljességének
elnyerése által, hogy a lélek nem fordul többé a rossz tettek felé...
A térdig érő víz azt jelenti, hogy az elnyert bölcseség teljesen a
jócselekedetek vonalára vonz bennünket. A férfiú ismét ezer könyöknyit mért és a prófétát térdig érő vízen vezette keresztül, mert a cselekedet teljessége akkor válik bennünk naggvá, ha az elnyert bölcseség, amennyire lehetséges, minden testi örömet kioltott bennünk...
A derékig érő víz ezt jelenti : a bölcseség édessége elemészti a testből azt, ami éghető benne, úgy, hogy az öröm tüzei, amelyek felégethették volna a szellemet, kihűlnek. . . A férfiú ismét ezer könyöknyit mér és a víz folyammá lett, amelyen a próféta nem tudott
á t g á z o l n i . . . : elnyerve a cselekedet tökéletességét, a szemlélődéshez
érünk. Mert, ha a szellem ebben a szemlélődésben a magasba jut,
fölemelkedve látja Istenben, hogy nem tud áthatolni azon, amit lát.
Csak megérinti mintegy a folyam vizét, amelyen nem képes átgázolni, mert körülkémlelve látja azt, amire vágyik, de mégsem láthatja
azt tökéletesen. A próféta a vízhez ér, amelyen nem képes átgázolni.
Ez azt jelenti : ha feljutnuk a bölcseség szemlélésének legmagasabb
fokára, maga a bölcseség mérhetetlensége, amely az embert fölemeli,
tagadja meg a teljes megismerést az emberi szellemtől. Ez csak a
megérintésben szerethet, csak elmegy mellette, de bele nem hatolhat."1) A Szentlélek ajándékai tehát a „szemlélődés harmatával"
árasztják el a lelket és Isten részéről lehetővé teszik, hogy az isteni
erények kibontakozhassanak a misztikus szemlélődés lehető legnagyobb tökéletességében.
Az emberre kettős feladat megoldása hárul, hogy elhagyva a
földi élet viharzó nyugtalanságát, a Szentlélek vezetése alatt eljusson
a misztikus szemlélődés nyugalmába. Az egyik az akadályok eltávolítása. Hiszen „annál nagyobb hévvel hatolhat a lélek a belső dolgokba, minél nagyobb mértékben rejtőzik el a külső dolgok elől."2)
A földiekhez kötött szellem csak a láthatót szereti ; a világ azért
nem fogadja be a Szentlelket, mert nem emelkedik fel a láthatatlan
dolgok szeretetére. Amennyire kitágulnak a világias lelkek vágyaik
által kifelé, annyira összeszűkül szívük a Szentlélek befogadására
Mor. 22, 20,50.
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Azok a lelkek azonban, amelyek a földies vágyak szennyétől megtisztultak, ezen megtisztulás által kitágulnak a Szentlélek befogadására. 1 ) A szemlélődés és a nyugtalanság nem férnek össze egymással : a háborgó felhők is eltakarják a napot, a felkavart tiszta forrásvíz is homályosan tükrözi vissza a beléje tekintő arcmását. 2 ) Azért
szükséges, hogy távol tartsuk magunkat a földi élet külső örömeitől.3)
A másik feladat a szeretet növelése az erények gyakorlása
által. Amely lélek az erényeket, főként az alázatosságot, tökéletesen
elsajátította, bizonyos lehet a Szentlélek jelenlétéről lelkében. 4 ) Az
Isten részéről nyújtott kegyelmi segítséghez hozzá keli járulnia az
ember akaratának és közreműködésének. Ha a lélek elhatározta
magát erre a közreműködésre, akkor mintegy megindul benne a
Szentlélek által keltett vihar és magával ragadja a kiválasztott lelket mindazokra az erényekre, amelyek szükségesek a lelkiélet épületéhez. 0 ) Az isteni ajándék éltető vizének hatására az emberi szív
talaja termékennyé válik : mig azelőtt hevesen tiltakozott a méltatlanságok ellen, most szívesen tűri azokat ; míg azelőtt a test halálthozó gyönyöreivel lakott jól, most önmegtagadással sanyargatja lelkét ; míg azelőtt ő sem szerette azokat, akik őt nem szerették, most
üldözőit is szeretetébe fogadja. 6 )
Az emberi léleknek magának is munkálkodnia kell, hogy bejuthasson a misztikus élet örömeibe, a tökéletesség előcsarnokába.
Sokan vannak, akik a külső kapu bejáratán már áthaladtak, mint
az evangéliumi ifjú. Ő is így felelhetett az Üdvözítőnek : mindezeket
megtartottam ifjúságamtól fogva (Máté 12, 20.). Ezek Isten félelme
által alázatosak lettek, a kegyesség által irgalmasok, a tudomány
által különbséget tenni tudók, a lelki erősség által szabadok, a tanács
adománya által vigyázatosak, az értelem által előrelátók, a bölcseség által érettek. És mégis azt mondotta az Üdvözítő az ifjúnak : ha
tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet és oszd ei a szegényeknek és kincsed leszen a mennyben, azután jöjj és kövess
engem. Vagyis a tökéletességhez, a belső kapun való bejutáshoz,
szükséges a világ gondjaitól való megszabadulás, mert ezek lefoglalják a lelket. Szívünkben nincs elég hely az égi haza örömeinek
befogadására és az igazi örömöket, amelyeket megismernek, nem
tudják úgy szeretni, mint ahogyan óhajtanák. 7 )
A lehetőség azonban meg van adva, hogy a lélek a Szentlélek vezetésével mintegy önmagát tegye lépcsővé és ezen a lépcsőn
a teremtett dolgokból kiindulva először önmagához, azután a Teremtőhöz jusson el.8) Az első fok tehát a lélek összeszedettsége. „A
léleknek mindenekelőtt le kell mondania az ideigtartó dicsőség utáni
vágyról és el kell fordulnia a testi kívánságok örömeitől. Csak így
emelkedhetik a szemlélődés éleslátására." 9 ) Ez a tisztulás útja. MinMor. 5, 28, 50.
) Mor. 5, 45, 82.
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dent maga alatt kell hagynia, ami mulandó. 1 ) Meg kell szabadulnia
a külső gondok nyomásától, 2 ) a földies kívánságok lármás seregétől,3) „eggyé kell szednie magát", hogy a szeretet erejével az egy
és testnélküli Létezőt láthassa, 4 ) különben csaknem annyi akadály
vakítja el, mint ahány gondolata támad. 5 )
A szemlélődés ezen első fokának elérésére Szent Gergely gyakorlati eszközül Krisztus követését és a Szentírás olvasását ajánlja.
„Nagyon kell ügyelnünk arra" írja,6) „hogy az, aki álmában az angyalokat látta, fejét egy kövön pihentette. Mert csak az hatol a belső
dolgokba, aki a külső cselekedetektől visszavonult, aki figyelmes
lélekkel Megváltójának követését tartja szem előtt. A kő fej alá helyezése a lélek Krisztushoz kapcsolódását jelenti." Ha a lelki vakságból meggyógyultunk, cselekedetekkel kell követnünk Jézust, akit
szellemileg, látunk. így elérhetjük, hogy életünk Isten felé közeledjék.7) Az Üdvözítő szava szerint: Aki követni akar engem, tagadja
meg önmagát, el kell hagyni azt az énünket, amelyet a bűn alakított ki ; olyanoknak kell maradnunk, amilyenekké a kegyelem által
lettünk, mert aki nem hal meg önmagának, nem közeledhetik ahhoz,
aki fölötte van, aki nem tanulta meg a maga kívánságait kiölni, nem
is foghatja fel, mi az, ami fölötte van. 8 )
A Szentírás szépségét és hasznát Szent Gergely szinte nem
győzi magasztalni. A szebbnél szebb helyek közül csak néhányra
utalunk, amelyek közvetlenül állnak kapcsolatban a szemlélődés
gyakorlati elsajátításával. „Isten szava a lélek eledele." 9 ) A Szentírásban éppúgy megtaláljuk a tevékeny életre vezető útmutatást,
mint a magasban szárnyaló szemlélődés kezdetét. 10 ) A Szentírás világosság, amely fényt vet az útra ennek az életnek a sötétségében ;11)
tükör, amely éppúgy megmutatja csúfságunkat, mint szépségünket,
előmenetelünket és hanyagságunkat, a szentek tetteinek elmondásával pedig cselekedeteik követésére bátorítja a gyenge szíveket. 12 ) A
Szentírás szavainak hatására sokan megvetik mindazt, ami földi,
nem akarnak mulandót birni, és fölemelkednek Isten szemlélésére. 13 )
A szemlélődés első fokára való feljutás a lélek passzív megtisztulása, amelyet a compunctiónak, a szív törődöttségének, kell
követnie. Ez nemcsak fájdalmat hagy hátra a lélekben, hanem egyúttal örömet, felemelő érzést is.14) A tiszta szeretetből kell fakadnia,
amely azért gyászol, mert még messze van az égi javaktól, nem
pedig azért ont könnyeket, mert fél a kárhozattól. 1 ') A megtört szív
könnyeiben nem szabad semmi földit, semmi mulandót keresnünk.
Az legyen számunkra elegendő, aki mindent alkotott.16) A megtört
szív emlékezik régi bűneire és látja, hol volt ; fél Isten ítéletétől és
tudja, hol lett volna ; figyelmét a jelen bűneire irányítja és észre*)
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veszi, hol van ; fontolóra veszi az égi haza javait és látja, hol nincs
még. Az apostol ezt a négy szempontot így fejezte ki : nem vagyok
méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem az Egyházat ;
sanyargatom testemet és igába hajtom, nehogy, míg másoknak prédikálok, magam elvetésre méltónak találtassam ; míg ebben a testben vagyunk, Istentől távol járunk : más törvényt látok tagjaimban
és mást elmémben ; most csak tükörben és homályosan látunk, az
örök hazában azonban színről színre.')
A megtört szív az isteni kegyelem ajándéka és a Szentlélek
lehelletére születik.2) A kegyelem először is lelkünk vakságának
megismerésére vezet bennünket, hogy a szomorúság tüze elemésze
a bűn rozsdáját. Csak azután nyitja meg szívünk szemét az égi
haza örömeinek látására. Először a gyásznak kell megtisztítania
bennünket attól, amit tettünk, akkor sokkal világosabban látjuk az
örömben azt, amit keresünk. A szomorúság a „lélek élét" 3 ) megsemmisíti, a gonoszság árnyékát elűzi, mielőtt a lelket a határtalan
fény fölvillanó világossága besugározza. 4 )
A Szentlélek a passzív megtisztulásnak ezen titokzatos módjaival a lelket a szemlélődés második fokára emeli fel. Szent Gergely alvónak nevezi a lelket ebben az állapotában a nyugalom kifejezésére, amely a testi kívánságok eltűnésével állott be. A lélek
aludni látszik, de ez a nyugalom olyan, mint Jákob álma:,befelé
néz, amikor elfordítja szemét a külső világtól;') Róla áll az Énekek
énekének szava : Alszom, de szívem virraszt (5, 2).( )
A szemlélődés tárgya ezen a fokon a lélek maga. Az értelem
adományának hatása alatt olyannak látja magát, amilyennek Isten
megteremtette ;7) a szív titkos kamrájában pedig annál inkább figyelhet Isten szavára, mennél jobban elcsitult a külső gondok lármája. s )
Ha a lélek önmagába tért már vissza, ez egyúttal fölemelkedést is
jelent : elfelejti, amit tudott, megismeri, ami eddig ismeretlen volt
előtte, örül a szomorúság órái után és szomorkodik, ha látja, menynyire távol van még az örök isteni lényegtől, amely mindenütt jelenvaló, mindenütt láthatatlan, mindenütt egész, mindenütt megfoghatatlan ; vágya támad, hogy megismerje Őt látás nélkél, hallja kétség
nélkül, magába fogadja mozdulat nélkül, megtartsa tér nélkül. Es,
ha nem is ismerheti meg a megfoghatatlan lényeget, úgy, amint van,
valamiképen mégis látja a földi megismeréshez szükséges érzéki
képeket levetve : negative, hogy t. i. mi nem az Isten.'*)
Ezt a fokot meghaladva a lélek már a szemlélődés legmagasabb hegyén áll, megízleli annak édes ízét, amit bennsejében tapasztal,10) égő vággyal megkísérli, hogy részt vegyen az angyalok istenszolgálatában, a határtalan fény élvezetében önmaga fölé emelkedik
és már nem kíván többé önmagához visszatérni. 11 ) Szent Gergely
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számos kifejezést hasznái a lélek ezen állapotának ecsetelésére. A
szemlélődésben magunk fölé ragadtatunk/) magunk fölé vitetünk, 2 )
a lélek a szemlélődés magasztossága által önmagát meghaladja,
miközben a láthatatlan dolgok után vágyakozik, 3 ) az elmélkedés
magasztosságában kilép a testi lakás korlátai közül,4) elhagyja a
test szűk falait,0) a szemlélődés ereje a testen kívülre viszi.6) Szent
Benedekről megjegyzi, hogy ahányszor a szemlélődés tüze a magasba
ragadta, önmagát kétségtelenül önmaga alatt hagyta.') A szemlélődés magasságában élők olyanok, mint szálló felhők, nem pedig,
mint földön járó emberek. s ) A szemlélődés sírhoz hasonlít, amelyben a lélek meghalt a világnak. A szentek nem szűnnek meg meghalni a földi vágyaknak, a nyugtalan, haszontalan gondoknak, hangos szórakozásoknak, a szent igék kardja által és Isten színe előtt
rejtőznek el lelkük mélyében. 9 ) Szent Gergely Szent Ágoston példájára az érzékek analógiájával kisérli meg kifejezni az elmondhatatlant:
a lélek tevékenysége látás, átlátás, megpillantás, meglátás, hallás. 10 )
A lélek szemlélődésének a tárgya ezen a fokon Isten. Istent
ugyan közvetlenül, ember nem láthatja az apostol szava szerint (1 Ján.
4, 12). Ez áll az Ószövetség szentjeiről, Mózesről, Jóbról, Izaiásról,
Mikeásról is, akik azt mondották magukról, hogy látták az Istent.
Ezt úgy kell értenünk, hogy bizonyos képekben látták Istent, nem
a maga természetének közvetlen valóságában. Ezért imádkozott Mózes elragadtatásában : Ha kegyelmet találtam színed előtt, mutasd
meg magadat leplezetlenül, hogy láthassalak (Ex. 33. 13), Ha az,
akivel beszélt, nem Isten lett volna, akkor ezt kellett volna mondania:
mutasd meg Istent, nem pedig : mutasd meg magadat. Ha tehát Isten
volt azt, akivel beszélt, miért kéri, hogy láthassa azt, akit látott?
Ebből a kéréséből az következik, hogy a maga végtelen természetének világosságában kívánta látni azt, akit képekben megkezdett
látni. Azt szerette volna, hogy a legfőbb lény úgy legyen jelen
szeme előtt, hogy ne válassza el teremtett kép az időben az örökkévalóság látásától. 11 )
Azok, akik Istent látták a szemlélődés bizonyos magaslatán,
meghaltak teljesen ennek az életnek, a világ szeretete nem tartotta
őket fogva.12) Szent Gergely ezzel megállapítja, hogy Istent láthatjuk
ugyan a szemlélődés hegyének csúcsán, de nem közvetlenül ; ebben
megakadályozza a lelket testhezkötöttsége. 13 ) Isten hasonlatban mutat
meg magából valamit az emberi léleknek.14) A szemlélődés legmagasabb foka sem szünteti meg azt a homályt, amely a földi életben
a hittel szükségképen összekapcsolódik. Szent Gergely „visio nocturna"-nak, éjszakai látásnak nevezi a szemlélődés homályát. Nappali világosságnál biztosan látunk, az éjszakában tapogatózunk. 15 )
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In Ez. 1, 3, 13.
In Ez. 1, 3, 1.
Reg. Past. 2. 5.
In Ez. 2, 2, 3.
Mor. 10, 32, 57.
Mor. 10, 8, 13.
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) Diai. 2, 3.
) In Ez. 2. 6, 15.
) Mor. 5, 6, 9.
Pl. Mor. 5, 32. 56 ;
In Ez. 1, 8, 11.
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)
)
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)
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Mor. 28, 54, 88.
U. o.
Mor. 24, 5, 8.
In Ez. 1, 8, 31.
Mor. 23, 20, 39.

Mégis ugyanazt az Istent látjuk a földi szemlélődésben is, mint akit
a boldogok a mennyben. À különbség az, hogy a boldogok az égben mint puszta lelkek állanak Isten előtt és Isten is így nekik megfelelő módon, tiszta szellemiségben nyilvánítja magát ki előttük. Az
emberi lélek istenismerete azonban a testtel való egyesültség állapotában, bármekkora legyen is a testtől való függetlensége és távolsága, bizonyos mértékben függ a testiektől is.
De már ebben az életben is megízlelhetjük a szemlélődés révén
a határtalan igazság izét, amely egészen hatalmába veszi az embert.1)
„A szemlélődés csúcsán kimeríthetetlen forres öntözi a lelket felülről
jövő harmattal ; ott látja, hogy önmagától nem képes ahhoz jutni,
akihez felemelkedett és megtapasztalva az Igazságot látja, hogy nem
képes felfogni ennek az Igazságnak mérhetetlenségét". 2 )
Felülemelkedve a földi dolgokon a lélek a legnagyob világossággal megismeri a teremtmények Istentől függését és igazi értékét
is. „A lélek számára, amely látja a Teremtőt, szűkké válik minden
teremtmény. Bármilyen keveset láthat is a teremtmény fényéből,
mégis kicsinnyé válik előtte minden teremtett dolog. Mert a belső
látás fénye által kitágul a lélek benseje és úgy kiszélesedik Istenben, hogy felülemelkedik a világon, sőt önmaga fölé ragadtatva és
bensejében kitágulva, amikor a magasból önmagát látja maga alatt,
megérti, hogy milyen kicsiny is az, amit a magasba való fölemelkedése előtt megérteni nem tudott". 3 ) Mert „minden bölcseség, bármekkora legyen is, az isteni bölcseséggel összehasonlítva botorság.
Mindaz, ami emberileg igazságos és szép, az isteni igazságossággal
és szépséggel mérve nem az, sőt s e m m i . . . Ezért az is, aki bölcsen
szólt egykor az emberekhez, amikor az isteni szavakat hallotta, megértette, hogy akkor bölcsebb, ha nem bölcs. Ábrahám, miközben
Istennel beszélt, látta, hogy ő maga nem más, mint por. így szól :
Uramhoz szólok, bár por és hamu vagyok (Gen, 18, 27). Mózes, aki
az egyptomiak minden bölcseségében nevelkedett, mikor az Urat
hallotta beszélni, tudatára ébred nehézkes és botladozó nyelvének
és így szól : Uram, én nem vagyok ékesen szóló. . . nyelvem lassú
és akadozik. Ezért mondotta Izajás, miután az Urat trónján ülve
látta és a szeráfokat, amint két szárnyukkal arcukat, kettővel lábukat födték be és kettővel repültek, miután hallotta tőlük a „szent,
szent, szent" himnuszát énekelni, mikor ismét magához tért vissza :
J a j nekem, mivel hallgattam, mert tisztátalan ,ajkú ember vagyok. . .
és láttam szemeimmel a királyt, a seregek Urát (Iz. 6, 3—5). Ezért
látta Jeremiás, mikor Isten szavát hallotta, hogy neki nincsenek szavai ; A. a, a, Uram, Istenem, íme nem tudok szólni, mert gyermek
vagyok (Jer 1, 6).4)
De ez az Isten-élmény nemcsak önmagunk semmiségének tudatára ébreszt bennünket, hanem akaratunkat is magával ragadja és
6

) Mor. 5, 39, 66.
) Mor. 24, 6, 11.

7

8

) Diai. 2. 35.
*) Mor. 35, 2, 3.

egész lényünk „az Isten szeretetétől lángol". 1 ) Ez az Isten szándéka
is, amikor az embernek megengedi, hogy fényességéből valamit
láthasson. „A Teremtő csak azt mutatja * meg önmagából, ami
szeretetre gyúllaszt bennünket, önmaga látását azonban megvonja
az Őt szeretőktől". 2 ) Ez utóbbinak célja pedig nem más, mint a szeretet növelése. „Azáltal, hogy megmutat magából valamit, titkos ráhatásával szeretetére gyúllaszt és azáltal, hogy fenségének dicsőségét elrejti, a szeretet erejét akarja a vágy tüze által növelni". 3 ) S
valóban, az akarat Istennel való egyesüléséből, új, eddig nem sejtett erő fakad a lélekben: „Az emberi szellem, amely fölemelkedett
a szemlélődés várába", a legnagyobb szigorúsággal jár el önmagával szemben. Minden fölöslegest kivet magából, levetkőzi a gyengeséget, amelyet eddig eltűrt. A törődött szív ereje elől menekülnek a
fölösleges gondolatok, az állhatatlanság a léleknek az isteni fényhez
tapadásává szilárdul, bár az Isten mérhetetlensége még ekkor is
végtelenül felülmúlja az emberi erőket.4)
Az Isten látásának, az Istennel való szellemi egyesülésnek
kisérő jelenségei a remény fellángolása, a biztonság érzése és a
határtalan öröm. Szent Gergely az apostol példájára utal, aki külsőleg
talán bilincsbe volt verve, de a remény biztonsága folytán már a
mennyei hazában volt odahaza. „Ha külsőleg üldözést szenvednek
is ezek a lelkek, bensőleg a szellem megerősített várába vonulnak
vissza ; nem szállnak le már maguk alá mindahhoz, amelyben még
testileg élniök kell . . . biztonságban várják az örökkévalóság dicsőségét". 6 ) Másrészt az is áll, hogy a biztonság érzésének nem szabad tétlenséggé fajulnia, ami könnyen megtörténhetik, mert „a hanyagság szülőanyja a biztonság szokott lenni". 6 ) Ellenkezőleg, megeshetik, hogy éppen annak a léleknek, aki a legnagyobb bensőségben él Istennel, el kell szenvednie a legtöbb kísértést, hogy ne
válljék büszkévé. 7 ) Az Istennel való egyesülés misztikus élményét
végül határtalan öröm, benső gyönyörűség kíséri, a lélek újjongással telik el, amelynek kifejezésére a szavak már nem elegendők. 8 )
Hiszen a szemlélődésnek ez a foka az örök boldogság megízlelése.
Az örökkévalóság világosságának hajnali derengése az a fény, amelynek lelki szemünket a szemlélődéiben megnyitjuk. 9 ) De ez a hajnali
derengés már a nappal egy része, amelyet tökéletesen akkor látunk,
ha eljutottunk az égi hazába. 10 ) Mert a tökéletes szemlélődés csak
az örökkévalóságban válik lehetővé, ebben az életben csak a kezdetét ízlelhetjük meg.11) Nem is tart soká a misztikus élmény a földi
életben a testhez kötöttség miatt : a test lefelé húzza a lelket.12) Élményünk „mintegy lopva" megy végbe 13 ) egyrészt az isteni mérhetetlenség, másrészt az emberi gyengeség miatt.14)
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Összefoglalóan tehát megállapíthatjuk, hogy Nagy Szent Gergely szerint a misztika a „határtalan fény" megpillantásában áll, amelyet az összeszedett és megtisztult lélek mintegy hasadékon keresztül lát. Szembetűnő a fény és az ismeret hangsúlyozása a későbbi
misztikával szemben, amely inkább a homályt és a megfoghatatlanságot emeli ki a misztikus megismerésben. Bizonyos, hogy Szent
Gergely saját tapasztalatából merített a misztikus élet legmagasabb
fokának megrajzolásában. Bár ismeri a misztika rendkívüli jelenségeit is — csak Szent Benedek elragadtatásainak leírására kell gondolnunk a Dial.-ban —, irásai után ítélve nem valószínű, hogy ezeket
pszichofiziológiai kihatásaikkal együtt önmagán tapasztalta volna. 1 )
Szent Gergely azonban a szemlélődő élet magasztalásában
nem esik egyoldalú túlzásba. A tevékeny élet értéke sem lehetett
ismeretlen az előtt, akinek óriási méretű munkásságára a bevezető
sorokban rámutattunk. Ezt bizonyítja gyönyörű műve, a Regula Pastoralis is, amelyben maradandó értékű tanácsokat írt le a tevékeny
élet egyik legnehezebb ágára, a lelkipásztorkodás, számára. 2 ) A „két
élet"-et, a tevékenyet és a szemlélődőt, Szent Ágoston példájára,
akinek hatása Szent Gergely egész misztikus teológiáján végigvonul,
Mária és Márta (Luk. 10, 40),3) továbbá Lia és Rachel (Gen. 22, 16)4)
személyében látja jelképezve. A tevékeny élet szükséges, nélküle
nem juthatunk el az égi hazába. ') A szemlélődő azonban tökéletesebb és érdemszerzőbb' 1 ), azért arra kell törekednünk, hogy külső
tevékenységünk a szemlélődés szolgálatába álljon, azt előkészítse,')
és táplálja. 8 ) A lelkipásztornak különösen kell igyekeznie a tevékeny és
a szemlélődő élet összekapcsolására. ') Erre mutatott Krisztus Urunk is
példát. 10 ) „A tevékeny és a szemlélődő élet nagyon különböznek egymástól. De testté lett Üdvözítőnk mindkettőt egyesítette jövetelében, mert
mindkettőt gyakorolta. Ha a városban csodákat művelt és utána tartós
imádságban a hegyen töltötte az éjszakát, ezzel híveinek adott példát, hogy a szemlélődés buzgósága ne legyen számukra ürügy a
felebarát gondozásának elhanyagolására. Viszont a felebaráti szeretet gyakorlását nem szabad túlzásba vinni annyira, hogy megszűnjék a szemlélődés buzgósága. A szellemet helyesen megosztva mindkét életet úgy kell összekapcsolni, hogy se a felebaráti szeretet ne
akadályozza meg az Isten szeretését, se Isten szeretése a felebarátét". 11 )
V. ö. Mager, i. m. 279. 1.
) Jellemző a Reg. Past, tekintélyére, hogy még a későbbi középkorban is a
püspökké szentelendőknek esküt kellett tenni rá, hogy szerinte lógnak a püspöki
méltóságban eljárni. Sentzer, i. m. 173. 1.
3
) In Ez 2 2 9
4
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) In. Ez. 1, 3, )0.
2

6) ?
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9
) In Ez. 2, 2. 11.
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) Reg. Past. 1, 5; Ep. 7, 4.
») Mor. 28, 13, 33.

Az a kérdés azonban, hogy Szent Gergelynek a fentiekben vázolt misztikus teológiája az újabban kialakult, a misztika lényegét
illető két vélemény melyikének kedvez, a tudományos kutatás mai
állása szerint nem tekinthető véglegesen megoldottnak. A szóban
forgó kérdés így fogalmazható meg egész röviden : Hogyan aránylik
a misztika az általános keretek között mozgó kegyelmi élethez? A
Poulain-iskola szerint (ezt követik többek között Richstätter, Mager,
Maréchal, Guibert, Tanquerey, Pourrai, stb.) a misztikus kegyelem
lényegesen különbözik (dist. spéci.) a keresztségben kapott kegyelemtől. A szemben álló vélemény hívei (Krebs, Zahn, Garrigou-Lagrange, Siemer és sokan mások) a misztikában a keresztségben megalapozott kegyelmi élet legnagyobb mértékben való kibontakozását
látják. A problémát Nagy Szent Gergelyre vonatkoztatva Butler arra
a megállapításra jut, hogy — bár Szent Gergely szerint a szemlélődés mindenki számára hozzáférhető — nála a misztikus kegyelem
a keresztségivel szemben nem csak fokozati különbséget jelent. 1 )
Lieblang tétele, amely szerint Szent Gergely nem lát lényeges különbséget a kétféle kegyelem között,2) heves ellenzésre talált.3) Richstätter olyan egyszerűeknek, világosaknak és félreérthetetleneknek
tartja Szent Gergely szavait a misztika lényegét illetően, hogy szerinte semmi okunk sincs kételkedni abban, hogy a Poulain-iskola a
keresztény tradíció nézetét fejezi ki. Szent Gergely teológiája csak
megerősíti ezt a véleményt. 4 ) A kérdés tehát nincs lezárva.
Mégis örvendetes, hogy éppen Nagy Szent Gergely alakja a
tudományos érdeklődés tárgya. Néhány évtizeddel ezelőtt C. M.
Schneidernek, a neves Szent Tamás-kutatónak, még panaszkodnia
kellett, hogy Szent Gergely művei feledésbe merültek.5) Ma már ez
a panasz nem lenne jogosult ; így is van rendjén. Mert a nagy
pápának, aki valamikor — Butler szava szerint — a „bencés századok" megindítója volt, a mi számunkra is van még mondanivalója.
*) I. m. 302. 1.
2
) I. m. 176. 1.
3
) Mager, i. m. 308. 1. ; Richstätter, .Erlebnistheologie" und Mystik, Scholastik
IX. (1934.). 564-573. 11.
4
) I. h. 571. 1.
5
j L. Wolsgruber, i. m. 418. 1.

Á szentmise lelke.

A szeretet á l d o z a t a .

irányú magyarázók közül elsőnek vesszük Kramp József S. J. műveit, mert egyéni meggyőződésünk kialakulásában
is nagy jelentőségűek voltak.1)
Kramp a történeti tények vizsgálatából indul ki és rámutat arra,
hogy a trienti zsinat és az utána meginduló teológiai irodalom, melynek vezérszerzőjeként Suarezt emeli ki, főként a mise-liturgiára való
felfogásban mily szakadást jelent az előző századok elméletétől. (Mi
ugyan inkább úgy gondoljuk, hogy Lugoval kezdődött az újabb gondolat. Ö tanította, hogy a kenyér és bor színében való jelenlét Krisztus számára status deterior, alacsonyabb rendűség. Es éppen ebben
az önlealacsonyításban áll az áldozat. A szentségi jel tehát szerinte
mintegy Krisztus börtöne lett.) Bár maga a trienti zsinat még teljes
egészében megőrizte az egységet visszamenően egészen a liturgia
kialakulásáig. De azután a protestánsokkal való vitatkozások nyomása alatt, valamint a renaissance idők hatására a mise lelkéről
való felfogás a XVII. és a XVIII. században teljesen a jogi gondolatnak az uralma alá került. És ennek kifejezése a „destructiós-theoria", vagyis az áldozat lényegét a lerontásban kereső elmélet. E
szerint az ember, ha a szigorú igazságosság mértékével mérjük, Istennel szemben csak halálra méltó bűnösnek érezheti magát. Az utolsó
négy században ez a felfogás volt az uralkodó.2)
De napjainkban a renaissance-szal kezdődő szubjektív korszaknak vége van és gondolkozásunk a vallás terén is visszatér a trienti zsinat előtti felfogáshoz. Ez jut kifejezésre a „consecratiós theoriában," amely annyira általános kezd lenni, hogy Schütz Antal
professzor szerint is alig találunk ma neves teológust, aki ne ezen
az állásponton lenne.
Ezen magyarázat szerint az áldozat egyik célja ugyan az engesztelés, de nemcsak egyedül az engesztelés. Sőt nem is az első
helyen az, mert a súlypont sokkal inkább azon van, hogy az istentiszteletben az emberek Istennel a szeretet által teljesen egyesülhetnek. A szentmiseáldozatban nem a megbántott Fölséget és a kieraZ ÚJABB

1
) Tárgyunk szempontjából három munkája fontos :
Opfergedanke und Messliturgie. Regensburg, 1 1921, Pustet.
Die Opferausschauungen der römischen Liturgie, Regensburg 2 . 1924 Pustet.
Eucharistie, von ihrem Wesen und ihrem Kult. Freiburg, 1924, Herder. E mellett megemlítjük a fentebb idézett cikkét és az Ecclesia Orans sorozatban megjelent misemagyarázatait.
2
) Kramp : Opfergedanke stb. 20, 28, 29. I.

geszíelendő igazságosságot látjuk magunk előtt, hanem úgy ünnepeljük Istent, „mint a világ és az élet teremtőjét, küldőjét, ajándékozóját s fenntartóját és mint az emberi élet célját". 3 ) A vele való egyesülést pedig, mint szeretetet kell felfogni.
A léleknek ugyanis a liturgia szellemében az áldozatot a kegyelem állapotában kell megünnepelnie ; tehát a hívő az áldozat
megkezdésekor is már a Krisztussal való egyesülésben él. A keresztség, vagy a penitencia könnyes keresztsége már előbb egyesítette a
tagokat a fővel. A szentmisében ez a megkezdett egyesülés teljesedik ki azután a szeretetben és mint Hales Sándor ( t 1245) megjegyzi, „ez az elmélyedésnek határtalan lehetőségét foglalja magában, de egyúttal az elmélyedés után való folytonos törekvést is". 4 )
Az Isten szolgálata tehát a szeretetnek mindig új cselekedeteiben
nyilatkozik meg.
Ez a szeretetmegnyilatkozás a szentmise-liturgiában az áldozati
adományok átadásában áll és ezeket az adományokat nem kell lerontani. Hanem lerontás helyett valami liturgikus ténykedésen, áldozati szertartáson kell keresztül menniök, hogy az Istennek való átadásra jobbak és tökéletesebbek legyenek.5)
Az áldozati adományok azonban jelképek is. „Az áldozatot
bemutató az élete urának adományt ad, de saját ,magára gondol".
Az átadási cselekedet csak külső jele a legfőbb Ur iránt való szeretet és tisztelet fenséges érzelmének és az átadott adományok az
áldozó saját személyének a szimbólumai".
Az áldozati adomány tehát az ember önátadásának a jelképe.
„Az áldozatban az ember önmagát ajándékozza Istennek". A liturgikus áldozat gondolatának magva az Úristennek való önátadás".
„A mise lényege szent ajándékozás. 6 ) „A fősúlyt az önátadásra kell
helyezni és ez a belső önátadás, az erre való elkészülés, a tökéletesedés, a felemelkedés az áldozat gondolatának liturgikus kiépítését
szolgálja". 7 ) Nyomatékosan mégegyszer utal Kramp arra, hogy ez
az ajándékozás nem a jog és igazságosság világába tartozik, hanem a szeretet világába.
Ezen önátadás által azonban változás történik az emberben.
„Az Isten maga szentség és minden, ami hozzá tartozik, vagy hozzá
közeledik, szent . . . Az ember, aki magát Istennek ajándékozza az
áldozatban, szent lesz és az is akar lenni . . . Az áldozati átalakulás önmagában véve valami jelleggel bír s ezeket a tulajdonságokat
nem lehet róla letagadni. Az adományokat a liturgia
megszenteli,
konszekrálja és az adományok jelképében megszenteli, konszekrálja
az áldozót. Ez éppen ennek az áldozati felfogásnak a legjellegzetesebb vonása. Az áldozatnak egész lefolyása, a „consecratio" az Is3

> i. m. 71. 1.
) i- m. 85. 1.
) i. m. 22. 1.
fi
) i. m. 9, 13, 139. 1. A Misszále szavai szerint „sacrosanctum commercium",
szentséges csere, isteni adás-vétel, Isíen és ember kölcsönös ajándékadása.
') Eucharistia 32—34 1.
4
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tennek szentelés, a megszenteíődés és az Istennel való egyesülés
eszméje alatt áll.8)
Ezt a szenttélevést Kramp különösen hangsúlyozza. A tömjénezés imádságainak : a „Dirigatur" és az „Accendat" magyarázatában így foglalja össze tanítását: „Az áldozatnál számunkra nézve
nem az adományok megszentelése és felajánlása a fontos, hanem
a mi személyes megszentejődésünk és Istennel való szeretetteljes
egyesülésünk". Ha Szent Ágoston az áldozatot „sacrificatio sacrifiai Dei"-nek nevezte, akkor ugyanez áll az áldozatot bemutatóra is.
„Az áldozatot bemutató felemeltetik, megszentelődik, Istenhez hasonlóvá lesz, Istennel egyesül, sőt istenivé válik. Ezt a hatást egészen mindent magábaölelőnek kell gondolni : mert ez a mi hitünknek, reményünknek és szeretetünknek, a mi imádságunknak és
munkánknak, a mi adásunknak és kapásunknak, a mi akarásunknak és képességünknek Krisztusban főt ad". Egyszóval a liturgia
értelmében áldozatot bemutatni annyit jelent, „mint a krisztusi szentség eszményét magunkban megvalósítani". 10 )
Kramp szerepe jelentős a liturgikus mozgalomban, de amint
még egyszer látni fogjuk, inkább csak a megindulás idején, mert
azután az általa megkezdett irányban mások folytatták a munkát.
3.
Az új gondolatok további kifejtése és szélesebb körben való
elterjesztése Guardini Romano érdeme. 11 ) A nagyjelentőségű német
Ecclesia Orans sorozat az ő fejtegetéseivel kezdődik a liturgia értelméről. Amily alapvető volt Beauduin Lambert 0 . S. B. munkája az
Egyház lelkiéletéről a francia liturgikus mozgalomra, olyanná vált a
németek számára ez a könyv. Herwegen Ildefonz apát írja róla :
„Guardini írásai a nagy liturgikus eszme heroldjai lettek és most
már az egész katolikus Németországot a maguk szférájába kezdték
vonni. Nemcsak az öreg és fiatal akadémikusok, tanítók és hivatal~ 8 ) i. m. 22. I.
s
) Opfergedanke 83, 48, 139. 1.
10
) i. m. 143. 1. Érdekes arra rámutatni, hogy az a kérdés, hogy a mise vájjon meritum, azaz érdem-e, Krampnál igenlő feleletet kap, vagy legalább is nem
utasítja vissza. Amikor arról, a sok katolikus hivő között meglévő szokásról beszél,
hogy szentáldozásokat ajánlanak fel bizonyos meghatározott célra vagy személyekért, azt mondja, hogy „természetesen az ember a más lelkek javára fordítható
eleget tevő és könyörgő (ex opere operantis) érdemeit Istennek egy bizonyos célra
felajánlhatja". De a kérdést azért már liturgikusán értékeli s ennek megfelelően azt
mondja, hogy a szentáldozást nem szabad a liturgiának egészéből kiemelni és
attól elválasztani. Vájjon a misének nem minden része jócselekedet-e? És mégis
ki jutna arra a gondolatra, hogy például az evangéliumot ajánlja fel másért ?"
(Eucharistie 129—131.)
u
) Guardini Romano felhasznált munkái :
1. Von Geist der Liturgie. Ecclesia Orans I. Freiburg, 7 1921, Herder.
2. Liturgischer Bildung. Rothenfels, 1923, Quickborn.
3... Von heiligen Zeichen. Rothenfels, 1922, Quickborn. Magyar fordítása megjelent : Örök mécses címen, Debrecen 1931. Katolikus élet.
4. Das Erwachen der Kirche in den Seelen. Hochland (1922) 257—267 1.
5. Jahrbuch für Liturgiewissenschaft, 1921, 117—125 1.

nokok, hanem a Legényegyesületek mesterlegényei is oda sereglenek a liturgiát magyarázó Guardini köré. Sőt még a vallásos protestáns körökben is nagyon elterjedt ez a íüzet".
Guardini is Kramphoz hasonlóan a renaissance-tól kezdődő történelmi jelenségekkel kapcsolatban vezeti le a maga gondolatait, de
az ő tudása és ereje és ezzel együtt az ő vonzóereje is, nem ezekben a történelmi áttekintésekben van. Guardini nem annyira történettudós, mint inkább a modern ember megfigyelője és lélekbúvár.
Mint az ifjúság embere „az ifjúsági mozgalom problémáit" keresi és
a jelen szellemi összetételét akarja megírni. Tehát a jelen emberének lelki szükséglete indítja meg munkásságát. Ez az ember az idők
fordulóján a régibe beleúnt már, de az újhoz nem elég vidám.
Ha most Guardinivel azt keressük, hogy mi is a mai liturgikus kérdés magva és mi erre a modern ember felelete, akkor vele
együtt azt felelhetjük, hogy a tárgyi igazság, az objektívum megkeresése a vallásos élet megnyilatkozásában. A renaissance és a protestantizmus ugyanis tág kaput nyitott a szubjektivizmusnak és ez
veszedelmet jelentett az Egyház számára mind a dogmatika, mind
a hierarchia, mind a belső élet terén. A két első volt a veszedelmesebb, azért először ott kellett legyőzni a szubjektívizmust. Ez meg
is történt ; a trienti zsinat a dogmák terén állapította meg az objektívumot ; a vatikáni zsinat befejezte a hierarchia és a fegyelem megállapítását. De viszont a kevésbé veszélyes vallásos élet terén meg
mintha az objektív elem veszített volna a megillető szerepéből és
többet engedtünk a szubjektív elemnek a különböző „devotio moderna" bevezetésével, mint szabad lett volna. A liturgikus mozgalom
szerepe tehát eszerint a szellemtörténeti megfontolás szerint : az
egyetemes és objektív elem megállapítása a lelki élet területén,
Ennek az objektívnak két elemét domborítja ki Guardini. Es
ez egyúttal jelenti a liturgikus nevelés két feladatát is.
a) Először is újra kell éltetni a katolikusok lelkében is az Egyház objektív képét. Az utolsó századok alatt az emberek — főként
a belső életükben — a szubjektívizmus hatása alá kerültek. Az ember önmagába-zárkózottnak érezte magát s ennek következtében a
körülötte levő dolgok valósága probléma lett számára. A valóságnak eredeti átélése előtte elveszett.
Ehhez jött aztán az individualizmus. Ez a vallásos életet szétaprózta és közösségnélkülivé
tette. „Én és az én Uram !" Ebbe a
két szóba foglalható össze egész lelkiviláguk. Ezért az istentiszteletben „közösség-tudat"-ról szó sem volt.
Mindezt pedig megerősítette a racionalista gondolkodás és lelkiség. Ekkor kérdéses lett már az egyes személyiségben is a titokzatos mélység az eleven és az áramló. A közösségnek a személyekfeletti egységét pedig többé egyáltalában nem látták meg.
De mindez most már átalakulóban van. A ma embere megtapasztalja a valóságot, mint őstényt. Korunk valósággal újra felfedezte, hogy a dolgok varinak. A konkrét való a maga határtalan

gazdagságával élmény lett. Az egész világot átjárj a a
metafizikai
valóságra való ráébredés.
A valóság megtapasztalása mellé jött közvetlen adottságként a
közösség. Ilyen szavak : nép, faj, nemzet, emberiség, az előtt holt,
elvont fogalmak voltak ; ma új élményi erőt kaptak. És mikor ez a
kettő : a tárgyilagosan érvényes való és a közösség találkoztak, létre
jött az alakot öltött közösség. Ez az élet feltetele, ez a rendező és
ez az alkotó valóság. Természetesen az eszközeinek is, a jognak, a
társadalmi rendnek stb. szintén élővé, azaz a nép valóságos létéből
organikusan kifejlődötté kell lenniök.
Az életerők árama ki is tört és a racionalista világ egyedül becsülte értelem mellé vele egyenrangú tényezőként felléptek az akarat,
az alkotó erő, az érzelem.
Ugyanez az átalakulási folyamat érvényesült a vallásos közösségekben. Az Isten-valóság új erővel lépett fel. Nem azt kérdezzük
már, hogy van-e Isten ? Hanem azt keressük : hol találom meg az
Istent ?
A vallásos közösség számunkra már nem az önmagukba zárt
egyes lényeknek az összefoglalása, hanem az egyeseken felülemelkedő valóságnak, az Egyháznak a megjelenése. Ma ismét az első
századok kozmikus távolságában látjuk az Egyházat. És ezzel a
„corpus Christi mysticum" képe is egészen új erőt kap. Az Egyház
számunkra,a dogma, a jog és disciplina és ritus által formát nyert
közösség. És emellett életközösség is, — mely minket éltető erővel
átjár.
Általában felébredt bennünk az organikus iránt való érzés. Ez
a Szentháromsággal való együttműködésünkön alapul. És Krisztus
az út. Amily mértékben egyek leszünk Krisztussal, oly mértékben
közeledünk az Atyához. Vezetőnk a Szentlélek. Az Egyházban pedig egyesülhetünk a Szentlélekkel.
A vallásos élet tehát nemcsak mibennünk, hanem az ellenkező
oldalon, az objektívben és a kialakított, formát öltött közösségben
is felébredt. Az, élet ismét az, aminek természeténél fogva lennie
kell : feszülés. ív, mely természetesen és szabadon akkor áll, ha ívr
innen is, onnan is emelkedik, feszül. Az objektív maga is lényeges
és a vallásos élet lényegéhez tartozik.
A valóságnak ú j vallásos megragadása tör utat. Sok jel mutat
rá, hogy a vallásos kozmosz kezd kialakulni. Ugylátszik,, hogy a
valódi vallásos művészet kialakításához is közel az idő. És mindez
benne van ebben a szóban : Egyház. Mi minden ragyog ebben a
szóban !
Mindezek az áramlatok a maguk külön kitevőjét találják meg
a liturgikus mozgalomban. A liturgia nem a kiválasztott embereké,
hanem mindenkié. És éppen a népnek sajátsága, hogy a liturgiát a
maga egészében, fogalmi szétaprózás nélkül „nézze". A liturgia egész
valóság : az emberek, a dolgok, a cselekedetek, az eszközök, a
metafizikailag valóságos Krisztus élnek benne. A liturgia alakulás a
teljességig, növekedés a kiérettségig. Az egész természetnek itt kell

felébrednie és a kegyelemnek itt kell a természetet megragadnia,
felemelnie és megdicsőítenie. A liturgia minden létezőt átkarol : angyalt, embert, a dolgot, az élet minden tartalmát és eseményeit, minden természetes és természetfeletti valóságot. Kialakítója az Egyház
építészeti törvénye és saját életének belső ritmusa. Tartalma azonban : Ami Krisztus volt és amit Krisztus tett, az él benne
tovább
titokkalteljes, misztériumos valóságban. A liturgikus év változásaiban, az áldozatban és szentségek hatásában valóságban, de jelképesen megújítja a maga életét. Ez a folyamat a krisztusi
átalakulásnak és „Krisztus teljes korának mértékéig" érésnek élő törvénye.
Liturgikusán élni nem azt jelenti, hogy széplelkűséget hajszolunk, hanem, hogy beállunk ebbe a magától a Szentlélekistentől
állított rendbe, hogy a Szentlélek mértékétől és fegyelmétől vezettetve Krisztusban és ezzel az Atyában élünk. Mily állandó fegyelmet és mily mélyreható alakítást követel ez ! E szerint a liturgia a
megváltott és imádkozó természet, maga az imádkozó Egyház.
Guardininek e röviden kivonatolt értekezése szerint tehát az
objektiv azonos a kiformált közösséggel. A szubjektíven alakult emberben hiányzik ennek a formátadó közösségnek a fegyelme. Ki
kell tehát őt az énbe szerelmesedéséből, egocentrizmusából ragadnunk és mint-egy tagot a nagy közösségbe organikusan be kell
illesztenünk. És éppen ebben tesz nagy szolgálatot a liturgia, mert
ezt bizonyos fokig bátran tekinthetjük a közösségre nevelő és a közösségbe emelő eszköznek.
Az Egyház közössége ugyanis a legegyetemesebben átfogó vallásos életegység. Az újjászületetteknek misztikus közössége az Atyával és egymással. 12 ) Az egyes embernek az a feladata, hogy a maga
szűkös én-tudatát kitágítsa a liturgikus én-tudaíban. És ezzel az éber
és tartalommal telített tudattal és ebből az egyházias közös-énből
imádkozzék.
b) Guardini megpróbálja más oldalról is megközelíteni az objektívet.13) Megnézi tehát, mint kifejezési formát. Ennek ugyanis két
fajtája lehet : a szubjektív és az objektív. A szubjektív típus lényegileg az élmény ábrázolási módjában van. Nem az a döntő, hogy
mit hisz az ember és hogy milyen kifejezést ad a vallási élménynek, hanem hogy általában valamit hisz és amiként ennek kifejezést ad.
Ezzel szemben áll az objektív típus. Ez a tartalomra ügyel,
továbbá a tartalom igazságára és valóságára és ennek helyes visszaadására.
Mind a kifejezési eszközöknél ( = a szavaknál), mind magáná!
a tárgynál, amiket ki akar fejezni, ügyel azoknak a sajátos értékére
és külön lényegére.
A szubjektív magatartás önkényuralmú
és mindenre a maga
sajátságát nyomja rá. Az objektív magatartás ezzel szemben szolgá12
lâ

) Lit. Bildung. 58. 1.
) L. i. m. „Das Objektive" c. fejezetét 62—82 1.

Hat. Figyel és vigyáz a körülötte lévő dolgokra és emberekre és organikusan beleilleszkedik közéjük. A két típus természetesen a konkrét emberben és a konkrét kultúrában mindig keverve van. Mégis
az a jellemző, amelyik tipus az uralkodó.
A vallásos életre vonatkoztatva azt mondhatjuk, hogy a liturgia
a vallásos magatartásnak az a formáia, melyben az objektív a legerősebben valósul meg. Benne a vágyak, az érzelmek és az átélések
háttérbe szorulnak a lét, a valóság és a lényeg előtt. Nem akar
önkényuralmúan alakítani, hanem önzetlenül szolgálni. Nem azt
akarja, hogy valami kifejezésre jusson benne, hanem hogy a „helyes",
tehát az ember igazi lényege, a helyes érzület, az igazi lelkület
érvényesüljön.
De mikor lesz az ember a saját lényegéhez hű ? Akkor, ha
annak a képére alakul, aki az út, az igazság és az élet, azaz Krisztus.
Amennyire az ember Krisztusban kialakul, amennyire kifejezésre jut
Krisztus benne, oly mértékben lesz a saját lényegéhez hű. Krisztus
ugyanis minden lénynek a lényege, az örök, aki szerint „minden
alkottatott, ami csak lett". És az ember lényege csak akkor jut
majd teljes tisztaságra, amikor az ő élő ősképébe beleolvad.
Ezzel eljutottunk az objektívnek legbensőbb lényegéhez. Ez
nemcsak „a közösség", hanem maga Krisztus. Ez a kettő nincs
egymással ellentétben, mint Birnbaum szeretné kimutatni,14) mert
Guardini nagyon jól tudja, hogy az Egyház nem más, mint a földön
tovább élő Krisztus, az Isten második személyének egy másik megjelenési módja. Azért kell „az Egyházhoz a legnagyobb bizalommal
viseltetnünk". Az Egyház „vezet minket, azért minden bizalmatlanságot le kell győznünk". 1 ") A liturgikus nevelés tehát nem más, mint
ránevelni a „sentire cum Ecclesia"-ra, az Egyházzal való együttélésre.
Ezekből is láthatjuk, hogy Guardini alapfelfogása a iustitia-tól
a Caritas felé hajlik. A liturgia nála ugyanis nem a kiengesztelődés
széke, hanem a lélek nevelésének eszköze. A legelső kötelesség
ugyanis, hogy az ember a saját lényegéhez hü legyen. A saját maga
lényegét kell tehát megvalósítani, hogy egészen olyan legyen, mint
aminek az isteni meghatározás szerint lennie kell, és ami lehet is,
azaz Isten gyermeke. Az élő őskép maga Krisztus. A mély és lényegnek megfelelő ember, aki ma a liturgiában szól, az utóbbi idők
vallásos megnyilatkozásaiban, mélyen elfödve feküdt, míg a liturgikus
imádság kemény fegyelme felébresztette és a liturgiában lényegének képét megtalálta. Guardini joggal mondhatja, hogy ez a nézőpont, mely
a liturgiát a nevelés szempontja alá állítja, még nagyon új. „Ezt a
liturgikus átalakulást még alig lehet látni. Hogy mily másképpen
kell az értékeket elrendeznie, mily egészen mást kell szépnek tartani
s mást kell csúnyának, mily mélységes átalakulásnak kell megtörténnie, úgylátszik, mintha a nem katolikusok ezt tisztábban látnák,
mint mi magunk. Egy más öntudatalap, az értékeknek egy más
14

) i. m. 5 6 - 5 7 1.
) Lit. Bildung, 80. 1.
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rendje, az érzékeknek egy más formája fog kialakulni". 1b ) A liturgia
tehát elsősorban azt akarja, hogy alapvető keresztény
érzületet
teremtsen",1 ') Az embereket segíteni akarja arra, hogy a helyes és
lényegszerű rendben álljanak Istennel szemben, és így az imádásban,
az istentiszteletben, hitben és szeretetben, a bűnbánó és áldozatos
lelkületben bensőleg helyesek legyenek". 18 )
A liturgia által való nevelés természetesen nem közvetlenül
történik. A liturgia ugyanis nem akar erényeket tanítani. Az ő nevelésének alapja a léte. „A liturgiában van valami önmagában, ami
csillagokra emlékeztet, azoknak örök járására, változhatatlan rendjére,
mélységes hallgatására és a végtelen távolságra, amelyban hozzánk
állanak. De csak látszat az, hogy a liturgia az ember cselekedeteivel,
törekvésével és erkölcsi állapotával keveset törődik. Mert a valóságban nagyon jól tudja, hogy aki a liturgiában él, az igaz lesz és a természetfeletti rendben egészséges és legbensőbb lényében megbékélt" 1 ')
Ezzel a miseliturgiáról való felfogás Guardininál eljutott teljesen
a Caritas területére. A liturgia eszköz Jézus és Isten kezében, hogy
lényegéhez hű emberiséget neveljen. Szakít teljesen azzal a nézettel,
mely a misében „ meritum "-ot, érdemszerző eszközt látott. A liturgia
„legmélyebb alapjában játék, mert nincs célja". „Liturgiát gyakorolni
és átélni annyit jelent, mint élő műremekké
lenni Isten előtt".
„Liturgiát gyakorolni annyit jelent, mint Isten előtt lenni és élni".
„Nem azért, hogy alkossunk, hanem, hogy legyünk". „Nem kell mindig valamit tenni, valamit elérni, valami hasznosat létrehozni ; hanem
meg akar a liturgia tanítani arra, hogy szabadságban és szépségben
és szent vidámságban
Isten előtt a liturgia istenrendezte
játékát
játsszuk". „A liturgia értelme az, hogy a lélek Isten előtt van, előtte
Önmagát kiönti.20)
Guardini is, mint Kramp, segített megrakni az alapokat, hogy
a liturgia teljes megértése lehető legyen. Valami azonban hiányzik
Guardini fejtegetéseiben, amit azután a Maria-laachi bencések fejtettek ki. De mielőlt ennek ismertetésére rátérnénk, hasznosnak tartjuk
az egész irány megindulására szóló vitának a leírását, mely egy
belga bencés és a jezsuiták között foly le Ehhez csatlakozik ugyanis
t Örténetileg a misztériumos elmélet kialakulása.
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) Lit. Bildung 75. 1.
) Vom Sinn der Liturgie 87. 1.
u. o. 88. 1.
19
) u. o. 98. 1.
2°) u. o. 69, 67, 70, 63. 1.
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Világnézet és történetszemlélet.
Dr. Csóka Lajos.

S

OKAT HALLUNK és olvasunk manapság a világnézetről,
annak különböző formáiról s azok egymáselleni harcáról.
A ma eseményei és viszonyai valóban sokszor és sokféle alakban
teszik fel azokat a kérdéseket, melyekre a világnézetnek kell megadni
a feleletet. A világnézet lényegében a makrokozmosz és mikrokozmosz, a világ és az emberi élet eredetére, mibenlétére, értelmére és
céljára adott feleletek összesége. Ám a tényekre és értékekre vonatkozó ezen feleletek már az első kérdésre két főcsoportra oszlanak.
Más a hívő és más a hitetlen ember világnézete. A hívő ember, aki
hisz Istenben, Jézus Krisztusban és az Ő kinyilatkoztatásában, dualista,
mert a világban is, önmagában is két alkotó elemet fogad el. A világon van anyag és szellem, mit az emberben testnek és léleknek
nevezünk. A hitetlen ember, ki a kinyilatkoztatásban számunkra adott
ismeretanyagot nem veszi tudomásul s világképe kialakításakor ezért
csak az emberi értelemre hallgat, rendszerint monista. A monizmus
felfogása szerint csak egy igazi alkotó létező van s ez az idealisták
szerint a Szellem, a materialisták szerint az Anyag. S mert a hívő
világnézet a földi élet után örökkévalóságot vár, máskép ítéli meg
az emberi élet eseményeit, másként érzékeli azok jelentőségét is.
mint a pár évtizedes létezés után elmúlást hirdető hitetlen világnézet.
Ha pedig mások a célok, mások lesznek e világnézetek hajtóerői is.
Az elsőt az önzetlenség és szeretet, a másodikat az önzés es haszon
irányítja.
Jézus Krisztus kérdésére: kinek tartanak engem az emberek?
— folyton hangzanak tehát az egymástól sokszor igen is eltérő feleletek, melyek egymással szembekerülnek. így keletkezik a világné-zetek harca, melyet minden nemzedéknek s minden egyénnek is
meg kell vívnia. Goethe mondja, hogy a világtörténet legmélyebb
kérdése a hit és hitetlenség ellentéte. Folyik is ez a harc szakadatlanul a politikában és magánéletben, tudományban és művészetben
egyaránt. Kihalljuk a zaját a természettudományokból, még erősebben
a szellemtudományokból s a történet nagy problémáit is a világnézet
szemüvegén át vizsgáljuk. 1 )
Mint minden szaktudománynak, úgy a történetnek is megvan
a maga saját bölcselete, mely az illető tudomány tárgyát, célját s a
cél elérésére alkalmazandó eszközeit elvszerűen vizsgálja és ismerteti.
Hogy a történet e problémáira a történetbölcselet mily megoldást ad,
*) E. Meyerson egész általánosan mondja: il est impossible de faire de la
science sans se heurter à de l'ontologie. Idézve H. See : Science et philosophie de
i'histoire.

az igen nagy mértékben világnézetétől függ. Ezt vallja korunk egyik
legkiválóbb történetfilozófusa, Ernst Troeltsch is, mikor kijelenti,
hogy a történetszemlélés és - szemléltetés s a világnézet viszonya kölcsönös. 2 ) Az igazi, filozófiai alapra fektetett történetszemlélet merít
valamelyik világnézetből, de aztán táplálja, erősíti is azt. Meggyőződünk ezen állítás igazságáról, hacsak nagy vonásokban is vizsgáljuk azokat a feleleteket, melyeket a történetfilozófia az emberiség
történetének nagy kérdéseire adott.
A történetbölcselet terén — hogy a kutató emberi ész felfedje
azokat a titkos erőket, melyek a történetet irányítják s azokat a célokat. melyek azt vonzzák és a történeti jelent létrehozták — az első
kísérletet Szent Ágoston tette De civitate Dei című művében. Szent
Ágoston és kortársai maguk előtt látják a római birodalom és az
ókori kultúra pusztulását s aggódással tekintenek a jövőbe. Önkénytelenül tör fel bennük a kérdés : mi az emberi, a történeti élet s mi
annak a célja ? Szent Ágoston azt. feleli, hogy az emberiség története
a Jó és a Rossz, az Isten és az Ördög szolgáinak küzdelme, melyben az ördög részleges sikerei után végül is az Isten marad a győztes.
A világtörténet az Isten országának kialakítása itt, a Földön s végső
jelenete az utolsó Ítélet lesz. Szent Ágoston ezen helyes, de nem
teljes történetbölcseleti elgondolása uralkodik a középkori történetfelfogásban. A legendák és az évkönyvek szerzetesírói az emberben
rendszerint csak a szentet magasztalják, csak az Istennel való vonatkozásában ismertetik meg velünk hőseiket, Isten harcosait. Teológiainak elnevezett ezen történetfelfogás legkiválóbb képviselője freisingi
Ottó (12. sz.), utolsó hirdetője pedig Bossuet (1627—1704.) volt.
A XVIII. század nagy fordulatot jelent az európai kultúra történetében. A felvilágosodás öntudatosan szakít a múlttal, megtagadja
hagyományát s új eszmék vezetése alatt új célok elérésére törekszik.
Ez a nagy átalakulás ad létet a történetbölcseletnek is. Ekkor jelentette ki Voltaire, hogy az emberiség múltját ezentúl a filozófus szemével kell nézni s e szemlélésmódnak ő adta a „philosophie de
l'histoire" nevet. Voltaire s vele az egész felvilágosodás egy átfogó
szempontot keres a történeti élet sokféleségének szemlélésére s ezt,
ami egyben megvalósítandó célja is, a kultúra folytonos haladásában
találta meg. A történetbölcselet tehát már születésekor elszakad a
keresztény világnézettől s vele ellenséges álláspontra helyezkedik.
A felvilágosodás a vallást gyakorlati szempontból ugyan szükségesnek tartja, de az Egyház ellen irtó harcot hirdet.
A történetbölcselet a XIX. század elején két főcsoportra oszlik,
melyhez a század közepén már egy harmadik is társul. Ezen irányok
a német idealizmus, a francia-angol pozitívizmus és a materializmus ;
fő képviselőik Hegel (1770-1831.), Comte (1798—1857.) és Marx
(1818-1883).
2
) Damit stehen wir unversehens wieder mitten einer neuen, von praktischen
Leben her geforderten Arbeit der Geschichtsphilosophie und diese im Mittelpunkt
der Weltanschauung. E. Troeltsch ; Historismus und seine Probleme, 26 ; v. ö.
ugyanott 61. 1.

A német történeti idealizmus kiépítője Hegel, aki a berlini
egyetemen a XIX. század 3 tizedében lejtette ki elgondolását a történeti élet mibenlétéről, értelméről és fejlődési formájáról. A rendszer
alapgondolata már Kantnál is megtalálható, aki szerint a természet
a törvény, a történet pedig a szabadság birodalma. Ez a szabadságidea lett Hegel pantheista történetfilozófiájának központi gondolata.
Monista világnézetében a működő és alkotó erő csupán a Szellem,
a Világszellem, mely a történeti életben, az ember cselekedeteiben
önkifejtésre, szabadságra törekszik. Az emberi cselekedetek s az
ebből összetevődő világtörténet a szabadságot kereső világszellem
kibontakozásának folyamata. Ennek a folytonos törekvésnek azonban
mindig vannak akadályai, melyek átmenetileg győzedelmeskedhetnek
is rajta. A sikert mindig harc előzi meg, amit Hegel a híressé vált
dialektikus formába foglalt. A történeti fejlődés útja : thesis ~b antithesis = synthesis, végeredménye pedig az erős központi hatalommal rendelkező állam, mely mintegy a világszellem megtestesülése,
melyben a szabadságeszme teljesen kibontakozik, uralomra, öntudatra jut.
Hegel ezen tisztán elméleti elgondolását az emberiség történetével akarja bizonyítani. Története kiindulópontjául Kelet ókori népeit
választja, kiknél a Világszellem megnyilatkozásának még semmi
nyomát sem találja. A kínai állam polgárai ugyanis még despotizmus
alatt nyomorognak, Indiában pedig még az államszervezet is hiányzik. A szabadság napjának hajnalpirkadása a görög történetben
tűnik fel, de a rákövetkező római jog uralma már túlságosan korlátozza az egyént mozgásában. A középkor a hanyatlás, a sikertelenség kora, mert a frank birodalom és a többi népek, az egyén és
az állami mindenhatóság, az Egyház és a világi hatalom ellentétei
akadályozták a világszellemet önkifejlésében. Az újkor azonban a
rohamos haladás ideje. A reneszánszban már felragyog a Szellem
világossága, a reformáció kibékíti a lelki hatalmat az állammal, a
felvilágosodást már az igazságosság uralma hatja át. A nagy forradalom ugyan túlságosra növeli az egyén jogait, de Napoleon újra
megteremti az állam tekintélyét. Az erre következő restauráció a
Világszellem teljes diadala, mert ekkor alakul ki az a porosz állam,
melyben a főhatalmat az abszolutista uralkodó gyakorolja, a kormányzást pedig a tudósok és a legjobbak intézik. Ez az állam ugyan
erős kézzel fékezi az egyének törekvéseit, de épen ezáltal biztosítja
számukra a lehető legnagyobb szabadságot. A történeti élet célja
ezen szemlélet szerint nem más, mint a pantheista Világszellem
szabadságtudatának időben való kibontakozása.
Hegel történetbölcseletének alapvető hibája, hogy teljesen az
eszmélkedés gyümölcse s egyáltalán nincs vonatkozásban a tapasztalás tényeivel. Pantheista világnézete csupán szellemet lát a történetben és nem juttat szerepet az anyagi erőknek. Az abszolutista
állameszmének oly buzgó apologétája, hogy feláldozza neki az
egyéniséget s elzárja a történet elől a további fejlődés célját s így
lehetőségét is.

De nem sokáig uralkodhatott egyedül Hegel propagandaízű
felfogása a történetbölcseletben. Az ő fellépését követő években már
alakul a másik, szintén minden eddigitől eltérő nézet a világtörténet
nagy problémáiról. Hirdetője s jórészt kidolgozója is Comte, kinek
rendszerében az utilitarista és természettudományos, azaz determinista elem uralkodik.
Comte a fellépéséig uralkodott filozófia és tudomány bírálatából
indult ki. Kijelenti, hogy az addigi filozófia s a ráépült tudomány
teljesen haszontalan, negatív, melyet már most az ő „philosophie
positive"-je fog felváltani. Az ő rendszere megérdemli a pozitív
nevet — hirdeti Comte —, mert célja az emberi társadalom jólétének emelése, ami a gazdasági, pontosabban a technikai fejlődéstől
függ. A társadalommal foglalkozó tudományában van statika és
dinamika s ez utóbbi a tulajdonképpeni történettudomány.
Ezek után az a kérdés, miként alakul ki Comte történetbölcselete, minek nézi az emberiség életét s miben látja a történettudomány feladatát? Comte szerint az emberi kultúra fejlődése, annak
iránya okaiban épúgy előre meg van határozva, akárcsak egy fizikai
kísérlet létesülése. A tudomány célja tehát itt is az, hogy megállapítsa
ennek a fejlődésnek a törvényeit, ami a történeti élet megfigyelése
alapján lehetséges. Ez a megfigyelés azonban nem indulhat meg
részletkutatásokkal, hanem hogy ezt végezhessük, már megelőzőleg
kell rendelkeznünk az egész történeti multat felölelő, csak nagy vonalaiban határozott felfogással, mely az emberiség fejlődésének főbb
mozzanataira, azok egymással való kapcsolatára terjed ki. Comte
ezt röviden úgy fejezi ki, hogy az igazi, helyes megfigyelés a történetben is csak úgy lehetséges, ha azt egy meghatározott feltevés
irányítja s a tapasztalt jelenségeket ugyanaz a feltevés magyarázza. 3 )
Comte pozitív filozófiája is eljutott tehát azon apriori-felfogáshoz,
melyet Hegel metafizikai rendszerében elitélt. A történeti vizsgálódást
meg kell előznie egy elvi, nem a tapasztalásból nyert állásfoglalásnak, hogy ennek segítségével megérthessük a történeti élet nagy
haladási irányát s megállapíthassuk belőle annak törvényeit.
A filozófus Comte természetesen maga vállalkozott ezen feladat
elvégzésére. Felfogása szerint a történetben 3 nagy korszak következik egymásra, melyeket a teológiai, metafizikai és a pozitív filozófia
idejének nevez. A teológiai filozófia ideje vallási szempontból a
fétisizmus, politeizmus és monoteizmus korszakaira oszlik, melyeknek külön-külön társadalmi berendezkedés felel meg. A fétisizmus
nomád korára a politeizmus görög-római kultúrája következik, mely
a monoteizmus, a kereszténység korszakába folyik át s ez uralkodik
a XIV. századig. A keresztény középkor a családi s a közéleti erkölcs megtisztításával, a papi nőtlenség és a szerzetesség intézményével szolgálja a fejlődést. Bár az egész teológiai kor a katonai
uralom alatt áll, most már csak védőháborúkat viselnek s a feuda3
) Aucune veritable observation n' est possible qu'autant qu'elle est primitivement dirigée et finalement interprétée par une théorie quelconque. Idézi See id. m. 59.

lizmus is bölcsője lett a későbbi gazdasági fellendülésnek. Mikor
azonban a gazdasági, tudományos és művészi fejlődés is elakad,
mikor a teológiai filozófia életereje kiapad, helyére lép a metafizikai
filozófia korszaka. Negatívnak nevezi Comte ezt a kort azért, mert
legfőbb jellemzőjét az előző kor intézményeinek lerombolásában,
eszmevilágának szétbontásában látja (reformáció, felvilágosodás). Ezen
átmeneti korszakra következik Comte ideje, a pozitív, az építő filozófia kora, melyben a tudomány, az emberi elme a Föld lehető
kénvelmes berendezésére, a technika kifejlesztésére (physique social)
törekszik.
Comte világnézete s így történetfilozófiája más irányt képvisel,
mint Hegelé. Comte az egyenesvonalú fejlődés, a folytonos haladás
híve. Felfogása az, hogy minden korszak építő, annak minden alkotása hasznos, sőt szükséges is a maga idejében. Ez a magyarázata
annak, hogy Comte tud már — igaz, hogy csak átmeneti — jelentőséget tulajdonítani a középkornak s az azt átható kereszténységnek.
A másik sajátos alapgondolata a természettudományoktól kölcsönzött
determinizmusa, mely a természet világának törvényeit tételezi föl a
történeti életben is. Ez a felfogás kizárja a szabad akarat lehetőségét
kiüresíti az egyéniséget, alaptalanná teszi a felelősség érzését s így
céltalanná válik a történetíró erkölcsi értékelése. Tény azonban ezen
pozitivista felfogással szemben, hogy a történetben nem törvényt,
hanem csak bizonyos szabályosságot kereshetünk. Ez az igazság az,
amely a természet- s a szellemtudományok művelői számára más
célt és más eszközöket ír elő.
A XIX. század első felének ezen két nagy történetbölcseleti
rendszere mellett meg kell még említenünk a harmadikat, a történeti
materializmust is. Keletkezése Marx Károly nevéhez fűződik, aki
1847-ben fejtette ki először történetszemléletét. Marx Hegel iskolájából került ki, de később mestere ellen fordult. Átvette Hegel rendszerének formális elemeit, de más tartalommal telítette őket. Marx
és követői is vallják a dialektikus fejlődésmenetet s ők is teleologikusnak, egy kitűzött irány felé feltartóztathatatlanul haladónak gondolják
azt. Ez alapon hitte és hirdette Marx, hogy a polgári társadalom
önmagát kiélve, vallási, kulturális és gazdasági berendezkedésével
együtt a XIX. század végére önmagától összeomlik s a romokon az
ő szociális társadalma fog kibontakozni. A lényeges különbség Hegel
és Marx között, hogy Hegelnél csupán a Szellem hat és irányít az
emberiség történetében, Marx szerint pedig egyedül az Anyag, az
anyagi érdekek ereje alakítja a fejlődést. A materializmus világnézetéből következik, hogy hívei elvi atheisták, hogy nem fogadják el
Isten létezését. A felvilágosodás felfogását következetesen tovább
iejlesztve a nép valódi boldogságának érdekében kívánja Marx a
csaló boldogságnak, a vallásnak megszüntetését. Nem lesz már sem
Isten, sem örökkévalóság s eltűnik az ember legnagyobb kincse,
személyisége is.
Bármily lelkesedéssel hirdették is Hegel, Comte és Marx történetbölcseleti felfogásukat, teljességében egyikük sem nyert polgár«

jogot a történeti irodalomban. A szaktörténészek jói látták, hogy
Hegel és Marx ellentétes és szélsőséges álláspontja a történetet alakító erőkről épp olyan alapnélküli föltevés, mint a Comte-i törvények
létezése. A végzetesebb következmény az lett, hogy még a történetbölcseletnek mint tudománynak hitele is alapjaiban megingott előttük.
A tisztán elméleti kérdéseket szinte teljesen kikapcsolják érdeklődési
körükből s csak a gyakorlati munkára, a forráskutatásra és - publikálásra korlátozzák magukat. Részletkutatás és munkamegosztás
lesz az új jelszó és évtizedek programmja. De az egyoldalú és túlságba vitt specializálódás is éreztette káros következményeit. Csupán
forrásokkal való folytonos foglalkozás rövidlátókká tette a historikusokat, elveszítették képességüket a történeti mult összefogó, nagyszempontú áttekintésére. A forrásoknyujtotta adatokból szempontok
nélkül a fejlődést szemléltetni épúgy nem lehet, mint ahogy a színes
cserepek sem alkotnak mozaikképet egy rendező gondolat nélkül.
Az anyagba életet öntő szempontokat azonban nem adja a történeti
forrás, hanem ezeket a bölcselkedő emberi észnek kelt beléje vinni.4)
Ezek a megfontolások s a mind sürgetőbbé váló kívánság
összefoglaló, szintetikus művek után a század végefelé ismét felkeltik az érdeklődést a történetfilozófia iránt. Először ugyan inkább
csak módszertani kérdésekkel foglalkoznak (E. Bernheim : Lehrbuch
der historischen Methode, 1889 ; Langlois-Seignobos : introduction
aux études historiques, 1897), de aztán szőnyegre kerülnek a történetbölcselet sajátos problémái is. Ebben az emelkedő tendenciában
találta a történetfilozófiát a világháború s ennek következtében az
egész európai kultúrterületre rászakadt politikai, társadalmi és gazdasági katasztrófák sorozata. Az így történetivé vált korunk feleletekkel
ostromolta a történettudományt, hogy magyarázatát kapja a szörnyű
jelen kialakulásának. De — mint föntebb láttuk — a történeti élet
szellemi tartalmáról, érteimérői, a jelennek a múltból való kifejtésére
csupán a bölcseleti alapra épített történetszemlélet tájékoztathat
bennünket. így születtek meg a világháború után a különböző történetfilozófiák s az ő eredményeiket felhasználó történeti művek,
melyek közt mi, magyarok Hóman : A magyar történetírás új útjai
és Hóman—Szekfű : Magyar történet c. művekre mutathatunk rá.
A történetfilozófia tehát visszaszerezte becsületét, ismét él, virágzik, de lényegesen más formában, mint 100 évvel ezelőtt. Tanult
a mult nagy tévedéseiből. Hegel és Comte eszméi közül ugyan nem
egy található meg még ma is a német, illetőleg a francia irodalomban — e két irányt ma is meg kell különböztetni ! —, de a mai
történetfilozófia már nem vállalkozik teljesen apriori elképzelt történetfejlődések vázolására.
Mi a történeti élet hordozója, miként figyelhető meg s miként
ábrázolható, szemléltethető ez az élet? — hangzik a moderntörténetbölcselet egyik kérdéscsoportja.
4
) Troeltsch klasszikus kifejezése szerint : Das „historische Sehen" ist das
eigentliche Wesen der Historie und doch zugleich Denken. Id. m. 59. I.

A történeti élet hordozója, a történetszemlélés tárgya az egyéni,
illetőleg a közösségi egész, teljesség (individuelle, kollektive Totalität).
Ám az egyéni egész, a személy sohasem áll magában, elszigetelten,
mert a család és faj, állam és társadalom, vallás és kultúra számtalan szállal fűzi magához és nemcsak létrejövésében, hanem fejlődésében is folytonos hatásuk alatt áll. Ezért az egyéni helyett igazában a közösségi egész egy megfelelő élet hordozója. Ezen kollektiv
egység, zárt teljesség létesítő elve egy bizonyos célgondolat. Egy
meghatározott cél szolgálata, vagy érték védelme és fejlesztése az
az eszme, mely testet ölt egy bizonyos egységben s azt egy zárt,
minden mástól megkülönböztethető s ezért megfigyelhető egységgé
teszi. Különböző célok különböző ily egységeket hoznak létre s ezek
a kisebb-nagyobb egészek képezik a történetszemlélés és - szemléltetés, vagy egy szóval, a történetírás tárgyát. így lehet megírni egy
intézmény vagy társadalmi osztály, nép vagy állam, egyház vagy
vallás stb. életrajzát, történeti életét.
Ha megtörtént a történeti tárgy elhatárolása az azt létesítő célgondolat megállapításával, akkor következik az anyaggyűjtés, majd
az elrendezés és végül a történeti élet ábrázolása. Hogy ebben a
hármas munkában a történetíró szaktudása, élet- és emberismerete
s intuitív képessége döntő szerepet játszik, az a történeti művek
minőségi különbségén kívül azok szubjektív jellegét is bizonyítja.
A szintetikus historikus nem törekszik ugyanis teljes anyagközlésre,
hanem csak a jellemző adatok bemutatására. Ezek mintegy képviselői a megfigyelt életfolyamatot (sohasem teljesen) képező és bizonyító adatok tömegének. A felhozott adatok tehát nem is akarják
magát a történeti életet, annak eszméit é.s eseményeit adni ; ők annak csak szemléltető példái, szimbólumai.
A történetírói munka ilyen természetéből következik, hogy annak
úgy az analitikus, mint szintetikus részében benne van a szubjektív
elem. Hogy a talált adathalmazból miként vonja el a lényeget tevő
elemet s azt mily jellemző példán, szimbolumon mutatja be : az
mindig a historikus egyéni ítéletétől, annak legjobb belátásától függ.
Már pedig az egyéni, a szubjektív felfogás, ennek tény- és értékítéletei igen szoros kapcsolatban vannak az illető világnézetével. Below,
a németek egyik legkiválóbb modern historikusa ezt egész őszintén
be is vallja s logikus következményként elvben elismeri a világnézeti katedrák szükségességét a szellemtudományok számára az
egyetemeken.
Éppígy folyik a sajátságos világnézeti harc az egyén és közösség történeti szerepének történetfilozófiai tisztázása körül is. Breysig
azt állítja, hogy az új mozgalmakat, fejlődéseket a nagy egyének
kezdeményezik; a tömeg, mintegy „vis inertiae", a mindenkori viszonyok őrzője. Marx és utána a materialisták természetesen az ellenkező végletet vallják. Szerintük a tömeg, a közösség viszi a hangadó
szerepet a történetben. A két ellentétes álláspontot az orosz Lavroff
úgy akarja összhangzásba hozni, hogy azt mondja, hogy az egyén
döntő szerepet játszik ugyan az emberiség életének alakításában, de

viszont maga az egyén a közösségből kiáradó hatások szülöttje. Ez
a felfogás a francia pozitivistáktól mindmáig propagált milieu-elmélet,
mely szerint az egyén környezete hatásainak 100 °/°-os megtestesülése. Troeltsch azonban elismeri, hogy az egyénben a család, faj,
nevelés, kultúra, egyszóval a környezet hatásain kívül még mindig
marad valami, semmi más forrásra vissza nem vihető s épp ez benne
az — egyéni. A harc lényegében az akarat szabadsága körül folyik.
Az ellenfelek az indeterminizmus vagy a determinizmus egymással
szemben álló táborához tartoznak.
Sokat vitatott problémája a történetfilozófiának a Véletlen mibenléte, megfoghatósága is, hisz tudvalevőleg igen nagy úr ő a történetben. A véletlen — így határozzák meg — különböző oksorok
egymást keresztezésének eredménye. Egy oksor tehát nem adja létesülését. így pl. valaki sétára indul ; de ugyanakkor lezul meg egy
cserép is a tetőn, mely az éppen ott haladó fejére esik. A magyar
történet egy véletlenje : a mohácsi csatából menekülő II. Lajos lova
elvéti az ugrást s az éppen megáradt Csele-patakba temeti urát.
A francia Cournot szerint a historikus feladata a szükségszerűt megkülönböztetni a véletlentől, a lényeges mozzanatokat a mellékestől
s csupán szükségszerű és lényeges mozzanatokkal, tehát igazában
csak az intézmények történetével foglalkozni. Ez, mint általában a
francia felfogás, még mindig szívesen hajlik a Comte-i törvénykutatás
felé. Ámde mit nevezünk szükségszerűnek és mit véletlennek vagy
esetlegesnek? Általában aminek okait nem ismerjük, vagy aminek
bekövetkezésére nem számítottunk? Seignobos szerint az 1830, 1848
és 1870 évek nagy francia eseményei előre nem láthatók, tehát véletlenek voltak. Éppily primitív alapon nevezi Cournot a nagy francia
forradalmat is egy óriási véletlennek, „colossal accident "-nak. Nyilvánvaló, hogy okaiban jelenleg még meg nem fogható, ezért véletlennek nevezett események a történeti kutatás mennyiségi és minőségi gyarapodásával, azaz új anyag és új szempontok felmerülésével
folyton szűkebb térre szorulnak vissza. Ebben a folyamatban még
maga a véletlen is segíti a kutatást, amikor egy szerencsés historikus
kezére eddig hiába keresett fontos adatokat juttat. A történetbölcselet
ezen problémájához tartozik a Gondviselés különös beavatkozása
is a történet fejlődésére, mit mi csodának nevezünk. A csoda azonban csak a keresztény világnézetben létezik. Mások, a racionalisták
é s liberálisok, legjobb esetben a „relata refero" gúnyos mosolyával
intézik el.5)
A történetfilozófiának ismét másik fonto s kérdése a lörténeti
élet alakulásának mikéntje. A régibb irány Voltaire és Comte
vezetésével a minden akadályon győzedelmeskedő, folytonos halad á s eszméjét vallotta. Az újabbak tartózkodóbbak e téren. Lacombe
szerint a történeti fejlődés nem egyenesirányú. A munkafelosztás
5
) Jellemző szavak : Dass er (Mabillon) seinen kirchlichen Glauben nicht verleugnet, Wunder z. B., sobald sie in guten Quellen überliefert sind, als wahr nacherzählt . . . ist natürlich — mondja Fueter : Geschichte der neueren Historiographie, 313. 1.

elve pl. haladást jelentett ugyan a gazdasági életben, de az általa
gépiessé tett munka az ember erkölcsi és értelmi képességeire sorvasztólag hatott. Troeltsch is hasonlóképpen vélekedik, mikor azt
mondja, hogy a történeti élet folytonos kibontakozás, folyamatosság
(Entwickelung, evolution), de ez nem jelenthet állandó haladást
(Fortschritt, progrès), mert az elviselhetetlen volna idegeinknek.
A történeti folyamatosság eszméje nem csupán történetelméleti,
hanem ismét világnézeti elemet is hord magában. A világtörténet
folyamatossága feltételezi az emberiség egységét, melyet valamely
közös cél létesít. Ez a folyamat a múltból érkezik, a jelenben éljük
és szemléljük s a mi életünk történetével meggyarapodva máris
hömpölyög tovább, a jövőbe. A történetíró is benn áll ebben a folyamatban, mégpedig egészen határozott, világnézetén alapuló állásfoglalással. Mármost a historikus — mint bárki más is, de tán ő a
legöntudatosabban — nemcsak szemléli ezt a körülötte, de önmagában is zajló életfolyamatot, hanem arról ítéletet is nyilvánít ; ezt a
jelenséget helyesli, a másikat elítéli. Amikor aztán ezen történeti
életfolyamat bizonyos ágát (pl. állam-, egyház-, művészettörténet)
akarja felkutatni, csakis saját élményeiből indulhat ki, mert nincs
tudomány empiria, tapasztalás nélkül. Sajátságos a viszonylatok
kapcsolata. A jelen tapasztalásaiból kell a múltba indulnia, hogy a
mult ismerete alapján megfejtse a történeti ma rejtélyét. S a historikus mint ember ebben a munkájában is dicséri a jót, az igazat és
a szépet, tehát az értékeset és megrója ennek ellentéteit. De — a
német történetbölcselők s a tapasztalás szerint is — a történetíró itt
még nem áll meg. Amit értékesnek ítél a jelenben, azt helyesli a
múltban s, akár öntudatlanul is, azon van, hogy ez az értékes elem
fejlődjék tovább, ezt sodorja magával a történet folyása. Ha a francia
történetbölcselő a historikusnak ezt a jövőt alakító és javító törekvését s annak jogos voltát tagadja, többre tarthatjuk-e ezt a farizeus
szemforgató alakoskodásánál ?6)
Ez a tény újólag hangsúlyozza a történetszemlélő és - ábrázoló világnézetének fontosságát. Mit tart valaki értéknek?') Hegelnél
a szabadság, illetőleg annak leple alatt az állami mindenhatóság a
cél. Comte a társadalmi jólét s mint ennek eszköze, a technikai fejlődés apostola. Marx a szociális államért küzd, melyben elpusztui
az egyén, de él a tömeg. Mások az állam vagy a kultúra vagy a
,5
) L' historien n' a pas à se préoccuper des destinées futures de 1' humanité,
mondja See, id. m. 149. 1. V. ö. ezzel szemben Szekfű Gyula jellemzését a francia
történetírásról : A francia történetírás a XIX. században helyezkedik arra a primitívségében klánszerű álljáspontra, hogy a francia a nemzet, Európának és az emberiségnek egyetlen igazi kultúrnemzete, melynek szinte transzcendens hivatása a többi
népek körébe a nagy emberi ideákat, a szabadság és műveltség örök ideáljait bevinni s öket középkori sötétségükből, ha kell, erőszakkal is, de inkább a francia
természetben rejlő hódító, elbájoló erővel kiemelni. Hóman : A magy. történetírás
új útjai, 406. 1.
0 Die Wertlehre führt notwendig in metaphysische Hintergründe, in denen
insbesondere auch das Problem des Verhältnisses von Leben und Lebensstoff, Solleu
und Sein gelöst sein muss. Troeltsch, id. m. 202. 1.

faj érdekében dolgoznak, mint azon legfőbb értékért, melyért erőt
és életet áldozni is érdemes. S vajon mily feleletet nyerünk a történetfilozófusoktól, ha nemcsak a magyar állam vagy a germán faj,
avagy az európai kultúra, hanem az egész emberiség életének célja,
küzdelmének értelme iránt érdeklődünk? Cournot őszintén bevallja,
hogy erről sem ő, sem a történet, sem annak filozófiája nem tud
nyilatkozni, mert ez a kérdés meghaladja az ember fogalmának,
megfigyelésének és következtetesének határát. Troeltsch elvi meggyőződése, hogy egységet csak egy meghatározott célgondolat hozhat létre; az emberiség pedig egység, kell tehát, hogy legyen ilyen
célgondolata, mely talán a világpolgárság lehet. . .
*

*
*

A föntebbiekben megkíséreltük némileg bemutatni, hogy mennyire
érvényesül a történetbölcselő rendszerében vagy annak egyes részeiben
saját világnézete. Ezen változtatni alig lehet. Az ismeretek minéműsége
és mennyisége minden egyén számára más és más világképet alkot,
mely az élet bárminő viszonylatában is megnyilatkozik. Nincs tehát
történetszemlélet, mely „objektív" volna, melyben nyugodtan megbízhatnánk ? Ha van helyes világnézet, mely fedi a tárgyi valóságot
(objectum), akkor az ezen felépült történetszemlélet is kell, hogy
helyes legyen — függetlenül attól, hogy ez az objektív világnézet
egyeseknél szubjektív, egyéni is. A kettő nem zárja ki egymást.
A hitetlen (az isteni kinyilatkoztatást elvető vagy számításba
nem vevő) világnézet ismerete csupán emberi, gyarló. Nincs kilátása
arra, hogy a világ s emberi élet honnan, hova, miért? kérdéseit
valaki is meg tudja magyarázni. Ezek a kérdések — Cournot föntebbi
szavait ismételve — egyszerűen meghaladják az ember fogalomkészletét és tapasztaláskörét. így az ember és tudománya számára nem
marad más hátra, mint küzdeni kilátástalanul s dolgozni, hogy dolgozzék.
A hívő világnézet az egyén és a világ sorsát a kinyilatkoztatás
és az ész világánál szemléli.8) A kinyilatkoztatás első szavai közlik
a különben megfejthetetlen titkot. „Teremté Isten az embert az Ő
képére . . . és megáldá őket (a férfiút és az asszonyt) és mondá :
Növekedjetek és töltsétek be a Földet és hajtsátok azt birodalmatok
alá!" Az ember tehát Isten teremtménye, nem önmagától való, ezért
nem is öncélú lény. Halhatatlan lelket hord magában s az örökkévalóság számára született. Szellemi képességeinek célja itt a Földön,
hogy kultúrát teremtsen, s hogy munkája közben kialakítsa magában
is, a Földön is Isten országát, melynek folytatása és teljessé válása
már túl esik a földi lét határain.
A történettudomány ezen teremtő munka, a kultúra fejlődését,
alakulását figyeli. A hívő historikus folyton szemmel tartja, mikép
valósul eközben az Isten országa, azaz miként bontakozik ki az
ember műveiben a Jóság, az Igazság és a Szépség. Távol vagyunk
8
) Ezt a történetszemléletet tartalmazza
történelemben. Budapest, 1934.
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attól, hogy valljuk, hogy az igazi történetszemléltetéshez csak helyes
világnézet kell. Ám a bölcselet és szaktudomány meg az igazságra
való törekvés mégis csak akkor teremti meg kora igényeinek megfelelő igazi szintézisét, ha a kiindulópont, az alapigazodás helyes.
Ez a munka bizonyára haladást fog jelenteni az emberi kultúrában,
nemcsak mozgást, passus magnós — extra viam.
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FIGYELŐ.
Á francia katolikusok iskolaproblémája.
Szalay Jeromos.

MYUGODT, csendes idők betegsége a megszokottság kifejlő1 ^ dése, egyike az emberi lélek legveszedelmesebb ellenségeinek. Charles Péguy mondja : Van valami rosszabb, mint a romlott
lélek. Ez pedig nem más, mint a megszokásból cselekvő, élő lélek . . .
Magának az üdvözülésnek is sokkal nagyobb ellensége a megszokás,
mint a vétek. A kegyelem átjárhatja a vétkes lelket, de még sohase
láttuk, hogy átnedvesedett volna az, amit enyvvel vontak be. A vízhatlan nem ázik át, azt nem járja át a víz . . . A megszokásnak az
emberre tapadt vértezetén minden elsiklik, rajta minden kard eltompul . . .*)
Nem mondhatnók, hogy Péguy szóáradata 100 százalékig érvényes, de mindenesetre szemléletes körülírása faz Apokalipszis mondásának : Bárcsak hideg lennél vagy meleg.
A nyugodt idők megszokottságával ellentétben válságos idők
elhamarkodott cselekvéseket, végig nem gondolt, újabb válságokba
sodró programmokat termelnek ki.
A francia katolikusoknak 60 év óta nem igen volt alkalmuk a
megszokottság hibájába esni. A válságok, a nehézségek inkább az
ellenkező végletbe hajtották őket: a kapkodásokba, a mindenkitől
el nem fogadott programmcsinálásokba. Á nem biztos talajon süppedő
ember kapaszkodásával többnyire, még jobban belemerül az iszapba,
a kivezető utat nem találja meg. így volt a francia katolikusok soksok kísérletével is. Egységes, mindenkitől elfogadott programmot, a
programm megvalósítására egységesen elfogadott eszközöket válságaikban sohase sikerült találniuk. A sok sikertelenség, vereség után
így jött létre az a lelkiállapot, melynek főjegye a bizalmatlanság az
átfogó programmokkal szemben.
Etienne Gilson, a Collège de France-on a középkori bölcselet taná
ra, a Sept című, mult évben alapított újszerű, bátorhangú katolikus hetilapban Pour un ordre catholique címen könyvalakban is megjelent (Descleenél) cikksorozatot szentelt annak a problémának, mely a francia katolikus közvéleményt évek óta izgatja, az iskolakérdésnek. A világhírű
professzor, aki eddig azzal tett szolgálatot a katolicizmusnak, hogy a
keresztény bölcselet kiváló képviselőinek, Szt. Ágostonnak, Szt. Bonaventurának, Szt. Bernátnak helyét az emberi szellem történetében
*) Note conjointe sur Bergson, 100 és kv.

biztosította, a gyakorlati élet terén se akar elmaradni a szolgálattevésben s tapasztalatát, tekintélyét a katolikusok egyik legégetőbb
kérdésének megvilágítására fordítja.
A kérdések kérdése minden vallásra nézve az iskolaügy. Ha
egyszer az iskola elveszett, vagy talán még vallásellenes is lett, mint
a francia iskolák többsége, akkor minden erőfeszítés, minden odaadás csak kis tömegeket érint, a nagy tömeg megmozdítása lehetetlen.
Gilson könyvének megértéséhez szükséges lévén a francia
katolikusok helyzetének ismerete iskolaügyi szempontból, azért tanulmányunk első felét a francia katolikus iskolaügy ismertetése foglalja el.
A tanítás szabadsága (liberté de 1' enseignement) Franciaországban többet is, kevesebbet is jelent, mint Magyarországon. Náluk az
államnak semmi ellenőrző joga nincs az úgynevezett „szabad iskolákra" (écoles libres) mint iskolákra. Az iskolai törvényhozás őket
nem érinti elméletben. Tantervükben, tanárok alkalmazásában teljesen szabadok. A középiskolákban pl. csak azt követeli meg az állam
a szabad iskoláktól, hogy az igazgatónak legyen oklevele. A gyakorlatban természetesen máskép fest a helyzet, mert diplomát az állam
csak saját közegei előtt történő vizsgálat útján szolgáltat ki, pl. az
érettségit mindenkinek az állami egyetemeken kell letennie, ami
magával hozza, hogy a gyakorlatban nagyjában alkalmazkodni kell
az állami tantervhez.
A régi rendszer (ancien régime) alatt, mikor az iskolák túlnyomó
része az egyháziak, főkép a szerzetesek kezében volt, a kérdés fel
se vetődött. Megváltozott a helyzet a forradalom után. Napoleon
középpontosító munkájában az iskolára is rátette a kezét, megszervezte a közoktatás zárt rendszerét, az Université de France-ot. Egyháziakat, még szerzeteseket is, mint pl. az iskolatestvéreket, örömest
alkalmazott ugyan, de csak mint állami alkalmazottakat (Ez volt
Eötvös elgondolása is 1848-ban). Az eredménye ennek az iskolának
valláserkölcsi szempontból siralmas lett. A katolikusok megdöbbentek s Montalembert vezetésével megkezdték a küzdelmet a tanítás
szabadságáért. 1836-ban kivívták az elemi oktatatás szabadságát,
1850-ben a középfokúét, 1875-ben a felsőoktatásét.
1850 után az állami és szabadiskola rendszere egvmás mellett
működött. Az állami iskolákban kb. ugyanaz a rendszer uralkodott
valláserkölcsi szempontból, mint jelenleg a mi állami iskoláinkban.
A vizsgáztató bizottságokban pedig résztvettek a szabad, vagyis többnyire katolikus iskolák tanárai is. A vegyes vizsgáztató bizottság
rendszerét (jury mixte) 1875-ben, mikor a katolikusok egyetemeket
is állítottak fel, kiterjesztették az egyetemekre is. A mi Közoktatásügyi Tanácsunknak megfelelő szervezetben, (Conseil Supérieur de 1
;
nsíruction Publique) ott voltak a szabadoktatás képviselői, a püspöki
kar néhány tagja más társadalmi osztályok képviselőivel (compétences sociales).
Mióta azonban a vallásellenes irányzat jutott uralomra, ez a
barátságosnak tervezett koordináció felbomlott. A tanítás szabadságának elvét nem sikerült ugyan még felrúgni, de a vallásellenes

irányzat mindent elkövetett, hogy a szabad, vagyis katolikus oktatás
lába alatt a talajt megingassa. A katolikus iskolák tanárainak a
vizsgáztató bizottságokból való kizárása volt az első lépés. Ez a
támadás a közép- és felsőoktatásnak okozott volna károkat. A
felsőoktatásnál el is érte eléggé a célját, mert mégiscsak inkább
hallgatja az ifjúság azoknak a tanároknak az előadását, kik előtt
vizsgázni is fog, mint azokét, kiknek a vizsgálatra semmi befolyása
sincs. így a katolikus egyetemek nem kapnak annyi hallgatót, következőleg nem gyakorolnak akkora hatást, mint az alapítók remélték. 2 )
A középiskolákra azonban ezek a kellemetlenkedő visszaélések semmi
hatással sem voltak, ellenkezőleg növendékeik száma 1887-től 1897-ig
állandóan növekvő irányzatot mutat, míg az állami iskolák növendékeinek száma állandóan fogyott. Ez alatt a tíz év alatt az állami
iskolákban az új intézetek (10) ellenére is a bentlakók száma 6.910-el
fogyott, a nem államiakban pedig 12.000-el növekedett. 1892-ben az
állami iskolákban a növendékek száma 83,714, a nem államiakban
90.432. Pedig az államiakba kellett járni a tisztviselők gyermekeinek,
oda járt 20.617 ösztöndíjas is.3,)
A szerzetesrendek ellen 1880-ban megkezdett hajsza, a laikusvallástalan, hamarosan vallásellenes iskola felállítása sok kárt okozott a katolikus iskoláknak, de alapjukban nem ingatta meg őket.
A vallásellenes irányzat azzal vélte a végső csapást mérni a katolikus oktatásra, hogy a szerzetesrendeket száműzte. Ennek az igazságtalan és embertelen cselekedetnek főcélja az volt, hogy a katolikusokat olcsó tanerőiktől megfossza. 1900-ban a katolikus elemi
iskolák szolgálatában 48.629 apáca és szerzetestestvér (marista, iskolatestvér stb.) állott. Ezek tanítottak 12.382 kat. iskolában és 2.926
ovodában, azonkívül 5.130 községi elemi iskolában és 188 községi
ovodában. Tanítványaik száma összesen 1,958.629 volt 22.026 iskolában, vagyis a francia iskolakötelesek egyharmada az ő iskoláikban
járt.4)
Az elemi iskoláknál ez a terv sikerült, mert jelenleg a 12.370
szabad iskolában csak 829.057 tanuló jár (1929-ben). Ebből is le kell
számítani mintegy 10%-ot a nemkatolikus szabad iskolák számára,
míg a 71.327 állami iskola 3,644.881 tanulót oktat. A katolikus elemi
iskolákból nagyon keveset lehetett megmenteni. A hívők adakozásából és a tandíjból fenntartott katolikus iskola nem bírta a versenyt
anyagi szempontból a melléje mindenütt felállított ingyenes iskolával,
melyet akkor is felállítottak, ha úgyszólván nincs növendéke, amelybe
mindazokat, akik az államtól függenek, belekényszerítenek.
Más a helyzet a középiskoláknál. Ezek is vesztettek sokat az
üldözéssel. Be kellett zárni összesen 155 középiskolát, kb. 33.00G
tanulóval. Ezek egy része azonban — 51 intézet és 10.360 növen
dék — nem az állami iskolák nyeresége lett, hanem a szabad laikus
2
) Ami nem jelenti, hogy nem töítenének be nagy missziót. A katolikus tudományosság egyes ágainak bámulatos fellendülésében nagyon is kivették részüket,
3
) L. Burnichon : L' Etat et ses rivaux.
4
) Dossiers de 1' Action Populaire, 1931, 15. sept.

iskoláké, következőleg nem a vallásellenes erőket gyarapította. Mivel
az állami középiskola sem volt ingyenes s tanulóinak épenúgy nem
adhatott érettségi bizonyítványt, mint a katolikus középiskola, hanem
az illetékes egyetem elé küldötte növendékeit, eredmény dolgában
pedig rendesen utána maradt a gyenge felszerelésű katolikus iskoláknak, a katolikus középiskola nem nagyon szenvedte meg, ami a
tanulók számát illeti, az üldözést 1921-es adat szerint az állami
középiskolák növendékeinek száma 107,937, míg a kat. középiskolákban 80.000 tanuló volt. A leánytanulóknál az arány még jobb.
1924-ben az állami iskolákban volt 53.047 növendék, a szabadiskolákban kb. 100.000. Ennek a számnak nagy többsége a kat. iskolákra esik.
Ennek a körülménynek oka az internátusrendszer és a tanárok nagy odaadása. Franciaországban a tanulóknak kb. a fele bentlakó. Az internátusdíj biztosítja a paptanárok szerény javadalmazását és ellátását. A katolikus iskolák világi tanárai nem kapják közelről se azt a fizetést, mit az államiak. A független szülők bizalmát
nem lehet erőltetni, de viszont a katolikus iskolák körül az a látszat,
ellenségei azt hirdetik, hogy osztályiskola, a bourgeoisie iskolája, ami
éppen nem előnyös jelző korunkban, főkép pedig nem Franciaországban, hol felsőbb kasztokat még kevésbbé tűr el a nép, mint más
országokban.
Az elemi iskola nem bírta a versenyt. Többszörös oka volt
ennek. A hit megfogyatkozása a falukban kiölte az áldozatkészséget,
mikor ingyen találják az állami iskolát, azután a faluk elnéptelenedése. A 100—200 lelket számláló községek hogyan tartsanak fenn
kat. iskolát, mikor a község jórésze nem is oda küldi gyermekét, ha
egyáltalán van gyermek. Az állami iskolával mindenféle kedvezmény
jár : tanszerek, ebéd, ha a tanuló messze lakik. A tanyákról autóbuszok gyűjtik össze a gyermekeket. De ha például egy családból
a lány a kat. iskolába jár, a fiú pedig az államiba, a fiút felveszi
az autó, neki jár a meleg leves délben, a lánynak nem.
A középiskolák ellen megpróbáltak mindenféle eszközt. A néptelen, palotákban elhelyezkedő állami középiskolák tanárai határozattal akarták elvonni a szegényes épületekben elhelyezkedő (régi
fényes iskoláikat elkobozta a szabadkőműves rendszer) katolikus
iskolákból a növendékeket. Mintha bizony valamely iskola jóhírnevét
hatósági eszközökkel meg tudná teremteni.
A legújabb roham az „école unique" címen intézi támadásait
a katolikus iskola ellen. Ennek lényege a mindenkire egyformán
kötelező elemioktatás. Eddig ugyanis azok, kiket szülőik középiskolába
szántak, nagyon gyakran az elemi, előkészítő tanulmányokat a középiskolákhoz csatolt előkészítő évfolyamokon (petits collèges) végezték.
A középiskolába való lépés kiválasztás, versenyvizsgálatok alapján történik. A tanítás ingyenes. Az ingyenesség nemcsak tandíjat
»és tanszereket jelent, hanem internátusi ellátást is, sőt kilátásba he-

lyezi a szülők kárpótlását gyermekeik elmaradt munkájáért is.5) Ez
a rendszer a középiskola alsó osztályaiban már érvényben is van.
Ez a tervezet, minden szociális látszat ellenére se vált be. Nem
számolt az élettel. Az egész csak pártpolitika volt. Franciaországban
a nagyarányú állami ösztöndíj rendszer mellett mindenkinek lehetséges volt eddig is közép- és íelsőiskolai tanulmányokat folytatni,
lévén az ösztöndíjak adományozásának egyetlen eszköze a versenyvizsgálat.
A katolikus középiskolák romlására számított az új rendszer.
Anyagilag biztosra vették elgondolói romlását, de főkép a színvonal
esését várták megalkotói ettől a rendszertől. Az ő elgondolásuk szerint a kat. középiskolákba fognak szorulni azok a tehetségtelenek,
kiknek nem sikerült a versenyvizsgálat. Tévedtek 1 A katolikus középiskolák színvonalban nem veszítettek, növendékségük száma gyarapodott. Hiába van parlamenti interpelláció, hatósági nyomás az olyan
iskola érdekében, melynek tanárai olyan komolytalanul veszik dolgukat, hogy egymás után lépnek sztrájkba akár az érettségi vizsgálatokon, akár az ösztöndíjakat eldöntő versenyvizsgálatokon való részvételt tagadva meg.
De hogy mit hoz a jövő az általános elszegényedés következtében, senki se tudja. A francia katolikusok az iskolakérdésben nagyon, de nagyon meg vannak oszolva. Az ortodox álláspont követeli
az államsegélyt tanulóinak arányában (proportion scolaire), valamint
növendékeinek számára jogot, hogy az ösztöndíjak elnyeréséért résztvehessenek a verseny vizsgálatokon. 6 ) Ezen követelés mellett azonban ez az irányzat hallani se akar ez állami beavatkozásról. Már
pedig az állami ellenőrzés mérsékelt fokának elfogadása megkönynyítené követelésük népszerűsítését anélkül, hogy a szabadságot
veszélynek tennék ki. Igaz, szomorú tapasztalatok viszik őket erre
a meg nem alkuvásra. Mióta ugyanis a jelenlegi politikai rendszer
uralmon van, vagyis 1876 óta, Léon Bérard kivételével valamennyi
közoktatásügyi miniszter szabadkőműves volt. De még ezek se voltak az igazi urak a minisztériumban, hanem a három direktor, kik
igazán hétpróbás szabadkőművesek voltak. Tehát a katolikusok nem
a jogos felügyelettől félnek, talán még azokkal a kellemetlenkedésekkel is megbarátkoznának, melyek a déformation professionnelle
következtében olyan gyakoriak, főképp kis horizontú ellenőrző közegeknél, de hogy kiszolgáltassák magukat olyan közegek basáskodásának, melyeknél a legfőbb cél a kat. tanítás megsemmisítése, az
már valóban egyenlő lenne az öngyilkossággal.
A katolikusok egy másik része, főképp azok, kik az állami
iskolákból kerültek ki és megtartották hitüket, vagy megtértek, az
5
) Az általános elszegényedés folytán maga a tandíj is tekintélyes összeget
képvisel Párizsban az állami iskolákban, középiskolákban 702— 972, a vidéken 324—
720 frank között ingadozik. L. Ch. Delvert : Autour de 1' ÉCOLE Unique, Revue des
Deux Mondes, 1935, febr. 1.
6
) Ez a követelés ha a gyakorlatban nem is mindenütt, legalább elvben érvénybe lépett a háború után a hősi halottak árváira nézve.

állami tantestületben helyet foglaló katolikus tanárok nem tartják
olyan veszedelmesnek az állami iskolát. Be kell hatolni az állami
iskolába (pénétration), mentől több katolikusnak kell ott helyet foglalni, mondják. Hivatkoznak eredményekre. Azt mondják, hogy a katolikus iskolák nem hozták meg a várt eredményt.') S ennek a tábornak nagyon sok híve van, ha sokan nem is vallják be nyíltan. A
nagy pénzáldozatokhoz képest az eredmény nem kielégítő. Meg kell
keresztelni az „école unique"-t. Azok, kiket megejt az egységes iskola
humanitárius, emberbaráti oldala, azt mondják : Nem baj, ha az
Egyház el is ítéli ezt az iskolát. A mai társadalmi rendet úgyis le
kell rombolni. Majd hozzásimul az Egyház az új társadalmi rendhez 8)
1921—1924 között a szabadkőműves páholyok 104 tervet készítettek az école unique érdekében. De ez a gyanús buzgalom se
tudta óvatossá tenni a katolikusok egy részét. A párizsi katolikus
egyetem egyik szulpiciánus tanára 24 órát szentelt az egységes iskolának, ebből külön egy órát Jean Giraud .(La Croix szerkesztője,
egyetemi tanár) tervezete megcáfolásának. „Összezavarása a dolgoknak, egység-, vezetőhiány. Természetes vezetőink nem adnak igazi
direktívákat. Nem tudnak vagy nem mernek", mondotta J. Guiraud.
(Interwiew, 1933, júl. 23.
A meg nem alkuvók hivatkoznak arra, hogy azok pl., akik az
állami tanítóképzőbe kerülnek, menthetetlenül elvesztik hitüket, mert
ott tervszerűen dolgoznak a hit ellen. A másikak felhányják emezek
meg nem alkuvását, felhasználnak olyan eseteket, mint pl. ami egyik,
Franciaország északi részén fekvő, középiskola igazgatónőjével történt, aki hiába kért hitoktatót intézete részére, hogy azok, akik akarnak, a törvény által megengedett keretben hitoktatásban részesülhessenek. 9 ) Mert ennek az állásnak megszervezése sok növendéket odavonzott volna a helybeli kat. középiskola rovására.
Ebben a nagy fogalomzavarban és egyenetlenségben emeli fel
E. Gilson szavát s próbálja az alapvető kérdéseket tisztázni. Őszintesége, világos látása valósággal megdöbbent. Hogy lesz-e egységes
cselekvés kiinduló pontja vállalkozása, franciákról lévén szó, nagyon
kétséges. Mi lehetőleg a könyv szavaival adunk ízelítőt munkája
csodálatos gazdagságából.
Hányan vagyunk ? Nem tudjuk. De élünk és számunk naprólnapra növekszik. Tudatosan, vagy Öntudatlanul. Franciaország valamit vár a katolikusoktól. Maga se tudja mit, de valami határozottat,
7
) Ez azonban csak érv, de bizonyítani kellene ! Honnan van az a nagy vallási megújulás, mi a francia értelmiségi körökben látható?
8
) Ezek az ideológok, mikor így beszélnek, nem gondolják meg, hogy éppen
az Egyház missziójának egyik leglényegesebb pontja, az „elmenvén, tanítsatok minden nemzeteket" válhatik lehetetlenné hosszú időre (pl. Oroszországban).
9
) A francia középiskolákban csütörtökön szünet van. Erre a napra lehet megszervezni, többnyire az iskolán kívül a hitoktatást. Azokban az intézetekben ugyanis,
hol a szeparáció alkalmával voltak az államtól fizetett hitoktatók, azok éltük végéig
megmaradhattak az intézet keretében, bár később eltartásukat az állam a növendékek nyakába varrta. Jónevű intézetek, hogy klientáléjukat el ne riasszák, ma is
több helyen lehetővé teszik az intézet keretében való hitoktatást.

döntőt, amit a katolikusok nem adnak meg neki. Hogyan is adhatnák meg? A többség még mindig elfecsérli erejét, kimerül abban,
hogy egy eldönthetetlen pörös multat akar tisztázni — Dreyfus-ügy
Sillon, Action Française gyűlölködő veszekedései, jobboldali, baloldali katolicizmus vitái . . . Mi azokra számítunk, akik függetlenítették magukat ezektől a rosszul fogalmazott problémáktól. A keresztény politikáról és a társadalmi rendről az Egyház nekünk ad alapelveket. Ezeknek a világánál kell mindent mérlegelnünk.
Nem elég jajgatni amiatt, ami van, azt hangoztatni, aminek
kellene lenni, hanem azt kell kérdeznünk, mi valósítható meg a jelen
körülmények között. Folytatni a szemrehányásokat és másokra számítani, mint ezt a katolikusok nagyon gyakran tették, kétségkívül
nagyon könnyű. Nem változtat a jelenlegi halálos veszedelmet jelentő
helyzeten, ha azt reméljük, hogy a kormány végül is meglágyul, beleegyezik némi engedménybe, helyt ad néhány követelésünknek, mert
az állam, akár fölingerel ellenségeskedésével, akár arra törekszik,
hogy közönbösségével elaltasson bennünket, a jelenben csak félrevezetést, fenyegetést tartogat számunkra. A legsürgősebb teendő,
amire Gilson ezt a vezető nélküli nemzedéket (génération sans
maîtres) buzdítja, hogy mindenki öntse bele hitének kovászát környezetébe, mondja Eugène Primard az előszóban.
Gilson Bevezetésében (1—36) annak a katolikus akciónak az
alapelveit fejtegeti, melyben mindenkinek, aki a katolikus névre számot tart, részt kell vennie. Az egészből néhány megjegyzést ragadunk ki. Ezek többet érnek minden részletes tárgyalásnál : Az választ
szét bennünket, hogy azt vesszük katolicizmusnak, ami nem az :
ami minket egyesít, az a katolicizmus . . . Tudom, hogy a mi lelkesedésünk nagyon gyakran naivnak, alkalmatlannak, meggondolatlannak tetszik papjaink előtt. Nekik megvan a tapasztalatuk, mi nekünk
hiányzik, azután minden világiban megvan az a gyöngeség, hogy
ki akarja oktatni papját. Ne mulasszák el ezt nekünk megmondani,
mert meg tudjuk érteni és a saját helyünkön tudunk maradni . . ,
De nekünk is vannak gondolataink, jók vagy rosszak, a követendő
vagy megjavítandó módszerről ; bizonyára a pap is ismeri ezeket,
de mi más módon ismerjük őket, és a mi tapasztalatunk is megérdemli, hogy megfontolás tárgyává tegyék őket. Mi tudjuk segíteni
papjainkat, hogy meghallgatást találjanak, óvhatjuk őket bizonyos,
csalhatatlan^ágot követelő fellépések ellen. Mert legyünk őszinték,
vannak olyanok is, kik ilyesmivel visszaélnek. A pap és hívő közötti
együttműködést el kell mélyíteni ott, ahol megvan, meg kell teremteni ott, ahol elmulasztották megteremteni. Ehhez szükséges, hogy
a hívők tudjanak engedelmeskedni az irányításnak, amit kapnak, de
az is, hogy hagyják meg nekik a cselekvéshez szükséges kezdeményezést és szabadságot. Ennek megtagadása elkedvetlenítené őket,
terméketlenné tenne minden erőfeszítést.
„A pogány állam" című fejezetben lefesti a vallás és bölcselet
nélküli világnézet következményét, azt a nagy erkölcsi nihilizmust,
mi a francia társadalom egy részében uralkodik, s ez gondolkodóba

ejti még azokat is, kiknek a vallás közömbös. „Beszélhetnek igazságosságról, becsületről, az összetartás érzéséről. Magasztalhatják
mindezt, mint a köztársasági erények megtestesülését. Prédikálhatnak emberiességről, hirdethetik az általános béke korszakát akkor,
mikor elkövetik azt a nevetséges eljárást, hogy a kereszténységtől
kölcsönözve ezeket a fogalmakat, minden erejükből törekednek lerombolására annak a kereszténységnek, mely ezeket a világnak hozta,
mely egyedül képes őket éltetni."
A laikus szellem nem jelenti sohase új értékek teremtését.
A laicizmus semmit se talált fel, hanem egyszerűen kisajátította,
elvilágiasította a keresztény értékeket. Vagyis meg akarja tartani a
kereszténység erkölcsi értékeit azon feltételek nélkül, melyek azt
létrehozták. A gyökere minden bajnak, melyben szenvedünk, az a
törekvés, hogy egy keresztény alkotó elemekből álló társadalmat
akarnak alapítani nem keresztény alapra és a kereszténység ellen.
Lehetséges-e még a megújulás ? Nem tudom. Az ember sokáig
élhet a mások által felhalmozott tőkéből, főkép ha az olyan csodálatosan gazdag, mint a kereszténység erkölcsi tőkéje. De nehezen
élhetünk belőle továbbra is, ha állandóan azon dolgozunk, hogy
leromboljuk azt, amin felépült. A franciák választás előtt állanak :
vagy a kommunizmust fogadják el az emberi méltóságnak azzal a
szörnyű lealjasításával, mit magával hoz, vagy a kereszténységhez
fordulnak, amely egyedül hatalmas védelmezője azoknak a lényeges
értékeknek, amelyeken egy valóban emberies társadalom felépülhet.
Ebből a két lehetőségből magyarázható meg az a vonzóerőmit a kommunizmus gyakorol fiatal elmékre. Ha nem a kommunizmus, akkor gyakran bármiféle diktatúra megnyeri őket, ha azt remélik, hogy ebből a pestises légkörből kivezet bennünket annak a
holitetemnek a felbomlasztásával, amivel egyenlő egy keresztény formájú társadalom, amelyből a keresztény élet kezd visszahúzódni. Dehát hogyan is maradna meg az erkölcsi erő abban a
társadalomban, amely felrúgja az erkölcs alapját? A francia államnak nem kell a vallás, nem kell a metafizika, mert ez is reakcionárius. Hogyan építhessenek erkölcsöt a kanti kötelességre, ha Kant
bölcseletében már senki sem hisz ?
Az erkölcsöt valódi alapjára kell visszavezetni, vagyis a vallásra. Mivel pedig az állam iskoláiban ez nem történik azon az alapon, mely egyedül adhat neki hatóerőt, szükségünk van katolikus
iskolákra. Mert ha igaz, hogy az erkölcs tanítása biztosítja annak
gyakorlását, az is bizonyos, hogy az nem gyakorolja az erkölcsöt,
aki nem hallott róla.
Míg a francia állam csak azzal dicsekedett, hogy van közoktatása, az igazságot állította, de mióta azt hirdeti, hogy nemzeti nevelésügyi minisztériuma van, hazudik. Mert vannak ugyan neki a tanítás
minden fokán nagytudású, odaadó tanárai, de nincs nevelése és
nincsenek nevelői- Pedig van egy társadalmi osztály, mely a dolgok
ezen állásához nem tud alkalmazkodni, ez pedig az ifjúság.
20 éves korban az ifjúság bizonyosság után szomjazik. Ez a z

a kor, mikor az ember magát valami nagy gondolatnak odaadja,
mikor tudni akarja azonban azt is, hogy kinek a d j a oda magát. Minden vallási eszmény és erkölcsi alapelvek hiányában, mi következménye az erkölcs- és vallásnélküli iskolának : az ifjúság nagyon
hajlamos a diktatúrára. A német ifjúság példája intőpéldáu! szolgálhat mindenkinek. Belefáradva tanáraiba, akik azt tanították neki,
hogy minden tan egyformán tartható, elfoglalta az egyetemeket és
most diktálja azoknak a tanároknak, akiket éppen szíves volt megtűrni, hogy mit tanítsanak neki.
Gilson óvja hitsorsosait a hamis utak keresésétől, vagyis hogy
valamelyik politikai párttól várják üdvüket, mert ezek, ha egyszer a katolikusok segítségével uralomra jutnak, azonnal feláldozzák
az Egyház érdekeit saját érdekeiknek. Az Egyház az állammal vagy
az állam ellenére csak ott élhet, ahol saját erejéből is meg tud élni.
Az Egyház csak akkor virágozhatik, ha nem állami intézmény lesz,
hanem egy jótékony erő, melyet szeretnek és szolgálnak mindazok,
kik hozzátartozóknak érzik magukat, s elismernek és tisztelnek mindazok, kik nem tagjai. Ehhez azonban az kell, hogy mindenki elsősorban katolikus legyen, csak azután pártember, ne cseréljék össze
a hazát a vallással, vagy inkább a pártérdekkel. Nagyon kemény
igazságokat vág itt Gilson a francia katolikusok fejéhez : Mi jó franciák vagyunk, mindenki tudja. Azt is tudják, hogy mi még akkor is
jó franciák leszünk, mikor mások már nem lesznek azok. Maradjunk is azok, de emlékeztessük azokat, kik kihasználják hazafiságunkat, hogy mi látjuk kisded játékukat. Poincaré Franciaország
nagy fia volt, ha elégséges a hazát jól szolgálni szolgálattal, vagy
ha jó szolgálata a hazának az, hogy a halálos veszedelmet jelentő
megoszlás, egyenetlenség csíráit elhinti. Ne csináljunk félistent ebből
az emberből, aki egyike volt a történelem folyamán a francia egyház legnagyobb ellenségeinek. Doumergue miniszterelnök talán nagy
szolgálatot tesz jelenleg Franciaországnak, de ne feledjük el, h a
sikerül neki megmenteni a hazát a mi közreműködésünkkel anélkül,
hogy megkönnyítené a katolicizmus helyzetét, nagyon meg lesz
elégedve.
Ha a politikai válság alapja erkölcsi válság, ennek az alapja
pedig a vallás válsága, joggal mondhatjuk, hogy ők idézték fel. Nem
csak pártjuk, de ők maguk is személyesen. Barthou nemrégiben a
katolikusokra támaszkodott, hogy a külföldön Franciaország becsületét megvédhesse, pedig ő volt az, aki 1903-ban azt hirdette, hogy
a franciák kétharmadának joga van bezáratni a másik harmad iskoláit. Miért nem fordult segítségért kommunista tanítóinak tanítványaihoz, vagy ha a katolikusokra számított, miért nem adta vissza nekik
1903-ban bezárt iskoláikat.10) Doumergue jelenleg (a mult évről van
10
) Barthounak a mult nyáron sok zaj között végrehajtott útja alkalmáva
Belgrádban a francia apácák iskolájában növendékekhez intézett humanitárius nagy
mondásait a párizsi egyházmegye plébániai tudósítói Un joli sermon de M. Barthou
címen közölték halála után. íme hogyan emelkedhetik valaki egyházüldözés után
egyházatyai méltóságra.)

szó) azon dolgozik, hogy kimentse Franciaországot abból a veszedelemből, melyben van anélkül, hogy valamit is megtagadna mindabból, mit őmaga tett valaha, hogy Franciaország idejusson. Igaz
ugyan, hogy a mi radikálisaink a korral megokosodnak, vagyis van
idejük látni tévedéseik gyümölcseit, de legyünk bizonyosak abban,
hogy semmi kedvük sincs hibáikat helyrehozni.
Ezek a saját módjuk szerinti nagy franciák az ő Franciaországukat akarják megmenteni, azt, melyből kiüldözték a szerzeteseket,
melyben bezárták a katolikus iskolákat, nem pedig a minden francia
Franciaországát. Ezt nekünk nem szabad elfelejteni. Nem azt kívánom a katolikusoktól, hogy mondják fel a békességet, hanem hogy
gondolják meg jól, hogy ez a fegyverszünet hazafias érzelmeik kizsákmányolása vallásos érzelmeik kárára. Micsoda a nemzeti egység (union
nationale) kormánya? Egy antiklerikálisokból álló minisztérium, amely
a katolikusok odaadását kéri, hogy segítsék kiemelni Franciaországot a bajból, hová az antiklerikálizmus juttatta. Miután pedig kisegítették a bajból, újra folytatja az üldözést. Kérjük csak a nemzeti
egység bármelyik miniszterétől, hogy vegyen a kezében egy nyilt,
őszinte kezdeményezést, hogy nyilvánosan jogosítják fel a szerzetes rendeket a tanításra. Mire gondolnak? — lenne a válasz.
Legyen bátorságunk mindezt látni és megmondani, és ha el is
kell tűrni, legyen erőnk bele nem nyugodni. Ha már odajutottunk,
hogy több millió francia elvesztette jogát, hát emberi méltóságunk
érzését ne veszítsük el.
Bálványdöntésében Gilson csodálatos bátorsággal egy divatos
bálványnak is nekimegy. Érdekessége miatt közöljük, bár nincs az
iskolaüggyel kapcsolatban. „A bálványok közül, melyeknek kultusza bennünket mérgez, minden divatból, melyet tűzzel követnek
mindazok, kik nivón akarnak maradni, ma a leglehetetlenebb és
legártalmasabb az ifjúság bálványozása . . . 30 évi elrejtett élet után
3 évi nyilvános élet elég volt a világ megváltására. Ma az emberek
nem akarnak elrejtett életet. Azért van az, hogy nagyon sok közéleti szereplés jár siralmas bukással. Abból a gyümölcsből, mely
tavasszal érik, nyáron rothad, az őszi gyümölcsszedéskor semmi se
marad. Azt kívánni egy 20 éves fiatalembertől, hogy úgy gondolkodjék, mint ha 40 éves lenne, annyit jelent, hogy azt kívánjuk tőle,
mondjon le 20 évéről s hogy arra kárhoztassuk, hogy sohse legyen
40 éves. A bukás, melyre rákényszerítjük az ifjúságot ezzel a bálványozással (vagy tulajdonképpen csak kihasználni akarásával) egész
életének bukása lesz. Terméketlen lesz egész élete, mert nem várta
meg a gyumölcshozás idejét. így azután az ifjúságnak járó számbavétel ürügye alatt elfelejtjük az ifjúságnak azt a legeslegelső jogát,
hogy tiszteljük benne a fiatalságot. E helyett a rendetlen bálványozás következtében úgy bánunk velük, mint öregekkel.
Katolikusok, kiknél letétben van húsz évszázad bölcseségének
kincsesháza, azoktól a fiataloktól akartok jelszavakat kérdezni, akiknek a számára a ti hivatástok az irányítás ? Elsősorban tanítsátok
meg az ifjakat arra, hogy vessék magukat alá a szükséges önfe-

gyelmezésnek, tanulmányoknak, mert csak így érlelődhetik meg bennük a férfi, aki azután majd, ha az ideje elérkezik, elfoglalhatja
helyeteket. De főkép tegyetek meg mindent, hogy legyen hely számukra, mit majd elfoglalhassanak és növekedhessenek.
Annak megállapítása és hangsúlyozása után, hogy a katolikusok csak önmagukra számíthatnak legfontosabb kérdésükben, az
iskolaügyben és hogy senki illúziókban ne ringassa magát, nyíltan
kimondja, hogy a francia politika jelenlegi helyzetében nen számíthatnak növendékeik számához arányított államsegélyre. A katolikusok áldozatkészségére és S^ötelességérzetére hivatkozik. Mert bizony
a francia katolikusok a legtöbb helyen nem teljesítik egyházukkal
szemben fennálló kötelessegeiket. 11 )
Az áldozatkészség mellett is nagyon nehezen lenne fedezhető
a katolikus iskolák fenntartási költsége. Követelni kell egységesen
a szerzetesek visszahívását, kik ellátják a francia iskolát olcsó tanerővel. Az a Franciaország, mely olyan hévvel kel pl. a Németországból kiüldözött zsidók védelmére (főkép hangosak a francia
antiszemiták a zsidók védelmezésében politikai érdekből), kell, hogy
megértse, hogy ennél még nagyobb szörnyűség a franciák kiüldözése saját hazájukból.
A katolikus oktatásnak azonban kissé saját házatáján is körül
kell néznie. A szabadság nem jelentheti a szabadosságot. Jelenleg
minden az igazgatók önkényétől függ, legtöbb helyen még a püspök
se avatkozik bele az iskola ügyeibe. Ha az ember nem is emeli bálvánnyá a diplomát, azért az odaadás nem pótolhatja mindig a tudást, minek általánosan elfogadott fokmérője mégis csak a diploma.
Ha a katolikusok ezen a téren is fenn akarják tartani a szabadságot, szervezzenek vizsgálatokat a kat. egyetemeken. A kat. tudományágak művelése mellett ez az ő különleges hivatásuk. A követelményeknek nem kell ugyanazoknak lenniök, mint az állami egyetemeken, ahol rendesen de omni re scibili (minden tudásra érdemes,
vagy minden megtudható dologról) beszélnek. De legyenek egyenértékűek vagy múlják felül az állami programmokat, főkép a non
multa, sed multum (nem sokfélét, de jól) elvének alkalmazásával.
Hiszen az állami egyetemek követelményeinek sokféjesége egyenesen lehetetlenné teszi az alapos képzést.12) A Szent Ágostonról megX1
) Ez a megállapítás megállja a helyét azon statisztikák ellenére is, miket
oly gyakran olvashatunk. Gilson szomorú statisztikákat közöl az áldozatkészség
hiányáról Az a hozzájárulás a plébánia fenntartásához, mit mi hitközségi adónak
nevezünk, sok helyen fejenként nem megy föl két frankra (46 fillér). Hol vannak
ezek a mi szegényes hitközségeink adói mögött° (Igaz, hogy ez kötelező.) 13.400
frank pl. (3082 pengő) Párizs egyik külvárosi plébániáján, hol a katolikusok száma
7,500. Ha csak a negyede katolikus is. akkor is ezek között vannak gazdag gyárosok, tőkepénzesek, kereskedők. Ezzel szemben pl. a veszprémmegyei Varsány 981
lakója hitközségi adóban 3,000 pengőt fizet Pedig iskoláira államsegélye van, tanítójának, papjának földje, kegyúri hozzájárulása. Ezeken a plébániákon a hiányt
gyűjtés, egyesek adomány«, de főkép a stóla pótolja. Az ember néha hajlandó
volna azt mondani, hogy a francia plébániák nem egyszer a vallási életet nem
élőkből élnek, mert leginkább ezek kívánják a nagy stólát követelő szertartásokat.
12
) Nem tudjuk, mit szólna E. Gilson, ha ismerné pl. a magyar tanár vizsgálati követelményeket. A mi nagy, mutatós követelményeink náluk csak keret, mely-

fogalmazott Doctriana Christiana (a keresztény embernek szükséges tudomány) köre a jelen viszonyokhoz alkalmazva, bizonyára nagyobb
szolgálatot tenne a katolicizmusnak, mint az állami követelmények.
Csináljuk meg ezt a programmot és terjesszük az állam elé, hogy
ezen az alapon engedélyezze a vizsgálatokat.
A kat. iskoláknak, főkép a főiskoláknak hivatása a sajátos katolikus tudományágak művelése. A katolicizmus két pilléren nyugszik : a kegyelmi életen és az egyházi tudományokon, melyek segítségével az igazság ismeretére eljutunk, vagy benne megerősödünk.
Ha a tudományok művelését megszüntetjük, a katolicizmus maga
semmisül meg. Ha ezek a tudományok vegetálnak, a katolikus élet
lassúdik el Az egyházi tudományok nemcsak a papok számára való
szakismeretek, hanem élőforrása mindazoknak az ismereteknek,
melyekből élünk, melyeket kell, hogy a papok nekünk is átadjanak.
Hányszor megtörténik, hogy intelligens katolikusok érveket igazoló tényeket keresnek papjaiknál ellenvetések ellen. Mikor uj ellenvetésekkel találkoznak, újra papjaikhoz futnak. Nem ártana kissé
eszükbe hozni, hogy a teológia tudomány is, nem pedig mindenki felfogó
képességéhez mért véleménygyüjtemény. Képezni is kellene magunkat benne ? Dehát ki művelje ezeket a tudományokat, ha nem a
katolikus iskolák? Ehhez azonban tervszerűség kell. Becsüljük meg
iskoláinkat, szereljük fel őket. Azok pedig, akik felelősek tanárok
kiválasztásánál, vegyék tekintetbe, hogy a katolikus iskola vallási
szempontból hitbuzgalmi intézmény, technikai szempontból azonban
iskola. Egy iskola pedig mindig elsősorban a növendékekért van.
Tanárok elhelyezése, munkakörük kijelölése terén a kis hibák, ha
gyakoriak, kiszámíthatatlan károkat okozhatnak.
Gilson könyve az első igazi szembenézés a francia katolikus
iskola probtémáival. Kendőzetlenül megmond igazságokét, miket
eddig nyíltan senki se vallott be. Az eszmék és gondolatok nagy
zűrzavarában ő, az állami oktatás nagyhírű képviselője emeli fel
szavát a csüggedtek és hozzá nem értők felé : A katolikus oktatásra
szűkség van. A katolikusoknak joguk van az iskolához. A mellett
hogy a jövőle szempontjából szükség föltételeken vitatkoznak, tegyék
meg azonnal, amit tehetnek. Emeljék a színvonalat megfelelően képzett és javadalmazott tanerőkkel. Biztosítsa ezt egyrészt a katolikusoknak az eddigieknél nagyobb áldozatkészsége, másrészt a szerzetestanerők visszatérése az iskolába. így lehet elérni, hogy a francia kat. iskolák ellen nem lehet izgatni azzal, hogy osztály iskola.
Gilson cikksorozata és könyve nagy port vert fel. Sokan felszisszentek, de gondolkodóba is estek. Talán kiindulópontja lesz a
francia katolikusoknál egy egészséges iskolaprogrammnak. De nálunk is érdemes volna vele foglalkozni.
bői kétévenként kiválaszttják az egyetemen tárgyalandó és vizsgálat tárgyául szolgáló anyagot. Ilyesféle van a németeknél is, hol pl. a latinból a vizsgálatra kiválaszthat a jelölt egy költői és egy prózai művet. Nem lehetne mondani , hogy a
színvonal e mellett a mienk alatt maradna.

KÖNYVEK.

Bölcselet.
Báró Brandenstein B é l a : Bölcseleti alapvetés. Kir. M. Egyetemi Nyomda.
Budapest, 1935., 546 1.
Ez az alapvetés, amely a szerző eddig csak részleteiben megjelent, valamint
a még kiadatlan bölcseleti gondolatvilágának fő eredményeit szerves egészében
tartalmazza, esemény számba megy a magyar filozófia történetében, sőt sok tekintetben kezdeményező jellegénél fogva szerepet fog vinni korunk filozófiai világképének alakításában is.
Tudományos szempontból önmagában véve egy minden alapvető bölcseleti
tudományágra kiterjedő munka ez, amely valamennyi fontos bölcseleti kérdésre
feleletet ad. Továbbá ez a skolasztikus bölcselet hagyományaitól nem egy tekintetben
eltérő rendszer nemcsak a modern szaktudomány épületének állít mély és széles
alapot, hanem — amint egy-két rámutatásból kitűnik — az „ancilla theologiae"
szerepére is kész vállalkozni, vagyis arra, hogy szempontjait, elveit és eredményeit
a teológiai spekuláció rendelkezésére bocsássa.
Ennek a rendkívül gazdag mély és szédítő távlatokat nyitó gondolatvilágnak
ezúttal csak a legfőbb vonalait mintegy gerendázatát akarjuk bemutatni és a jelentőségére kritikai megjegyzéseinkkel általánosságban rámutatni.
A bölcseleti vizsgálódás módszerét (leírás és visszakövetkeztetés) a közvetlen
tapasztalati adottságokra alkalmazva, a legegyetemesebb, a legegyszerűbb valóságösszetevőkből indul el a rendszer és fokozatosan halad az egyre
bonyolultabb
valóságok felé.
Az először megragadott legősibb, legegyetemesebb mozzanat tehát, ami feltétlenül mindenre érvényes, ami nem semmi : a legtágabb értelemben vett dolog. Az
ilyen értelemben vett dologgal és ennek három őshatározmányával : a tartalommal,
a formával és alakulattal foglakozik az első és legalapvetőbb bölcseleíi tudományág :
a fennállástan (ontologia). A dolog a legtágabb értelemben vett valamiséget jelenti,
amellyel csak a semmi áll szemben, vagyis éppen semmi sem áll szemben. A
tartalom a dolog misége, vagyis az, ami a dologban a legáltalánosabban a mi
kérdésre felel. A forma a dolog összefüggése
önmagával és más dolgokkal, az
alakulat pedig a dolog mennyiségi mozzanata. A dolognak ez a három őshatározmánya egymást teljesen átjárja, kölcsönösen felteszi, azaz egymással korrelációban
van. A három őshatározmány így tárgyilag elválaszthatatlan, voltakép nem is három
e szó közönséges értelmében, hanem egy dolog „néromszerű" oldala.
Ha ezután a közvetlen tapasztalati adottságokat jobban szemügyre vesszük,
azt találjuk, hogy mindenegyes dologban a három őshatározmány közül az egyik
nagyobb intenzitásban, vagyis sajátos fokon van meg, mint a másik kettő. Például
a zongorahangban, az orgonaillatban a tartalom az uralkodó őshatározmány, viszont
az alárendeltség viszonyában éppen a forma van sajátos fokon. Hogy tehát bölcseleti vizsgálódásunkban egy lépéssel tovább haladhassunk a bonyolultabb, de bölcseletileg egyetemes jellegű tárgyak felé, szükségessé vélik a sajátos őshatározmányok : a sajátos tartalom, a sajátos forma, a sajátos alakulat vizsgálása céljából
három egyenrangú és egymás mellé rendelt alapvető bölcseleti tudományág kiépítése. Ezek pedig a tartalomtan vagy totika, a formatan vagy logika, az alakulattan
vagy matematika. Eszerint a sajátos tartalmakat a minőségi kitöltöttség, zártság és
a mindig konkrét egyedi jelleg, a sajátos formákat a minőségi üresség, nyitottság
és legtöbbször az egyetemesség, a sajátos alakulatokat pedig a minőségi üresség,
a konkrét egyedi jelleg és sajátos szemléletesség jellemzi. E disciplinák keretében

lovábbá, amelyek közül a tartalomtan egészen újonnan bevezetett bölcseleti tudományág, a íormatan egybeesik a modern tiszta logikával, az alakulattan pedig a
szaktudományi matematika bölcseleti alaptudománya, roppant Finom elemzéssel
tárgyalja a „valóságelőt,ti" és valóságalkotó alapmozzanatokat, a kategóriákat, valamint a sajátos őshatározmányoknak külön-külön a rangjait, amely utóbbiak a skolasztikus bölcselet analógia entis-ének felelnek meg.
A dolog és őshatározmányainak, továbbá a sajátos őshatározmányoknak
vizsgálása utána a fokozódó bonyolultság során eljutunk a három sajátos őshatározrnány korrelativ kapcsolatához : a valósághoz. Éppen ennek a valóságnak legfőbb
elveit vizsgálja egy újabb alapvető bölcseleti tudományág a metafizika vagyis a bölcseleti valóságtudomány. Itt a vizsgálódó alany valóságának és a változás s a változó sor
valóságának tényeből kiindulva kimutatja, hogy a változó valóságok sora sem változásában, sem létezésében nem lehet kezdet nélkül való. Ha pedig a változó valóságok sora szükségképpen első kezdettel bír, akkor létrejött és így létesítő oka van.
Ez pedig nem lehet a semmi, hanem valami, végső elemzésben csakis egy örök és
változatlan Ősvalóság, aki változó valóságok sorát mind változásában, mind létezésében meghatarozta.
A változó valóság viszonya a változatlan ősvalósághoz teljes egészében felveti a haló, létesítő ok vagyis az okság problémáját. Az igazi oknak, amely maga
létesit, az okozatához viszonyítva transcendensnek, szabadnak, tudatosnak, tartamában elmúlhatatlannak, tartalmában végtelennek kell lennie. Ennélfogva a változó
valóság örök és változatlan oka egyúttal világfeletti, aktuálisan végtelen tartalmú,
szellemi lény : Isten.
Mivel pedig a tapasztalati világ mozgalmas, küzdő, ható, visszaható jellege
sok okra vall, az okság elvének erejében kimutatja szerzőnk azt is, hogy minden
oknak transcendens, tartamban elmúlhatatlan, tartalomban legalább potenciálisan
végtelen szellemi lénynek keli lennie, amely Istentől közvetlenül teremtett szellemi
lények közvetlen okai a tapasztalati világ jelenségeinek.
A valóság világában tehát három egymástól különböző rangot kell felvennünk : elsőrangú valóság: az Isten, másodrangú valóság: a tiszta szellemi lények
világa, harmadrangú valóság : a passiv jellegű anyagi világ, a természet
világa.
Az elsőrangú valóság vagyis az Isten közvetlenül teremti mind a tiszta anyagot,
mind a szellemi lényeket. Ezek a szellemi lények okozzák aztán a külső világfolyamatokat; a természeti erők ugyanis tudatosan alkotó egyéni szellemi iények, akik
között fokozatos egymásraépítés van és akik így az egyszerűbb hatásokra az anyagon és anyagban mindig bonyolultabbakat építve létrehozzák a természeti fejlődést :
a fizikai, kémiai, biológiai jelenségeken keresztül egészen fel az emberi és kultúrájáig. Az egyéni emberi lélek nem más mint természeti erő, aki sok más természeti erővel együtt egy zárt organizmusra hat. Az emberben a leglényegesebb az
emberi lélek, de ezenkívül hat az emberi testre sok fizikai, kémiai és biológiai erő
is, akiknek hatása nélkül a test nem működhetik.
A valóság alapvető elveinek és alkatának áttekintése után a .fokozatosság
rendjében a valóság féleségeinek bölcseleti vizsgálata következik. A valóságban,
mint a további kutatás mutatja, a sajátos őshatározmányok nem egyenlő mértékben
vannak meg. Mindegyik őshatározmány legalább is sajátos fokon van meg benne,
de van a sajátos foknál kiemelkedőbb fok is, ez a sajátnemű fok, amely a valóságféleségek jellegét megadja. A valóságnak három félesége van : az első a sajátnemű tartalmi valóság (természetesen a sajátos formával és a sajátos alakulattal),
a gyakorlati valóság vagy a praktikus élet világa, amelyben az akarat uralkodik,
mely maga is tartalom. A gyakorlati valóságról szóló tudomány a
cselekvéstan
(pragmatika). A második : a sajátnemű formai valóság, az elméleti valóság vagy
teoretikus élet világa, amelyben az értelem uralkodik. Ezt vizsgálja a
tudománytan
(teoretika). Végül a harmadik valóságféleség : a sajátnemű alakulati valóság, a művészi valóság vagy alkotás, amelyben az érzelem uralkodik, ezt vizsgálja a művészettan (poétika). E három megint egyenrangú és így egymásmellé rendelt alapvető
bölcseleti tudományág keretében egyre fokozódó életközelségben ismerjük meg a
megfelelő szellemi énalkatokat, kategóriákat, típusokata legeredetibb fejtegetésekben.
Végül a háromféle valóság, mint három fő életág összeszövődik a mindenoldalú teljes szellemben és teljes életben. Ezt vizsgálja az erkölcstan (etika). Csak
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a vallásos erkölcs, amely a személyes Istenben találja az abszolút erkölcsi értékek
alapját és forrását, felel meg a másodrangú teremtett szellem potenciálisan végtelen
természetének, aki feladatául az isteni ősvalóságban lévő abszolút erkölcsi értékeknek önmagában erények formájában folyton növekvő megvalósítását tűzi ki. Az
isteni ősvalóságot a teljes szellemi élet szempontjából tekintve: Benne a három első
rangbéli, sajátnemű énalkat abszolút tökéletességben egyesül. A teljes élettel elértük
a tökéletes valóságképét, melynek vizsgálatával a bölcseleti alaptudományok sora
is lezárul.
Ami már most ennek a roppant perspektívájú, mély és eredeti bölcseleti
rendszernek, amelyet csak legfőbb vonalaiban törekedtünk megrajzolni, az értékelését illeti, természetes dolog, hogy annak, aki a keresztény bölcselet talajén áll,
alapvető értékelési szempontjait is innen kell vennie.
Brandenstein rendszere keresztény bölcseleti rendszer. Ezzel azt akarjuk mondani, hogy — bár a bölcseleti gondolkodás nincs meghatározott vallásokhoz kötve,
noha azért történeti tényezők a kettőt összekapcsolják — ez a rendszer tényleges
összhangban van a ker. kinyilatkoztatott hiüartalommal, továbbá világképe végső
kiegészítőjének a személyes Istent tekinti, végül alkalmas, legalább is — amint a
szerző több esetben megmutatta — alkalmasnak kínálkozik, ennek a ker. kinyilatkoztatott hittartalomnak elméleti feldolgozására. Ez egyúttal jelenti azt is, hogy a k^reszteny
kinyilatkoztatás tudományos feldolgozásahoz a járható út nem kizárólag Szent Tamásé,
vagy Duns Scotusé vagy Suarezé. Továbbá skolasztikus bölcseleti rendszereknek egyik
alapvető sajátsága, hogy iudásalanyuk
az érzéki valóságból elvonás alapján fölfogott transcendentális lényfogalom. Ezen lényfogalomnak majdnem tartalmatlan meg.
határozásából kiindulva — az elvonástól kísért szintézis révén — ennek tartalmi
kialakításában látják a tudás célját, úgyhogy a lényfogalom ekként értelmünkre
nézve a valóság képviselője és egész tudásunk burkolt foglalata lesz. Teljesen
hasonló a helyzet Braridenstein rendszerében, amennyiben a legegyetemesebb értelemben vett dologból kiindulva — majdnem kizárólag regresszíve megismert határozmányok egymáshozkapcsolásával — a legsimábban halad ez egyre bonyolultabb
alkatok felé és végül a teljes élethez : az isteni ősvalósághoz. Úgy hisszük szerzőnk
bölcseleti zsenialitása főképpen ezen a ponton mutatkozik be. De emellett a keresztény bölcselet szorosan vett skolasztikus iskoláitól, már ami a részletmegoldásokat
illeti, számos ponton eltér. (pl. „concursus" kérdéseiben).
De nemcsak elméleti szempontból értékes ez a rendszer, hanem megvan
ennek a gyakorlati-életformáló jelentősége is. Mivel a világnézet nagy kérdéseire
megadja a megnyugtató választ, szilárd eszményeket állít, világos okfejtések során
a személyes Abszolútumhoz vezet, korunk minden vergődő emberének a világ- és
életszemlélet helyes alakításában hathatós segítséget nyújt.
Kollár Gedeon.
Alois Dempf : G ö r r e s spricht zu u n s e r e r Zeit. Der Denker und sein Werk.
8°, X1I+224. I. Freiburg i. Br. 1933, Herder Ara fűzve 4 M., vászonkötésben 5'20 M.
Görres Józsefnek, a német nép egyik legnagyobb gondolkodójának jelentőségét az elmúlt ötven év közönye és megnemértése után egyre jobban és meggyőzőbben mutatja ki o legújabb tudományos kutatás. Tagadhatatlan, hogy ebben a változásban a német katolikus szellemi élet háború utáni nagy fellendülésének, továbbá
a Görres-Társaságnak és az általa megindított nagyszabású kritikai Görres-kiadásnak is része van. Mégis, az igazi ok abban rejlik, hogy Görres gondolatvilága ma
is időszerű, sok tanulság van benne a mai katolikus gondolkozás számára. Ez a
megfontolás késztette Dempfet Görres gondolatvilágának, folyton fejlődő és mélyülő
katolikus világnézetének bemutatására a jelen mű keretében. Dempf a nála megszokott éleslátással és problémaé r zékkel három nagy fejezetben rajzolja meg Görres
gondolatvilágának fejlődését a romantikától a politikán át a vallásos elmélyülésig.
A számos fogalomtáblázat nagyon megkönnyíti a súlyos gondolatokkal telt fejezetek
megértését. Dempf szinte személyes élményünkké teszi színes előadásával Görres
gondolatvilágát, megkeresi annak a jelennel való kapcsolatait, úgyhogy igazolva látjuk a könyv címét : Görres valóban szól hozzánk, megérti és megoldja a jelen kérdéseit e könyv lapjain.
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Szentírástudomány.
J. Pickl, Messiaskönig Jeüus in der Auffassung seiner Zeitgenossen. Mit I i
Bildtafeln und 3 Karten. — Verlag J. Kösel u. Fr. Pustet, München. — 280 lap.
Ára kötve 6.80 RM.
Szerzőnk jelen művével egészen új nyomokon halad. Krisztus életének egyes
eseményeit egészen más megvilágításban állítja elénk, mint eddig szokásban volt.
A szerző a világháború idején mint tábori lelkész megismerte a Balkánt. A balkánmilieuről szerzett tapasztalatai és Josephus Flavius munkáinak alapos tanulmányozása alapján magyarázza meg az evangéliumokban előforduló s Jézus életére, szenvedésére és megdicsőülésére vonatkozó fogalmakat. Nem tárgyalja Jézusnak egész
életét, hanem csak egyes eseményekkel foglalkozik. A könyv 3 részre oszlik. Az
első rész azt ismerteti, hogy Jézus élete mennyire összeforrt a zsidó nép történetével, mennyire foglalkozott Krisztus a zsidó nép politikai elgondolásával és mozgalmaival, továbbá milyen képet alkottak maguknak Jézusról jóbarátjai és ellenségei. Vagyis az alap, amelyre Pickl épít, a zsidó népnek messiásfogalma. E fogalom
szerint a Messiás Jahvének kiválasztott, adoptált hőse és fia, aki megszabadítja az
országot a gyűlölt római igától és megteremti a független zsidók földi birodalmát.
Ez a rész a könyvnek főanyagát tartalmazza. Szaktudósok, exegéták és történelemkutatók részére a 2. és 3. rész régiségtani és kritikai bizonyítékokat hoz az első
részben közöltek igazolására Szerzőnknek egyik vagy másik véleménye azonban
csak a valószínűség határán mozog. Amit pedig arról ír, hogy Jézus hogyan vitte a
keresztjét és Simon hogyan segített a kereszt hordozásában, nagyon valószínűtlennek látszik és így nem tudjuk a magunkévá tenni. A könyvet mindenkinek melegen ajánljuk. Nagyon jó lenne, ha magyar fordításban is megjelennék.
Th. V. Gerster a Zeil, Jesus in ore Prophetarum. Tractatus de vaticiniis
messianicis. — M. E. Marietti, Taurini, 1934. — 230 lap. Ára fűzve 8 líra.
A kapucinus-rend ismert nevű teológusa egykori előadásait bocsátja jelen
művében a nyilvánosság elé. Az ószövetségi messiási jövendöléseket Szt. Bonaventura irásai alapján állította össze és ismerteti újabbkori szerzők műveinek lelkiismeretes felhasználásával. A könyv 2 részre oszlik. Az első rész ismerteti a jövendöléseket, a második rész pedig bemutatja e jövendölések teljesedését. A jövendöléseket szerzőnk több csoportba osztotta. Először azokat tárgyalja, amelyek csak
általánosságban szólnak a Messiásról, majd pedig azokat ismerteti, amelyek a Messiás életének egyes körülményeit és hivatalait, szenvedéseit, halálát és megdicsőülését hirdetik előre. Végül tárgyalja a Messiás istenségére és országára vonatkozó
jövendöléseket is. Hitszónokok, lelkipásztorok és mindazok, akik a Szentírás iránt
érdeklődnek, nagyon sok haszonnal olvashatják szerzőnk művét.
Praelectiones Biblicae. — J. Prado, Vetus Testamentum. Liber primus :
De Sacra Veteris Testamenti História. — M. E. Marietti, Taurini, 1934. — XX -f546 lap. Ára fűzve 30 líra.
Könyvünk az ószövetségi szentírástudomány hatalmas anyagának egy részét
tárgyalja : az ószövetségi szt. történetet, a történeti és a prófétai szt. könyveket.
Minden könyvhöz hozza a szükséges bevezetést, a szt. könyvek ismertetését, egyes
fejezetek exegétikus magyarázatát ; Isten kiválasztott népének törtenetét összekapcsolva a többi népek történetével. A prófétákat és ezek könyveit is az illető kor
történetével együtt ismerteti. Minden fejezethez gyakorlati észrevételeket, megjegyzéseket, kimerítő bibliográfiát fűz hozzá a szerző. Természetesen a profán tudományok kutatásainak eredményeiről, valamint ezeknek a szentírási eseményekhez való
viszonyáról sem feledkezett meg szerzőnk. Úgyhogy mindent összefoglalva azt kel4
mondanunk, hogy ezzel a könyvvel az ószövetségi szentírástudomány irodalma értékes kézikönyvvel gazdagabb lett, amit az astorgai püspöknek a szerzőhöz intézett
elismerő levele is megállapított.
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Huber Lipót : Újkori é s modern zsidók Jézus Krisztusról é s a kereszténységről. Kalocsa.
Az illusztris író hangyaszorgalommal gyűjtötte össze műve anyagát és tudományos lelkiismeretességgel, szabatos stílusban dolgozta fel témáját. A munka értékét a tartalom is mutatja : A mai zsidóságról általában. Ortodox és liberális zsidók
állásfoglalása Jézussal és a keresztényekkel szemben. Zsidó nyilatkozatok Jézusról.
Klauzner zsidó monográfiája Jézusról és ennek bírálata. Észrevételek a Jézusról
szóló modern zsidó felfogásokra. Ezt követik három Függelékben a munka egyes
helyeire vonatkozó részletesebben kidolgozott tudományos fejtegetések : a Jézusban
beteljesedett messiási jövendölések ; a Jézus halálát okozók bűnössége ; az őskereszténység külső fejlődése és a zsidó-kereszténység elsorvadása ; a Krisztus utáni zsidó
álmessiások ; a zsidóság állítólagos nagy zsinata Magyarországon 1650-ben; a
chaszideusok és frankisták felekezete ; az evangéliumi és rabbinikus párhuzamok ;
a mozaizmus pedagógizmusa, a felebaráti szeretetről szóló parancsolata és a régi
zsinagóga. A megváltás jubileumának nagyszerű tudományos emléke e mű.
Egyházjog.
Dr. Anton Reizbach, Das Recht der Kath. Kirche. Das kürzeste Handbuch
zum C. 1. C für Studierende, Seelsorger und Juristen. Freiburg, Herder 1935. 12"
582 I. Geheftet 6 M., in Lein 7'40 M.
Miként a cím is némileg jelzi, ez a könyv azoknak van szánva, akiknek szük"
ségük van ugyan a törvénykönyv ismeretére, de behatóbb tanulmányozására vagy
nincs idejük, vagy terjedelmes magyarázatok megvételére nincs pénzük.
Végig tárgyalja ugyan az egész törvénykönyvet, de főleg a lelkészeknek
gyakorlati szükségletét tartja szem előtt és azért egyes részeket nagyon röviden,
másokat behatóbban fejteget.
A részleges jogban csak a németországiv iszonyokra terjeszkedik ki. Általában
nagyon szabatos meghatározásokat és magyarázatokat ad és rövidsége mellett is
elég sok példával világítja meg a mondottakat és folyton utal az összefüggő, már
érintett anyagra.
Sajtóhibát nagyon keveset találtam, de kevésbbé kielégítő kifejezések, meghatározások és részletek akadnak. Pl. a tonsura kötelező viselésénél nem említi az
esetleges ellenkező szokást, a Ritus Congr. illetékességénél nem említi a boldoggá^ s szenttéavatást, a nullius apátok és praelatusok meghatározása nem megfelelő,
a kármelitákat nem számítja a szoros koldulók közé, a tengeri utazást Seereise-nek
mondja, ami könnyen félreérthető.
Schermann
Egyed.
Lelkipásztorkodás.
Példatár. I. kötet. Szerkeszti Szűcs Géza. Győr, 1934. — 488 lap. Az
„Evangélium" kat. hitszónoklati folyóirat kiadása. Ára fűzve 6 P, kötve 8 P.
Használható példatárak híján régóta szűkölködő magyar hitszónoklati irodalmunknak értékes gyarapodását hirdeti ez a kötet. Hisz minden hitoktató, minden
hitszónok nagyon jól tudja, mit jelent egy-egy jó példa az iskolában és a szószéken. Az elvont tanításokat eleven, konkrét esettel szemléltetve mutatja be. Ezért
is, de meg a szép példagyűjtemény értéke miatt is csak teljes elismeréssel kell
adóznunk az „Evangélium" szerkesztőségének és a példák gyűjtőinek. A könyv
értékét és használhatóságát emeli az 593 példának a lap szélén feltűnő módon
történő számozásán kívül a négyféle tárgymutató és az egyes példák végén szereplő gyakorlati alkalmazás is. Az 1. tárgymutató betűrendben sorakoztatja azokat
a szavakat, amelyek a példa felhasználási irányait jelzik ; a 2. a katekizmus beosztása szerint csoportosítja a példákat, hogy ezzel is megkönnyítse a hitoktató és
hitszónok munkáját ; a 3. azoknak a személyeknek a nevét nyújtja betűrendben,
akikkel a példák kapcsolatban vannak ; végül a 4. a példák címét tartalmazza
sorszám és lapszám szerint csoportosítva. Megérdemli ez a kötet, hogy minden
papi könyvtárban meglegyen !

Dr. Pesthy Pál, Életmüvészet a házasságban. — Zalaegerszeg. Kultúra.
Nyomdavállalat. — 140 lap. Ára fűzve 1 '80 P.
Ez a nagyon időszeiű könyvecske a „Szebb Jövő Könyvei" sorozatának 2.
könyve. A sorozatnak célja „válságok idején önmagából kilendült modern embernek irányt mutatni az új korszak felé igazodásra." A legkomolyabb válság pedig
éppen a mai családot és annak alapját, a házasságot fenyegeti Ezért örömmel
köszöntjük ezt a könyvecskét, amel> ennek a válságnak leküzdéséhez nyújt segítséget. Fejtegetéseit szerzőnk a modern tudomány, az élet és az erkölcs érveire
alapozta és így felel meg a férfi és a nő testi-lelki életének számos problémájára, a házasságra való előkészítés fontos nevelésügyi kérdéseire ; és tárgyalja az
együttélés szépségének legkényesebb titkait. Bár minden házastárs megszívlelné és
követné szerzőnk megállapításait ! Mindjárt sokkal kisebb lenne a boldogtalan
házasságok száma. Csak 2 dolgot szeretnénk megjegyezni : a „Casti connubii" enciklikát jobban lehetett volna kiaknázni ; aztán nem értünk egyet a szerzőnek következő kijelentésével: t. „a házasság főcélja : egymás segítése. Másodlagos célja:
gyermekek nemzése" (99. lapon a jegyzet ; s itt a „Casti connubii"-t nem értelmezi
helyesen) ; 2. „Aki jól tölti be házaséleti hivatását . . . nagyobb sz-?nt, mint aki
szűzi állapotban él" (71. lap).
Fr. T e r Haar, Casus conscientiae de praecipuis huius aetatis peccandi
occasionibus. — M. E. Marietti, Taurini, 1934. — VIII -j- 184 lap. Ára fűzve 10 líra.
A pasztorálisban, mint tudományban, és magában a gyakorlati életben is a
legtöbb gondot az alkalmi és a visszaeső bűnösök szokták okozni. Ezen a gondon
akart szerzőnk segíteni, amikor az alkalmi és visszaeső bűnösökről külön könyvet
írt, és amikor a gyokorlati életből vett példákon bemutatja, hogy miként kell ezeket a komoly veszedelemben forgó lelkeket gondozni. A könyvnek gyakorlatiasságát és értékét fokozza az a körülmény, kogy a XX. századnak bűnalkalmait tárgyalja, mint pl. a modern táncokat, vallásilag közömbös iskolákat, tiltott könyveket, színházat és mozit, a modern divatot, rádiót stb. Mindezekre eseteket hoz,
majd az esetre vonatkozó teoretikus tudnivalók leközlése után megadja a gyakorlati
megoldást és azokat az eszközöket is, amelyeknek segítségével a bűnalkalom és
a bűnbe való visszaesés elkerülhető, fcnnek a könyvnek minden papi könyvtárban
meg kellene lennie.
— fm —
Lelkiélet»
Arrighini : Credo in vitám aeternam. 1934. Marietti. Torino.
Édesanyja haiála adta kezébe a tollat a tudós szerzőnek, hogy mindazt, ami
szépet, igazat, jót a halálról, a lélek halhatatlanságáról, a test feltámadásáról, a
boldog vagy boldogtatan örök életről a bölcselet és teológia nyujtotí, összefoglalja,
szívén átszűrve olvasóinak adja, hogy a hitetleneket, kételkedőket megtérítse s a
boldog hívőket hitükben megerősítse. A szívből fakadó könyv valóban a szívekhez
is szól.
Arrighini : I dodici. Torino Marietti 1935.
Az Actio Catholica lendülete, a világmisszió nagyszabású munkája valósággal időszerűvé teszi az apostolok kegyelemmel telített egyéniségének, csodálatos
tevékenységének rajzát. A keresztrefeszítettben való hitük hogyan űzi-hajtja őket a
világ minden részébe, hogyan lesznek az óvilág nagy forradalmáraivá vigasztalóivá,
orvosaivá, megújítóivá, hogyan beszélnek a világ minden nyelvén, hogy szólnak a
bálványimádók, a fajtalanok, a kapzsiak szívéhez, hogyan kapatják a földi, érzéki
embert az égiek szeretetére. Az örök Igének a diadalútját adja ez a szép könyv a
12 apostol működésének tükrében.
Korompai József dr. : Az örök élet érettségijén. Szent István-Társulat Bp.
Az élet legnehezebb kérdéseivel, a betegséggel és halállal foglalkozik a halál
kapujában álló, súlyosan szenvedő, de Istenben teljesen elmerülő szerző, s e nagv
kérdéseket a szentek hősiességével saját lelkén keresztül oldja meg. A szenvedéstőL
a haláltól félők K. könyvéből nagyon sok kegyelmi hatást, erőt meríthetnek.
Mihályi Ernő.

H Riondel : Pax vobis. Paris, Dethielleux, 302 1. 12 fr.
A lelki béke mibenlétét, ellenségeit és megszerzésének eszközeit fejtegeti ez
az értékes könyv. Sok nyugtalan léleknél fogja tudatosítani nyugtalanságának okait
és ennek következtében sok léleknek megmutatja a szabadulás eszközeit. Olvasása
nagyon ajánlatos mindazoknak, kik mások lelki vezetésével, nevelésével foglalkoznak.
Monsabré : La Vierge Marie, Paris, Lethielleux, 220 1. 12 fr.
A Notra-Dame egykori híres szónokának műveiből való szemelvényekből áll
ez a könyv. Az első része a Szűz Máriáról szóló kat. tanítást adja, a második
részben a Hozzá szóló imádságról, nevezetesen a rózsafűzérről értekezik, a harmadik rész pedig tiszteletének elterjedéséről beszél három fejezetben : Szűz Mária a
mennyei Jeruzsálem dicsősége, — Az Egyház öröme — A francia nemzet dicsősége címen.
y. s.
Csávossy E.. A. Nagy Király nyomdokain. Lelkigyakorlat. — Korda R. T.
kiadása. Budapest, 1935. — 307 lap.„Ára 6 =0 P.
Egy évvel ezelőtt, amikor az „Örök igazságok" cimű könyvet ismertettük (v. ö.
folyóiratunk 1934-iki évf. 142. lap. !), annak a reményünknek adtunk kifejezést, hogy
szerzőnk lelkigyakorlatos könyvének újabb kötetei is hamarosan megjelennek majd.
Reményünk most részben valóra vált, és így örömmel köszöntjük a lelkigyakorlatos
könyvsorozat második kötetét Csávossy az „Örök igazságok" c. könyvében Szent
Ignác lelkigyakorlatainak első hetét dolgozta ki, mostani könyvében pedig ezeknek
a lelkigyakorlatoknak a második hetét A nagy rendalapítónak lelkigyermeke hűen
követi az atyának az exerciciumos könyvben lefektetett útmutatásait. A terjedelmes
anyagot tiz napra elosztva, napi négy elmélkedésben dolgozta föl a szerző. Az
elmélkedések tárgyai : Krisztus Királynak meghívása, a két zászló, a három emberosztály,"az életrefom, Jézus gyermekkora és nyilvános működése egészen a virágvasárnapi eseményig. A legnagyobb elismeréssel ajánljuk e művet mindenkinek
figyelmébe, aki. a Szent Ignác-féle lelkigyakorlatokat meg akarja ismerni és azokat
A
égigcsinálni. Örülünk e könyv megjelenésének, amely az első kötettől fügetlenül
is. mint önálló és egységes egészet alkotó munka is használható 10, 8 és 5 napos
lelkigyakorlatok végzésére, és várjuk az exerciciumok 3. és 4. hetét is feldolgozó
újabbk öteteket. Előre örülünk annak is, hogy ily módon magyar nyelven is lesz
olyan mű, amely Szent Ignácnak lelkigyakor'atos könyvét teljesen kidolgozott, szép
elmélkedések alakjában közismertté és minden kinek hozzáférhetővé teszi és —
egész határozottan reméljük — meg is kedvelteti.
Dr. Tordai Á , Fohászok könyve. — Korda R. T. kiadása. Budapest,
1935. — 62 lap.
Bona cisztercita-rendi bíborosnak (1609—1674) a „Manuductio ad caelum"
(az égbe vezető kalauz) c. jeles munkájából közöl jelen művecskében fohászimákat a fordító. A könyvecske 3 részre oszlik, mindegyik rész száz fohászt tartalmaz
tizes csoportokba (tizedekbe) elrendezve. Az 1. rész a bűnbánó lélek, a 2. a meggyógyult lélek, a 3. a szerető lélek részére közöl fohászokat az aszkétikában nagyon elterjedt felosztásnak (a „via purgativa — illuminative — unitiva"-nak) megfelelően. Nagyon Ízléses kiállítású, rövid elmélkedésekre is jól használható könyv.
K r a n e — Ijijas, A Názáreti. Legendák Krisztus Urunkról. — Korda R. T.
kiadása. Budapest. — 141 lap. Ára kartonban 2'20,
Nvolc legendát tartalmaz e könyv Krisztusról és koráról. Az írónő finom
lélekkel, a Mester iránti szeretettől túláradó szívvel rajzolta meg Krisztusnak képét.
Karácsony éjszakájának a kedvessége, az iskárióti Judással való találkozásnak
komolysága, a vámszedő Lévinek Szent Máté evangélistává való átalakulasának
nagy vonzóereje, a germán törzsből származó és római zászlótartóvá lett katonának meghódolása a Király előtt, majd a mindig hontalanul bolygó zsidónak az
örök béke után való vágya oly nagy vonzóerővel hat az olvasóra, hogy ezeket a
legendákat még az is szívesen veszi kezébe, aki talán nem lelkesedik „A Názáreti'
életének legendákban való megrajzolásáért. Ajándék- és jutalomkönyvnek is elsőrangúan alkalmas.
fm.

Az Acta Sanctorum 0 . S. B. ú j k i a d á s a . Protat Frères Fils Successeurs.
Macon.
A Szent Benedek-rend szentjeinek története már nem kapható sem párisi
sem velencei kiadásban. Pedig ez a hatalmas emlékmű, melyet Mabillon nagy
szelleme és kegyelete állított a szent szerzetesek tiszteletére, nélkülözhetetlen eszköz a munkára mindazok számára, akik érdeklődnek az Egyház és szentjeinek
története iránt.
Ezért válalkoztak a solesmesi bencések arra, hogy kinyomtatják újra e kiváló
maurinus kilenc kötetét az eredeti szövegnek megfelelően a maga teljességében
és hozzácsatolják a hetedik bencés század szentjeinek életéről szóló tizediket.
Függelékül a XI. kötetben mellékelik a pontos forrásjegyzéket a Mabillon
előtt ismeretlen oklevelek másolatát, a szentekre vonatkozó biográfiái és ikonográfiái művek jegyzékét, továbbá kolostoraikról szóló topográfiái és régészeti jegyzeteket,
melyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez az immár kétszáz esztendős nagy
munka új köntösben sugározza a maga maradandó szépségét.
Az Acta-k folio, 41X26 nagyságban jelennek meg szét nem szakítható papíron, mégpedig évenkint egy kötet hat füzetben. Az első kötet ára 550 francia frankban van megálapítva, mely összeg fizetendő az első füzet vétele után ; vagy 6Û0
frankban, melyet 100 frankos részletekben az egyes füzetek szállításakor kell fizetni.
A mai nehéz időkben bízó tekintettel kell néznünk a jövőbe ; s hogy erőt
meríthessünk a múltból, jó mindenesetre szoros kapcsolatban maradnunk azokkal,
akik az európai művelődés terén oly sokat alkottak. Szent Benedek szent tanítványaival. Quorum memoria et recordatio in maximis nostris gravissimisque curis,
jucunda s a n e . . . et salutaris.
Irodalomtörténet.
Szerb Antal : Magyar irodalomtörténet. 2 kötet. 8. r. 342+255 1. Erdélyi
Szépmíves Céh Cluj-Kolozsvár, 1934.
Erdélyi pályadíj nyerteseként jelent meg ez a legújabb magyar összefoglaló
irodalomtörténet. Neves erdélyi író, Makkai Sándor írt hozzá előszót, amelyből megtudjuk, milyen feltételeket kellett az Erdélyi Helikon pályázatán győztes szerzőnek
müvében megvalósítania. íme az egyik érdekes feltétel : „Tegye jóvá a mű azokat
az igazságtalanságokat, melyeket az irodalom és a haladás ellenségei egyes írók,
művek, irodalmi mozgalmak ellen elkövettek".
„Risum teneatis amicil" Igazán nevethetnékje támad az embernek, ha a mű
elolvasása után visszaemlékezik erre a feltételre, — és azokra a sorozatos igazságtalanságokra, amelyeket e könyv szerzője a magyar irodalmi mult és jelen egyes
érdemes alakjai, sőt mozgalmai ellen elkövetett. Ezzel tette jóvá a régi igazságtalanságokat ? Vagy a tárgyilagosság követelménye nem szerepelt a pályázat feltételei
között? Igazán kár, mert enélkül aligha lehet „a magyar szellem örökkévaló egységének" hasznos szolgálatot tenni. Pedig a kiadókat ez a nemes szándék vezette !
Az objektivitás hiánya természetszerűen, elkerülhetetlenül igazságtalanná teszi
az ítélő bírót. Pedig Szerb Antal szívesen ítélkezik és kegyetlenül tud elmarasztalni.
Különösen akkor, ha a vádlott író a konzervatív világnézet hívője merészel lenni.
Pedig tehet-e arról például szegény Kisfaludy Sándor, hogy nem állott módjában a
polgári radikalizmus szemszögéből nézni a magyar életet ? Le kell-e ezért tépni
minden költői babért tisztes fejéről ? Lám, „a haladás ellenségei", a mai konzervatívabb szellemű irodalomkritikusok megértőbbek. Még nem találkoztam közöitük
olyannal, aki nem ismerné el Ady Endre költői tehetségét, ha nem is rokonszenvez
világnézetével vagy politikai elveivel.
A gyakori igazságtalanság mellett egyéb hiba is csökkenti a szerző tudós
hitelét : a komolytalanság. Például mikor bevezető elmélkedésében azzal a kijelentésével hökkenti meg a nyájas olvasót, hogy „felnőttek számára" írta irodalomtörténetét Szeretnénk megkérdezni tőle: „tizenhat éven felülieknek?" Vagy talán
„nur für Männer?" Mert akkor ajánlatos lenne már a könyv borítékján figyelmeztetni és elriasztani azokat, akiknek kezébe csak „in usum Delphini" készült szellemi
táplálékot adhatunk. Erre kötelez bennünket a pedagógus lelkiismeret. — De még
jobban felcsigázza a magát felnőttnek érző és szenzációs élmények reményében

bátran tovább lapozgató könyvbarát kíváncsiságát azzal a kijelentésével, hogy „mintaképei n-»m a csodált német tudósok, akik az irodalomtörténetet irodalomtudománnyá
fejlesztették, hanem inkább a régi humanisták áhítatos pletykálkodásukkal es az
ancien regimebeli „filozófusok", akik marquis-nők számára értekeztek a csillagos
égbolt titkairól". Tisztelettel kérdem a szerzőtől : ha „szublimált gyűjtő és pletykálkodó hajlamát" kívánta a közönséggel megismertetni, miért választotta a tudományos könyv formáját és miért nem közölte művét inkább folytatásokban valamely
színházi szaklap, vagy irodalmi magazin hasábjain ? Ott örülnek az intim Pistáknak, pletykának, a komoly tudományban kevésbé lelkesülnek értük.
Még egy kérdés, az addigi irodalomtörténetírók nevében : vájjon ők szellemi
kiskorúságban levőknek szánták műveiket ? Toldy Ferenc, Gyulai Pál, Beöthy Zsolt,
Riedl Frigyes, Négyesy László és irodalomtudományunk más kiválóságai csak hirdetői voltak az idők teljességének, az eljövendőnek, aki megírja végre a szellemileg nagykorúaknak való irodalomtörténetet?
Komolytalanságot vetettem a szerző szemére, Lássunk erre még egy jellemző
példát. A módszerről való elmélkedésében azt írja, hogy „az újabb irodalomtörténetírót elsőül nem az író érdekli, hanem maga az irodalom . . . Az író irodalmon
kívüli személyisége, életrajza, nem irodalmi megnyilvánulásai csak akkor játszanak
szerepet, mikor nélkülük nem tudjuk a művet megérteni" (I. k. 9. 1.). Hogyan fér
össze ez az elv a pletykálkodó kedvvel ? A szerzőnek sikerült e kettőt összeegyeztetnie, de hogyan? Az „óklasszikai triász" tagjait, Baróti Szabó Dávidot, Révai
Miklóst és Kőszegi Rájnis Józsefet „méltatva" megállapítja, hogy „hármuk közül az
egyetlen Baróti Szabó Dávidnak volt egyetlen egy személyes élménye : szerette a
vakációt" (1. k. 232. 1.). Nyilván ezzel akarja megmagyarázni, amit pár sorral előbb
e három költő verseiről — páratlan eredetiséggel — megállapított : „Többnyire
forma szerint csoportosították a verseket, nem tartalom szerint. Tartalom szerint
nem is lehetett volna, mert nincs tartalmuk Mondanivalójuk nemcsak költői mondanivalónak kevés, de mint egy emberi lélek tartalma is megdöbbentően kevés,
alatta van a normálisnak". Aki ezt a mondatot nyugodtan le merte írni, az bebizonyította, hogy tudományos igazságszeretete kevés, „megdöbbentően kevés !"
Vagy talán az „új tárgyilagosság" programmja megengedi az ilyen kisiklásokat ?
A szerző, egyebek között, az eddigi irodalomtörténetek stílusával sjncs megelégedve. „Az irodalom nagy értékeinek múzeálissá válásában negy szerepe van
irodalomtörténetíróink stílusának. A régebbi nagy nemzedék, Gyulai Pál, Beöthy Zsolt,
sőt még Péterfy stílusa sem hat már elevenen a mai ifjúságra" (1. 21. 1.). (Itt kiderül, hogy mégsem csak a felnőtteknek szánta művét, hanem elsősorban az ifjúságnak . . .) Ezért új terminológiát ígér és meg akarja szabadítani előadását „minden
régi frázistól". E törekvésében csakugyan elég következetes : közvetlen, könnyed,
nagyképűségtől mentes hangon igyekszik csevegni olvasóival, ahogy ez egy mai
humanistához illik. De, úgy látszik, nem élhetünk frázisok nélkül ; akad belőlük
elég ebben a könyvben is, csakhogy nem annyira a hagyományos irodalomtörténeti szólamkészletből, hanem a pesti aszfalt virágaiból gazdagította velük a szerző
az új terminológiát.
Eddigi megjegyzéseinkből is sejteni lehet, hogy Szerb Antal könyvét szubjektív és impresszionista felfogás hatja át. Jogos tehát az a feltevés, hogy e felfogás mögött a szerző világnézeti állásfoglalását is megtaláljuk. Pozitív világnézet
azonban nem bontakozik ki előttünk művében ; az élet és irodalom jelenségeivei
szemben való magatartása a könyvkultúrától kissé elfásult, szkeptikus világfölényes intellectuellé, aki csak akkor tud őszintén lelkesülni, ha a multat járó útján
a radikális újítókat, a forradalmár szellemeket ünnepelheti. A dekadenciában a
kultúra legmagasabb fokát látja ; ezért állítja Adyt irodalmunk középpontjába, ezért
elemzi legnagyobb gonddal beteg költők enyészetlíráját és haragszik az egészségesekre és ezért veszi etikai egykedvűséggel tudomásul, hogy líránk egyik modern
magyar poéta jóvoltából a sátánosság költői indítékával is gazdagodott. Csak azt
nem értjük ezek után, miért örülnek annyira egyes katolikus irodalmi orgánumok
Szerb Antal könyvének, mintha e műnek valami komoly köze volna a katolikus
világnézethez? Lelki tényezőknek nem sok szerepet tulajdonít az élet alakulásában.
A jezsuita rend jelentőségét az újkor szellemi életében és a magyar irodalomban
elismeri ugyan, Fülöp-Miller René alapján sok érdekes dolgot mond ióla, de hatását egyoldalúan inkább világravaló okosságnak és diplomáciai készségnek tulajdo-

nítja, mintsem természetfeletti motívumokból eredőnek. Egyébként téved, midőn azt
állítja, hogy „a jezsuiták nem elegyednek a nép közé igét hirdetni", csak a hatalmasok megnyerésére van gondjuk. Hazánkban is buzgó lelkipásztori tevékenységet
fejtettek ők ki a nép között, a népmissziók tartásával közvetlenül is térítettek, nemcsak a földesúr meggyőzésével.
Nincs terünk itt arra, hogy részletesen foglalkozzunk mindazokkal a megállapításokkal. amelyek Szerb Antal könyvében ellentmondásra késztetnek bennünket.
— Erdemeiről is meg kell emlékeznünk. Müve elsősorban a magyar irodalmiságnak az európai szellemmel való mindenkori kapcsolatát kívánja megvilágítani, s
ebben a tekintetben csaknem hiánytalannak mondható munkát végzett. Összefoglaló irodalomtörténetben ő alkalmazza nálunk először Paul Merker irodalomszociológiai módszerét ; korszakfelosztása is ezen az alapon történik, de itt egyúttal tarthatatlannak is bizonyul. A irodalomtudomány módszerei körül Szerb Antal a szellemtörténet, irodalomszociológia és a lélektani elemzés hármas útján halad céljai
felé, az esztétikait kevesebb kedvvel és sikerrel értékesíti. Bőven foglalkozik az irodalmi életet alakító belső és külső tényezőkkel és meggyőzően igazolja, milyen
gyakran megvalósult irodalmi kultúránk fejlődése során a magyarság és európaiság
szintézise. Könyvébe beleolvasztotta azokat az eredményeket, amelyeket nálunk a
szellemtörténeti irányú kutatás az elmúlt másfél évtized alatt felszínre hozott ; ezek
az eredmények a régi magyar irodalomra vonatkozóan sok újságot tartalmaznak és
ebben Szerb Antal munkásságának is elismerésre méltó része van. Művének a régi
magyar irodalmat tárgyaló része a maga egészében tartalmasabb és gondosabb
munka, mint a második rész, amely sok részletében elnagyolt, felületes, elfogult és
felelőtlen. Nem méltó a szerzőnek elvitathatatlan tehetségéhez.
Őszintén sajnáljuk, hogy a legújabb magyar irodalomtörténetet nem fogadhatunk olyan ünnepi érzéssel, mint amilyennel a kiadók az Előszó írójct szerint ezt
a könyvet „a magyar lélekcsalád ünnepi asztalára" szánták. Nem mi tehetünk róla 1
Dr- Bánhegyi Jób.
Katholische Leistung in der Weltliteratur der Gegenwart. Dargestellt von
führenden Schriftstellern und Gelehrten des In- und Auslandes. N 8.° (Vi és 338 I.),
Freiburg im Breisgau, 1834, Herder. Fűzve 7'20, vászonkötésben 8'20 M.
A világhírű Herder-cég nagy gondolat megvalósítását kezdi meg a föntebbi
kötetben. A katolicizmus alkotó munkáját akarja bemutatni a mai világkultúra minden területén. A terv nagyszerűségét, fontosságát szükségtelen bizonyítani, és egyetemes katolikus érdek, hogy az első kötet sikere útját egyengesse a többi megjelenésének.
A most megbeszélésre kerülőben szakférfiaktól írt alapos tanulmányok foglalkoznak a kat. teremtőerő megnyilatkozásával az irodalom terén, és csak egy-két
olyan kisebb nép (pl. az ír. litván) marad ki, melynek körében jelentőségre emelkedett a kat. íróművészet. így önmagában is megérdemli, sőt megköveteli a könyv
mindazok figyelmét, akiknek a kat. irodalom s általában a szellemi élet fejlődése
komoly érdeklődésük tárgya.
Mintha repülőgépről néznők a világ lelki vergődését, vajúdását. Elmosódnak
az apróbb részletek, de kiemelkednek a főbb vonalak. A kat. irodalomban a világ
folyásának a felszínen nem mindig tisztán látható, mégis legmélyebb, legvalóbb
árama sodródik : a lelkek keserves küszködése a végső cél : Isten felé.
Az utolsó évtizedekben nem kell éppen éles szem ezeknek felismerésére.
Nem is olyan régen az ember bebörtönözte magát a földi élet határai közé; azokon
belül kereste létének célját, értelmét. Azonban k j z d ébredezni metafizikai érzéke
és ráocsúdik azokra a függésekre, melyek a természeten túlra utalják. Bizonyos, a
világháborúnak is volt nagy tisztító hatása, bár hiba volna azt a kelleténél tartósabbnak és egyetemesebbnek becsülni. A szellemi levegőnek ez a felfrissülése nagyban elősegítette a kat. irodalom felújulását, de a régi világnak sok törmelékét,
akadályát kell még elhárítani az útból
Az újra éledő kat. költészet nem vehette át egyszerűen a régi irodalmi formákat. A regény pl. a maga szinte determinisztikus lélekelemzésével túlságosan
hozzáidomult ahhoz az életfelfogáshoz, melyben a szabadakaratnak, a természetfölöttinek, kegyelemnek semmi vagy nagyon kevés szerepe jutott. A kat. írónak,
aki átéli a természetfölöttivel átitatott világrendet, nem egy vonatkozásban újjá kell

teremtenie a műformákat. Nem csoda, ha a kat. esztétika is izgató és sürgős kérdésekkel kerül szembe. Igen érdekes pl. a tragédia helyének problémája a kat.
életfelfogásban. A német H. Weisser Calderonról írt tanulmányában fölveti a kérdést,
a drámának mily formája felel meg a kat. világnézetnek. Szerinte kat. tragédiáról
beszélni ellentmondás, mert a tragikum nem fér össze a kat. gondolkodással, melynek alapelve a szoros kapcsolat Isten és az ember, a föld és a másvilág, a természet
és természetfölötti között. Egyoldalú, hibás e vélemény, de mutatja, hogy nem oly
egyszerű a kat. irodalom kérdése, mint sokan gondolják. Az bizonyos, hogy a végső
szót az ilyes problémákban az alkotó művészek mondják ki, amint egyik-másik
vonatkozásban (regény) mór meg is tették. Az ő gyakorlatukhoz fűződhetik majd
igazán termékenyen az elmélet munkája.
Mennyire haladt már az eleven kat. irodalom, nyomon kísérhetjük a könyv
vezetésével. Az első pillanatra is már feltűnő, de természetes is a megtértek nagy
szerepe. Akik kínlódva küzdik ki maguknak hitüket, boldogságukat, nagyon alkalmasak az apostolkodásra. Mert újra ráeszmélt arra is a világ, hogy a művészet,
életformáló hatalom, és a művészi öncélúságnak elve, ahogy azt még pár évtizede
is értették, hitelét vesztette.
Lépten-nyomon rádöbben az ember arra a régi igazságra is, mennyire fontos
az irodalmi élet megszervezése. Sajnos, e téren mi katolikusok nem vagyunk túlságosan ügyesek
Sok kérdés vetődik fel a könyv olvasása közben, de az ismertetés szűk keretei
nem engedik meg a részletesebb megbeszélést. A kat. irodalom fejlődését sem vázolhatjuk az egyes nyelvi területeken ; jó vezetőre bízatjuk az olvasót : a könyvre.
Mást is találhatni ott : gazdag és megbízható bibliográfiát, mely nem csak a kat.
költészet körére terjed ki, hanem a világ szellemi áramlataival foglalkozó fontosabb
műveknek is bőséges jegyzékét adja.
Igaz, vannak fogyatékosságai is a műnek, de nem rontják le értékét és oly
természetűek, melyek erkerülhetetlenek az ilyen, több szerzőtől írt könyvben. Egyet
fel is említünk. Ugylátszik, a munkatársak nem fogták fel egységesen feladatukat.
A német, talán kissé túlságosan is bő rész pl. behatóan foglalkozik a művészi
prózával, a teológiai, filozófiai, szociológiai, politikai, történeti, irodalomtörténeti stb.
irodalommal is, ami egyébként kitűnő szellemtörténeti hátteret ad a költői élet rajzának. A magyar rész írója (Alszeghy Zsolt) csak a szépirodalommal és annak legszorosabb tartozékaival foglalkozik. De magyar vonatkozásban más, kisebb észrevételeink is volnának. A szépirodalom terén igaza van Alszeghynek, a lírában
vagyunk legjobban képviselve, de mini fontos kezdeményezést meg lehetett volna
említeni Sík S. Alexius drámáját. Síknál is látjuk, mint a külföldi elbeszélő- és
drámairodalomban, hogyan keresik a kapcsolatot a régebbi kat. korokkal. Az István
királyról már nem számolhatott be Alszeghy, pedig e tragédia a művészet magas
fokán egyesíti a kat. és nemzeti, az ősi és mai ; az örök magyar érzést. Herczegnél
nem gondol Alszeghy A Nap fiára, de kiemeli a Santerra bíboros problémájának
kat. voltát. Talán tévedek, de én azt hiszem, Erdős R. csak a kényes, izgató oldalát
nézte a kérdésnek. Egyébként el kell ismernünk, Alszeghy érdeme szerint elbánik
a regény erotikájával. Mintha Babits M. javára kissé elfogult volna Alszeghy és
mondanivalója megfogalmazásában itt nem lenne elég szabatos. Különben alig esik
meg a mű kiadójával az a félreértés hogy befejező áttekintésében a kat. elbeszélés
világirodalmi jelentőségű képviselőjévé emeli Babitsot.
Kocsis Lénárd.
Herczeg Ferenc: Mink é s ők. Elbeszélések. 8. r., 256 1. Budapest, év n.
Singer és Wolfner.
Herczeg Ferencnek e kötete műveinek gyűjteményes kiadásától függetlenül
is újra kapható. Régi ismerősöm, most elolvastam ismét. Szinte egyfolytában, mind
a 21 elbeszélést. Sohasem tűnt még fel úgy mennyire is más mindegyik. Ez kétségkívül jele Herczeg Ferenc fantáziája gazdagságának, de nemcsak ez teszi változatossá a könyv tartalmát. Szinte mindegyik elbeszélésnek más és más a hangulata,
mert tárgyuknak is más és más a kapcsolata az író lelkével. Sokszor elmondták,
hogy Herczeg nagyon is fölöttük áll alakjainak, sorsuknak. Ez igaz, de nem egészen.
Ebben a kötetben is vannak darabok, melyekben mintha csak arra törekedett volna
az író, hogy minél igazabban állítsa elénk az eseményt, (A csipkefátyol,
Gertrúd

kisasszony,) pedig ezekből is árad a hangulat, mely voltakép Herczeg lelkéből vivődött át a történetbe. Máshol nyíltabban lírai Herczeg, és többel érzünk ki egyéni
állásfoglalásából. Ott van a kis Hamar Évi ! (Hamar Évi ismeretsége). Mily gyönyörködő humorral rajzolja az író azt a sváb parasztleánykát és egész környezetét 1
Gyarlócskák, de természetesek, ösztönösen igazak, ezért kedvesek. Mosolyog Herczeg
az emberi gyengeségen, kacag az ostobaságon, nagyképűségén, útálja a komiszságot, korbácsot ránt a hazugságra, Mindenek fölött szíve mélyébe talál a szeretet,
az önfeláldozó szeretet A kötetnek e két darabja : A fehér mackó, A regényes Riza
nemcsak az igazi nő gyökeres jóságát hirdeti, hanem Herczeg szívébe is bevilágít.
Meg is szeretjük.
— s.
Ferdinándyné Lengyel A n g e l a : Nagypéntek. Krisztus dráma. 8. r., 104 1.
Budapest, év n., Kir. Egyetemi Nyomda.
Két főrészből áll e dráma. Az első képei az Úr Jézus szenvedésének főbb
mozzanatait állítják elénk a halálra ítélésig, a másik a pokol tornáca lakóinak,
várakozását jeleníti meg a Megváltó leszálltáig. Mély vallásos érzés, egyszerűségében is emelkedett nyelv értékei a műnek. A belőle kiáradó áhítat nem fogja elveszteni hatását a hasonló lelkületű közönségre.
— s.
Nagysolymosi József : A lengyel irodalom. 120 lap. Budapest 1934. Szent
István-könyvek 115. sz. Ára kartonkötésben 2 60 P.
A lengyel-magyar szellemi kapcsolatok kimélyítésében értékes kezdeményezést
jelent Nagysolymosi könyve, mely több kísérlet (folyóirat- és lexikoncikkek, gyűjteményes munkák vázlatai, stb.) után tulajdonképpen az első teljes lengyel irodalomtörténet magyar nyelven. Nagysolymosi tömör, de szemléletes vázlatot ad a lengyel
irodalom minden korszakáról, a főbb irányokról, írókról és művekről. Ma, amikor
a lengyel irodalom kincsei még alig ismeretesek a magyar közönség előtt, amikor
Mickiewicz, Kraszewski, Sienkiewicz, Tetmayer, Zeromski, Zapolska, Reymont, stb.
néhány munkájának magyar fordítása csak némi bepillantást enged a lengyel irodalom hatalmas tárházába, elég ez a rövid összefoglalás is. El kell azonban jönni
annak az időnek, amikor egy részletes lengyel irodalomtörténetre is szükségünk
lesz, melyben a magyar-lengyel szellemi kapcsolatok alapos és teljes megvilágítást
nyernének. Ugyanez áll a hazánkat környező utódállamok irodalmaira is, melyekről
ma már szintén elkelne egy hasonlóan rövid és tömör összefoglalás.
Dr. Karsai Géza.
Juhász Gergely 0 . S. B : Klopstock magyar utókora. Budapest 1935, 8°,,
127 1. Minerva-Könyvtár XLVIII. Ára fűzve 2 P.
A magyar irodalmi felújulás korának egyik legnehezebb de egyben egyik
legértékesebb kérdéscsoportját, Klopstock és a nyomain haladó bárdköltők magyar
vonatkozásait dolgozta fel ebben a munkában a szerző. Az előszóban utal az eddig
ismert hazai Klopstock-nyomokra, majd Bécs közvetítő szerepének méltatása után
részletesen és rendszeresen kifejti Klopstock kapcsolatait a magvar neohumanistákkal, a nemzeti epikával, drámairodalmunkkal, nyelvművelésünkkel ; ismerteti Klopstock személyes összeköttetéseit egyes magyar írókkal és tudósokkal. A mű végén
álló részletes bibliográfiai vázlat megkönnyíti a tárgyalt anyag időrendi és tárgyi
áttekintését. Juhász sok új anyagot és szempontot ad dolgozatában irodalmi felújulósunk problémáinak megértéséhez. Munkája jelentőségét csak az tudja kellően
értékelni, aki a tárgyalt korszak eddigi irodalmával maga is ismerős.
iáTörténelem.
Hóman-Szekfű: Magyar Történet. III. k. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Bp.
Sok rokonérzéssel s ünneplő hanggal, bár nem elfogultan s nem bíralat nélkül ismertettem a Pannonhalmi Szemle sok lapján, bőkezűen engedett arányokban
a magyar történetírás legújabb nagy revízióját Hóman és Szekfű tollából. Az első-

kötet ismertetése 1929-ben jelent meg s most a hatodik év befejezésekor befejezzük
a hét nagy kötet ismertetését a harmadik és utoljára kiadott kötet rövid bemutatásával. Nagy 1. Lajostól terjed ez a kötet a kis, fiatal II. Lajos gyászos, mohácsi
vészes elestéig. Hóman a befejező kötete elején szinte az ihletett költő magaslatára
emelkedik, mert Lajos király eszményi nagy történeti alakja fölemeli őt s rágondolva
világuralmi tervekről ír remek világtörténelmi vezércikket közel félszáz nagy oldalon. S rádupláz erre ugyanoly nagy fejezetben a középkori magyar
nagyhatalom
fejtegetésével s történeti igazolásával. A harmadik ugyanakkora nagy fejezet a rendi
társadalom szervezetét ismerteti. Majd száz oldalnyi sokat ígérő fejezet következik
„A renaissance felé" címmel. Végül megkezdi Hóman az első török háborúk korának elbeszélését, s itt kénytelen átadni mint magyar kultuszminiszter a tollat nem
kevésbbé kiváló írótársának, Szekfű Gyulának, ki a magyar
renaissance-államról
s a mohácsi sírhoz vezető rendi uralomról írt két fejezetet kilencven és harminchárom oldalon. Ezen hét fejezet meríti ki a 482 oldalnyi nagy kötet tartalmát, amelybe
beleértjük a 36 oldal kettős hasábjain összesürített sok bibliografi i és bíráló jegyzetet. Keresem az egész kötet főcímét s itt is megtaláljuk a két szerző külön témáját : a magyar nagyhatalmat s a magyar renaissance-Mohács címet. A két szerző
egész figyelme tehát a szervesen összefüggő kötetben a magyar nagyhatalom
és
renaissance szavakban foglalható össze, míg az előző kötet egységes címe a rendi
társadalom kialakulása.
Én ezt a két kötetnyi anyagot magyar lovagkornak
nevezem, mely kilenc
negyvenéves nemzedékkörből négyben a szentkoronás hűbéri rendiség kialakulását
mutatja be, ötben Nagy Lajostól egy új történelmi nagy tényező, a personalis uniók
föllépését tárgyalja, mely aztán éppúgy állandó történelmi tényező lesz 1370-től,
mint a kereszténység Szent Istvántól, s a reformáció 1540 tájától mind máig.
Igen magasra fölhangolja Hóman az előadását a Karolingok isteni elhivatásával, hogy eljusson Nagy Lajosig, vagy pedig az 1342 évi kezdetnek 800-ig visszanyúló félezeréves gyökereiig Európa francia dinasztiáin keresztül. A meglepő nagy
távlat nagy magaslatot követel s ezen szertelennek látszó magas szemponthoz igazoltan nagy hőst talált a szerző a valóban nagy magyar király személyében, akinek
őseit Hóman Nagy Károlytól vezeti le két táblázatban. Ha valahol, Nagy Lajosnál
már föltétlenül hangsúlyozni kell a magyar lovagkort. Minden nyugateurópai államnak megvolt a fényes és hősi lovagkora, s ez nálunk is elég nyilvánvalóan jelentkezett már az 1146-iki lovagcsatától kezdve messze 1526 után is.
Érdekesek a kötet mellékletei közt a magyar nagyurak, a zászlósurak több
táblán feltüntetett hivatali jegyzékei az Anjouk. Zsigmond és a Hunyadiak korában.
Ez az u. n. archontologiai szemléltetés nagy újság ily történeti műben s igen értékes. Más irányú szemléltetések a nagybirtokosok gazdasági és politikai, közigazgatási hatáskörét feltüntető több térkép (1366, 1433, 1456) ugyanazon három korszakból. A többi néhány illusztráció a műtörténet körébe vág, s codexekből, kún sírokból és Mátyás meg a Jagellók renaissance-korából mutat be műtárgyakat, képeket,
szobrokat, épületeket, ékszereket, ruhadíszeket.
Az előzően elkészült kötetek ismertetésében részletesebben foglalkoztunk a
két íróval és írásmódjukkal, újító jelességeikkel. Lehet mondani, s ez természetes
is, hogy az utoljára kiadott III. kötetben mindkét író a legjobbat, legszebbet s legigazabbat igyekezett nyújtani, amit már kipróbált és tapasztalatokban is egyre gazdagabb tehetségök nyújthatott. Ebben csak az korlátozta őket, hogy ketten dolgoztak egy kötetben, míg az előzőkben mindig csak egy-egy író egyénisége és koncentrált
figyelme, felfogása és írásmódja érvényesült. De hát nemcsak az egység nyújt
előnyöket, hanem nyújthat a harmónia is, meg a változatos gazdagság. S ha korábban a kötetek belső egységében s a szerzőnek kötetek során át való azonosságában
kerestünk garanciát a millenniumi tíz kötet sok szerzőjén felülemelkedő sikerekre,
új meglátásokra : akkor a III. kötet az az alagút, ahol az addig külön dolgozó
mérnökök, mesterek végre találkoztak s kezet nyújtottak egymásnak.
Szívből kívánjuk, hogy a két kötet a már megindított új kiadással termékenyítse meg s hajtsa új erőre a magyar történetírást.
Dr. Erdélyi László.
Gratz Gusztáv : A dualizmus kora. 2 k. Magyar Szemle Társaság. Bp. 1934.
A Magyar Szemle Társaság egymás után lepi meg a magyar olvasó közön-

séget kitűnöbbnél kitűnőbb könyvekkel. Ebben az előkelő sorozatban is jelentős
hely illeti meg G. művét, az utolsó fél évszázad magyar politikai és gazdaságtörténetének részletes feldolgozását, mely Ferenc József és Deák Ferenc alkotásának
nagy értékét, majd éppen magyar részről való aláaknázását és összeomlását tárgyalja.
A nemzetiségi kérdés alattomos érlelődése egészen a végső elszakadásig a legnagyobb figyelemben s tárgyilagos kezelésben részesül. A nemzeti és közjogi küzdelmeknek minden más nagy politikai irányeszmét elnyomó erejét, Kossuth vészes
örökségét, végzetesen érezteti. A különféle kormányrendszerek, a kiegyezés fenntartása érdekében a kormány hatalmi befolyását érvényesítő Tisza Kálmán-módszer, a
belső reformok felé terelődő Szapárv- és Wekerle-rendszer, a magyarság soviniszta
ösztöneinek kedvező Bánffy-módszer, a parlamentarizmus megmentéséért dolgozó
Tisza István, a koalíció zavarossága mind-mind kitűnő ismertetőre találnak. A szereplő személyek, az uralkodók, trónörökösök, miniszterek, vezető politikusok jellemzése eleven és hű. A volt pénzügyminiszter, bécsi követ, külügyminiszter kitűnő
tájékozottsággal és szaktudással tárgyalja a külpolitikai kérdéseket s gazdasági életünk fejlődését. Politikusaink s a magyar nemzet hibáit Széchenyi erkölcsi komolyságával ismeri el s hibáztatja. G. műve nemcsak tudós munka, hanem rendelkezik
mindamaz eszközökkel, amelyekkel közel férkőzhetik a magyar társadalom lelkéhez
s előmozdíthatja e társadalom történeti műveltségének a gyakorlati politika s a
nemzetnevelés szempontjából egyaránt kívánatos gyarapodását.
Dr. Vanyó Tihamér 0 . S. B. : A bécsi nunciusok jelentései Magyarországról 1666—1683 Pannonhalma, 1935. (A Pannonhalmi
főiskola könyvei ///.)
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A magyar történetnek egyik legérdekesebb és utóhatásaiban egyik legjelentősebb korát tárgyalja e művében a szerző : Szelepcsényi esztergomi érsekségének
idejét. Az a kor az, amelynek történelmi szemlélete máig is kettéhasítva tartja a
magyar lelkiséget, s amelyet a magyar protestántizmus gyászkorának könyvel el.
Szokatlanul gazdag és sokoldalú történelmi dinamika lüktet ezekben az évtizedekben. A magyar belpolitikát és közállapotokat nagymérvű nyugtalanság jellemzi. Az
egyéni féktelenkedésektől, így Balassa Imrének garázdálkodásaitól kezdve a jobban
megszervezett és átütőbb erejű tömegmozgalmakig, a Wesselényi-féle összeesküvésig,
majd a bujdosók és Thököly Imre felkeléséig a magyar közéletnek minden mozzanata szóhoz jut a pápai követek jelentéseiben és a szerző feldolgozásában. Sűrűn
előkerülnek Erdély viszonyai is s Apafinak a felkelőkkel való kapcsolatai. Megismerjük a nunciusok véleményét az akkori magyar társadalmi és gazdasági viszonyokról, s ez a kép — teljesen megegyezően az egykorú velencei követjelentésekkei
és Kolonics Einrichtungswerk-jével — végtelenül szomorú ecsetvonásokat tartalmaz
a magyar jobbágy sorsáról. A török-magyar kapcsolatoknak örökké változó esélyeit
is élénk figyelemmel kísérték a pápai követek.
A könyv legérdekesebb lapjai azok, amelyek a belső magyar egyházi viszonyok alakulásáról szólnak. így akkoriban éveken keresztül óriási feszültségben tartotta
a lelkeket a Rákóczi-féle, protestáns célokra hagyományozott, de Báthory Zsófia
által visszavont hagyatékok ügye ; úgyhogy a felvidéki protestánsok már-már a katolikusoknak az erdélyi fejedelemség területéről való kiűzésére vették rá Apafit,
amikor Kászonyi Márton erdélyi küldetése némileg enyhítette a feszült helyzetet.
A század hetvenes éveiben zajlott le a protestánsok által elfoglalt katolikus templomok visszafoglalása, sőt bizonyos protestáns temp'omoknak elfoglalása is. Szerzőnek sikerült e nagyfontosságú esemény egyik jelentős fejlődésbeli előzményére rámutatni : a protestánsoknak a templomfoglalás előtti időben a magyar városokban
végbemenő nagyarányú gazdasági és társadalmi terjeszkedésére, amikor is a protestánsok nemcsak a szabadkézre kerülő ingatlanokat szerezték meg sorra, hanem
felekezetük erősítésére még újabb hitsorsosokat is telepítettek a városokba. A szerzőnek Lipót király kormányának egyházpolitikájáról való, alapos felkészültséggel
alátámasztott megállapításai, amikor a bürokratikus egyházpolitikai abszolutizmusban a későbbi jozefinizmusnak sok összetevőjét ismeri fel, nemcsak a magyar,
hanem az európai történet s az egyetemes egyháztörténet szempontjából is jelentősek.
A fentiekben természetesen csak a legfőbb új eredményeket érintettük egészen röviden. Ezenkívül még töméntelen újszerű színt és életet vegyít e kor magyar
történetébe, úgyhogy eme idő magyar történetének egyetlen vizsgálója sem mehet
el a jövőben ismeretlenül a szerző könyve mellett.

Patonay József: Medgyesi Somogyi János államtanácsos é s a magyar
kegyestanítórend. I. rész. A tatai reálgimnázium értesítőjében. Tata. 1934.
Kegyeletes érzés sugallta ezt a genealógiai szempontból is értékes tanulmányt.
Somogyi János, államtanácsos, majd alkancellár lelkes életírását, aki a pénzromlás
következtében tönkrement alapítványok elértéktelenedését súlyosan érző Kegyestanítórendet megmentette, Ferenc királlyal a fehérvári kusztodiátusi javadalmat 1887ben a kegyesrendnek adományoztatta. De a többi rend is hálás lehet Somogyi Dániel pannonhalmi főapát unokaöccsének, a király bizalmasának, mert a rendek
visszaállítása körül az ő mélyen vallásos lelkének — a felvilágosult tanácsosok
akadékoskodása közepette — nagy szerepe volt. Az a több ezer jelentés, amelyet
a bécsi Staatsarchiev közel 15 éves működéséből megőrzött, amelyekkel az államtanács elé kerülő ügyeket a királynak előterjesztette, külön feldolgozásra kínálkozik
valami vérbeli történetírónak. A mai világban különösen is nagy szükség van ilyen
katolikus vezéregyéniségek életrajzának megírására, akik akár politikai, akár társadalmi téren nagy érdemeket szereztek. Nagy érdeklődéssel várjuk a második részt.
Jeszenszky Kálmán : A balassagyarmati róm. kat. elemi fiúiskola vázlatos
története. Balassagyarmat. 1934.
A magyar elemi iskola évszázados sorsa tükröződik vissza ebben a kis műben az 1200-as évek körüli első virágzástól a törökpusztításon, a végvári élet vitézi
közösségén, katonai kultúráján át a kat. megújhodásig s az autonom egyházközségi
szervezetekben szárnyat bontó Actio Catholicáig, mely szép eredményeket biztosít
az eddigieknél is nagyobb támogatásra szoruló iskolákban. J. műve értékes emléket
állít mindazoknak, akik a kat. nemzeti iskoláért dolgoztak, életet és értéket áldoztak.
Bártfai Szabó László : Békefi Rémig emlékezete. Stephaneum. Bp. 1934.
Sz. szép. emléket emel e műben az ezeréves Magyarország egyik nagy egyéniségének, a ciszterci rend s a magyar művelődés történetírójának, a nagyhatású
egyetemi tanárnak, a rend egyik legnagyobb apátjának, a budapesti ciszt. gimnázium
létesítőjének, a nagy nevelőnek s a tiszta lelkű, jóságos szívű embernek.
Dr. Tóth László : Tanulmányok a szegénységi vita forrásainak történetéhez XXII. János pápa korában. Bp. 1934.
T. szokatlanul nagy forrásanyagra támaszkodó művében helyreigazít néhány
eddigi állítást. Kihagyja László kalocsai érseket a XIV. századi franciskánus szegénységi vita irodalmi művelőinek sorából. Gazottus Ágoston véleménye pedig nem
magyar, hanem avignoni kezdeményezésre jött létre. Mégis megtalálja az összefüggést a magyar spiritualista mozgalom s a franciskánusok délfranciaországi és itáliai
eretneksége között, amelyhez szellemi s egy misztikus Margit-legenda, a Specchio
révén irodalmi kapcsolatok is fűzték.
Bertrandus de Turre-ról írva (42. 1. 53. és 54. j.) nem ismeri Patrick Gauchatnak éppen e tárgykörbe vágó munkáját: Cardinal Bertrand de Turre Ord. Min. his
participation in the theoretical controversy concerning the poverty of Christ and the
apostles under Pope John XXII. Tipografia Poliglotta Vaticana, 1930. XV-h 111 1.
Vecsey Lajos : A szombathelyi királyi liceum alapítása és első évei1793—1808. Vasvm. Múzeumok Barátainak Egyesülete. Szombathely. 1934.
A Vasi Szemle könyvei közt jelent meg e munka, mely gondos levéltári kutatás alapján a szombathelyi liceum megalapításának küzdelmeit, Szily püspök
buzgólkodását, a szentgotthárdi apát négy tanár fizetésére szolgáló évi 2000 forintos
segítségét stb. adja, de nem elégszik meg a külső történettel, hanem kitér az intézet
belső életére, szellemére s a Dunántúl nyugati részén betöltött kultúrális szerepére is.
Dr. Veress Endre : A moldvai csángók származása é s neve. Erdélyi Tudományos Füzetek. 1934. 67. szám.
V lépésről-lépésre oklevelekkel bizonyítja, hogy a moldvai csángók fajukra
nézve kúnok, mostani nyelvüket pedig a honfoglaláskor Moldvában visszamaradt
magyaroktól sajátították el. Tehát ősibb lakók e földön, mint az oláhok, amit kétségtelenné tesz a számos család- és földrajzi név. Ezen tény bizonyító ereje előtt
újabban már maga Jorga is meghajol. E moldvai magyarok száma szaporodott a
huszitákkal és a terhes adók és kényszerű katonáskodás elől beszivárgó székelyekkel. Az idők folyamán sokan eloláhosodtak. Számuk még ma is százezer.

Julius P a t z e l t : Socialdemokratie in Österreich. Wien, 1934., 35 lap. — Beiträge für Vorgeschichte und Geschichte d e r Julire volte. (Herausgegeben auf
Grund amtlicher Quellen.) Wien. 1934., 121 lap és 8 ábra. —
Patzelt füzete, — mely különben félhivatalos kiadás, — az osztrák szociáldemokrata mozgalom fejlődéstörténetét adja, a hatvanas évektől kezdve egészen az
összeomlásig röviden, attól fogva egészen napjainkig valamivel bővebb összefoglalásban
Elvonultatja előttünk az osztrák szövetséges állam és Bécs tartomány szociáldemokrata kormányzatát; rámutat az elkerülhetetlen katasztrófára, amelyet mind a
kettőnek a működése okozott. Megrajzolja, hogy mint veszt a szociáldemokrácia és
mint nyer a polgári társadalom tért Ausztriában és végül kifejti, hogy mint igyekezett a marxi világnézet hanyatló hatalmát az 1927 évi júliusi és az 1934 évi februári véres lázadásokkal visszaszerezni.
A másik, az úgynevezett barna füzet, hivatalos publicátió. Ebben megörökítést
nyer az osztrák nemzeti szociálista mozgalom, majd a német birodalomból jövő
külső segítségnyújtás kialakulása. E kettő teljes összetalálkozásából pedig: az 1934
évi júliusi lázadás, melynek áldozata Dollfuss kancellár lett. Igen alaposan kidolgozott és az adatok tömkelegével valószínűsített filmen pereg le előttünk mindaz,
ami 1934. július 25-én az osztrák fővárosban és az egyes tartományokban végbement.
Mind a két munka publicistikai természetű ugyan, de nélkülözhetetlen forrásmű azok számára, akik Ausztriának az 1934 évben lezajlott két lázadásával közelebbről és behatóbban megismerkedni szándékoák.
B r e z n a y Imre: Eger a XVIII. s z á z a d b a n . I —II. k. Eger. 1934.
Az otthon szeretete adja a már egy emberöltő óta gyűjtögető szerző kezébe
a tollat, hogy történelmi érzéket neveljen, mikor apró részletek alapján festi meg a
Magyarországot újjáépítő XVIII. század egri darabját, mikor a kis emberek eszményeivel, törekvéseivel, gondolataival és érzelmeivel világítia meg Eger XVIJI. századi életformáját, mutatja be az egriek életberendezéseit, Egernek a török hódoltságból való kiemelkedését, népesedését, polgárainak életét, a város háztartását,
vallását, közigazgatását, igazságszolgáltatását, szociális intézkedéseit, iparát, kereskedelmét, őstermelését stb. Módszere az, hogy szinte nyersen adja elő az anyagot,
hogy az olvasó is élvezhesse a szükséghez képest meg is magyarázott kútfők eredeti zamatát s hogy szinte az olvasó lelkében frissen alakuljon ki a korkép. Telekessy,
Erdődy, Barkóczy, Esterházy püspökök városának XVIII. századi élete valóban érdekes része a magyar megújhodásnak.
Balogh Albin: Szent Quirinus vértanü püspök élete. Rákospalota.
A tudós keresztény archeológusnak ez a kis könyve vázolja azt a politikai
és társadalmi környezetet, azt az őskeresztény életet, amelyből Szent Quirinus vértanú egyénisége kisarjadt. A sisciai püspöknek a pogánysággal szemben kifejtett
ellenállása s a Gyöngyös folyóban lelt vértanú halála Pannónia másik nagy szentje,
Toursi Szent Márton mellé emeli jelentőségben. Szent Quirinusnak, Pannónia egyik
büszkeségének tiszteletét, szeretetét nagyban előmozdítja ez a kitűnően megírt könyv.
Dr. Meszlényi Antal: A jozefinizmus k o r a Magyarországon (1780—1846.)
Budapest. Stephaneum.
A vatikáni levéltárban őrzött bécsi nunciusi és pápai államtitkársági levélés jelentésváltásoknak hazánkat érintő anyagát dolgozta fel a szerző az 1790—1846
közti időből. Felemelő az a harc, amit a pápaság vív az államegyházi törekvésekkel, mint igyekszik a szentszék kiemelni a jozefinizmus s a liberalizmus sorvasztó,
halálos öleléséből. Sorra kerülnek a küzdelemben a pápák, az államtitkárok, a pápai követek, a bécsi és hazai politikusok, főpapjaink, országgyűlésünk vezérférfiai,
akik a vallási, egypá.zpolitikai vitákban résztvettek. M.megelevenítő kezéből drámai
részletekben, dinamikus feszültségekben gazdag, minden részletében lebilincselő
küzdelem áll előttünk. Ma, mikor olyan szép küzdelem folyik a család, a valláserkölcs, az egyház, a szerzetesség belső fegyelme érdekében, e küzdelemben erősítő'
olvasmány M. tudós műve, mely történeti távlatból mutatja be azokat a károkat,,
amelyeket a vallásellenes irányok az egyháziak és vilagiak lelkében okoztak.

Murarik Antal: A s z a b a d rendelkezési jog Szent István törvényeiben.
Egyetemi Nyomda. Bp. 1935.
M. értékes tanulmányában Váczi Péterrel vitatkozva, külföldi analógiák és
hazai kútfők alapján megállapítja, hogv mint minden primitív társadalomban, úgy
a magyarságnál is a vagyon legteljesebb fokú kötöttsége az eredeti jogállapot. Az
egyház hatása, hogy Szent István törvényhozásában a lélek üdvösségéért való egyszerű ajándék belekerült a törvényhozásba, de ez még messze van az igazi rendelkezési szabadságtól, mely csak hosszas jogfejlődés eredménye 1848-ban.
Török I s t v á n : Egyház é s politika. Pápa. 1935.
T. értékes tanulmányában arra az eredményre jut, hogy ha az igehirdető egyház állampolitikája, de szociálpolitikája és kultúrpolitikája is nem az igehirdetésből
nőtt ki és nem a befogadott ige az irányítója, lehet egy darabig nagyszerűen működő humanitárius üzem, de az egyházban s az egyházra nézve veszedelmeket
rejtő idegen test s minden kápráztató eredménye az ige mérlegén mérve látszateredmény. Az egyház igazi politikája s az igazi politikai sikerek a megtérés és
újjászületés gyümölcsei.
Orazio Marucchi: Pietro e Paulo a Roma. IV. edizione con variazioni e
•aggiunte deli' autore a cura di Carlo Cecchelli. Torino. Marietti. 1934. 15 líra.
M. könyve a legújabb ásatások eredményeivel kiegészítve ismerteti az apostolfejedelmeknek a római világgal való első kapcsolatait, pontosan leírja Szent Pál
útját Rómába, Szent Péter megérkezését, halálukat, vértanuságuk helyét s a reájuk
vonatkozó összes emlékeket. Tárgyalja Szent Péter székének három kiváló emlékét,
a monzai papírust, a Gesta Liberiit és a Passió Marcellit, az apostoli eredetre visz
szavihető templomokat, az apostolok képeit és a sírjukra vonatkozó legújabb ásatások sorsdöntő eredményeit. Ezek kapcsán aztán szinte magétól ertetődővé lesz a
római egyház elsőbbsége.
Faller Jenő: Jásd község története. Veszprém. 1934.
A hajdani jásti bencés apátság történelmi emlékétől megszentelt kedves búcsújáróhely múltját tárja fel F. geológiai életével, bitumenben dús szenével, kies
földrajzi adottságaival, őstörténetéről beszélő leleteivel, az apátsággal együtt fejlődő
községével, majd a törők időben együtt pusztuló népével, XVIII. századi új tót és
sváb telepeseivel együtt, akiknek életéről, egyházi és világi vezetőiről néprajzi leírást is nyújt a napjainkig menő fejlődéstörténetben. Az érdemes munka megírásánál
a szokásos kútfők mellett a dűlőnevek sem kerülik el a szerző figyelmét.
Dr. T h e w r e w k — P a l l a g h y Attila: Gróf Apponyi Albert. Budapest. 1935.
Ez az értékes Dolitikai tanulmány előadja A. államférfiúi egyéniségének kiteljesedését, férfikorának nagy küzdelmeit a nemzeti vívmányokért s öreg korában a
nemzetközi politikai magaslatokra való felemelkedését, nagy magyar történelmi
alakká való finomodását. Nem hallgatja el hibáit sem a szociális és nemzetiségi
kérdések kezelésében. Élete tanulságául írja, hogy egy más álammal való kapcsolatunk, nagyhatalmi állásunk jobban biztosítja nemzetünk jövőjét, mint egyedülállásunk.
Banfi Fiorio: Antonio Veranzio da Sebenico ricostuttore della fortezza
di Agria. Archivio Storico per la Dalmazia, Róma 1934, pp. 2 4—292.
A szerző, ki az Olasz Hadiépítészeti Intézet tiszteleti tagja, tanulmányában
Verancsics Antalt,* mint az egri vár újjáépítőjét méltatva, megrajzolja e vár építészeti fejlődését, teljesen újszerű megvilágításban. Ugyanis a vár egyik építőjének,
Paolo da Mirandolának 1560-ban készült alaprajzán feltüntetett belső védövről, melyet az eddigi kutatók a nevezett építész tervének gondoltak, B. kimutatja, hogy az
a vár legkorábbi, XIIÍ—XIV. századi formáját ábrázolja, mely még fennállott a rajzoló korában ; e primitív kastélyt aztán a XV. században vették körül ama második, külső védövvel, melyet eleddig a vár eredeti és egyetlen védövének tartottak.
A szerző aztán megállapítja, hogy az 1568 és 1569 között véghezvitt építkezések
folyamán nem az a Baldigara-féle modern bástyaöv került kivitelre, mely szerint
az egri várat szerettük elképzelni, hanem a Zinzendorf és Farrel mérnök alaprajzai
adják a vár végleges formáját. Ezen alaprajzok szerint az egri vár az olasz bástyás
várépítészeti rendszer meglehetős torz emlékének bizonyul, mely habár stílus szem-

pontjából nem érte el azt a formai tökélyt, melyet pl. a győri, nagyváradi, érsekújvári és kanizsai várak képviseltek, mindazonáltal építészeti anyagánál fogva,
terméskőből lévén építve, páratlanul állott a hazai várak sorozatában.
Dr. Mihályi
Ernő.
Dr. Julius Eder: Kanzler Dollfuss Seine österreichische Sendung. Wien. I. r1933. - II. r. 1934.
Dietrich v. Hildebrand: Engelbert Dollfuss. Ein Ekatholischer Staatsmann.
Graz, 1935., 142 lap és Dr. J o h a n n e s M e s s n e r : Dollfuss. Innsbruck, 1935., 150 lap.
Dollfuss kancellárságának első és második évfordulóján megjelent egy-egy vékony füzet,*) amely egy esztendő történetét röviden összefoglalva, megemlékezett e
nagyszabású osztrák férfiúnak és politikusnak történeti feladatáról. Az ő életében
róla ezeken kívül tudtommal egyetlen egy említésreméltó biographie sem jelent
meg. Egészen kivételes közéleti szereplése és főleg mártírhalála, törpéknek és szellemóriásoknak a képzeletét egyaránt foglalkoztatta s alig egy fél év leforgása alatt
egész tekintélyes irodalmat fejlesztett ki az immár halhatatlan Dollfuss kancellár
alakja köré. Ebből az irodatomból ezúttal Messner és Hildebrand műveit ismertetjük.
A mártirkancellár halála óta Ausztriaszerte gyűjtik a reávonatkozó emlékeket, így Dollfuss beszédeit, cikkeit, aktáit, egyéb feljegyzéseit és leveleit és Messner úgylátszik a mártirkancellár szellemi hagyatékán már nagyjából végigtekinthetett s a maga egyéni intellectusának háttérbeszorításával, szemmelláthatólag arra
törekszik, hogy számtalan Dollfuss-idézettel még jobban kidomboríthassa a szellemi
hagyaték kétségtelen nagy értékét.
Messner könyvét jónéhány illusztráció élénkíti az élő Dollfussról, Hildebrand
könyve pedig csak egyetlenegy képet: a mártirkancellár halotti maszkját reprodukálja. És mégis minő különös, hogy Hildebrand ezzel az egy képpel jobban örökíti
meg Dollfuss egyéniségét, mint Messner, a könyvében közzétett számos fényképfelvétel segítségével.
Messner — mint a legtöbb életrajzíró — bonyolulttá igyekszik tenni, Hildebrand pedig leegyszerűsíti a Dollfuss-problémát. Hősének kezébe adja a katekizmust
s annak két alapvető tételét: az Istenimádást és a felebaráti szeretetet, abból olvastatja ki és ülteti át köz- és magánéletének legfőbb programmjául. így lesz ő —
Hildebrand megítélése szerint — az Assisi Ferenc, a Sienai Katalin, a X. Pius
nagyszabású egyéniségeihez méltón puszta eszköz a Gondviselés kezében. Az epochát,.
mely most Ausztria fölött jár, Hildebrand történeti időnek nevezi s az ellenreformáció, meg a török felszabadítás korával hasonlítja össze. S úgymond, nagy szerencséje Ausztriának, hogy a történeti idő jelentőségét felismerve, halad a küldetés
emberének nyomán a Gondviselés által kijelölt úton . . .
Az a néhány biographia, ami Dollfussról már elkészült s az annál is több,
ami még készülőben van, minden bizonnyal számos új adattal fogja erre vonatkozó ismereteinket gazdagítani. De ez csak kirajzolása lesz annak a képnek, amely
Dollfussról markánsan jellegzetes vonásokban elförülhetetlenül előttünk áll.
Pertinax: Osterreich. 1934. — Die Geschichte einen Kontrarevolution. —
Zürich, 1935, 309. 1.
Pertinax, a francia publicisztika egyik neves művelője, baloldali világnézete
folytán ott, ahol az európai szociáldemokrácia veszélyben forog, védelmére kel annak. Ezt teszi ebben a könyvében, Ausztriával kapcsolatban is.
A könyv tartalma jóval túlment a címén. Abban nemcsak az utolsó év —
vagy pláne a februári forradalom — hanem az összeomlás óta eltelt másfélévtized
Ausztriájának a története van — mégpedig Pertinaxtól megszokott — eleven, könynyen olvasható stílusban. Tudománvos mű szintjére nem akar, de nem is tudna
emelkedni. Jó publicisztikai mű volna egyébként, ha világnézetéből folyó céltalansága nem törne únos-úntalan elő.
Az osztrák szociáldemokráciával szemben elmondott számtalan dicsérete
mellett nem hallgatja el a velük szemben emelt kifogást sem. Ez a munkának tagadhatatlanul igen értékes tünete. A dicséret végeredményben a gáncson mégis
felülkerekedik. Pertinax bízik az osztrák szociáldemokrácia újjáéledésében. Ezzel
pedig nemcsak egy, a szerzőtől mégis csak idegen állam belső ügyeibe avatkozik
be, hanem meddő kísérlettel éleszteni látszik azt a parazsat is, amely fölé az idő
pedig már jó vastag hamuréteget vont.

Kéré&zy Zoltán: A Corpus Juris Hungarici mint írott jogi kútfő. (Különlenyomat a m. kir. Erzsébet tudományegyetem 1934/35. tanévi irataiból.) Pécs, Dunántúl, 1935.
Szerző a Corpus Juris elnevezés eredetének kutatásával kezdi értekezését.
Ennek során megállapítja, hogy „joggyüjtemény (collectio) és Corpus Juris közt kö
zépkori értelemben lényegileg különbség alig van" (4. I ). Mindkettő a jogszabályok
bizonyos összegének foglalatát jelenti és különböző kútfőkből vett joganyagot tartalmaz. Ekkoriban még a szokás a legáltalánosább és legelterjedtebb jogi kútfő.
A régi magyar jog generális szabálya szintén a szokás. Még a törvényekben
foglalt
jogot is az országos szokásjog alkalelemeként fogják fel (5. 1.) Ennek oka és magyarázata a dekrétumoknak primitív módon történő kihirdetése (7. 1.). Ezek a körülmények a jogéletben nagyfokú bizonytalanságot eredményeztek, miért is egyre
jobban erősödik az a törekvés, hogy az ir.gadozó, változó szokásjog uralmát az
írott jog váltsa fel (9. 1.) Eme törekvés eredménye gyanánt jön létre Verbőczy Hármaskönyve, amely az országos szokásjog feljegyzései tartalmazza, de annak dacára,
hogy az országgyűlések (pl. az 1514 : 68. t. c.) írott jog (iuria regni scripta) gyanánt
jelölik meg, mecsem írott jog (11. I ), mert a szokásjog eredeti mivoltát és erejét
írásbafoglalása dacára is megtartja.
A szokásjog egybefoglalása mellett felmerül a dekrétumok egységes munkálatba foglalásának szüksége is. A hivatalos törekvések azonban nem vezetnek célhoz (12. 1.) Magánmunkálatok indulnak meg tehát, melyeknek eredményeként Joannes Sambucus és Ilosvay István kísérletei után 1584-ban Mossóczy Zakariás és Telegdy Miklós pécsi püspök munkálata jön létre, amely, noha nem viseli még a
Corpus Juris címet, mégis méltán tekinthető a Corpus Juris Hungai ici első kiadásának.
Szerző ezek után azt a kérdést vizsgálja, minő szerepe volt a szerkesztés
körül a két társszerzőnek (15—-17. 1.), majd gondos precizitással ismerteti a Corpus
Juris Hungarici különböző (Szentiványi-, Szegedi-, Geguss-féle és milleniumi stb.)
kiadásait, azok szövegeit és függelékeit (Enchiridion, Cynosura, Farrago, Repertórium). Ismerteti a Kouachich-oknak a Corpus Juris Hungarici kiegészítéséi és a
dekrétumok szövegének helyesbítését célzó törekvéseit s ezzel összefüggően tisztázza
a Corpus Juris Hungarici-nek, mint írott jogi kútfőnek sajátos jellegét és jogi természetét. Megállapítja, hogy az a közszokás vagyis a törvényszéki gyakorlat folytán
írott jogi kútfő erejét s tekintélyét nyerte (30. !.), mert ámbár a mű országgyűlési
intézkedéssel törvénykönyvi erőre nem emeltetett, több százados jogszokás
szentesitette (35. 1.). Kötelező ereje és hatálya voltaképpen mégis a nemzet
jogérzetén
alapszik (35. !.), noha mint a törvényjog zárt foglalata a törvénynek, mint írott
jogi kútfőnek erejét és jelentőségét biztosította (36. 1.).
A nagy tudományos felkészültséggel megírt, értékes és alapos tanulmány különösen jogforrástanilag és a jogi kútfők tanának szempontjából kiválóan becses
alkotás, amely egészen új és eredeti szempontjai következtében igazán hézagpótló
mű és nemcsak a szakjogászok, de a történészek számára is nélkülözhetetlen
forrásmunka lesz.
S. S.
Művészettörténet.
Genthon István : Az ú j m a g y a r festőművészet története. Magyar Szemle
Társaság. Bp.
G. könvve a szellemi mozgalmakra és kultúrtörténetre is kiterjeszkedve négy
nemzedék műveinek érték szerinti kiválogatáson alapuló fejlődéstörténetét adja.
Csak azokkal a művészekkel foglalkozik, akiknek a fejlődés szempontjából van
jelentőségük, vagy önmagukban nagy az értékük, de ezekről aztán jó portrékat fest.
Biztos kézzel húzza meg a fejlődési vonalat a klasszicizmustól a romantikán, historismuson, realizmuson és impresszionizmuson át egészen a modern stílustörekvése ug, mint kapcsolódott be a magyar festészet hosszú álmából ébredezve a nemzetközi fejlődésbe, mint teremtett az európai művészettörténelemben is számottevő
értékeket egy-egy nagy alakjával és mozgalmával, Munkácsival, Szinyeivel, vagy a
nagybányaiakkal. A magyar festészetet az európai fejlődés szemszögéből ítélve is

talál nagy értékeket, sőt az utolsó két nemzedék erősen megközelíti, ha el nem
hagyja az angol, a német s a spanyol nemzet eredményeit. Ha az állam és a
társadalom ezer gondja közepette csak egy kevéssel többet törődik művészeinkkel,
ha az arra hivatottak jobban megtudják ismertetni művészeink kultúneljesítményeit
az európai nagy központokkal, e magasan ívelő fejlődés büszkeségévé válhatik a
magyarságnak. G.-nak jól megírt s szépen kiállított könyve, mely a jegyzetekben
nemcsak jó kritikai könyvészetet ad, hanem a továbbkutatók számára jelzi a megoldásra váró feladatokat is, nagy nyeresége művészettörténetünknek.
Rexa Dezső—Somogyi Aladár : T a b á n . Bp. 1934. Egyetemi Nyomda.
Tabán az az enyhén lejtős hegyoldal, amely a budai Várhegy, Gellérthegy,
Naphegy és a szélesen hömpölygő Duna partja között van, hült helye egy régi
városrésznek, amelyet a haladó korszellem és a fejlődő székesfőváros áldozatul
követelt. A Tabán, egykor hostátja sok vihart átszenvedett Buda-várának, rác települtek, török hódítók, sváb jövevények otthona, végül pedig kedves élmények, szívnek, léleknek drága emlékek színtere elevenedik meg Rexa kedves emlékezéseibenmelyeket Somogyinak 125 képe kísér. Bizonyára csak elírás, hogy a 78. lapon az.
Árok-köz kincse szép barokk kapunak van jelezve, holott empire.
Dr. Csatkai E n d r e Sopron v á r m e g y e műemlékei. II. sorozat. Sopron. 1935.
Örömmel üdvözlünk minden lépést, mely a falukutatás időszerű jegyében,
közelebb visz bennünket a magyar falu egyházművészeti emlékeinek topográfiájához. Cs. dicséretesen folytatja művét. Újból 17 község műemlékeit írja össze szakértelemmel, pontos megfigyeléssel. Augsburgi, bécsi, pozsonyi mesterek ötvösműveit
találjuk Süttörön, Kapuvárott, Nagylózson, Pinnyén, gyönyörű gótikus bambergi
kelyhet Ebergőcön, salzburgit Fertőszentmiklóson. Ez az egy kiragadott adat is mutatja, milyen érdemes végigkutatni a falusi templomokat s felszerelésüket. Sopron
vármegye ebben is példát ad.
Dr. Balogh J o l á n : Márton é s György kolozsvári szobrászok. CIuj-Kolozsvár. 19 , 4.
B. szerint a kolozsvári mesterek művészete úttörő jelenség. Az álló alak. a
lépő lovas és az ágaskodó lovas szobrászi megfogalmazása új anyagban, bronzban
a gótikus stílus kötöttségéből kibontakozó valószerű felfogásukkal jellegzetes korai
reneszánsz alkotások. Művészetünknek ez az úttörő jellege emeli őket az egyetemes szobrászat iránytjelző nagy művészegyéniségei közé.
A Magyar M ű v é s z e t új folyamának számaiban Réti István Csók Istvánról
ír megemlékezést, Genthon István báró Hatvany Ferenc modern képgyűjteményét
ismerteti. Szőnyi István újabb fejlődését Oltványi-Artinger Imre magyarázza. Lvka
Károly Tóth László, a fiatalon elhúnyt nagytehetségű festőnk műveit méltatja. Egy
régi pálos emléket, egy sekrestyeszekrényt ismerünk meg Molnár Ernő cikkéből,
melyen a faragvány reliefek nagyérdekűek. Pátzay Pál Márffy Ödön művészetéről
írt összefoglaló tanulmányt, amelyet Márffy tíz festményének reprodukciója kísér.
Mattyasovszky-Zsolnay László Balla dr.-né pécsi gyűjteményét ismerteti változatos
képanyag kapcsán, Lázár Béla pedig a nemrégiben előkerült huszonnégy Szinyeilevél alapján a nagy mester müncheni tartózkodásával foglalkozik érdekes cikkében.
R a u s c h e r L a j o s : Pozitív mélynyomású e l j á r á s tónus- és v o n a l m a r a t á s h o z .
Bevezető tanulmánnyal ellátta Felvinczi Takács Zoltán. Bp. 1933.
R.-nek sikerült különböző fémek és savak, de leginkább platinklorid oldatainak
felhasználásával szervesen egységes hatású képeket maratni és nyomatni, melyek
árnyalatuk gazdagságával és az átmenetek finomságával a legtökéletesebb tónusérzéket
is kielégítik. A művész 1914-ben halt meg. Felfedezésének leírását csaknem nyomásra
kész állapotban hagyta hátra. Az érdekes mű kiadója. Felvinczi Takács Zoltán
múzeumi igazgató, bevezetéssel látta el, mely a felfedező műegyetemi tanár rövid
életrajzát és művészeténekjellemzését tartalmazza.
Fleischer G y u l a : Magyarok a bécsi képzőművészeti a k a d é m i á n . Bp. 1933
A Magyar Tudományos Akadémia kiadása.

Hosszas kutató munka eredménye a mű, mely a bécsi Akadémia 143 kötet
névkönyvének magyar vonatkozású anyagét öleli fel 1624 címszóban. Elkészülését
örömmel üdvözli mindenki, aki az újabb magyar művészet történelmével foglalkozik.
Bécs hosszú időn át, körülbelül a mult század 60-as éveinek beköszöntéig, főállomása
volt a külföldön tanuló magyarországi művésznövendékeknek s még azután is sok
művész részesült ott oktatásban. Ezért nagyon helyénvaló volt a bevezetésben a
magyar képzőművészet fejlődéseire régebben olyan sorsdöntő fontosságú s immár
200 éves bécsi Képzőművészeti Akadémia kifejlődésének s művésztanárainak ismertetése.
Hekler Antal : A Magyar Művészet Története. (Magyar Könyvbarátok)
Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest 1934. 150 kép, 23Ö oldal, ára 10'— P.
Hekler Antal egyetemi professzornak a közelmúltban megjelent művészettörténeíi
művei már ismert értékek a magyar közönség előtt. „Az antik művészet", „A középkor s a renaissance művészet", „Az újkor művészete" című kötetek az egyetemes
művészettörténetben nyújtanak összefoglaló tájékoztatást. Ennek a sorozatnak záróköve
a most megjelent kötet, mely a honfoglalástól kezdve napjainkig a legújabb kutatások eredményeit figyelembe véve tárgyalja a magyar földben gyökerező alkotó erők
nagyszerű megnyilatkozását, hazai művészetünk történetét.
Ez az úttörő feldolgozás megmutatkozik a könyv szemléltető anyagában is.
Az újszerű szempontok jogosultságát bizonyító eddig ismeretlen emlékanyag gazdag
sorozata már a középkor és a renaissance tárgylaásánál is meglepő. A kassai kálvária Mária szobra és azal aszentgróti Madonna szobor s azé pítészeti emlékek
kiemelkedő példái e sornak, de igazi gazdagságát a külső és belső értékekkel
rendelkező eddig ismeretlen emlékeknek a barokk művészetet tárgyaló fejezetben
találja meg az olvasó. E fejezet az újabb összefüggések megvilágításával és
sejtetésével, eddigelé homályban rejtőző mesterek és műveik megállapításaival a magyar barokk megértéséhez, méltatásához és felkutatásához nagyban hozzá járulí.
Mindehhez járul Heklernek szines, fordulatos, tárgyakhoz simuló, magával ragadó
stílusa, s az egyetemi nyomda szép kiállítása, melyet már előző köteteiből is jól ismerünk. Szívesen láttuk volna a szemléltető anyag közt a magyar nemzeti szentélynek, Pannonhalmának átmeneti stílusú templomát, barokk ebédlőjét, a Karmelita
Witwer Atanáz és Antonio Davide Fossati alkotását s empire könyvtárunkat, melyeknek mindegyike kiváló képviselője az illető stílusnak. Nem hagytuk volna ki az
1031-bó'l való pannonhalmi festett palástot sem, mely a bizánci, regensburgi képírásnak európai vonatkozásban is kiváló alkotása.
Dr. Mihályi

Ernő

Néprajz.
Dr. H a n n s Koren, Volksbrauch im K i r c h e n j a h r . 205 lap. Salzburg 1934. Verlag Anton Pustet. Ára fűzve 6 S., vászonköíésben 8 S.,
Koren kézikönyve az ú. n. vallási (helyesebben katolikus) néprajz körébe
tartozó népi szokások megismertetését és ébrentartását vallja céljának. Korén a
katolikus tudós alaposságával és hitevei nézi a nép vallásos szokásait és iparkodik
megtalálni azok dogmatikus, liturgiái és hagiografiai alapjait. Bár nem akarja, hogy
szigorúan tudományos jellegű munkának nézzék a könyvét, melyet az osztrák
hitoktatók népiajzi segédletéül írt az Előszó szerint, már az anyag szerves felépítése, elmélyítése és a felhasznált szakirodalom is elárulja a tárgyában teljesen jártas és tudása legjavát nyújtó kutatót. Az anyag legnagyobb része az osztrák alpesi
tartományokból való, melyeknek e szempontból való átkutatását éppen a salzburgi
egyetemnek Korentől vezetett Vallási-néprajzi Intézete vallja feladatának
A könyv legfőbb értékét abban látjuk, hogy népszerű formában összekapcsolja
a néprajzi kutatás eredményeit a liturgiatörténeítel és így megbízható választ ad
sok olyan népi szokás eredetére vonatkozólag, melyet egyes nemkatolikus kutatók
érthetetlen babonának tartottak eddig. Másrészt felhívja a katolikus közönség figyelmét az Egyház népi műveltséget adó, alakító és megőrző szerepére, arra a finom
tapintatra, mellyel a papság alkalmazkodott az egyes néptörzsek lelki világához a
kereszténység felvétele után és iparkodott annak sötét mélységeit Krisztus világosságé-

val áthatni, értékes adottságait katolikus módon átalakítva megtartani. Korén könyvét éppen ezért, a néprajzi gondolat újjászületése idején, minden olvasónknak
melegen ajánljuk.
Mesélő falu. Eredeti magyar népmesék és mondák. Összegyűjtötte Féja Géza.
Harmos Károly rajzaival. Budapest, 1934, 231 lap. Könyvbarátok kis könyvei, 8. sz.
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.
Illatos csokor a magyar népmese nagy virágoskertjéből ez a kötet, szép
eredménye az újabban erőteljesen, megnyilvánuló magyar néprajzi törekvéseknek.
Féja Géza műértő szemmel válogatta ki a közölt 24 darabot az óriási anyagból.
Legtöbbet Horger Antalnak hétfalusi csángó mesegyűjteményéből merített. Emellett
felhasználta a Kisfaludy-l arsaság Magyar Népköltési Gyűjteményének több kötetét
is. Nem vette azonban tekintetbe a válogatásnál K á l m á n y L a j o s híres gyűjteményeit, mert azokból később külön anthologiát akar kiadni. Őszintén kívánjuk, hogy
ezt a kötetet hamarosan m á s (népdal, népi játék stb.) népszerű gyűjtemények kövessék és így népünk lelke, szíve és nyelve ismét a magyar műveltség bővizű ifjító
forrása legyen.
W i l h e l m Hay, Volkstümliche Heiligentage. Das Leben und die Legende von
72 Heiligen des Jahres, ihr Volkstum und ihre Patronschaft. 8U, 349 1. Trier 1932.
Paulinus-Druckerei.
A nép insége falun és városon, anyagi s főként vallási tekintetben korunkban egyre fokozódik. A mindennapi kenyérért való verejtékes küzdelem, a sok lelki
megrázkódtatás kiüresíti, elközömbösíti népünk lelkét minden magasabb, bensőbb
élmény iránt, letörli hímporát, eltömi mélyből fakadó forrásait, melyek a nemzet
többi rétegét is éltették és megújították minden időben. Éppen ezért a legnagyobb
mértékben időszerű feltárni és a nép lelkében öntudatosítani ezeket a forrásokat.
Hay könyve is ezt a célt szolgálja : 72 népszerű szent élete, legendája és népi
kultuszának képe bontakozik ki előttünk 72 nagyszerűen megírt fejezetben a polgári
év rendje szerint, Szent Genovévától (jan. 3) Szent Szilveszterig (dec. 31). Mennyi
jámborság, eleven hit és a szentekhez való megható ragaszkodás van ezekben a
fejezetekben ! Milyen m á s n a k látjuk ezeken keresztül a katolikus hitébői élő nép
földi életútjának minden napját, évszakát ! Vájjon mennyi van meg ebből a szép
szokásokban bővelkedő szent-kultusztól a mi népünkben ? Erősen hiszem, hogy
több, mint a németeknél. Éppen ezért igen hálás feladat volna a magyar nép kedvelt szentjeinek s azok népies tiszteletének feldolgozása minden szempontból A Hay
könyvében található vallási néprajzi anyag jó része nálunk is megvan, sőt sok
tekintetben (pl Luca-napi szokások, stb.) gazdagabb is annál.
W a l t e r Kuhn : Deutsche S p r a c h i n s e l f o r s c h u n g . Geschichte, Aufgaben,
Verfahren. Plauen i. V. 1934, Verlag Günther Woltf, 8°, 403 lap. (Ostdeutsche Forschungen 2. kötet).
A világháború elvesztése s a vele járó megrászkódtatások külföldön élő
iestvérei felé terelték a német nép figyelmét. Alig 15 év alatt óriási, belső értékben
negyon különböző értékű irodalom jött létre e téren, sőt egy külön tudományág is
kifejlődött : a nyelvszigetkutatás. Ezen új tudomány módszertanát adja Kuhn jelen
művében az eddig leszűrt biztos eredmények alapján Az első fejezetben a nyelvszigetkutatás feladatát, a többi tudomány közti helyét és egyes agait tárgyalja, a
másodikban a nyelvszigetkutatás történetét a legújabb időkig, a harmadikban az
anyaggyűjtés módját, a negyedikben a nyelvszigetek keletkezésének, eredetének,
elhatárolásának kérdéseit, az ötödikben a nyelvszigetek belső fejlődésének elveit,
a hatodikban az egyes nyelvszigettípusokat, a hetedikben pedig a nyelvszigetkutatás jelentőségét ismerteti. Különösen érdekes az {., 3. és 5. fejezet.
Mint az új tudományág egyik úttörője és a nyelvszigetek alapos ismerője,
Kuhn teljes biztonsággal uralkodik tárgyának minden részlete felett. Kiváló rendszerérzékével összefogja, az óriási és sokszor nagyon is különnemű anyagot, elkülöníti
a lényegest a kevésbbé fontostól és mindenütt kiemeli az elvszerűséghez vezető
mozzanatokat. így sikerül is rendszert alkotnia, bár sok helyen maga is érzi vállalkozása bizonytalanságait. Hazánk természetesen bőven van méltatva e könyvben a legújabb irodalmi eredmények felhasználásával. Azonban a szerző minké

érintő megállapításai igen sok esetben ellentmondásra ingerelnek a nagynémet
szempont megalkuvást nem ismerő erőszakolása miatt. Magyar szempontból tehát
nagy figyelmet érdemel ez a könyv : egyrészt rámutat a még meglévő német nyelvszigeteinkben rejlő, felelőtlen elemektől bármikor kirobbantható, végzetes erőkre,
másrészt pedig az idegen népek közé ékelt magyar nyelvszigetek hasonlóan alapos
feldolgozásara és sokoldalú biztosítására ösztönöz. Éppen ezért nagyon ajánljuk ezt
a nagyértékű művet nemzetiségi politikánk, népművelésünk irányítóinak, elszakított
és kivándorolt testvéreink gondozóinak szives figyelmébe.
Bolgár Ágnes : Magyar bájoló i m á d s á g o k a XV—XVI. századból. Budapest 1934. 8°, 37 lap.
Régi nyelvi és költészeti emlékeinkel néprajzi szempontból eddig kevéssé
méltatta a tudományos kutatás. Annál örvendetesebb, hogy a jelen dolgozat szerzője
legrégibb bájoló imádságaink irodalomtörténeti értékelésében a néprajzi szempontokat is érvényesíti. A dolgozatban a szövegközlés és a szövegmagyarázat van ugyan
előtérben, de azért jut hely az emlékek összehasonlító-irodalomtörténeti és néprajzi
elemzésére is. Nagy szépséghibája azonban a különben érdemes dolgozatnak,
hogy csak kevés nyomát leljük benne az újabb és régibb vallási néprajzi irodalom
tényleges felhasználásának. így például alapvető szempontokat nyerhetett volna aszerző A. Franz, Die kirchlichen Benedictionen im Mittelalter (Freiburg i. Br. 1909,
2 kötet) ; Rumpf, Religiöse Volkskunde ; Howorba—Kronfeld,
Vergleichende Volksmedizin ; Hoffmann—Krayer
und Bächtold—Släubli,
Handwörterbuch des deutschen
Aberglaubens (Berlin 1928-tól, eddig 6 kötet stb. műveiből és a szorosan a tárgyra
vonatkozó legújabb német szakmunkából.
Karsai Géza.
Földrajz.
Baktay Ervin : A boldog völgy országa. Barangolások Kasmirban. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Neves indiakutatónk csodás országba visz magával indiai barangolásai során : a gazdag Kasmírba. Ez India nyaralóhelye, ahová mint az ígéret földjére tódulnak India áprilisi és májusi forrósága elől, az angolok és a tehetős bennszülöttek. Megismerjük a Kasmirba vezető utakat, Kasmir történelmét és a kasmíri népet,
majd a fővárosnak, „Kelet Velencéjének", Szrinagárnak életét. Végijárjuk Kasmir
hegykoszorúját és a kasmiri völgyeket. Baktay Ervin értékes útleírása a Magyar
Földrajzi Társaság Könyvtára sorozatban jelent meg. A díszeskötésü könyv értékét
83 eredeti fénykép és 2 térkép emeli.
Dr. K á l m á r Gusztáv: Négy világrész földje és népei. Szent István-könyvek 116. szám.
Szerző nem ismeretlen előttünk. Már több földrajzi munkáját ismertette a
Pannonhalmi Szemle. Leíróföldrajzi könyvsorozatát jelen kötettel fejezi be, mely Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália földjét és népeit a tőle már ismert szakszerűséggel és nagy gonddal írja le. A munka megérdemelte volna, hogy az egyes világrészek legjellegzetesebb tájainak képei díszítsék és élénkítsék. A képeket a legszínesebb leírás sem pótolhatja teljesen.
G. G.
Bangha Béla S. J. : Dél Keresztje alatt. Feljegyzések egy délamerikai miszsziós körútról. — Pázmány Péter Irodalmi Társaság kiadása. Budapest, 1934. 243 lap.
A Jézus-Társaság magyar rendtartományának egyik legkiválóbb tagjának jelen műve úti napló. A szerző délamerikai missziós körútján szerzett tapasztalatairó;
számol be a nagy nyilvánosság előtt. A missziós tevékenységen kívül P. Banghe
azzal a szándékkal indult el erre a nagy útra, hogy necsak a külső látnivalókat
szemlélje, hanem hogy figyelje az embert, a lelkeket, a sorsokat. Bepillantott embertársaink és hazánktól messze elkerült honfitársaink otthonába, szívébe, küzdelmeibe. örömeibe, nélkülözéseibe, fájdalmaiba. Az itthonievők figyelmét ráirányítja-<
a délamerikai magyarok sorsára, testi-lelki küzdelmeire, elhagyatottságára. Leírásának háttere a ma már milliós városok és államok történelme. E leírás alapján sze--

műnk előtt szinte megelevenedik a szerzőnek nagy körútja, és ezt a hatást csak
fokozza a tömérdek fényképfelvétel Az egész uti napló hét szakaszra osztható. Miután a szerző kifejtette, miért éppen Délamerikába utazott, leírja az Ibériai-félszigeten Portugáliában, a tengeren, Argentínában, Paraguayban, Uruguayban és
Brazíliában szerzett gazdag tapasztalatait. Az ajándékkönyvnek is alkalmas és a
legjobb regénynél is érdekesebb kiváló munkát meleg szeretettel ajánljuk mindazok
figyelmébe, akik egy kicsit is érdeklődnek az iránt, hogy mi történik hazánk határain kívül.
— Rs — t
Természettudomány.
Orbán D e z s ő : Az e z e r m e s t e r s z á z m e s t e r m ű v e . Bp. Szent István-Társula
kiadása 1934. 191 o. számos képpel.
A rádióamatőr szívesen kiterjeszti építő tevékenységét az ipar, művészet és
technika más területére is, mert szereti a szépet, jót és hasznosat. Különösen ha
azt a saját elgondolása szerint a maga kezemunkájával létre is tudja hozni.
Akik ilyen ezermesterkedéshez munkakedvet, kitartást, türelmet és meggondoltságot éreznek magukban, nagyon jó bevezető útmutatásokat találhatnak ezen
kis könyvben. Száz pontba foglalva sorba veszi a szerző a fa, a fémek, papír, a
textil, az üveg és egyéb felhasználható anyagok tulajdonságait és feldolgozásmódját, majd az ezermesterkedéshez szükséges szerszámokat, berendezéseket (eszterga,
zománcégető kemence stb.) és kémiai ismereteket írja le, végül az ezermester háza
körül kínálkozó díszítő és hasznothajtó munkálatokat sorolja fel.
A Kir. Magy. Természettudományi T á r s u l a t Évkönyve 1935-re.
A közkedvelt évkönyv a naptáron és csillagászati táblázatokon kívül ismerteti a csillagászati kutatások legújabb eredményeit, az állócsillagok, a kis bolygók
és a ködök köréből. Megörökíti a mult évi természettudományi kongresszusokat,
centenáriumokat és hozza a tavai elhúnyt természettudósok nekrologját. Végül az
eddigi Nobel-díjas fizikusok és kémikusok életét és működését írja le. Ajánljuk a
természetbarátok figyelmébe.
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Lexikon, Kiadja a Kir. Magy. Természettudományi
Társulat. Bp. 1934.
A modern természettudomány a fizika, kémia, technika terén óriásit haladt
és néhány évtized alatt az új fogalmak, kifejezések, törvények, alkalmazások egész
tömegét hozta létre. Ezen új dolgokat akarja a Természettudományi Lexikon közelebb hozni a nagyközönséghez. Ezért kidomborítva látjuk a könyvben a modern
eredményeket, míg a régebbi, közismert, vagy elemi ismeretek a háttérben maradnak. A 4000 címszó, a 800 oldal terjedelem mutatják ezen hézagpótló mű részletességét, a szerkesztőbizottság és az írógárda neves szakemberei pedig kezeskednek
a munka alaposságáról. Számos ábra. kép, grafikon, táblázat teszi könnyebbé a
megértést. A Lexikon méltó folytatása a Kincseskönyv és Az Otthon és Gazdasága
című köteteknek.
C s á s z á r : A R ö n t g e n s u g á r z á s é s gyakorlati alkalmazása. Kiadja a Kir.
Magy. Természettudományi Tarsulat- Bp. 1934.
A tudós szerző 500 oldalas monográfiában dolgozza fel az óriási tárgykört.
A Röntgen-sugarak rövid megismertetése után részletesen tárgyalja a Röntgen-lámpákat és a hozzájuk való mellékkészülékeket, majd a Röntgen-spektrografokat és a
sugárzás erősségét mérő készülékeket. Megismerteti velünk a Röntgen-sugarak természetét, elhajlását a kristályokon, az anyag belső szerkezetére vonható következtetéseket. Majd a folytonos és vonalas, kibocsátási és elnyelési színképek leírása
és elmélete következik. Végül a Röntgen-sugarak gyakorlati alkalmazásairól szól a
könyv erősen kiemelve az orvosi alkalmazásokat.
A munka a nagyközönségnek szánt népszerű mű. Az ismeretek tömegét adja
világos, érdekes és szemléltető (400 szép) előadásban. Kívánatos, hogy éppen olyan
közkedveltségü, mindenhová elterjedt kézikönyv legyen, mint a Zemplén-féle Elektromosság. Mert a könyv népszerű irodalmunknak nagy nyeresége, a szakkörök
számára pedig nélkülözhetetlen forrásmunka.
T. A.

Természettudomány.
Dr. Müller Vilmos : Élni a k a r u n k !
Izgalmasan érdekes fejezetekben vetíti elénk az orvostudomány hőseinek
küzdelmét a betegségekkel és a halállal. Drámai feszültségű párbeszédekben jelennek meg előttünk e hősi küzdelmek egyes jelenetei az őskortól a világháborúig.
Müller Vilmos könyve a történelmi tankönyvek hiányát pótolja, amikor a diadalmas
és rettenthetetlen hadvezérek helyett azokról emlékezik meg, akik a legtöbbet adták
az emberiségnek : az orvosokról s őket, mint szelídebb eszményképeket állítja az
ifjúság elé.
Búvár. Egy új folyóirat neve ez, amelynek külföldi társai millió meg millió
példányban kötik le a földkerekség minden művelődni vágyó olvasójának figyelmét.
Nemcsak új folyóirat ez, hanem egészen új folyóirat-típus, az első nagy tudományos
magazin a magyar sajtó történetében. Tudományos, mert tudósok írják és a tudományok időszerű kérdéseivel foglalkozik, de mindamellett magazin, mert érdekes,
változatos és művészien szép minden száma Lambrecht Kálmán szerkeszti a magyar értelmiség újszerű tudományos magazinját és a Franklin-társulat adja ki.
Nevelés.
Dr. Révai József : Útravaló a vakációra. (Levelek az önnevelésről egy nagy-.
diákkoz.) A Korda bizománya. Ára 50 f.
Ez az értékes pedagógiai munka, melyei először a szegedi Dugonics Andrásgimnázium 1933/34. évi értesítője közölt, a Szegedi Piarista Diákszövetség „Vademecum" füzeteinek I. számaként különlenyomat alakban is meg.jelent. Ebben az alakjában nagyon alkalmas arra, hogy nagydiákoknak ajánljuk, vagy ajándék- és jutalomkönyv gyanánt közöttük terjesszük. Meg is érdemli : problémákkal küszködő
diákszívek kérdéseikre feleletet kapnak ennek a tartalmas munkának fejezeteiben.
És egyéb gazdagodást is jelent ennek a szép munkának elolvasása. Páratlanul gazdag ez az 54 oldalas füzet a világirodalom remekeiből vett idézetekben. Mivel ezeket az idézeteket legtöbbször a középiskolában tanult nyelveken közlj a szerző,
a vakációnak tudományfeledtető napjaiban nyelvismereteit is ébren tarth a ' j a a pompás vademecumot élvező nagydiák.. Az osztályfőnökök nagy jót tesznek diákjaikkal,
ha gondoskodnak arról, hogy az „Útravaló" fiaik kezébe kerüljön.
Pogor Ödön dr. : Az Enyéim. A Szent István Társulat kiadása. Bp.
A Magyar Középiskola 1934. évi szept—okt.-i számában Petrich Béla dr.
meleg szeretettel ismerteti Pierre Richard Ma Classe et Moi című regényét, amelyből egy lelkes francia tanárnak és osztályénak családias, közvetlen életét ismerjük
meg. Ismertetését ezzel a mondattal fejezi be : „Vajha nálunk is megírná hivatott
tollú tanárember egy magyar gimnázium egy esztendejének regényes, de igaz történetét !" Nem is mertük volna hinni, hogy Petrich dr.-nak óhaja olyan hamar teljesül.
Vele együtt teljesült mindazoknak a kívánsága, akik az iskolát szeretik és a diákvilágnál szebb világot nem ismernek. Kedves meglepetés gyanánt jelent meg számukra a karácsonyi könyvpiacnak talán legbájosabb könye, műve. A páratlanul
meleg szeretetet sugárzó könyv minden sora arról tanúskodik, hogy lélekből íródott.
Egy osztálynak nyolcesztendős élete pereg le előttünk színesen, szépen. Telve van
ez az élet bájjal, kedvességgel, huncutságokkal, sok örömmel, kis tragédiákkal.
Ragyogószemű, ártatlanszívű kis gyerekek alakulnak, szépülnek előttünk férfiaslelkű,
nagy diákokká. A naiv gyerkőcökből öntudatos fiatalemberek lesznek — a rájuk
folyton sugárzó osztályfőnöki szeretet ellenállhatatlan varázsa és a nevelőtanárnak
sok gondja, munkája nyomán. Bizonyéra szívesen olvassák ezt a könyvet a diákok,
akik a maguk életére ismernek rá benne, lelki gyönyörűséggel élvezik az öreg tanárok, akik e könyv segítségével visszaálmodják kezdő tanári életük szépségeit, de
nemcsak gyönyörűség, hanem áldás és jótétemény ez a munka a meginduló tanároknak Hadd lássák, milyen odaadó szeretettel kell megkezdeni a legszebb munkát : a lélekalakítás gyönyörű munkáját és hadd lássák, hogy a mai iskola életében
mennyire az erkölcsi nevelésen kell lenni a hangsúlynak ! Mi is óhajjal fejezzük be
a könyv ajánlását : „Vajha trilógiának volna első kötete P. könyve, melynek II. és
III. kötetét is hamarosan olvashatnánk.
Kovács
Arisztid.

A Magyar Iskola-Szanatorium Egyesület eddigi m u n k á s s á g a é s további
programmja. K i a d j a : A Magyar Iskola-Szanatorium Egyesület. 1934. 41 1.
A Magyar Iskola-Szanatorium Egyesület a külföld példájára 1928-ban azzal
a célkitűzéssel alakult meg, hogy az iskolás gyermekeknél — már hatodik évtől
kezdve — alkalmazza a tüdőbaj elterjedésének megakadályozása céljából a preventív beavatkozásokat. Hogy mennyire szükséges volt egy ilyen egyesület életbe hozása,
ezt mutatja a következő statisztika :
A székesfőváros iskoláiban 1931-ben orvosi ellenőrzés alatt állott 88.743 iskolásgyermek. A megvizsgált gyermekek közül : aktiv tuberkulotikus eset 473, inaktiv
tuberkulotikus eset 4.701, és több mint 24.000 volt azon nagyfokú vérszegény gyermekek száma, akik tbc.-re felette hajlamosak voltak, s ha kellő időben meg nem
történnek a preventív beavatkozások, az első két statisztikai adat hatalmas emelkedésével kell számolni. Az összes aurópai államok közül Magyarország vezet első
helyen szomorú statisztikájával a tüdő megbetegetések terén.
A Magyar Iskola-Szanatorium Egyesület öt évi munkásságáról számol be ez
a kis kiadvány. Ezen idő alatt az Egyesület több mint négyszáz szülői értekezletet
tartott, a székesfőváros oktató személyzete részére külön voltak előadások, pályázatot hirdetett egy olyan mű elkészítésére, amely tiszta képet ad arról, hogy mi az
iskola és a tanszemélyzet szerepe a tüdőbaj elleni küzdelem és a még egészséges
tanuló ifjúság megmentése terén. 118 pályamű érkezott be. Az Egyesület továbbá
10.000 példányban kiadta a Tbc. elleni küzdelem alátámasztására szolgáló tízparancsolatot (levegő, napfény, tisztaság stb.), végül 1930 nyáron sikerült társadalmi és
állami támogatással megteremtenie Szentgotthárdon az első magyar iskolaszanatóriumot, amely 3 év alatt ti79 gyógyulást kereső és ápolásra szoruló gyermeket
részesített nemcsak megfelelő gyógykezelésben, hanem nevelőtanárok által értelmi
és valláserkölcsi nevelésben is. Hangsúlyozzuk, hogy itt a szentgotthárdi iskolaszanatóriumban csakis nem fertőző betegek vannak. Továbbá a VKM. újabb és
hathatós felkarolása egészen kivételes elbánást biztosít az iskolaszanatórium növendékeinek azzal, hogy 1933 márc. 14-én 28296/V. alatt azt a rendeletében „a szentgotthárdi iskolaszanatóriumban ápolás alatt álló középiskolai fiú- és leánynövendékek a tanév végén a szentgotthárdi áll. reálgimnáziumban magánvizsgálatra bocsáttassanak".
A 130 személyre berendezett intézetbe 6—18 év közötti mindkét nembeli,
közép-, kereskedelmi-, polgári- és elemi iskolai tanulók vétetnek fel.
A szanatórium, gyógykezelési, ellátási és oktatási díj mérsékelt, amenyiben
az egyesület a családi viszonyok és anyagi helyzethez mérten állapítja meg a díjat.
Az Egyesület központi irodájának címe az érdeklődők számára : Budapest,
VIII. Sándor-utca 26. Telefon : 31—5—83.
Ennek az áldásos intézménynek mentül nagyobb virágzása és elterjedése
nemzeti szempontból fölötte üdvös és kívánatos.
Könyvismertetés.
A gr. Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve. 443 1.
Károlyi Árpád közreműködésével szerkeszti Angyal Dávid. Negyedik évfolyam, ly34.
A jelen évkönyv Hóman Bálint tanítványainak tanulmányait tartalmazza, kik
egyébként hosszab-rövidebb ideig a bécsi Történetkutató Intézetnek is tagjai voltak.
Már az Évkönyvre vetett első tekintet meggyőz bennünk arról, hogy az egyetemi
kathedráról szétszórt ismeretmagvak mily bőséges, sokszoros termést hoztak. A vaskos kötet áttanulmányozása közben azonban részleteiben is kibontakozik előttünk
a Mester szelleme, kinek hatása alatt a tanítványok dolgoznak. A külföldi eredmények tudomásulvétele s a hazai forrásanyag új szempontú, önálló elemzése azok
a tényezők, melyek úgy Hóman történetírásában, mint az előttünk fekvő tanulmányok legtöbbjében új, az eddigieket kiegészítő vagy helyesbbítő eredményekre vezettek.
Az állam és társadalom történetére vonatkozó ismereteinket nem egy, egészen
új szempontú dolgozat gyarapítja. Dee'r József a nemzeti érzés kialakulásénak kezdeteit kutatja középkori forrásainkban. Ezek elemzése alapján úgy látja, hogv a
közösséget a XIII. sz. közepéig csupán az egy-azon uralkodótól való függés, tehát
az alattvalói viszony alkotja. De ennek helyére lassanként a haza védelmének
feladata lép s ez az egységesítő eszme forrasztja „nemzet"-té az alattvalók össze-

ségét. Más oldalról kiindulva Kring Miklós ugyancsak arra az eredményre jut, hogy
a király magánjogi területe (regnum) helyére a XIII. sz. végén lép a haza fogalma,
mely az ország lakóinak birtoka s így alakul ki az államhatár biztos vonala. Belitzby
János rokon tárggyal foglalkozik s különösen az ország nyugati határának s a határőrök nemzetiségi és társadalmi viszonyának változásaira nyújt új megállapításokat.
Szilágyi Lóránd a Zsigmond alatt létrejött magyar-német perszonális unio Magyar-,
illetőleg Németországra gyakorolt hatásait tárja fel. Pauliriyi Oszkár az eddig ismert
első orszüggyűlési naplót (154t) teszi közzé, IIa Bálint pedig a Habsburg-országok
1614 évi linzi egyetemes gyűlésének lefolyását ismerteti. Az esztergommegyei községeknek a törökkorszakban létükért folytatott küzdelmeinek érdekes s egyben szomorú
képét is Sinkouics István vetíti elénk. A még megírásra váró kormányzás- és hivataltörtenetünkhöz Ember Győző cikke hoz értékes adatokat, aki az 1723-ban létesített
„commissariatus provinciális" hatóság megalakulását ismerteti.
Magyarország egyháztörténetével is kiváló tanulmányok foglalkoznak. Váczy
Péter Szt. István pápai követ minőségét vizsgálja s úgy találja, hogy ennek első
nyomai csak a XI. század végén mutatkoznak. Szerinte ezzel akarták később magyarázni Szt. István egyházszervező működését, holoit az a középkori királyság sacralis
jellegével van kapcsolatban. Az egyházi immunitasra vonatkozólag Pleidell Ambrus
azt állapítja meg, hogy ha burkolt formában is, mégis már a Szt. István-kori okfevelek is megadják ezt a kiváltságot a királyi alapítású egyházaknak. Galla Ferenc
az erdélyi katolicizmus számára oly jelentős csiksomlyói ferences kolostor új életrekeltésének törtenetét vázolja a XVII. sz. elejéről. Hatalmas forrásanyag alapján
Salacz Gábor kimutatja, hogy miként akarta a „placetum regium" felélesztésével a
magyar kormány megakadályozni a pápai csalatkozhatatlanság dogmájának kihirdetését Magyarországon.
Gazdaság- s pénztörténetünk fiatal művelői szintén megjelennek az Évkönyvlapjain. Lederer Emma Bártfa XV. századi vászonszövő üzemét ismerteti, Huszár
Lajos pedig a munkácsi pénzverő működését s az erdélyi pénzrontást Bethlen Gábor
idején. Komoróczy György rámutat arra, hogy a XVI.—XVlI. századi lengyel kereskedelempolitika miként védekezik a magyar borbevitel ellen. Bakács István János
a kincstár bocskói uradalmának gazdasági és társadalmi viszonyait rajzolja, Kónyi
Mária viszont a váradi birtokon szemlélteti a kincstári jobbágyság helyzetét ugyancsak a XVIII. sz. elejéről. Csapody Csaba munkájában előttünk bontakozik ki II.
Józsefnek a merkantilista, centrahsta és humanista elvektől irányított azon törekvése, hogy megszüntesse a Magyarország és Erdély közötti határvámot, ami 1784ben meg is valósul. Vedres Istvannak Szeged—Pesti csatorna tervét, mely a mult
század elején készült, Vácz Elemér méltatja.
De a történetírás, sőt az irodalom története is avatott művelőkre talál az Évkönyvben. Fekete Nagy Antal Apród János, küküllei főesperes, Nagy Lajos biografusa életének eddig ismeretlen mozzanatait tárja fel, Mályusz Elemér pedig a
Toldi-monda kialakulására vonatkozó új feltevését fejti ki. E szerint a XIV. szádad
2 felében élt Toldinak európai lovagepikai elemekkei színezett mondája a XV. sz.
1 felében alakult ki. A latin versbe foglalt monda később magyar népi elemekkel
gyarapodott s hogy a nép is értse, végül magyarra fordították.
A történeti segédtudományokat Kumorooitz Bernát képviseli, aki hatalmas
anyaggyűjtés és numizmatikai meg heraldikai emlékeink pontos megfigyelése alapján arra az eredményre jut, hogy a magyar címer hármashalma félkörbe foglalt
három lóherelevél formájában a XlV. sz.-ban jelenik meg emlékeinken. Változatos
lejlődése közben folyton plasztikusabb kiképzést, naturalisztikusabb ábrázolást nyer
s végül is a hármashalom alakját veszi fel. A Tátra-Mátra-Fátra s egyébb (pl. a
pannonhalmi hármashalom) szimbolikus értelmezések, melyek úgyis csak a XVIII.
sz. óta tűntek fel, ezek alapján többé nem tarthatók.
Csak a tanulmányok témáit tekintve is megállapíthatjuk, hogy Hóman Bálint
egyetemi tanárságának s Angyal Dávid bécsi igazgatóságának egyik legszebb és
maradandó emléke az előttünk fekvő értékes mű.
Csóka Lajos.
Miklósy Zoltán : A magyar király tengeri h a j ó h a d a a középkorban. Budapest, 1934. 134 1.
Napjaink történetírói élénk érdeklődést tanúsítanak hadtörténetünk különböző
íárgyai és korszakai iránt. Ennek jele s egyben eredménye is Miklósy munkája.

A szerző nagy szorgalommal gyűjtötte össze az okmánytárak és a vonatkozó irodalom anyagát, hogy a közéDkori tengeri hajóhadunkról képet konstruálhasson. Az
alakulás első nyomai ugyan a XII. és a XlII. századba vezetnek, a megteremtés
igazi érdeme mégis Nagy Lajos nevéhez fűződik. Külön fejezet foglalkozik a hajóhad
szervezetével, személyzetével és teljesítményeivel, melyeket a XIV. sz. közepétől
Mátyás haláláig elért. Miklósy hasznos munkát végzett könyve megírásával, mert
fényt derített történetünknek egyik, eddig meglehetősen homályos kérdésére.
—a —s.
Loczka A l a j o s : Iskola é s Élet. (A nevelés új útjain. Budapest. 1935. 158 1.
Az iskolaszervezeti reformok története azt tanúsítja, hogy e téren csak olyan
újítás tud igazán gyökeret verni és életképesen működni, amely három alapvető
szempontot elégít ki : a történeti folytonosságot megőrizve szervesen hozzákapcsolódik a múlthoz, megfelel a korszükségleteknek ; alkalmazkodik a pedagógia örökérvényű alapelveihez. E három alapvető szempontnak eleget tesz szerzőnk értékes
munkája, mégis a főhangsúly arra esik nála, hogy az iskolának és a korszükségleteknek s világtendenciáknak egymáshoz való viszonyát nagy pedagógiai érzékkel,
a külföldi és hazai irodalmat ismerő szakavatottsággal vizsgálja.
Ez a 16 fejezetből álló munkának gazdag és modern tartalmát már az egyes
fejezetek címei is mutatják : A társadalom és az iskola. A középiskola válsága a
külföldön. Az angol oktatók és a társadalom. A Népszövetség és az iskola. Nacionalizmus — Internacionalizmus. A nemzetközi megértés és a magyar iskola. A rádió
és az iskola. A térmészettudományi oktatás nevelő értéke. A gyermektanulmányozás
és a természettudományi oktatás. A pedagógiai kísérletezés módszereiről. Újabb
elvek a biologia tanításában. A természettudományi tankönyvekről. A munkáltató
oktatás tankönyve. A család a jövő kulcsa. A család válsága és a nevelés. A családi nevelés feladatai.
Ezen címek alatt az iskolát részint a nagy világtendenciáknak : nacionalizmus
— internacionalizmus — demokratizmus, a naturalisztikus-technikai irányzat korszerű követelményeihez alkalmazza, részint módszeres útbaigazításokat ad a mester
és tanítvány helyes együttműködéséhez a munkáltató oktatásban (Arbeitsschule),,
részint pedig arról elmélkedik, hogy milyen döntő fontosságú az erkölcsi nevelés
területén a csalad, hogyan kell visszaadni a családnak a gyermeket, a gyermeknek
a családot.
Az iskolai élet úgy válik az élet iskolájává, ha nemcsak a korszerű követelményekkel számol, hanem azzal is, hogy a gyermekben a gyermeket, az ifjúban
az ifjút látja, ha számol azzal is, hogy a műveltséget nem lehet egyoldalúan csak
az értelmi ismeretekre korlátozni, hanem a lélek egészére, tehát az érzelmekre és
akaratra is, sőt az igazi műveltség az egész emberre kiterjed.
Ez a sokat eszméitető munka méltó a pedagógusok figyelmére.
T a n k ó Béla : A középiskolai filozófiai o k t a t á s reformjáról. (A Debreceni
Tanári Körben tartott előadás.)
A középiskolák számára készített tantervi Utasítások szerint abba a sokféle
műveltségi anyagba, amelyet a tanuló évek során keresztül a középiskolában szerez, a filozófiai oktatás van hivatva „egységet, rendet, bizonyos fokig befejezettséget"
vinni. Ámde bármennyire szerves kapcsolatban vannak is a valóságban egymással
iilozóf'a és a szaktudományok, mégis igen csekély az a támogatás, amelyet középiskoláinkban a filozófia és a többi tantárgy egymásnak ad és egymástól kap. Ha
ehhez szerzőnk szerint hozzávesszük még azt is, hogy a filozófiát a középiskoláinkban csak egyetlen évben heti két órában, továbbá többnyire nem szakemberek tanítják, akkor érthetővé válik az a kevés eredmény, amelyet ma a középiskolai filozófiai
oktatás mutat. Szükség van tehát itt a reformra. A filozófiai propedentika : lélektan
-f- logika, oktatásának reformjára vonatkozó álláspontját szerzőnk három pontban
foglalja össze :
1. vissza kell állítani a két éven át való tanítás korábbi gyakorlatát (a VII.ben lélektan, a VIII.-ban a logika) ; 2. a filoz. tanítását kellően képesített szakember
kezébe kell adni ; 3. bizottság alakítandó a filozófiai oktatás érdekeinek biztosítására.
Csak annyit legyen szabad ezen reformpontokra röviden megjegyeznünk,
hogy elismerve szerzőnkkel a bölcseletnek világnézetalakítás szempontjából való»

igen nagy fontosságát, vájjon az empirikus lélektan + logika — akár két évről, akár
egy évről — akár külön képesített „szakemberről", akár nem „szakemberrői" van
szó — szolgálhatják-e egyáltalán középiskoláinkban az Utasítások követelményét,
vagyis „a középiskolai tudományos oktatás egységes és tudatos betetőzését ?" Ha e
két disciplina tényleg elvezetne a végső okok, lételvek világába, egészen a minden
lét őselvéig, vagyis a személyes Abszolutumig, akkor a világnézeti betetőzést szolgálná, különben nem.
• .
Már pedig sem az empirikus lélektan, sem a logika nem adja meg azt az
egységesítést, azt a betetőzést. Hiszen az előbbi szaktudomány, az utóbbi pedig csak
a módszeres felkészítést adja meg, anélkül hogy a végső okok, a lételvek kérdéseit
sajátos tárgyánál fogva vizsgálódása körébe vonhatná. A filozófiai oktatás reformjára vonatkozóan elsősorban és alapvetően azt kell tehát vizsgálat tárgyává tenni,
vájjon a szaktudományok kiegészítése, megalapozása, világnézeti betetőzése szempontjából éppen az empirikus lélektannak és logikának van-e olyan fontos szerepe ?
K. G.
Lexikon.
Der Grosse Herder. Nachschlegewerk für Wissen und Leben. Vierte, völlig
neubearbeitete Auflage von Herders Konversations lexikon IX. Band: Osman bis
Reucblin. — Herder, Freiburg i. Br. 1934. — VI lap, 1756 hasáb szöveg, 124 hasáb
melléklét, 1774 kép. — X. Band : Reue bis Sipo. — Freiburg i. Br. 1935. — VI. lap,
1728 hasáb szöveg, 122 hasáb melléklet, 1892 kép. — Ára kötetenkint 34'50 RM.
A könyvpiacnak mindig kimagasló eseménye, amelyre egész Európának föl
kell figyelnie, a „Nagy Herder" egy-egy újabb kötetének megjelenése. .Folyóiratunkban már ismételten is elismerhettük a megjelent kötetek kiváló tulajdonsagait. Most
örömmel köszöntjük a IX. és X. kötet megtelenését, amelyekről ugyanazt kell mondanunk, amit az eddigi kötetekről is elmondhattunk : színeikkel fényképeikkel, rajzaikkal, minden betűjükkel nemcsak az egyszerű tanácsadónak, útbaigazítónak a szerepét töltik be, hanem tökéletességük miatt e kötetek (és általában az egész „Nagy
Herder") nélkülözhetetlen életvezérré fejlődtek ki. Kitűnő kézikönyv ez a mű eddigi
tudásnak kibővítéséhez, a tudásvágy kielégítésére ; emellett pedig az embernek a
figyelmét is épenúgy leköti, mintha érdekes regény lenne. Nem sorolhatjuk itt föl a
két kötet összes címszavait, nem részletezhetjük összes szines reprodukcióit csak a
fontosabbakra mutatunk rá. Aki az Egyház liturgiája iránt érdeklődik, az kimerítő
cikket olvashat húsvétról s a húsvéti szokásokról. Megismerhetjük továbbá Ausztria
és Oroszország szép vidékeit, közlekedését, lakosságát, történelmét, alkotmányát,
hadseregét ; a neveléstan lényegét, beosztását, történetét ; a pápaság rövid történetét, a pápai udvart. Különösen is megemlítendő címszavak még: pantheizmus, pesszimizmus, bölcselet, fényképezés, politika, pósta, rádió, reformáció, romanticizmus,
rokokó, röntgen, csecsemő ápolása, skolasztikus bölcselet stb. stb. Színes képeket
közöl a papíros, prémek, pillangók, gombák, lovak, porcellán, növényi betegségek,
festőművészet stb. ismertetésére. Sok életrajz (II. Ottó, Pál, Pius, Plato, Radetzky,
Schubert stb.), városok, vidékek és országok leírása teszi teljessé a két kötet értékét. Szóvá kell azonban tennünk azt is, emire a VIII. kötet ismertetésénél is rámutattunk már, hogy a magyar szavak írásában nem tapasztalható mindig az a gondosság, amely a nagy művet különben mindenütt jellemzi. Kívánjuk, hogy a „Nagy
Herder" minél szélesebb körben elterjedjen. Szerezzen mindenegyes kötet újabb
barátokat a világhírű cégnek és hatalmas művének !
Lexikon für Theologie und Kirche. Zweite, neubearbeitete Auflage des
Kirchlichen Handlexikons. In Verbindung mit Fachgelehrten und mit Dr. Konrad
Hofmann, als Schriftleiter, herausgegeben von Dr. Michael Buchberger, Bischof von
Regensburg. Vi. Band. Kirejewski bis Maura. Mit 10 Tafeln, 23 Kartenskizzen und
148 Textabbildungen. Herder, Freiburg i. Br., 1934, — VIII lap, 1040 hasáb. Ára
2 6 - 3 4 RM.
A Lexikon für Theologie und Kirche 6 kötete méltán sorakozik az eddigi
kötetekhez. Alaposságával, tudományosságával, sokoldalúságával kiéidemelte azt a

tekintélyt és vezető szerepet, amellyel kitűnik a teológiai irodalomban. Tudósok és
lelkipásztorok, elméleti és gyakorlati emberek számára egyaránt kiaknázhatatlan
kincsesbánya. A sok cikk közül különösen is ki kell emelnünk a klarissza-rendekről, klasszicizmusról, klauzuráról, a Kelemenekről, koedukációról, a liturgikus és
egyházjogi fogalmakról, kommunizmusról, konkordátumról, a keresztről (nagyon
gazdag, értékes illusztrációkkal 1) halottégetésről, liturgia és liturgikáról, marxizmusról, Szűz Máriáról stb. szóló cikkeket. Lelkipásztorok elsőrangúan használhatják a
lelkipásztorkodás és erkölcstan körébe tartozó tárgyakat ismertető cikkeket. Az egyes
püspökségek kialakulását, területük változásait pontos térképvázlatok szemléltetik.
Teljes mértékben és szakszerűen jut szóhoz a vallásos művészet, a keresztény régiségtan is. Egy szóval nincs a hittudomány bármely szakába eső olyan kérdés,
amelyre e lexikonban kimerítő feleletet nem kapnánk ; éppen ezért minden papi
könvvtárban meg kellene lennie.
- Rs —
Dr. Tóth Kálmán, Az Evangéliumok látszólagos ellenmondása. | Biblikus
— apologetikus tanulmány. — Szt. István-Társulat kiadása. Budapest, 1934. — 169 lap.
Soha az életben könyvet nem támadtak annyira, mint amennyire a Szentírás könyveit támadták ; de másrészt nem is keltek soha más könyvnek annyira a
védelmére, mint ahogy az Egyház mindig megvédte a Szentírás könyveit és köztük
az evangéliumokat. A támadások természetesen a szent írók ellen is irányulnak :
kétségbe vonják többek közt a szt. írók igazmondását is. Hisz ha nem megbízható
az író, akkor elveszett az író művének a tekintélye is ; ha ellentmondanak egymásnak az evangélisták, akkor nem megbízható egyik evangélium sem. Ezért oly fontos szerzőnek jelen műve, ezért végzett szerzőnk nem csekély munkát, amikor
tudományos módszerrel, szakavatottsággal kimutatja, hogy az evangéliumok ellen
felsorakoztatott támadások, az evangélisták igazmonása ellen felhozott érvek minden
alapot nélkülöznek. Ezért nem csekélység és nem hiábavaló a szerzőnk munkája,
amikor bebizonyítja: hogy az evaugélnumokban nincsenek ellenmondások és nem
is lehetnek. Mielőtt a 21 leggyakrabban hangoztatott látszólagos ellenmondást teljesen kielégítő módon megoldaná a szerző, egy-egy fejezetben kifejti az evangéliumok vallási jelentőségét, a látszólagos ellenmondások kérdésének rövid történetét
és az általános irányelveket a látszólagos ellenmondások megoldására. A tárgyalt
látszólagos ellenmodások közül csak néhányat említünk meg : Jézés kétféle nemzetségtáblaja, a szinoptikusok és szt. János evangéliuma, Szűz Mária szüzessége és
„Jézus testvérei" Jézus bevonulása Jeruzsálembe, Júdás áldozása az utolsó vacsorán, az utolsó vacsora és Jézus halálának időpontja, Péter tagadása, stb. Nagyon
melegen ajánljuk szerzőnk művét mindazok figyelmébe, akik az evangéliumok
iránt érdeklődnek.

RENDI HÍREK.
Beszámoló
a Bencés Diákszövetség Budapesti Osztályáról.
Dr. Mattyasóvszky Kasszián.

Nem árt néha, ha az ember azt is, amiről azt gondolja, hogy
igen jól tudja, újra tanulmány tárgyává teszi, mert akkor veszi észre,
hogy bizony már sokat felejtett belőle, vagy sokat rosszul tudott. így
én is már évek során tartom a beszámolót a mi Diákszövetségünk
egy-egy évéről, mindig hivatkozom az alapszabályokra s mindig újra
elolvasom. Most is, mikor az új beszámolómat kezdem csinálni, nem
ismeretlenek, sőt nagyon is ismerősek ezek az alapszabályok, de
azért mégis úgy tűnik fel, hogy nem tudtam eddig eléggé őket vagy
legalább is nem öntudasítottam eléggé azokat.
Hogy is van az alapszabályokban, mi is az egyesületünk célja ?
I. a) Ébren tartani kinn az életben is a ragaszkodást
egymás
iránt. Megtettük-e? Régi bencés diákok? Szerettük-e egymást őszintén? Kinn az életben megismertük-e egymást? Vagy inkább így kérdezem : meg lehetett-e rólunk ismerni, hogy bencés diákok voltunk?
Én nem akarok erre felelni. Most csak bencés diákszövetségi lelkitükröt állítok a Kedves Diáktestvérek elé. Feleljen mindenki magának őszintén, férfiasan . . . lelkiismerete szerint !
b) De még nincs vége. Alapszabályunk még folytatja : Egyesült
erővel valóra váltani a szívünkbe vésett vallásos és hazafias eszméket ! így volt-e ? Vagy talán ; nemcsak, hogy nem váltottuk valóra
az eszméket, hanem már magukat az eszméket is elfeledtük? Valóra váltani a vallásos és hazafias eszméket! Azaz gyakorlati éltünkben a vallás és a haza törvényei szerint élni. A vallást és a
hazát szeretni ! Nem szóval csupán, hanem a valóságban : tettel,
cselekedettel.
c) Csak tovább, tovább! Célja egyesületünknek: Állandó lelki
kapcsolatot tartani fenn egymás között! Ereztük-e, hogy egy Rendnek vagyunk tanítványai, hogy egy atyának vagyunk gyermekei, hogy
Szent Benedeknek, a nagy embernek, nyugat nagy pátriárkájának
vagyunk elígért követői?
d) De még szól a szabály: Állandó kapcsolatot tartani fenn
azzal a régi intézettel amelybe jártunk, amelyben tanultunk, amelyben kezdtük megismerni a nagy szentnek lelkét, eszméit, szabályait,
útmutatásait !

Jó, ha az ember évenkint legalább egyszer ilyen részleges lelkiismeretvizsgálatot tart és megismeri ezen tekintetbén is önmagát.
Azért mondom önmagát, mert ilyenkor, mikor számonkérésről van
szó, igen könnyen helyeseljük a számonkérést, de azonnal másokra
vonatkoztatjuk. Csak önmagunkat nem akarjuk megismerni igazán t
Szabályzatunknak ezen első része, egyesületünknek ezen első
célja mireánk magunkra vonatkozik.
II. Az egyesület szabályában hivatalosan megállapított második cél már másokra vonatkozik. Az első az egymás szeretetére tanít, a második felhív mindnyájunkat, hogy szeressük azokat, akik
utánunk jönnek. Ne csak magunkat szeressük, hanem a fiatalabbakat is ! Es ne csak a mostani bencés gimnáziumi ifjakat, hanem a
bencés intézetekből kikerült főiskolai hallgatókat is. Ez a második
rész a következő két részre oszlik :
1. az első részben a bencés intézetek mostani diákjairól van
szó :
a) az egyesület célja, hogy erkölcsileg támogassuk
a bencés
gimnáziumi ifjakat. Mi lehet ez az erkölcsi támogatás? Nemcsak a
szó, nemcsak az írás, hanem főleg a jó példaadás. Csak gondoljuk
el, milyen óriási hatással van az a példa az ifjú bencésdiákra, amikor látja, hogy az öreg bencésdiák is ragaszkodik a bencés intézethez, mikor az öregbencésdiák is a kicsi diákkal együtt eljár a bencés ünnepélyekre, előadásokra, szentgyakorlatokra, midőn az öregbencésdiák is oda térdel a kisdiák mellé az áldoztató korláthoz, az
oltár lépcsőjére és együtt táplálkoznak az isteni eledellel és együtt
hódolnak a Mindenek Urának! Nem akarom a másik képet is idefesteni. Ezt a másik szomorú képet ne lássuk soha! Oregbencésdiákok, nézzetek bele azért mindnyájan ebbe a lelkitükörbe is, hogy
meglássátok magatokat, milyen az igazi arcotok.
b) De célja az egyesületnek továbbá: Anyagilag is támogatni
a bencés gimnáziumi ifjakat! Legyen egyesületünk segítőegyesülete
a bencés intézeteknek, mert minden intézetben van sok bencésdiák.
akinek életkörülményei szomorúak, akiket fel kell emelnünk a n y a gilag is a bencésdiák magasabb szintjére ! Ezt is meg akarjuk tenni.
Ebbe a Ielkitükörbe is bátran be akarunk nézni.
2. A második rész a bencés intézetekből kikerült főiskolai hallgatókról szól. A szabály ugyanúgy intézkedik szórói-szóra, mint a
mostani bencés diákokra vonatkozólag.
a) Célunk : Erkölcsileg támogatni a bencés intézetekből kikerült
főiskolai hallgatókat. Ez mennyivel nehezebb, mint az előbbi. Nem
ismerjük meg az életben, ha találkozunk velük. S ha állandóan nem
vigyázunk, ha állandóan nem gondolunk arra, hogy mi a kötelességünk ezekkel az ifjakkal szemben, milyen hamar adunk nekik példát,
de nem olyant, amilyenre az egyesület célja felhív bennünket. Ebbe
a tükörbe nehezen tudunk belenézni, félünk, hogy nem szép képet
mutat nekünk.
b) Könnyebb ennek is a másik fele: Anyagilag
támogatni a
bencés intézetekből kikerült főiskolai hallgatókat. Ezen támogatásnak

már más formája van, mint a középiskolás diákság támogatásának.
A kisdiákoknak adtunk, a főiskolásoknak csak kölcsönbe adunk.
Ha majd állásba kerülnek, majd ha igazán öregdiákok lesznek, akkor lássák át, mily jó volt az, hogy ifjúkorukban kaptak, érezzék
át, mily szükséges, hogy most mások kapjanak s így a segélyt fizessék vissza. A szabály egészen nyíltan mondja : Az egyesület
vagyona nemcsak a tagdíjakból, adományokból áll, hanem a visszafizetett segélyekből is. — Ha ezt mi öregdiákok mindnyájan átéreznők ! S mikor már van jövedelmünk és már lassacskán tudnánk
valamit, legalább részletekben, visszafizetni, nem mondanánk: Én
azt nem kölcsönképpen kaptam. Én azt örökbe kaptam. Ha még
nem is volna az alapszabályokban benne, hogy kölcsönbe adjuk,
még akkor is a szeretet, a régi diák szeretete a kisdiák, a fiatalember iránt kötelességgé tenné, hogy fizessük vissza. Az egyesület
kényszeríteni senkit sem fog a visszafizetésre, de reméli, hogy ennek
erkölcsi kötelességét minden testvér érezni fogja.
Nem folytatom tovább. Egyszerre elég ez az alapszabályokból.
Amit megemlítettem, az öreg bencésdiák lelkitükrének egy része volt.
S midőn mondom, hogy ebbe minden egyes öreg bencésdiáknak
bele kell tekintenie, éppen úgy kötelességem nekem is ebbe beletekintenem s nemcsak magamra vonatkozólag, hanem a mi budapesti osztályunk egyesületi évére vonatkozólag is. A feleletet őszintén megadom.
Őszintén mondom, ebben az 1934. esztendőben sok szép képet
is mutat ez a lelkitükör.
Ilyen szép kép a havi második csütörtöki összejövetelek képe.
Az a sok évődés, az a sok régi emlék, amely ilyenkor vonzóvá teszi az együttlétet, valóban a lelki együttérzést, összetartozást szolgálja. Ilyenkor beszéltük meg egyes tagtársaink ügyének jobbrafordulását, kitüntetéseket, ilyenkor küldtük jókívánságainkat évfordulók
alkalmából állásban levő társainknak s előfordult az is, hogy komolyabb dolgokról is szóltunk. így egy alkalommal Dr. Kemenes Illés
főigazgató úr ismertette az újabb pedagógiai mozgalmakat és az új
középiskolai törvényt. — A szomorú dolgok nem igen kerültek megbeszélésre. Csak azt jeleztük, ha egyik-egyik társunk végleg itthagyott
bennünket. Ily szomorú bejelentést kellett tennünk, midőn Zaitz Géza,
Borvendégh Ferenc és a fiatal Füleky Lajos elhúnytáról kellett megemlékeznünk s az utóbbi engem annál fájdalmasabban érintett, mert
tanítványom volt s körünkben is többször megfordult. Temetésükön,
requiemjükön mindig megjelent kiküldöttünk s részvétiratot is mindig
küldtünk hozzátartozóiknak. Magunk is mondattunk szentmisét a
megholt társakért, melyen az egész gimnáziumi ifjúság is résztvett
Választmányi gyűlést tartottunk a közgyűlés előtt és az iskolai
év elején s ekkor ismét mint eddig, megalkottuk az egyes bizottságokat, hogy ezek, melyeknek kevesebb tagja van és így fürgébben
tudnak működni, pótolják a választmányi gyűléseket az ügyek továbbvitelében, de semmi olyat nem intézhettek el, mely alapszabályszerűleg a választmány elé tartozik.

Kulturális szakosztályunk intézte a húsvéti lelkigyakorlatokat,
melyeket Blazovich Jákó győri bencés házfőnök tartott. Megrendezte
a Szent Benedek-napi ünnepélyt a Zeneművészeti Főiskolán, melynek műsorán Preszly Elemérnek, Pest vármegye akkori főispánjának
visszaemlékezése és Harsányi Lajos költői tízperce tűnt ki a többi
ének és zeneszám mellett. Mindegyik pontnak szerzője, előadója
bencésdiák, volt bencés diák és öregbencésdiák volt. Ennek az ünnepélynek hatása alatt írta meg szép vezércikkét Herceg Ferenc a
„Szenthegyről". A közgyűlésünk alkalmából tartott estebéden Szent
Benedek-serlegünkkel a beszédet Dr. Glattfelder Gyula csanádi megyéspüspök úr, öreg bencésdiák mondotta.
A vigalmi bizottság rendezte a februári estélyt és a novemberi
teát a Pannónia szálló összes termeiben. És ennek javaslatára mentünk májusban és júniusban a Margitsziget hűs fái közé üdülésre a
hónap második csütörtökén. A júniusit összekötöttük az akkori nyolcadikosok érettségi összejövetelével, melynek végén az ifjú végzetteket elnökünk, vitéz báthi Berkó István kézfogással a főiskolás
tagok sorába iktatta.
A pénzügyi bizottság a már két éve megalkotott szigorú feltételek mellett adott csak segélyeket. Párhuzamosan a főiskolás csoporttal : minden hónapban tartott gyűlést.
Negyedik bizottságunk: az állásbasegítő bizottság pártfogolni
pártfogolt sokat, de még nem elég az erőnk, hogy igazi eredményeket is tudott volna elérni. De nem hagyjuk abba a munkát, mert az
is számít, ha látják tagjaink, hogy együttérzünk és küzdünk velük.
Tagjainkat meghívtuk a reálgimnázium ünnepélyeire, minden
megmozdulására.
Anyagi támogatásban részesítjük a reálgimnáziumi ifjúságot
abban a mértékben, amennyiben a pártoló tagjaink (szülők) száma
megengedi. Az ő tagdíjaik a diákokat illetik, nekik is juttattuk tandíjra, ruhára, élelemre, könyvekre, stb.
Főiskolásoknak nyújtott segélyünk kölcsönjellegű. Mindig vannak, akik visszafizetnek. Reméljük, ezután még többen fogják megtenni. Az idei számadásban ez a visszafizetett összeg 195 pengővel
szerepel. Segélyekre adtunk összesen 2590*44 pengőt, tankönyvekre
281*80 pengőt, Horthy-kollégiumra 1453'13 pengőt, főiskolás otthon
felszerelésére 983*64 pengőt, összes segélyünk tehát volt 5.309*01
pengő. A tavalyi segélyt csak 544*07 pengővel múltuk felül.
De honnan vettük ezekhez a pénzt?
Természetes bevételünk : a tagdíjak. A tagdíjakból azonban
csak 1219 pengő folyt be, 169 pengővel több, mint tavaly. Ez mind
kevés, csak a fele annak, aminek a taglétszámhoz képest be kellett
volna folynia. Különösen akkor, ha tekintetbe vesszük, hogy többen
vannak, akik megnövelik a tagdíjak minimumát és többet küldenek
be jószívvel. A pénzügyi bizottság már úgyis gondoskodik, hogy a
tagdíjakat erélyesebben hajtsa be. De meg kell gondolnunk, hogy
Egyesületünk nem nyújthat semmi viszonzást a tagsági díjért s azért
csak jóérzésükre hivatkozhatunk a tagtársainknak és csak ezen a

címen kérhetjük áldozatukat. Többen más osztálynak is tagjai s így
ott fizetnek, csak hozzánk járnak el, mert közelünkben élnek. Egyet
azonban megtehetünk, hogy azoknak, akik egy év leforgása alatt
nem adnak életjelet magukról, csak közgyűlésünkre küldünk meghívót, hogy így időt, nyomdaköltséget és a postadíjakat megtakaríthassuk. Sorainkból azonban nem töröljük őket : Köztünk voltak,
bencés intézetbe jártak, névsorunkba tartoznak, hátha mégegyszer
visszatérnek!
Az idén nagy összegre rúg fel a jólelkek adományának összege,
1760 pengőre. Ezt különösen egy magát megnevezni nem engedő jóléleknek köszönhetjük, aki maga 1000 pengőt adott. Kérjük az Egek
Urát, fizessen vissza neki ezerszeresen. Sokat köszönhetünk SchandI
Károly államtitkár úrnak, aki önként küldött adományt és nevünkben több pénzintézetnél kieszközölt ajándékokat. Nem szabad említés nélkül hagynunk a Bencés Obláták áldozatkészségét sem, akik
évi 100 pengőt szavaztak meg egy Horthy-kollégiumbeli főiskolás
eltartására.
Jó jövedelmi forrásnak bizonyultak estélyeink is, melyek együttesen 1.161*21 pengőt hoztak az Egyesület céljaira. A fáradságot
nem kímélő rendezők mindegyikének hálás köszönetet mondok, hogy
ily önzetlenül és oly sokat dolgoztak estélyeink sikereiért! Kérjük,
hogy semmi se vegye el kedvüket további szép és eredményes
fáradozásaiktól.
A főapát úr kegyességéből a reálgimnázium, minden tanulója
után egy-egy pengőt fizet Diákegyesületünknek. Nagy hála és köszönet érte ! Amint már említettem s amire az alapszabály is utal : hogy
jövedelmi forrásunknak kell lennie : a segélyek visszafizetésének.
S ha az idén csak 195 pengő volt az, amit az egyes segélyezettek
visszafizettek, de mégis voltak, akik visszafizettek. Folyton hangoztatva az elvet, reméljük, hogy ez a tétel nemcsak hogy nem fog
eltűnni a következő számadásokból, hanem növekedni is fog.
A pannonhalmi központ és az egyes osztályok 232'02 pengővel járultak hozzá segélyezéseinkhez. Köszönet érte az egyes segélyezettek nevében.
Ha már segélyekről van szó, említsük meg mindazon segélyeket, melyeket az ifjak közbenjárásunkra kaptak : így Horthyné főméltóságú asszony segélyakciója révén többen kaptak 20—20 pengőt,
hálás köszönet Farkas Edith fejedelemasszony Őméltóságának közbenjárásáért. Hasonlóképpen hálás köszönet Dr. Balogh Elemérné
őméltóságának, aki a Pro Juventute akció révén télikabátot, felső
ruhát és cipőt ajándékozott. Kaptunk még egy cipőt a Katolikus
Diákszövetség révén is. Ez az első segély, melyet annak köszönhetünk, hogy a főiskolás csoportunk tagja a Kat. Diákszövetségnek.
Nagy köszönetet kell mondanunk a Bencés Oblátáknak, akik
a Horthy-kollégiumi főiskolásainkat gyámolítják és pártfogolják és
karácsonyfájuk alá sok-sok ajándékot és szeretetjelet varázsoltak.
Tagjaink létszáma az idén nem növekedett sokkal, 424-rői
442-re, míg pártoló tagjaink létszáma csökkent, igaz, hogy csak há-

rommal s ma 173, de ennek talán csak az az oka, hogy az idei
iskolaévben nem szólítottuk îel a szülőket a belépésre, mint azt
megtettük az előző évben.
Úgy, mint már tavaly, a Főiskolás csoportról külön emlékezem
meg. Külön emlékezem meg azért is, mert hogy tanulmányoztam
alapszabályainkat, mint beszámolóm elején említettem, arra jutottam,
hogy egyesületünk célja a főiskolás csoport megalakítása is. Alapszabályaink így szólnak :
Főiskolák helyén működő osztályok az ugyanott
megalakult
főiskolások útján kapcsolatot tart fenn a volt bencsés
tanítványokkal. Számukra ösztöndíjat, jutalomdíjat stb. alapít. Segíti
intézményeit: segély asztalt, könyvtárt, otthont, szállást alkot. íme, tehát
egyenest megmutatja az alapszabályzat az utat, melyen járnunk kell
azokon a helyeken, ahol főiskolák vannak s így különösen Budapesten, ahol a legtöbb főiskolásunk van.
Többet az alapszabályzat nem szól. Mi próbáltuk ennek a csoportnak is megalkotni a szabályait és az ügyrendjét s három évi tapasztalat arra vitt, hogy az eddigi formákon változtatnunk kell, de
hogy miként, az még nem világos előttünk, de reméljük, hogy a jövő
évben erre is rákerül a sor s így sokkal intenzívebben indulhat meg
e csoport élete is. Annál is inkább, hogy most már saját helyiségében van s reméljük, jövőre szépen virulni is fog. Eddigi jelentésemben kiemeltem, hogy Biieszner Ágoston prépostplébános úr jóvoltából a józsefvárosi egyházközség helyiségében kaptak a fiúk helyet
hetenként egy, majd később két alkalommal. Hálás köszönet érte.
De az idei iskolaévben sikerült a reálgimnáziumnak sajátját alkotó,
de még szerződésileg máslakta Dohányraktárban a főiskolás csoport
számára is helyiségeket szerezni. Van egy előszobájuk, egy játszótermük, ahol billiárd is rendelkezésükre áll és egy irodájuk, igaz,
hogy ez egyúttal könyvtár is, de igen jól beválik dolgozónak is. —
A főapát úr a főiskolások vezetésével megbízta Dr. Brunner EmŐd
tanár urat, aki nemrég vette át őket s így ő új erővel, új frisseséggel fog új dolgokat alkotni.
A Horthy-kollégium immár 20 ággyal áll a főiskolások rendelkezésére. Hálás köszönet Dr. Csorna Kálmán igazgató úrnak, aki
oly szeretettel és szívességgel fáradozott a bencés szobák megalkotásában. De ismételt hála a Bencés Oblátáknak, akik a már eddig
említett segélyeken kívül elhatározták, hogy környezettanulmányt végeznek a bencés főiskolások körül, ingyen ebédjegyekről, ruhaadományokról, esetleg tandíjkedvezményekről, sőt elhelyezkedési lehetőségekről is gondoskodnak A fiúk betegsége esetén megfelelő élelemmel látják el őket, anyagi segítségükre műsoros délutánt rendeznek
és minden dologban a szövetségnek segítségére állnak ! A Horthykollégiumban a főiskolásokra a felügyeletet az Obláták igazgatója :
Szekeres Bónis tanár úr vállalta és erre a főapát úrtól is kapott
megbízást.
Nem tudjuk eléggé megköszönni a Bencés Obláták ily nagy
szívességét és jóságát. A jó Isten legyen igaz jutalmuk.

Az Országos Katolikus Diákszövetségben a Főiskolás csoportot
Troykó György és Syll Walter képviselték s az ő lemondásuk után
Varsányi Gyula kapott erre megbízást. A szociális szakosztályban :
Füzesséry Andor, Murarik Antal, Vragassy Endre és Szency Vilmos
voltak kiküldöttjeink.

A downsidi (Anglia) bencés apátság új templomának felszentelésére az ottani apát Dr. Serédi Jusztinián
bíbornok-hercegprímást
kérte fel. A hercegprímás XI. Pius pápa kifejezett óhajára is vállalta
a templomszentelés szertartásának elvégzését, amely szeptember
12-én, az angol katolikusok nagy részvételével fog megtörténni.
A hercegprímást Dr. Janota Cirill pannonhalmi bencés, a Szent Anselmo dogmatika tanára kíséri.
A pannonhalmi főapát úr 194. sz./1935. körlevelében azt fejti
ki, hogy az emberi élet létalapja az erkölcsi világrend.
A kormányzó Dr. Strommer Viktorin tihanyi apát úrnak, folyóiratunk főszerkesztőjének, a miniszterelnök előterjesztésére sok évi
munkássága elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet
adományozta. A nagytevékenységű, népszerű apát úr kitüntetése
széles körökben nagy örömet keltett.
Dr. Bánhegyi Jóbot, főiskolánk kiváló irodalomtörténet-tanárát,
a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottságának
tagjává választotta.
Szent Benedek-ünnepély.
A pannonhalmi Szent Benedek-rend
budapesti Szent Benedek-reálgimnáziuma a Zeneművészeti Főiskola
nagytermében március 21-én jólsikerült Szent Benedek-ünnepélyt
rendezett, melyre a rend jóakaróit, barátait, volt és jelenlegi tanítványait hívta meg az intézet vezetősége. A műsoron szerepelt a reálgimnázium ifjúságának énekkara Dr. Kerényi György énektanár vezényletével és Weixelgártner Egon joghallgató orgonakíséretével, Fehér
György VII. o. tanuló szavalattal, Szalay Lajos, az egri főszékesegyház orgonaművésze hat művészi orgonaszámmal, valamint Albert
Ferenc VI. o. t., aki Mendelssohn Hegedűversenyét adta elő a Zeneművészeti Főiskola zenekarának kíséretével. A zenekart ifj. Zsolt
Nándor hegedűművész tanár vezényelte. Az ünnepi beszédet dr. Rott
Nándor veszprémi püspök mondta. A Zeneművészeti Főiskolán megtartott ünnepély után a Tiszti Kaszinó Rákóci-termében választmányi-,
majd közgyűlést tartott a Bencés Diákok Egyesületének budapesti
osztálya. Vitéz Berkó István ezredes elnöki megnyitója után Dr. Matytyasóvszky Kasszián főigazgató terjesztette elő az igazgatói jelentést.
5009 P-t osztottak ki az elmúlt évben s a Horthy-kollégiumban 20
főiskolás diákot helyezett el az egyesület- A közgyűlés után megtartott Szent Benedek-lakomán a Szent Benedek serleggel az ünnepi
beszédet Dr. Preszly Elemér belügyi államtitkár mondotta a Szent
Benedek-rend világtörténeti hatásáról.

A főiskolánkkal a legbensőbb kapcsolatban levő Testnevelési
Főiskola új kápolnáját márc. 19-én szentelte fel a bíbornok hercegprímás. A kápolna Dr. Szukováthy Imrének, a főiskola lelkes igazgatójának kezdeményezésére létesült.
Brazíliai missziós testvéreink erős munkában vannak. Szelecz
Arnold a szétszórt magyar testvéreket látogatja az „interiorban" a
böjt idején, Horváth Anzelm a saopaolói „belvárosi egyházközséget"
szervezi. Húsvétra megjelentették az 1934-es Tudósítót. A főapát úr
imakönyveket küldött a magyar híveknek, a konzulátus meg iskolakönyveket. Most azon dolgoznak, hogy missziós nővéreket kapjanak
segítségül, így még önállósulásuk is könnyebb volna.
A flandriai bencés apácák ghistellesi perjelsége az 1934 dec.
17-én kelt decretummal apátsági rangra emelkedett.
A párisi Saint-Marie-apátság
(rue de la Source) új apátját,
P. Olphe-Galliardot Verdier bíbornok-érsek avatta apáttá jan. 15-én.
A brazíliai kongregáció egykori apátjának s újjászervezőjének,
Gerhard von Calvennek, phoceai c. püspöknek ( t 1933) családja
Lettres intimes à sa famille (Brügge, Vercruysse) címen kiadta a
családdal folytatott levelezését. Ez a könyv mély bepillantást enged
az apát apostoli lelkületébe s Maredsous, St. Anselmo s a brazíliai
kongregáció utolsó 50—60 évének történetébe.
Az angol katolikusok és bencések fényes jubileummal ülik meg
Venerabilis Béda, a Candela Ecclesiae halálának 1200 éves fordulóját.
A salzburgi Szent Péter-főapátság 1935-ben humanisztikus gimnáziumot nyit. Ezzel csak régi hagyományt újít fel. Hiszen az apátságnak már 1200 évvel előbb is volt iskolája s a közelebbi múltban
is két középiskolát látott el tanárokkal.
Február 5-én meghalt Rómában az 1933-ban alapított pápai
Szent Jeromos-apátság tudós apátja. Quentin Henrik, a Vulgata-bizottság legkiválóbb munkása. Sokat dolgozott a Ritus-congregatióban
is. Érdemes tudományos működésével érdemelte ki a Szentatya bizalmát s azt a kitüntetést, hogy a Szentatya az új pápai apátság
élére helyezte.
Február 14-én avatták fel Catániában a bencés újkor egyik legnagyobb alakjának, Dusmet bíbornoknak az emlékét. Érdemeit, életszentségét, a hősiességig gyakorolt felebaráti szeretetét, az utolsó
falatot, az utolsó ruhadarabot is megosztó alamizsnás lelkületét
Schuster lldefonz milánói bencés bíbornok-érsek méltatta. A nagy
ünnepségen sok bencés apát élén ott volt Stotzingen Fidél prímásapát és Diamare Gergely montecassinói püspök-főapát is.
Az istriai Daila monostorának
bencései a földmívelés terén
szerzett érdemeikért már ismételten kaptak állami kitüntetést. 1929-,
1931-, 1932-ben s legutóbb 1934-ben nyertek tartományi és nemzeti
jutalmat többtermelésükkel. Az ősi monostori, szerzetesi munkának
a földmívelés terén való emez érvényesülése és állami megbecsülése
a mi szívünkből is örömet vált ki.
Az északhollandi egykor hires Egmond-apátságot,
amelyet a

10. században alapítottak, de 1573-ban leromboltak, Oosterhout apátja
újra alapítja. Az alapkövet Rómában maga a Szentatya áldotta meg.
A portugál bragai bencés monostor szerzetesei meg akarják
indítani szentéletű rendtársuk, D. Bernardo de Vasconcelos boldoggáavatási eljárását. D. Bernardo a Marvao nemesi családból származott s elvégezve a coimbraí egyetemi tanulmányokat, belépett a
bencés rendbe, ahol 1932 júl. 4-én 30 éves korában szentség hírében meghalt. Hosszú és fájdalmas betegségét hősies türelemmel
viselte. Önéletrajza az isten szeretetének igazi himnusza. Sírjánál
sok imameghallgatás történik. Mi is szívből imádkozunk, hogy Isten
dicsőítse meg sírját.
Új családvédelmi könyv. Lapzártakor jelent meg kitűnő munkatársunk, Blazovich Jákó „A legfájóbb válság" című családvédelmi munkája. A szerző elsősorban a kat. értelmiség felé keres útakat.
A családvédelmi törekvések sikerének egyik legfontosabb feltétele,
hogy intelligenciánk tisztán, világosan lássa a kat. házasság eszmei,
erkölcsi mélységeit. A Korda által ízlésesen kiállított könyv ilyen
vonatkozásban új gondolatokat vonultat föl a nagy cél szolgálatában. A munkára, amelyre még visszatérünk, nyomatékosan fölhívjuk
olvasóink figyelmét.

Halottunk.
•f* Panghy Özséb István.
Született Kossuthon 1851 dec. 22-én. A rendbe lépett 1869 szept.
8-án. Áldozópappá szentelték 1876 júl. 11-én. Gimnáziumi tanár volt
Komáromban és Esztergomban 1876—1904-ig. Rendi főpénztáros és
főiskolai tanár 1904—1926-ig Pannonhalmán, 1926-tól nyugalomban
volt Komáromban 1935 jan. 30-án bekövetkezett haláláig.
Vagyonos magyar nemesi családból származott s nemes, fennkölt gondolkozása, hazafias érzése, alamizsnás áldozatkészsége elkísérte egészen haláláig. Az elsők közt volt, akik középiskolai tanári
oklevelet szereztek, mégpedig történelemből és földrajzból s állandó
nagy érdeklődését e két irányban mindvégig megőrizte. Fedhetetlen
egyénisége, tiszta szerzetesi jelleme, szemléletes, magávalragadó
előadó képessége, gazdag tudása nagy tekintélyt biztosított neki.
Az iskolában, társaságban valósággal ontotta tudása kincseit. Előadás
közben szinte maga is élvezte önmagát. Tanítványai elbűvölve hallgatták hazafias tűztől égő szavait s órák után készek lettek volna
hősi halált halni a hazáért. Szép, nagy, tiszta fekete szeme csak
úgy szórta a villámokat, ha kellett, vagy árasztotta a jóság simogató
melegségét. Az érdeklődést a legmagasabb fokra tudta szítani, mikor

különös hangsúllyal, izzó lelkesedéssel elevenítette meg szabadsághőseink, főleg imádott Rákóczijának életét, feltárta a magyar mult
titkait, a magyar faj erényeit, hibáit, szívettépő árvaságunkat, sok
szenvedésünket, ezt a csodálatos magyar Iliászt és Odysseiát.
A földrajztanításba hasonló lelkesedéssel merült el. Látatlanban is
a legélénkebben szemléltette a világot. Igazán könyvből és könyvnek élő ember volt. Nem az alkotás öröme, hanem a befogadás és
a közlés boldogította. Közlési kedvének szinte nem volt határa. Nem
volt nála a tudománynak lelkesebb élvezője és terjesztője.
Ahogy tudását igyekezett közkinccsé tenni, úgy osztotta szét
javait is. Könyveit szülőfalujának adományozta. Mint a család utolsó
sarja, nővérének halála után a családi vagyonból jótékonykodott.
A komáromi ifjúság és egyesületek 14.000 P-t kaptak tőle. — Mint
rendtársat a magyaros, egyenes, őszinte testvéri szeretet jellemezte.
Az aranymisés áldozópap fiatalos tudományszomjban, közlő és
adakozó kedvben ért el élete utolsó napjához 84 éves korában..
Utolsó estéjét még a rendtársak körében töltötte szokott kedvességében, éjjele nyugtalan volt, már le se feküdt, érezte szívverésének
gyengülését, de nem akarta zavarni a házat. Csak reggel kért orvost.
Meggyónt, megáldozott, felvette a szent kenet szentségét s déli 1
órakor az Urban csendesen elhúnyt.
Nemes magyar nevelői lelke, tanító egyénisége, tiszta hazafisága sok tanítvány lelkében hagyott mély nyomokat s azok, akiket
szeretett, halálukig nem fogják elfelejteni kedves kötődéseit.

Oblátus- és Obláfaszövefség.
A legutóbbi számban programmul tűztük magunk elé, hogy foglalkozunk az oblátusok és obláták kötelességeivel. Szükséges ez
azért, hogy a tagok, akik már csatlakoztak az intézményhez, tudatos lélekkel teljesíthessék azt, amit ígértek. Szükséges azért is, mert
a nálunk fiatal intézmény iránt egyre többen érdeklődnek és így jó, ha
a tagok felvilágosítást tudnak adni másoknak is arról, hogy milyen
kötelességeket vállalnak azok, akik szeretnének oblátusok lenni.
„ A X. Pius pápától kiadott Szabályzat és ezen szabályzatnak
az Új Törvénykönyv előírásainak megfelelően átdolgozott határozatai, továbbá a magyar viszonyok figyelembevételével készült Szervezeti Szabályzat mind azt mutatják, hogy a kötelességeket, amelyeket az oblátus intézmény tagjai magukra vállalnak, két csoportba
lehet osztályozni. Az egyik csoportba tartoznak azok, amelyek minden hívőt köteleznek és így az oblátusok ezeknek a megtartására
kétszeresen vannak kötelezve. A másik csoportba pedig azok tartoznak, amelyek azért válnak kötelességekké,, mert önként vállalja
magára az, aki ezen intézményhez csatlakozni akar.
A Béke és Öröm c. Vezérkönyvben (II. kiadás) a 105. és 106.

lapokon olvasható, hogy a kötelességek között első helyre tehetjük
az állapotbeli kötelességek teljesítését. Jó ezzel foglalkoznunk, hogy
helyes irányban tudjuk rendezni oblátus életünket. A mai küzdő és
az élet nehézségei ellen állandóan harcoló világban egyre többen
kénytelenek látni, hogy nem lehet az élet terhét viselni, ha nem hisz
az ember az Úristenben és nem remél a Gondviselő Atyában. Ez a
nagy elv azonban még sokszor talál ellenvetéseket, mert vannak
emberek, akik szerint mellékes az ima és fődolog a munka. Ezek
szoktak a buzgó lelkek ájtatosságai ellen beszélni és nagyon hamar
megállapítják, hogy kötelességet mulasztanak azok, akik a munkától elvonulnak és az Istennek is adnak az időből. — Az az igazi
oblátus, aki mitsem törődve az emberek ítéletével végzi munkáját,
de nem felejti el, hogy az emberi munka és erőlködés nem hoz gyümölcsöt és különösen nem terem boldogságot, ha az Isten áldása
nem kíséri azt. Ezért tud lelkének és az Úristennek is szolgálni
Az állapotbeli kötelességek teljesítésére tagjaink kettős címen
vannak kötelezve. Minden embernek kötelessége teljesíteni mindazon
kötelességeket, amelyek velejárnak hivatásukkal. Az ítélet napján
erről mindenkinek szigorú számadást kell adnia. De annak, aki jó
tag akar lenni, még ezen , szempontból is nagyon kell vigyáznia
állapotbeli kötelességeire. Éppen ezért jó, ha a tagok gondolnak
majd arra, nincs-e baj e téren. Irányítóul ezekre a kérdésekre lehetne
felhívni a figyelmet: 1. Mint ember, az Úristennek a teremtménye,
egy-egy családba tartozik mindenki : Milyen a család keretében az
élete? Azután az Isten egy-egy községbe vagy városba helyezett bennünket, ezért gondolnunk kell erre : Hogyan vagyunk embertársainkkal? A haza várja szolgálatainkat: Tudjuk-e tettekkel szeretni szegény hazánkat ? — 2. Mikor megkereszteltek, az Egyház tagjaivá
lettünk : Szereljük-e az Egyházat, annak intézményeit ? Életünk berendezésében nem feledjük-e el, hogy katolikusok vagyunk? Ma,
amikor a Szentséges Atya olyan sokat vár az Akció katolikától, tudunk-e dolgozni az Egyház boldogulásáért és terjedéséért mi is ? —
3. Istennek a fiai vagyunk? Nem szomorítjuk-e meg Őt, mert gondolatvilágunk, érzelmeink és cselekedeteink nem méltók a nagy
méltósághoz, amelyre rendelt az Isten ? — 4. Oblátusok, obláták
vagyunk : azon dolgozunk, hogy megismerve Szent Benedek Atyánk
szellemét, ezt éljük kinn a világban úgy, hogy mindenekben dicsőíttessék meg az Isten.
Jelentés a Szövetségek működéséről. A mult jelentés óta az
abban jelzett két Örvendetes hír mint valóság van már előttünk.
A budapesti Szent Gellért Oblátus Szövetség megalakult. A főapát úr
a Szövetséget 22/193i>. sz. alatt kelt iratával erigálta, működését a
budapesti bencés kápolnához kötötte. Helyi igazgatójává kinevezte
Dr. Strommer Viktorin tihanyi apát urat. Az erigáláshoz a bíboroshercegprímás úr hozzájárult. Az első tagfelvételt a tihanyi apát úr
végezte.
A győrszentmártoni
Szent István Oblátus Szövetséget afőapáti

úr 125/1935. sz. irattal erigálta és helyi igazgatóvá Jung Benedek
győrszentmártoni bencés plébánost nevezte ki. Az első felvételt a
központi igazgató végezte. Nyolcvanegy lelkes férfi vette fel Szent
Benedek Atyánk skapuláréját, hogy itt a főmonostor tövében élve.
dolgozhassék Szent Benedek Atyánk szellemében, lelkének javára
és az Isten dicsőségére. Az alakuló közgyűlésen elnökké Hernády
Gyula községi főjegyzőt, alelnökké Komondy Pált, a jelöltek vezetőjévé
pedig Pethő Gábort választották meg. A húsvéti napokra háromnapos lelkigyakorlattal készítették elő lelküket.
A budapesti Szent Skolasztika Oblátaszöuetségben
új tagokul
Elő Irén, Ley Ilonka, Gróf Crouy Péterné, özv. Haas Sándorné és
Fodor Árpádné vétettek fel. A húsvéti lelkigyakorlatokat Szekeres
Bónis helyi igazgató végezte. Dr. Vanyó Tihamér előadást tartott a
Szövetség tagjai számára.
Kecskeméten a Szentlélek Oblátaszövetség
tagjai a szokásos
keretek között rendezték meg a fogházmisszióban a rabok karácsonyfaünnepélyét. Harminc olyan rab között osztottak ki karácsonyi ajándékokat, akik hazulról nem kaptak semmit sem. — A máriavárosi
Népmisszióban előadásokat tartottak. Januárban : Szabó József járásbíró a Szentföldről, Kiss Gellért igazgató a régi jó időkről, Domokos László igazgató II. Rákóczi Ferencről, Szathmáry Kálmán az
öregek tiszteletéről. — Februárban : Cservenka József az amerikai
katolikusok életéről, Nagy Gyula hittanár a katolikus missziókról.
A Népmisszió közgyűlését feburár 10-én tartották meg.— Februárban
és márciusban Kiskecskeméten is rendeztek a nép számára előadásokat. Előadóik : Cservenka József : A katolikus család ; Szathmáry
Kálmán : A külterületek kat. élete ; Megáll József tanár : A magyar
irodalomról ; Balyi János káplán : A kecskeméti katolikus életről. —
Saját lelkük tökéletesítését célozták a havonként tartott gyűléseikkel
amelyeken a helyi igazgató a szentmiséről tartott előadásokat. A szegvári kurzusról számoltak még be.
Kőszegen március harmadik vasárnapján vette fel Czingráber
Péter helyiigazgató a tagokat. Szép csendes lelket nevelő munkáról
emlékezik meg a helyiigazgató úr levele.
Örömmel látjuk, hogy Szent Benedek Atyánk ünnepét mindenhol szeretettel ünnepelték meg a tagok. Szent Skolasztika ünnepét
pedig szentáldozással ünnepelték meg a kecskeméti és a budapesti
obiátáink.

O B E R B A U E R A.

Miseruhák, pluvialék, szentségtartók,
kelyhek, szobrok,
gyertyatartók, öröklámpák stb. állandóan nagy választékban raktáron.
Vállalom oltárok,
szószékek stb. építését, restaurálását,
fából faragott szobrok készítését, kelyhek aranyozását stb
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TANULMÁNYOK.
Á barokk ember.
Biazovich 3ákó.

1554-ben az öreg Michelangelo azzal az djánlattal lepte meg a
század másik óriását, loyolai Ignácot, hogy ingyen megtervezi a jezsuiták római templomát. Loyolai Ignác közölte rendtársaival a nagy
mester ajánlatát, de igénybevételére nem került a sor. Talán a nagy
baszk nem bízott abban, hogy Michelangelo egy templomon keresztül meg tudja mondani a világnak, milyen lélek lakik az Egyház
legifjabb gárdájában. A templom csak 1568-ban, négy évvel Michelangelo halála után kezdett épülni s 1575-ben készült el, Giacomo
della Porta vezetése alatt. A Gesü-templom nagy meglepetést hozott :
az első barokk templom volt. Az új templom világosan hirdette, hogy
a történelem újra fordulóhoz ért. Mint annyiszor, most is a művészet,
a kultúrélet eme finom érzékszerve ad hírt a kor szellemi lelkivilágában folyó elváltozásokról.
Miben állott az elváltozás?
A XV—XVI. századot két hatalmas áramlat rázkódtatja meg.
Az egyik a román Délről, a másik a germán Északról jön. Mind a
kettő elhatározóan szánt bele a kultúrvilág történetébe.
Az egyik a reneszánsz. A reneszánsz nem egyszerűen az antik
világ föltámasztása, hanem sokkal inkább egy új világ létrehozása.
Az új világ tengelye az individuum a maga gazdag, csodálatos életével, teremtő erőivel, kultúra-szomjával. Ez a világ lemond a középkor transzcendenciájáról, fölforgatja annak értékhierarchiáját, megtagad
vele minden lelki közösséget. Még nem Kosmos, rendezett világ,
csak gomolygó, uj erőktől terhes Chaos.
A másik nagy áramlat a protestantizmus, amely végzetesen
belehasít Nyugat vallási egységébe, alapjaiban rendíti meg az Egyházat, egész tömegeket szakítva le róla. A protestantizmussal a reneszánsz individualizmusa benyomul a vallási szférába. Ez a vallási
individualizmus egyelőre meghagyja a kereszténység transzcendens
célkitűzését, de annak gondolatvilágát erősen racionalizálja. Bedönti
a Kinyilatkoztatás egyik forrását, a Hagyományt, a másikat, a Szentírást kiragadja az Egyház kezéből s kiszolgáltatja az emberi értelemnek. Kálvin és Luther a legveszedelmesebb ponton racionalizálták
a kereszténységet : dogmatikai tartalmára szabadították rá az emberi
értelmet. Már az értelem első rohamainak áldozatul esnek a keresz-

ténység lelkének legszebb darabjai : szabadakarat, bűnbocsánat, a
házasság szentsége, papság, Oltáriszentség. A végzetes folyamat itt
nem állapodik meg. Az Egyház láthatóságának tagadásával, a vallási
individualizmussal a vallási szféra felől ad új lökést annak az áramlatnak, amely az emberi közösség nagy gondolatának széttöréséhez
vezetett. Emellett a vallásilag reformált ember az Egyház tanítói
tekintélyének elvetésével elveszíti azt az iránytűt, amely eddig a
legkülönbözőbb életszférákban eligazította, vezette. Az irányítást ezentúl a tudománytól kell kapnia. A protestantizmus nemcsak hogy a
tudományt, a képzést az Egyház köréből kivonta, hanem magát a
teológiát kiszolgáltatta a tudománynak, tehát az emberi értelem
viaskodásainak, hánykolódásainak s ezzel az egész Kinyilatkoztatást
alapjaiban aláaknázta. Tudjuk, hogy ezek az aknák a XVIII—XIX.
század folyamán egymásután fölrobbantak s a protestantizmust sokhelyütt egyenesen dechristianizálták.
Az Egyháznak, a nyugati kultúra eddigi hordozójának mind a
két áramlattal szemben föl kellett vennie a harcot.
A reformációra az Egyház ellenreformációval felelt. A nagy
küzdelmet a trienti zsinat vezeti be. A zsinat tisztán, félreérthetetlelenül fogalmazza meg a két forrás, a Kinyilatkoztatás s a Hagyomány
alapján a katolikus tant. Megállapodik azokban a módozatokban is,
amelyek hivatva vannak az Egyházon belül mélyre süllyedt erkölcsi
nívót fölemelni, uj, tisztultabb életet teremteni a papságban s a hívekben egyaránt. A trienti zsinattal meginduló restauráció nemcsak
védekezés a protestantizmussal szemben, nemcsak az elvesztett hívek
visszaszerzését, hanem a vallási élet tisztulását, elmélyítését és fölvirágoztatasát is célozza. S mi történjék a reneszánszban megszüle
tett, még kaotikus világgal ? A Gesű-templom egyik legelső felelet
e kérdésre. „A jezsuita templom távolról sem mond le a cinguecento-architektura dicsőségéről, az anyag fölötti szuverén uralomról,
a hatás patetikus fokozásáról, a külső pompáról, fényről. Ellenkezőleg — mindezt hatalmasan fölfokozza. E világi pompa hivatva
van minden templomlátogató lelkét, érzelmeit az Istenhez, azaz olyan
léíszférába emelni, amelyet már nem terhel az anyag" (Dvorák).
Az Egyház állásfoglalása a reneszánsz kaotikus világával szemben
tehát nem mereven elutasító. Ellenkezőleg. A Gesú-templom egyik
legelső szimbóluma annak a világtörténelmi vállalkozásnak, amellyel
az Egyház a reneszánsz Chaosának Kosmos-szá való rendezésébe
fogott. Az erőiben megifjuló katolicizmus fölismerte, hogy a reneszánszban nagy értékek, hatalmas erők lappanganak. A barokk nem egyéb,
mint emez értékeknek, erőknek a kereszténység életébe, gondolatvilágába való beállítása s az új szférában való tovább fejlesztése.
A hatalmas vállalkozás új kultúráramlatot indít meg, amelynek
hullámai benyomulnak úgyszólván az összes életszférákba s két
századon keresztül az Egyházon kívül is erősen befolyásolják az
az egész kultúréletet. Költészet, művészet, tudomány, nevelés ; társadalmi, állami, vallási élet egyaránt az új áramlat jellegzetességét
tükröztetik.

Az új légkörben természetesen új embertípus alakul ki: a barokk
ember. Ezt az embertípust a fölvilágosultság, a XIX. század a vádlottak padjára ültette, s ugyancsak elmarasztaló ítéletet mondott fölötte. Burckhardt kigúnyolja, Ruskin elfordul tőle, a közvélemény Ízléstelennek bélyegzi. Miként a reneszánszban a gótikus, úgy a XIX.
században a barokk leértékelő, elitélő jelzőt jelent. A barokk embernek a mult század szemében kétségkívül a legnagyobb bűne az
volt, hogy a katolicizmus felől jött. Hála a történelmi tárgyilagosság
ébredezésének, ma már úton vagyunk az igazság felé !
Aki a barokk ember képének rajzolásán fáradozik, egy tapasztalattal lesz gazdagabb. Nevezetesen bántóan éles megvilágításban
fogja látni, milyen hihetetlenül igazságtalan volt a XIX. század történetszemlélete. Évtizedeken keresztül pl. a magyar barokk korszak
kénytelen volt a „nemzetietlen" jelzőt hordozni. Még katolikus iskoláink
mérlegéről is így került le. Amikor Szekfü Gyula nagy történelmének idevonatkozó fejezetét csak némi figyelemmel olvassuk, csodálkozva kérdezzük, hol bolyongott a történelmi igazság akkor, amikor
a világháború előtti nemzedék irodalmi, történelmi tankönyveit írták.
Hogy lehetett „nemzetietlenséggel" megbélyegezni azt a kort, amelynek szellemi erőtartalékolása, alászántása nélkül a XIX. század
nemzeti kultúrája soha ki nem bontakozhatott volna. A tudatos célzatosságtól eltekintve a barokk évtizedek hosszú során át annak a
történetírói mechanizmusnak áldozata, amely a multat csak mint
egy hullát boncolgatta, de a történelem, mint totalitás, mint egyszeri,
élő valóság iránt teljesen érzéketlen volt.
A barokk embertípusnak csak vázlatos megrajzolása is nehéz
feladat. Szinte beláthatatlan az az anyag, amely a történelmi probléma körül még földolgozásra vár. Akár a hazai, akár a külföldi
irodalmakhoz fordulunk, nem sok segítséget kapunk Amily gazdag
a reneszánsz irodalma, oly szegényes a barokké. Csak a legutolsó
időkben kezd a irodalom nagyobb tárgyilagossággal és figyelemmel
a nagy kultúrkorszak felé fordulni.
A barokk ember időrendileg körülbelül a XVI. század közepétől a
XVIII. század közepéig terjedő időszakot foglalja le. Pontos időelhatárolás természetesen nem lehetséges. A magyar barokk a török megszállás miatt jelentős késéssel köszöntött be, bár már Pázmány Péterben
îélreismerhetetlenek a barokk sajátosságok, Zrínyi Miklós, a költő pedig „a barokknak hitbeli és heroikus vonásait oly erkölcsi mélységgel
dolgozta ki, aminőre az akkori világ-irodalomban nincs példa" (Szekfü).
A magyar barokk igazi fénykora a XVIII. század első nagyobb fele.
Földrajzilag a mozgalom színtere a román államok s a déli
német területek. Itáliából indul ki, hogy Spanyolország felől, amelyet
a reneszánsz alig érintett, mindjárt az első időszakban erős viszhangot kapjon. Korán virágzik ki a maga hallatlan gazdagságával
a német barokk is. Bécs és München a barokk kultúra két gyűjtőpontja
lesz, amelyek hatalmas területeket kapcsolnak bele az uj áramlatba. A magyar barokk elsősorban Bécs hatásait tükrözteti, de „a nemzeti léleknek az európai kultúra egy univerzális irányától megter-

mékenyült formája" lesz. Bécs mellett közvetlen kapcsolatai vannak
az olasz, sőt a francia barokkal is. Eger mellett főleg Pozsony a
maga nagy számú palotáival, gyönyörű kertjeivel a magyar barokk
büszkesége.
Amig a reneszánsz egy szellemileg előkelő, de szűk körre szorítkozik, a barokk, bár hordozói első sorban a főpapság, főnemesség,
a gazdag polgárság s a kolostorok, hatásaiban benyomul a legalsóbb
néprétegekbe is.
A szenvedélyes építkezés, a gyakori fényes ünnepségek, színielőadások, a széles, ragyogó keretezésű istentiszteletek, körmenetek,
zarándoklatok mind az új eszmeáramlat közvetítői a néptömegek
felé. A barokkból a néptömegekre sok áldás sugárzott. Erre a hosszú
háborúk alatt eldurvult erkölcsiség ugyancsak rászorult. Éppen a
magyar barokk története mutatja, hogy a barokk embertípusának
sokszor finom szociális érzéke volt. Ez a történet tud egy Koháry István grófról, aki maga megható szegénységben élt, de jótékony célra
600 ezer forintot áldozott. Migazzi Kristóf Antal váci püspök csak
alamizsnálkodásra 72 ezer forintot költ, a szegények számára árvaházat alapít, kórházat bővít. A nagy építkező főpapról, Esterházy
Károly gróf egri püspökről egy kortanú szerint a szegények áldozatos
jósága miatt, mint „kenyérurunkról" beszéltek.
A barokk ember közvetlen elődjéhez, a reneszánsz emberéhez
hasonlóan individualista. Azonban a barokk individualizmus nem a
„szép Föld" rabja, hanem újra a transzcendencia távlatában nézi a
világot. Ilyen vonatkozásban az új szellemi áramlat átcsap a reneszánszon s a középkorba kapcsolódik : az élet újra theocentrikus
lesz. Középkori elődjéhez hasonlóan a barokk ember is ismeri az
egyéniség antinomikus voltából folyó nagy harcokat. Elevenen érzi,
hogy az élet egyensúlyát csak úgy őrizheti meg, ha a vallás rendkívüli erőit is kihasználja — ezért mélységesen vallásos is tud lenni.
Lélektana tele van feszültséggel, dinamikával. Azonban örökölte, illetőleg legbensőbb lelkiéletére is átsugároztatta a reneszánsz optimizmusát ; rendületlenül hisz kemény küzdelmének győzelmében. Képeiből, templomaiból, istentiszteleteiből ez az üde, lendületes optimizmus árad ki.
A barokk ember a tettek, az aktivitás embere. Rubens maga
a művészi termékenység. Szt. Terézia hihetetlen energiával alapítja
egymás után kolostorait. Szalézi Szt. Ferenc a fáradhatatlan apostol
egyik legszebb tipusa. Maga a barokk Egyház csodálatos lendülettel, fáradhatatlan tevékenységgel tör célja felé. Az aktivitás, a tett
e nagy szeretete mindig nagy vonalú — eszménye a hős. Ez a heroizmus nemcsak az Egyházért, királyért, politikai eseményért való
lelkesedésben és áldozathozatalban ünnepel, hanem az egyén legbensőbb harcaiban, vergődéseiben is nagy tud lenni. Gondoljunk
csak a mi Rákóczink küzdelmeire, amelyek oly meghatóan visszhangzanak vallomásiban, s melyekkel az erkölcsi depressziókból
törekszik szenvedélyes, érzelmes lelkiségének utat vágni az Istenhez.

A kor irodalma, művészete készségesen, egész lendületével és termékenységével szegődik ez eszmény szolgálatába.
A barokk ember gazdag, mély érzelmi életet él. Szenvedélyesen szefeti a szépet, az örömnek egész lelkével tud örülni, eszményekért önzetlen odaadással lelkesedni. Templomait, kastélyait, kertjeit járva, szobraiban, képeiben költészetében gyönyörködve léptennyomon ezzel a gazdag, mély, szenvedélyes, optimista érzelmi világot hordozó emberrel találkozunk. A barokk ember érzelmi élete
nem erőtlen érzelgősség, hanem át tud csapni termékeny, nagystílű élettevékenységbe is. Ez az embertípus nagyfokban impulzív. Egy erős érzelmi hullám ki tudja tépni addigi életkereteiből s egész új utakra
terelni. A kiváló bajor barokk költő, Jakob Balde egyik éjszaka szerelmesének ablaka alatt énekel. Éjfélkor a közeli kolostorban megcsendül a karima. Az éjszakába kiszürem.'ő zsoltáráriák elkapják s
Balde eldobja magától a lantot, következő nap a jezsuiták közé
való felvételét kéri. Münchenben fényes keretek között előadták Jakob
Bidermann híres darabját: „Cenodus, a párisi doktort", amely Nadler, a német barokk legkiválóbb ismerője szerint Dantehoz hasonlítható. Az előadás úgy beleszántott a nagyszámú hallgatóságba, hogy
14-en az udvar köréből kolostorba vonultak.
A barokk ember eleven, mozgalmas kultúréletet él, amelyen
lélektanának sajátosságai félreismerhetetlenül kiverődnek.
A kor államéleti eszméje az abszolút monarchia. A barokk a
nagy monarchiák korszaka. A barokk monarchia-eszme legfejlettebb
megtestesítői a Bourbonok, bár művészetileg Franciaország a barokktól legmesszebb áll. A monarchia hatalmát Istentől származtalja.
„Az Isten helyettesei vagyunk" — írja XIV. Lajos a dauphin számára —
„felelősséggel csak az Istennek tartozunk". „A politika föladata, hogy az
Istent jól szolgáljuk. Az okosság és igazság ellen vétünk, amikor e
köteles szolgálatunk hiányos" — írja ugyancsak XIV. Lajos. A királyt fényes, nagy udvar veszi körül. Bécs, München, Páris múltja
sokat beszél még ma is erről a fényről, pompáról. Ismeretes, hogy
a párisi királyi udvar vakító fénye, költekezése mily fontos szerepet
játszott a francia forradalom előidézésében. Ugyanezen párisi udvar
mutatja a legszomorúbban, hogy a külső fénynek akárhányszor komor,
vastag erkölcsi árnyéka volt.
A magyar barokk is királyhű, de államéleti eszménye lényeges
különbségeket mulat a külfölddel szemben. Szekfü szerint „politikailag legszembetűnőbb vonása, hogy míg a német, francia stb. hasonló
irány erősen abszolútisztikus szellemű, addig a magyar, minden
királyhűsége mellett is azt a rendi szellemet képviseli, mely egyedül
a Korona és a rendek együttműködésében látja az államélet lehelőségét". Ez az állameszme a Regnum Marianum eszméjében metafizikai
alapzatot nyer. „Más keresztény államoknak Isten a protektora, de
Magyarországnak ő az alapítója, conditora is. Ezért Magyarország kezdettől fogva nem egyszerű világi, profán állam, hanem sacrosancta respublica", amely első szent királya óta Szűz Mária különös oltalma alatt
áll. „Nem vész el az ország, melyen Szűz Mária pillantása nyűg-

szik" —vallja ez az állambölcselet rendületlen hittel. Azért tud annyi
megpróbáltatás után is ezzel a hittel, optimizmussal a magyar jövőbe nézni.
A magyar barokk elévülhetetlen érdeme marad, hogy az állameszmét a nemzet múltjába gyökerezteti le. Szekfü szerint a barokk
alakított ki először egységes képet a történelemről. „A magyarság
most ébred először sajátmagának öntudatára s ezt oly lelki örömmel, saját múltján való lelkesedéssel, Istennek mondott hálával teszi,
hogy ma is csodálnunk kell a nemzeti erőt, az összetartozás hatalmas érzését, mely ezt a történetszemléletet hirtelen létrehozta és
minden későbbi nemzedékre áthagyományozta".
Nem tudjuk elhallgatni Szekfü kemény bírálatát azzal a szellemtörténeti irányzattal szemben, amely a magyar barokkra ráütötte a
„nemzetietlenség" bélyegét. „Valóban gyermekes elfogultsággal közeledik a szellemtörténethez az, aki nemzetietlennek tartja a barokkot,
mely a magyarságot történetének öntudatos, lelkes szemléletével ajándékozta meg és fölfedezte számára országát, melyet eddig nem
ismert".
A barokk szellem leghűségesebb megtestesítője a művészet.
Ezt a művészetet még a közelmúltban is sok támadás érte, katolikus
és akatolikus oldalról egyaránt. „A XVII. század folyamán — írja
egy 1875-ben megjelent művészettörténet — a művészet Napja, miután három évszázadon keresztül zavartalanul melengette Európa
szivét, lenyugvóban van". Különös módon Nietzsche ama kevesek
közé tartozik, akik a barokkból kiérezték a kor lelkét, bár egyébként
e lélektől ugyancsak messze állt. „Csak a hiányos képzettségüekben
s a merészekben fog a barokk szónál a lebecsmérlés érzése támadni".
Burckhardt Cicerone-jében még keményen tör pálcát a barokk művészeit fölött, de később Rómába írt egyik levelében bevallja: „Tiszteletem a barokk iránt óráról-órára nő". Ma itt is annyira gyökeres
az átértékelés, hogy a tárgyilagos műkritikát a másik véglettől kell
féltenünk.
Az első, amivel a barokk művészet a hozzá közeledőt lenyűgözi, csodálatos termékenysége. A XIX. század a barokk művészeti
emlékek közt végleges pusztítást okozott, mégis, amikor kultúrszférájának városait, vagy a különböző nagy európai múzeumokat járjuk,
lépten-nyomon találkozunk emlékeivel. Szinte végtelen a templomok,
paloták, kastélyok, polgári házak, szobrok, képek, egyházi ruhák,
szószékek, gyóntatószékek, feszületek, szentségtartók, kelyhek, ereklyetartók stb. száma, amelyekből mind a barokk életvidám, lendületes,
eleven, merész szelleme mosolyog felénk. E nagy termékenység
szembeszökően igazolja, milyen hatalmas volt a barokk ember művészeti igénye. A katolikus restauráció páratlan lendülete magával
ragadta az egész kort.
Nemcsak a gazdag tízezrek áldoznak bőkezűen a művészi szép
kultuszának, hanem az egyszerű nép is. Jellemző példa Pest és
Buda. Mindkét város akkoriban szegény volt, bőkezű, gazdag főúr
sem állott mögöttük. Néhány évtized alatt mégis a templomok egész

sora épül, pedig kettőjükben akkor az egész lakosság elfért volna.
„Mily erős hitnek kellett mozgatnia a szerzeteseket és hívő közönségüket, hogy a legszegényebb viszonyok közt előre gondoskodtak évszázadok növekvő lelki szükségletének kielégítéséről". (Szekfü). A
barokk ember a szó gazdag értelmében kultúrember volt.
A barokk művészet alaptónusa az öröm, amely a rokokóban átcsilingel a kacagásba. „In den wechselnden Zeiten des Kirchenjahres
der Stile ist der Barockstil die Osterzeit mit ihrem Allelujajubel"
— jegyzi meg Kreitmaier. Aki fogékony lélekkel hallgatott meg egy
Bach-fugát, vagy végig járt egy barokk templomot, annak ezt nem
kell részletezni.
Hasonlítsunk össze egy gótikus dómot s egy barokk templomot.
Mind a kettő kőből kilendülő metafizika. Mind a kettőben legyőzve
az anyag lefelé húzó súlya. Azonban a gótikában inkább a rideg értelem tör fölfelé, hogy kőben mondja el a maga sziklaszilárd „Credo"ját. A barokkban a szív, az érzelem kap szárnyakat. A gótika végtelenül komoly, szinte komor. A barokk sem komolytalan, de tele
van életkedvvel, örömmel, ujjongással. A gótika átszűri a fényt, takarékoskodik a színnel, az ornamentikával, mozgalmassága is mérsékelt, egyirányú : fölfelé ! A barokk a /fény rajongója : nem kell neki a szines ablak, hogy annál szabadabban zuhanhasson be a napfény. Valósággal tobzódik a szinékben : freskók, szobrok, márványapplikációk a színskála csodálatos fugáit játsszák. A barokk maga a mozgalmasság. De ez a mozgalmasság nem nyugtalanság, hanem a nagy
érzelmektől átfűtött élet lüktetése, törtetése egy más létszféra felé. A
barokk templom oly képet mutat, mintha a természetfölöttiség egy
szélrohama vágtatna rajta végig — szentjei, puttói, szószékei, gyóntatószékei, oltárai mind belesodródnak a nagy hullámzásba.
A barokk művészet legfejlettebb, legvirágzóbb ága kétségkívül
a templomépítészet. Wölfflin szerint „a templomépítészet az a terrénum, amelyen egyedül éli ki magát teljesen a barokk". De ez természetesen nem mondja azt, hogy a többi művészetágban szegény volna.
Festészet, szobrászat, iparművészet, zene, költészet, irodalom, színészet mind megtermékenyül e nagy szellemáradásban, s szül halhatatlan értékeket. A kor ugyancsak gazdag nagy, termékeny művészegyéniségekben. Cervantes, Calderon, Abraham a Sancta'Clara, Caravaggio,
Tintoretto, Tiepolo, Bernini, Murillo, Greco, Velasquez, Rubens, Rembrand, Palaestrina, Bach, Händel, Mozart, — a barokk halhatatlan gárdája, akik mögött az alkotók nagy csapata áll. Szín, fény, mozgalmasság,
drámaiság, heroizmus, feszültség, életkedv, lendület, pátosz a barokk
művészeti világ közös vonásai akár dalban, akár képben, akár szoborban vagy költeményben, akár drámában vagy regényben virágzik ki.
Hogy a barokk a legnagyobb művészetben, az egyéni életalakításban is nagy tudott lenni, annak Loyol. Szt. Ignác, Szt. Teréz, Ker.
Szt. János, Nér. Szt. Fülöp, Szt. Ferenc a legszebb tanúi. Nagyságuk
előtt katolikus és akatolikus értékelésnek egyaránt meg kell hajolnia.
A reneszánsz nagy szellemi forrongásában két határozott irány
mutatkozik. Az egyik a természet, a világ mint ismeretobjektum felé

mutat s merészen racionalisztikus. A másik a művészetek világa, a
szép felé fordul. Bár a reneszánsz előnyomulása a természettudományokban jelentős, igazi nagy alkotásai mégis a szép, a művészetek
világában keresendők. Ez utóbbi irány tragikuma az a művészeti immanencia, amely öncélúságot követelt a művészetek világa számára. A
hallatlan lendület lehanyatlásának oka itt keresendő. A barokk örök
érdeme marad, hogy a művészetnek újra visszaadta a transzcendenciát.
Ezzel nemcsak új, virágzó művészettörténeti korszakot iktatott Nyugat
sokat hányatott életébe, hanem egész lelkivilágát átnemesítette, gazdagította. Bárcsak a reneszánsz természettudományos áramlata is
föl tudott volna emelkedni a metafizika magaslataira — a világ
szebb, gazdagabb, boldogabb volna.

Á szentmise lelke.
A szentmise, mint misztériumliturgia.

OK. SZUXYOOH X. FERESTt!.

jpESTUGIÈRE OSB a Revue de Philosophie szerkesztőségének ké* résére 1913-ban egy nagyobb tanulmányt írt a liturgiáról. Fejtegetéseit röviden a következőkben foglalhatjuk össze :
A lelkiélet felfogásában a protestantizmus óta magában a
katolikus Egyházban új irányok keletkeztek. Kiemelkedik ezek közt
Szt. Ignác és iskolája, a jezsuiták. A protestánsok individualizmusával
szemben kemény harcot vívnak a dogma és hierarchia védelmére,
viszont az egyéni lelkiélet felfogásában, amennyire lehet elfogadják
az individualizmust, a kor szellemének hatása alatt. (Megtették ezt
akkor a tradicionális aszkézis hivatott őrei közül is többen : Garcia
de Cisneros montserrati bencés apát könyve, az Exercitatorium spirituálé, már majdnem teljesen olyan irányú elmélkedőkönyv, mint
Szt. Ignác Lelkigyakorlatai). A jezsuitáknál nincs közös karimádság,
ritka a liturgia ünnepélyes végzése ; első az apostolság. A magánima
önállósul, nem simul szükségkép a liturgiához, hanem szabadon
választott vallásos tárgy körül foglalkoztatja — mély pszichológiával
kidolgozott szabályos módszer szerint — a lelki tehetségeket.
Festugiére itt összeférhetetlenséget Iát a tradicionális, a liturgiával szervesen összefüggő és az egyéni lelkiéletben főként a kegyelem indításai nyomán induló, szabadabb formák közt nevelődött lélek
közt és azt látja, hogy az így alakult lélek képtelen lesz korlátait levetve
teljesen feloldódni a liturgia átélésében, magáévá tenni értékeit, felbecsülni és átérezni a Krisztus szabadságának szellemét, mely a liturgiát
áthatja.
Festugiére tanulmányát igen elitélő hangon bírálta Navatel páter
a belga jezsuiták lapjában, az Etudesben. 1 ) Túlszigorú kritikáia
mindenesetre alkalmat adott arra, hogy Festugiére külön könyvben 2 ),
rendtársa : Beauduin is egy cikkben'5) és egy könyvben 4 ) megadják
a liturgikus mozgalom apológiáját és programmját.
Méltányosabb elbírálásban részesült Festugiére Peeters rövid
tanulmányában 0 ), aki rámutatott arra, hogy a két lelki irány között
nincs kiegyenlíthetetlen ellentét. Szt. Ignác az egyes lélekhez fordul,
L'Apostolat liturgique et la piété personelle, 1913 nov. 23, 449—78 1.
) Qu'est ce que la liturgie, Paris 1914 Gabalda.
) Mise au point, nécessaire. Questions Liturgiques 1913—14, 83—104.
4
) La piété de l'Eglise. Ez volt a magyar liturgikus apostolság megindulásának
is egyik alapkönyve; Az Egyház lelkiélete címén megjelent a magyar „Ecclesia
Orans" első köteteként.
5
) La spiritualité Ignatienne et piété liturgique.
2

3

de csak azért, hogy megnyerje a nagy közösség, az Isten országa
számára és annak apostolává nevelje ; nem mechanizálja tevékenységét, hanem maga int, hogy ha a lélek a kegyelem belső indítását
érzi, maradjon meg mellette az elmélkedési forma rovására is.
Nem tagadható azonban, hogy a szentignáci iskola a módszer
alkalmazásában idővel nem maradt ment némi egyoldalúságtól,
hanem de facto sokszor elhanyagolta a közös istentisztelet bensőséges átélésében rejlő objektiv értékeket 1 ). Innen érthető, hogy Chastonay Pál a német jezsuiták lapjában 2 ) az egész vitából a következő hármas tanulságot vonta le mintegy programmként.
Először, mélyebb megértés kell a liturgia korszerű feladata iránt.
Azután, a személyes aszkétikus törekvésnek szorosabban kell
csatlakoznia az Egyház éleiéhez.
Végül szükséges az apostoli működés intenzívebb megvilágítása
és megtermékenyítése az áldozatnak és imádságnak liturgikus szelleme által.
Meg is indult az ily irányú munka a jezsuiták között. Kitűnt
köztük Kramp József, aki háromkötetes munkában kommentálta a
szentmise változó részeinek gondolatát és egy kisebb tanulmányában 3 )
ügyesen egyezteti össze a liturgia, a népájtatosságok 4 ) és a missziók
s lelkigyakorlatok szerepét az Egyház lelkiéletében.
A liturgikus gondolat eddigi kifejtésének folyamán az individualitás és szocialitás ellentéte volt előtérben. Casel Odo, a német
liturgikus évkönyv szerkesztője mutat rá Guardini fentemlített') ismertetésével kapcsolatban arra, hogy a liturgia nemcsak hivatalos, közös
kultusza az Egyháznak, mint látható társaságnak, hanem e külső
kultusz alatt maga az Egyház misztikus élete lüktet, benne az Egyház — fejével, Krisztussal egyesülve — kifejezésre juttatja Istenhez
való legmélyebb viszonyát. Ebbe a mély életközösségbe kapcsolódik
bele az egyes lélek a liturgia ünneplésekor. Krisztus és az Egyház
misztériumainak átélésében egyéni imádságos élete szoros egységbe
forr össze az Egyháznak a liturgiában kifejezésre jutó benső életével :
így imádkoztak és ünnepelték a liturgiát keresztény őseink, ez ma
is a liturgikus élet célja és értelme.
*

A marialaachi apátság tudós bencéseinek egyirányú közös
munkájával, — melyhez hasonlóra már volt példa a bencés világtörténelemben a maurinus kongregációban 1 ') — szinte teljesen kidol*) L.Romano Guardini mélyreható ismertetését Festugére könyvéről a Jahrbuch
íür Liturgiewissenschaftban.
2
) Stimmen der Zeit 1914, 551 skk.
3
) Liturgische Bestrebungen der Gegenwart. Stimmen der Zeit 1920, 315—333.
4
) Az u. n. „Volksliturgisches ApostoIat"-nak, mely figyelembeveszi a néplélek
igényeit és a liturgiához kapcsolódó már meglévő népájtatosságokat, azóta Parsch
Piusz lett a vezére. Ő mutat példát nekünk magyaroknak is, hogy mily irányban
kell haladnia a magyar liturgikus apostolságnak.
5
) 1. jegyz.
6
) V. ö. Tizennégy évszázad történetéből. (Bibliotheca Benedictina) Pannonhalma 1934.

gozottan előttünk áll a szentmise, mint misztérium-liturgia. A következőkben ezt szeretnők vázolni1)Foglaljuk össze először a lényegét, amint ezt Herwegen Ildefonz apát kifejtetted)
a.) Minden igazi vallásnak legbensőbb lénye az istentisztelet, a
kultusz : a személyiség legmélyebb magjából Istenhez felszálló élő
tett, csere Istennel, az egész embert átfogó odaadás Istennek. Hogy
az Ur Jézus lényének ez volt alaphangulata, életének szívverése,
azt világosan mutatja Szent János evangéliumának 6. fejezete. Itt
kitűnik, hogy az Ur a hirdetett mennyek országát, mint kultusz-vallást
fogta föl. Hálaadás, átváltoztató szavak és eledel, mind a három oly
jellemző a szentmise lényeges tartalmára, egyúttal már a csodálatos
kenyérszaporításnak is az alapelemei. A vízen való járása már előbb
is bebizonyította ezt az Eucharistia számára oly fontos tényt, hogy
Jézus korlátlan úr a test-világa felett. Ehhez a két csodához kapcsolódva jelenti ki magáról az Ur Jézus, hogy ő az élet kenyere,
és aki ebből eszik, az örökre él. Ez az evés és ivás azonban csak
kultusz-formában gondolható el, tehát Krisztus a „vita aeterna" megszerzését a kultuszban való részvételhez kapcsolja. Es hogy ezt
milyen komolyan fogja fel, mutatja az a tény, hogy már az Eucharisztia megígérése is döntéshez vezetett.3)
Az Eucharisztia megünneplését Jézus az Egyház kezébe tette
le. De ki az Egyház? Az Egyház Péter vezetése alatt kilépett az
coenaculumból a világba ; most áldoz és legeltet, mint Krisztus ;
csodát tesz, mint Krisztus ; benne tehát Krisztus maga-magát terjeszti ki a hierarchia, a keresztség és az Eucharisztia által. Minden
tagja azt teszi, amit Krisztus tett; a keresztség által kijön az Atyától,
és az Eucharisztiában naponkint meghalva és feltámadva megy az
Atyához. így tehát az Egyház a misztikusan
tovább élő Krisztus.
A misztikus Krisztus azonban ugyanaz, mintáz eucharisztikus,
ha más létalakban is. Ha a szimbólumot úgy tekintjük, hogy valóban az, amit jelez, akkor azt mondhatjuk, hogy az
eucharisztikus
*) Felhasznált főbb munkák a következők :
Die betende Kirche. Ein liturgisches Volksbuch.
Herwegen Udefonz : Lumen Christi. {Der kath. Gedanke Bd VIII.) München 1926.
Alte Quellen neuer Kraft. Düsseldorf, 1920. Schwan,
Kunstprinztp der Liturgie. Paderborn, 1916.
Jahrbuch für Liturgie-wissenschaft. Eddig 12 kötet jelent meg.
Mysterien.
Casel Odo: Die Liturgie als Misterienfeier. (Ecclesia Orans Bd. IX) Freiburg, 1924,
Wintersieg Athanasius 0 . S. B. és Przywara Erich S. J. vitája : Polarität und Verklärung (Sontagsbeilage der Augsburger Postzeitung 1923,48—50 sz. 1924. 4, 15—17 sz.)
Parch Pius: Jahr des Heiles. XI. kiadás. 1933. Klosterneuburg.
Coppens : Le mystère eucharistique et les mystères paeïns. Le canon de la sainte
Messe est il une „célébration de mystère,, ? (Cours et Conférences des Semaines
Liturgieques VII.
G. Laporta : Eucharistie Piety. (The Eccles. Review, 80.1929.) Louvain 1929.
2) Mysterium als die Seele katholischen Wesens. {Megnyitó beszéd a katolikus akadémikusok ulmi gvűlésén, 1923-ban.)
3) L á s d : Já. 6, 66, 70; 13, 30.

Krisztus a misztikus Krisztus jelképe, szimbóluma.
Az Egyház
Krisztus misztikus teste és ebben a testben él, mint a lélek elrejtőzve az Eucharisztia. A misztikus
és eucharisztikus
Krisztus
ezen
egyesülésében és egymásba olvadásában áll a keresztény
misztérium.
b) Próbáljuk meg most más oldalról is megközelíteni a misztérium fogalmát. A misztériumot ugyanis vallástörténeti jelentésében is
fel kell fognunk. így pedig a misztérium Krisztus isteni életének újra
továbbélése az általa alapított közösségben, az Egyházban. Az egyesek számára pedig az isteni életnek a papi közvetítés által és a
szimbólumok útján való átadása.
Az utolsó vacsorának misztériuma nem dogmatikus tanítás vagy
elmélkedés, hanem cselekedet, actio. A szentmise is magának az Úrnak a cselekedete. A misztikus Krisztus mutatja be az áldozatot ; a fej
a tagokkal együtt. Mind a ketten képviselve vannak a közösségben,
amikor a közösség a pappal, mint fővel az élen áldozatra összegyűl. A
papság a fejnek a képviselője ; mert a papságot az Úr alapította ezekkel
a szavakkal : Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezen külön papság mellett ott van még a valamennyi hívőt magába foglaló egyetemes papsag. Ők is mindnyájan részt vesznek az áldozat bemutatásában. À régente szokásos felajánlási körmenetben a legvilágosabban
látszott ez a részvétel ; mindenki elhozta adományát és odatette az
asztalra ; azután visszakapta a pap kezéből, mint Istenné lett áldozati
eledelt. Az áldozat megülésében a szentáldozás a felajánlás mellett
a hívők tulajdonképpeni részvétele az
Eucharisztiában.
A misztérium tehát egy történeti eseménynek, egy isteni életmegnyilvánulásnak
a jelenvalóvá tétele. Ezt a mozzanatot még jobban kiemeli a szentmise kerete : a liturgikus év. Ez maga is misztérium ; nem emléknapok ezek számunkra, hanem Krisztus jelenlévővé
tett megváltói tényeivel való együttélés. Benne uralkodik a Hodie, a
Ma. Hodie Christus est natus, ma született Krisztus ; hodie super
omnes coelos ascendisti, ma az egek egébe emelkedtél. így tehát
mind a mise bemutatásában, mind az Úr ünnepeinek megülésében
nem „emlékezést" kell látnunk, hanem mag gyanánt az üdvösség
titkainak megújítását a jelenben. A megváltás műve valósul meg
most minden nemzedékben, minden évben, minden hívőben.
Mert az Isten-ember megváltói munkája a Lógósnak egyetlen,
örök aktusa, cselekedete volt; ez azonban a történeti Krisztus élete
folyamán különböző eseményekben, cselekedetekben nyilvánult meg.
Ugyanígy lesz most a misztikus Krisztus misztériumcselekedeteiben
valóságos jelenlét. A mult, jelen, jövő Krisztus megdicsőült istenemberi személyében, mely az oltáron jelenvalóvá lesz, egy. így a
misztérium a tulajdonképpeni életalapja mindannak, ami keresztény,
ami egyházi, ami katolikus. A liturgia pedig a misztériumba való
belekapcsolódás és annak a mindennapi életbe való átvezetése.
c.) Miután a misztérium fogalmát alkalmazta a szentségekre és
a szentelményekre is, beszéde második részében Herwegen apát

azt állapítja meg, hogy a misztérium mit ad az egyházi közösségnek,
és mit az egyes tagoknak.
A közösség a misztérium által tapasztalja meg Krisztussal való
életegységét. Minden megistenülés és megszentelődés a kultuszból
indul ki : az Egyháznak valamennyi többi működése vagy előkészítés erre a megszentelő cselekedetre, vagy pedig a megszentelésnek
kiárasztása a mindennapos életre. Ámde a tagok organikus kapcsolata a fejjel szintén a misztériumon nyugszik. Benne a közös cselekedet által a klérus és a laikus hívők, ha különböző tevékenységgel
is, mégis organikus egységgé vannak összekapcsolva. A misztériumból azután tovább megy ez a világot áthatoló áramlat. Ez — már
mint actio — minden quietizmustól távol áll és az életet keresi ;
sem nem világgyűlölő, sem nem embergyűlölő.
Megismeri, felfogja, átlelkesíti és megszenteli a valóságot. A
misztérium hozza létre a valóságos életnek benső megdicsőülését,
minden hivatásnak ez adja meg az isteni megszentelést. A caritasnak
a lelket adja ; a szociális kérdés is a maga végső megoldását megtalálja az eucharisztikus áldozati lakomában való részvételben, amikor
mindnyájan az egy Ur asztalánál találnak helyet. S nem utolsó végül
a misztériumnak nagy jelentősége a művészet számára.
Az egyes embernek a misztérium vidám meggyőződést ad. Nem
én vagyok, akinek mindent teljesítenie kell : Krisztus magát ajándékozza nekem. S így az isteni cselekedet áll feltétlenül az első helyen.
A misztériumra irányuló lélek theocentrikus és christocentrikus lesz,
azért ennek következménye az alázat, a béke, az öröm és a hősiesség. A liturgia szerint való élet ma is ugyanolyan nagy követeléseket
állít elénk, mint keletkezésének idején. De nem úgy tesz, mint a
modern ájtatosságok, melyek mintha azzal számolnának, hogy a
keresztények legnagyobb része a bűn állapotában él, és ebből a
gyónás és a hozzáfűzött áldozás segítségével időről-időre kiemelkedik. A liturgia valósággal beleállít minket a Communio sanctorumba,
a szentek egységébe. Az áldozás utáni imádság nagyon gyakran
ismétli azt a kérést, hogy a misztériumban való részvétel hasson az
erkölcsi életmódnak a tökéletesebbé tételére és hozza létre az Istennel való örök egyesülést. Tehát a liturgia imádsága mutatja, hogy
várja tőlünk a keresztségi kegyelemnek életszentséggé való kialakítását. ,
így találja meg a misztérium-ájtatosság annak a kérdésnek
megoldását: mi a helyes viszony Isten és a világ között egy, a világot is átalakító istentiszteletben. „Ennek számára a magányosság
nem csak új munkateljesítésre való lélekzetvétel, hanem hallgatás
és Istenre való figyelés, (akitől pedig a világ elfordul,) hogy magát
az Isten számára konszekrálja. À liturgikusán beállított keresztény a
világot és a kultúrát is belevonja az isteninek körébe, amelyben él
és megszentel így mindent, ami nem istenellenes, és amit azért nem
lehetne konszekrálni."
A legtisztább liturgikus lelki tartásnak tipusa Szent Lőrinc. A
haldokló vértanúnak a szava: „Gaudeo plane, quia hostia Christi

effici merui," Szívből örvendek, hogy Krisztus ostyájává lenni érdemessé váltam," a misztériumos áhítatnak legvégső és legmélyebb
kifejezése.
d.) Hogy a misztérium lényegét jobban megértsük, még három
részletre kell rámutatnunk.
Először a szimbólum fogalmát kell tisztázni, mert a misztériumról mondottuk, hogy az az üdvösség tényeinek megjelenítése
már pedig a történeti tényeknek megjelenítése szükségszerűen magával hozza a szimbólumok használatát. Casel azt mondja, 1 ) hogy
a szimbólum nem csak hasonlat, hanem platóni értelemben a tárgynak egy magasabb létformából való lényeges képmása. A szimbólumok tehát a valósággal vannak megterhelve. Hammenstede pedig
arra mutat rá,2) hogy a szimbólum akkor jön létre, amikor egy földi
dolog, vagy cselekedet az égivel érintkezik és vele telítődik.
Ezt a szimbólum fogalmat találjuk meg a Szentírásban is, főként Szent Pál leveleiben. Csak nézzük meg a rómaiakhoz írt levél
következő szavait 3 ), és valóban ezt találjuk. „Ha ugyanis egybenőttünk vele halálának hasonlatosságában (— azaz halálának misztériumszimbólumában, mely a kereszteléskor történt alámerítésben és így
az eltemetésben áll —), úgy majd (ugyanez az eset áll fenn) a feltámadáséban is (— azaz a halál liturgikus szimbólumában való
részvétel záloga a feltámadásban való részvételnek is".)4)
Nem szabad tehát csak az ájtatosság forrását látnunk benne,
mint Gatterer, aki szerint az Egyház nem a gondolatokat, akarja
felébreszteni, hanem az érzelmeket akarja megindítani.0) Pedig a
liturgikus jelek eredeti értelme : az isteninek kifejezése, tehát sacramentum.
Másodszor a vallástörténelemből kell még megvilágítani a misztérium-fogalmat és Casel nagy tudásával ezt meg is teszi, ő az
embereket két típusra osztja: a praelogikus, primitiv emberek
csoportjára és a logikus, modern emberekre. A ' modern ember
„részletember", egyoldalú, intellektuális és individuálista. Természetessége és közvetlensége széttört, vagy legalább is félrealakult, főként vallásos tekintetben.
A primitiv ember vallásosságát mindenekelőtt az Énben, mint
objektiv nagyságban, szemben és felette álló, és most egészen szeretetegyesülésként felfogott kultuszban éli át. így van meg Szent
Ágostonnál is. A kultusz itt a legvalóságosabb valóság, életforrás.
A vallástörténeti kutatás azt mutatja, hogy a primitiv ember kultusza
az ősüdvtények megjelenítése, amelyen a közösség vallásos lénye
és élete nyugszik. Az ember így oly Év&eoS, Istennel telített lesz,
hogy a cselekedete isteni cselekedetté válik. A kultusz ennél a típusnál nem az egykori eseményekre való emlékezés, nem „pia
*)
2
)
3
)
4
)

Liturgie und Leben. Előadás Hamburgban 1925 tavaszán ;
Rom. 6, 5. ;
Jahrbuch f. Lit. 1924. 211. 1.
Die lit. Zeichensprache (Zeitschr. f. Asz. u. Myst. 1927. 69-72 1.

medatitio", jámbor elmélkedés, hanem a jelenlévővé vált isteninek
és üdvösségnek objektiv
megtapasztalása.
A finoman kialakult görög vallásos terminológia erre ezt a szót
alkalmazta : àvàjxvrjcrcç (commemoratio). Ha ezt a szót szubjektiv
megemlékezésnek fogjuk fel, akkor nem értjük meg, mert a maga
világából kiemeltük. Vagyis nekünk abban az értelemben kell vennünk, amily jelentésben szerepel mind az átváltoztatás imádságánál
(Unde et memores . . .), mind az egész patrisztikában. Az anamnézis
jelentése ugyanaz, mint (ivot^piov, azaz az ősüdvtényeknek
ismét
megjelenítése.
Eredeti és tulajdonképpeni üdvtényeknek az ősegyház a halált
és a feltámadást tekintette, más helyeken a mennybemenetelt és a
második paruziát (az Ur világvégi eljövetelét) is jelenlevőnek veszi,
így tehát a szentmise Krisztus áldozatos halálával és feltámadása
által végbevitt megváltói művének misztériuma. Természetesen
Krisztus nem szenved többé tiszta reális módon, hanem mint megdicsőült : misztikus-reálisán. 1 )
A szentmisét, mint misztériumot Hammenstede ezekkel a szavakkal foglalja össze : Ez nem megemlékezés, hanem reális (bár
mindenesetre misztikus-reális) megjelenítése az üdvösség tényének,
mely az Úrnak az ő népén keresztül való „átmenetében," Paschajában állott.2)
Még ennél is világosabban fogalmazza meg a misztérium lényegét Herwegen apát az ő szentmise magyarázatában.^) Itt csak jelenlét
van, még pedig Jézus Krisztus jelenléte, fűzi az átváltoztatás szavaihoz magyarázatul. „Az örökkévalóság áthajlik az időbe és az
időbeliség felemelkedik az örökkévalóságba. A misztérium lényege
éppen ebben a titokzatos folyamatban van, hogy adottság, mely a
történelmi múltban történt meg, ismét teljes valóságban végbemegy
a jelenben."
Ebből, hogy a szentmise misztériuma Krisztus múltját, jelenét
és jövőjét egyesíti, mert ez az egy és örök Lógósnak cselekedete
és mert az időnélküli örökkévalóságban csak örökkétartó jelen van,
következik a harmadik részlet, nevezetesen az, hogy a liturgia eschatologikus, azaz a jövőbe tekintő és az Ur jövetelét váró, pontosabban :
a liturgia Krisztus mennyei birodalmára tör, melyet a földön a
liturgia-misztériuma
készít elő." Eschatologikus más szóval azért is,
mert „liturgia az örök jutalmaknak és javaknak elővétele."*)
Az elmondottakból kitűnik, hogy ez a szó tulajdonképpen lefordíthatatlan. Mert ha valaki, főként az ősi miseimádságokban, ezt
„titok"-kal fordítja, akkor teljesen meghamisítja az eredeti felfogást.
A misztérium ugyanis éppen ellenkezőleg oly isteni cselekedet, mely
*) u. o. 227 és köv. 1.
) Ugyanily értelemben fogja
tio—ismét jelenlevővé tétel. Ezért
fordítást. Jahrb. 1924. 221. 1.
3
) Die betende Kirche (Első
4
) Jahrbuch 1924. 196 és 200.
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fel Casel a tridenti zsinat kifejezését. Repraesentakifejezetten visszautasítja a megújítással való
kiadás) 163. 1.
1. (v. ö. még a szövegmagyarázatról szóló részt).

az isteni elrejtőzöttségből a hívők előtt magát kinyilvánítja. Tehát a
misztériumhoz hozzátartozik a megismertetés, manifestatio,<f>avépwacç,
és csak a nem hívők és im be nem avatottak előtt marad titok.1)
e) Még külön kell szólnunk a megdicsőülés fogalmáról. Először
Herwegen apát kis füzete domborította ezt ki. „A keresztény vallás
az embert Jézus Krisztus képmásává akarja tenni, meg akarja őt
szentelni, lelkivé tenni, megisteníteni, a megdicsőült Krisztus elé
megdicsőült keresztényeket akar vezetni. A liturgia az Egyház felfogása szerint arra szolgál, hogy a keresztény lelkeket
fokozatosan
megdicsőítse."2) A „megváltás alkalmazása", mit a misztérium hoz
létre, a megdicsőítés, más szóval „deificatio", istenivé tevés.3) Ez
oly elválaszthatatlanul hozzátartozik a liturgiához, hogy ez tartalmazza
„a megdicsőülés primátusát", azaz a keresztény ember mindennapi
életét teljes egészében a liturgikus ünnep erejéből és fényéből akarja
kialakítani." „Ha a liturgiából mozgató elemét, a megdicsőülésre és
megdicsőítésre törekvést kivesszük, akkor a liturgikus mozgalom elvesztette szellemtörténeti jelentőségét." 4 )
Mint jön létre a megdicsőülés? Úgy, amint már Kramp elméleténél is láttuk, és a bencések is erre építik tovább a maguk gondolatát. A régi felajánlási körmenet alkalmával a hívők elvitték
adományaikat a templomba és ott az oltárra tették. Azáltal azonban,
hogy az oltáron az eucharisztikus Krisztus ismét reális jelenlevőként
cselekszik, Krisztus közelléte által az adományok „konszekráltatnak".
Casel utal arra, hogy a kereszténységen kivüli misztériumokban a
megdicsőülés az Istennek valamilyen belenyúlása által jön létre. „A
beavatottak feladata nem a fxa^etv volt, hanem a rcaftêtv, azaz belsőleg meg kellett Istent tapasztalniok. „A megszentelés nem a tudást
akarja gyarapítani, hanem az érzelmek sötét hatalmát akarja hatalmasan fölébreszteni és felfokozni s így az embert magával ragadni,
bensőleg meggyőzni jobban, mint az észokok tudnák." ')
Ezért a hívők feladata az „odaadás." Ha a lélek átadja magát
az eucharisztikus Krisztusnak, akkor végbemegy a megdicsőülése.
Az eucharisztiát ünneplő kereszténynek lelki magatartása tehát a
következő: Itt vagyok, itt van az én cselekedetem s az én létem,
itt van az én vagyonom és minden munkám, mindez áldozati adomány a misztérium átváltoztatása számára. 6 ) Ez a megdicsőülés az
Egyház gyermekei számára élmény. Ezt azonban nem az érzelmek
közvetítik, hanem megtörténik függetlenül attól, anélkül, hogy ez
bennünk szubjektive tudatos lenne. Nem az érzelem, hanem az átadás szándéka a fő. Akkor megdicsőít minket Krisztus.
Ez a liturgia „opus operatum" jellege. Éppen ezen jelleg által
jön létre a szentség hatása teljesen „Krisztus bőségéből."') A megJahrbuch. 1927. 173. 1.
Kunstprinzip der Lit. 18. 1Hammerstede. Eccl. Or. III. 76. 1.
Augsburg. Postz. 1923. 50/Ö2 SZ.
Liturgie als Mysterium 18. 1.
Lum. Chr. 160. 1.
') Jahrbuch 1924. 200. 1.
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dicsőülés abban nyilatkozik meg, hogy a misztériumban résztvevők
„krisztusivá" alakulnak. Hammenstede erős példákkal magyarázza
meg a megdicsőülést: Ha egy vasutas korán reggel misére ment,
akkor a vonatokat nem ő kapcsolja, hanem benne Krisztus kapcsolja
a vasúti kocsikat. Ha egy munkásasszony misén volt, akkor a reggelit a férje számára nem ő készíti, hanem Krisztus cselekszi ezt
benne. És ezt nem úgy kell érteni, mintha Krisztus tenné, hanem
igazán valósággal Krisztus cselekszi azt. A liturgikus élmény tehát
a legbensőbb lényegében egy passzívumban áll, „Istennek magunkbazárásában."
A liturgiának ez a belső elve, a megdicsőülés, mint a liturgia
művészi, azaz átalakító elve mindig kifelé ható (extensiv) jelleggel
bir. A liturgia oly istentisztelet, mely a világot nemcsak átalakíthatja,
hanem ezt meg is akarja tenni. A katolikus akadémikusok összejövetelén Essenben 1925-ben Herwegen apát a katolikusok nagy feladatául azt tűzte ki, hogy a szociális kérdést a „consecratio mundi"
által oldják meg.
A katolikus állásfoglalás a világgal szemben nem a világtól
való elfordulás és elmenekülés, hanem „a világnak belevonása a
misztériumba és ezzel a világ meg szentelése."1) Ez kiterjed a liturgia szellemében az anyagi világra is. A kikötőmunkás, ha munkája
előtt részt vett a misztériumban, a hajókötelet magasabb szférába
emeli fel, mert mikor megosztja vele a megdicsőülés jellegét, azt
megfelelő értelemben véve „konszekrálja."
Hogy mily nagyon átjárja az embereket és a dolgokat a megdicsőülés, azt az imádkozó Egyház példaként kiragadott három
áldása mutatja.
Az egyik egy mészégető kemence megáldása. így hangzik :
„Mindenható örök Isten, tőled származik minden teremtett és a te
jóságod csodálatos módon mindent az ember szolgálatára rendelt;
te egykor az oltárodat, mely kőből épült, mésszel engedted megjelölni, hogy a parancsaidra való gondolat, melyet a második törvényadáskor adtál tieidnek, megmaradjon ; azért alázatosan kérünk téged,
áldd meg ezt a kályhát, kergesd messze tőle az ördögi csalásnak
minden ravaszságát, tedd őt kiadóssá és tartóssá, hogy a te szolgáid,
amikor a tűznek segítségével benne munkájukat gyakorolják, jóságodból használható meszet kaphassanak és mindörökre növekedjenek a te megszentelő kegyelmedben."
A másik példa egy új vasútnak a megáldása ; hangzik pedig
így: „Mindenható örök ísten, te minden elemet a magad dicsőségére
és az embereknek hasznára alkottál : áldd meg kérünk ezt a vasutat
és minden hozzátartozó berendezést és őrizd meg azt jóságos előrelátásod által mindenkor. Ha a te szolgáid gyorsan járják útjukat,
engedd, hogy mindenkor megmaradjanak törvényeid pályáján és
parancsaid útját fussák és szerencsésen eljuthassanak Atyjuk menynyei országába. Légy kegyes Uram kéréseinkhez és áldd meg ezeket
Jahrbuch. 1924. 202. 1.

a kocsikat a te kezeddel . . , Küldd el szent angyalodat, hogy mindazokat, akik ezeken utaznak, mind megóvja és minden veszélytől
megőrizze. Te az etiopiainak, mikor az kocsijában ült és a Szentírást olvasta, Fülöp diákonusod által a hitet és a kegyelmet küldötted
el, úgy mutasd meg szolgáidnak is az üdvösség útját és engedd,
hogy kegyelmedtől vezetve mindenkor jócselekedetre törekedjenek
és az élet minden változása után az örök örömökre eljuthassanak".
A harmadik példa XI. Pius pápa új intézkedése. A pápa, aki
szenvedélyes turista és hegymászó volt, új imát vétetett fel a liturgiái
imádságok közé a rituáléba. Az új ima a turisták felszerelésének
a megáldására szolgál s a következőképen hangzik : „Isten áldása
legyen ezeken a köteleken, botokon és csákányokon és minden más
felszerelésen, hogy mindenki, aki használja azokat, védve legyen a
meredek hegyoldalon, jégben, hóban és viharban, minden balesettől
és minden veszedelemtől, hogy szerencsésen elérje a hegycsúcsot
és sértetlenül térjen vissza. Isten oltalmazza és a turisták védőszentje,
Szent Bernát védelmezze szolgáit és engedje meg nekik, hogy feljussanak az Isten hegyeire." 1 )
A felhozott példa elég. Láthatjuk ezekből is, hogy ahol a hívő
lélek imádkozik, az Egyház mindig talál egy-egy szót az oktatásra
és áldásra, legyen az akár telefon, akár aeroplán, akár autó.
Összefoglalóan megállapíthatjuk mi is Birnbaummal, hogy a
liturgia a bencések felfogásában lényeg szerint a megdicsőülés eszköze és így tehát a caritas-hoz, a szeretethez tartozik.2) De emellett
ők a liturgiát nemcsak szakramentális oldaláról értékelik, hanem
(— mint Guardini is —) a természetes oldaláról is, bár ez alárendeltebb rész a benediktinus misefelfogás egészében, 3 ) mert az ő főerősségük és gondolkozásuk középpontja: a misztérium-liturgia.
Hogy ezt mily tudatos kizárólagossággal tették meg vallásos
életük középpontjává a bencések, világosan kitűnik a maria-laachi
bencések és Przywara Erich jézustársasági atya közt lefolyt irodalmi
vitából, melyben mindkét részről arra törekedtek, „hogy a liturgikus
mozgalom végső eszméit" tisztázzák. A kérdést Przywara így veti
fel: Kell-e a liturgikus lelkitartást egyetlen szubjektív típusra korlátozni, — tehát itt a megdicsőülésre, — vagy pedig oly tágan kell
felfogni, mint egyházias lelkimagatartást, hogy ennek széles területén
minden egyéniség kifejlődhessék. A bencés felfogásról megállapítja,
hogy az csak az egyik pólust, a megdicsőülést hangsúlyozza, mely
Isten valóságát és értékét foglalja magában, az „a létet", „a boldogságot", és a „birtoklást." A katolikus gondolkozás azonban azt kívánja, hogy a másik oldalt is. mely sajátságosan az emberi oldal,
*) Megjelent : Turisták lapja. XLII1. évi. 12. szám 1931. december.
) i. m. 75. I. ;
3
) Stock 0 . S. B. a liturgia nevelő munkáját lényege szerint az előkelő gondolkozásra és az érintkezés nemesebb formáira való iskolázásban látja. (Die betende
Kirche. 27. I.) Herwegen apát pedig az előmisét is nevelő eszköznek tekinti, amely
a sokaságból az egységre segit. (u. o. I. 125 1.).
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szintén teljes élességgel hangsúlyozzuk, azaz „a levést", „az alakulást," „a kiküzdést", amelynek legelső megjelenési formája a szenvedés. Katolikus a szenvedés és a megdicsőülés polaritása és nem
a szenvedésnek a beleolvadása a megdicsőülésbe. A kettőnek az
egysége, csak mint az alanyban levő „emlékezet egység" lehetséges.
Szórói-szóra azt mondja : „Az isteni ethos nem a régi plátói menekülés a világ zűrzavarából a megdicsőülés boldog magasságaiba,
hanem a konkrét reális embernek az átszentesítése az Istentől akart
ellentéteivel. Ez és semmi más a polaritás ethosza, melyről folyik a
vita" 1 )
A bencés felfogás azonban tiltakozik az ellen, hogy a liturgikus
mozgalom egy pólusú volna. Meg kell ugyanis világosan állapítani,
— pedig efölött legtöbbször elnéznek,— hogy a „megdicsőülés feltételez egy még meg nem dicsőült állapotot, tehát megdicsőüléssel
valami ellentéteset. Viszont azonban a szenvedés már csiraként
mindig magában foglalja a megdicsőülést. Mert minden keresztény,
mint „alter Christus", mint második Krisztus, bizonyos mértékben
részese a szenvedésre képtelen isteni természetnek. Krisztus szenved
bennem, qui mortem moriendo destruxit, ki a halált a maga halálával lerontotta. Ebbe a győzelembe a keresztség által mi is bele
vagyunk foglalva, azért a szenvedést már létszerűen felülmúltuk.
Ebben az értelemben feltétlenül meg kell tartanunk a megdicsőülés
primátusát és a liturgia valóban „az" egyházias út.2)
Mert az újabb theológiának is sokféle útja van. 3 ) A mai általános lelkiség a barokk-theologiából fakadó barokk-ájtatosság. Ez a
liturgiát, a szentségeket, az Egyházat és a Szentírást az Istennel való
szerető közlekedés eszközeiként tekinti, de ez a kapcsolat tisztán
morális. Scheebennél lép fel az a gondolat, hogy a teljes Isten-fiúsághoz hozzátartozik magának az isteni substantiának a lélekben
való lakozása. Es így alakul át az új misztérium-lelkiség teljesen
krisztusi, egyházi és dogmatikus jellegűvé.4)

*)
)
)
4
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Pannonhalma nevének története.
Klemm Antal.

A

Z ŐSI bencés monostornak, az életszentség és tudomány e fellegvárának legrégibb nevei csak latin nyelven maradtak reánk a z
oklevelek e kifejezéseiben :
Monasterium sancti Martini in monte supra Pannoniam siti.
Pannonhalmi alapítóoklevél. 1001. Pannonh. Rendtört. I. 589. 1. Monasterium s. Martini supra montem pannonié situm. 1083—1095. U. o.
590. Mon. S. Martini situm in monte supra Pannoniam. 1102. U. o.
592. Mon. S. Martini in monte Pannonié. 1173—1185. U. o. 605. Mon.
S. Martini de monte Pannonié. 1180. U. o. 608. Mon. S. Martini super
Pannoniam. 1225. U. o. 670. Mon. Beati Martini Pannoniense. 1146.
U. o. 599. Mon. S. Martini in monte. 1213. U. o. 624. Mon. S. Martini.
1210. U. o. 617. 1211. U. o. 620. 1213. U. o. 624. Coenobium B. Martini.
1116—1131. U. o. 595. Capitulum S. Martini in Pannónia. 1184—6U. o. 611. Conventus B. Martini in Pannónia. 1222. U. o. 656.
Ecclesia S. Martini in Sabaria. 1102 stb. U. o. 197. Eccl. S. Martini
supra montem Pannonié. 1146. U. o. 597. Eccl. Beati Martini. 1146.
U.o. 599. 1152. U. o. 601. Eccl. S. Martini. 1201. U. o. 615. Pannoniensis ecclesia. 1146. U.o. 599.
Möns. Sancti Martini : iuxta montem S. Martini. Anonymus. Pannonh. Rendtört. I. 49. 198. abbatis de monte S. Martini in Pannónia.
1213. U.o. 625. abbas de monte S. Martini. 1223. U.o. 658. 1226.
U. o. 675.
Arx S. Martini Sacri Montis Pannoniae. 1562. Pannonh. Rendtört. IV. 716. Arx S. Martini Montis Pannoniae. 1586. U.o. 731. Castrum S. Martini. 1595. U.o. IV. 741.
Egyszerűen így is : Pannonius Möns. Bonfini : Dec. I. Lib. 1.
Beatus Martinus. 1105—1116. U. o. 594. Sanctus Martinus de sacro
monte Pannonié. 1233. U. o. 718.
A hegyet, melyen a monostor épült, már Szent István szentnek
tartotta, azért rendesen Möns sacer néven szerepel. A legrégibb adatunk erre Szent László idejéből való : „Temporibus piissimi Regis
Ladislai omnes nos regni Hungáriáé Optimates in Monte Sancto conventum îecimus". Decr. R. L. II. V. ö. Fehér I. : Győr megye és város
egyetemes leírása. 1874. 580—1. 1.
A Möns sacer elnevezésre legrégibb adataink a következők :
Iuxta fundum Sancti Praesulis in loco, qui Sacer Möns dicitur,
ubi S. Martinus, dum adhuc in Pannónia degeret, orationis sibi locum
assignaverat. Hartvik legenda. V. ö. Pannonh. Rendtört. I. 50—2. 1.

Monasterium Sancti Martini in Sacro Monte Pannonié. 1157. U. o. 198,
603. Mon. S. Martini de sacro monte Pannonié 1192. U. o. 615. 1211.
U. o. 620. 1225. U. o. 671. Conventus S. Martini de sacro monte
Pannonié. 1212. U. o. 623. 1226. U. o. 680. Ecclesia Beati Martini de
sacro monte Pannonié. 1222. U. o. 653. 1230. U. o. 698. abbas S.
Martini de sacro monte Pannonié. 1224. U. o. 662. Sacer Möns Pannoniae. Oláh M. : Hungaria et Attila. 1536. 33. 1.
A monostort, a templomot, a hegyet azért nevezték el Szent
Mártonról Monasterium, Ecclesia, Möns. S. Martini-nak, mert a hegy
közelében elterülő római községben, Sabariában 1 ) született Kr. u. kb.
316-ban Szent Márton, a későbbi toursi püspök s ide a hegyre járt
föl imádkozni Hartvik említett legendája szerint. Ezért a hagyomány
szerint2) már Nagy Károly kápolnát emelt a hegyen az avarok legyőzése
után Szent Márton tiszteletére. Szent István király, aki Géza Fejedelem
megkezdett művét íolytatva monostort és templomot építtetett a hegyen,
buzgó tisztelője volt Szent Mártonnak, ezért neki szentelte a monostort és a templomot3).
A Möns. Pannoniae elnevezés Vaszary K.4) szerint nem Pannónia római tartománytól ered, hanem a hegy tövében elterülő Pannónia nevű római községtől0). Lehetséges, hogy inkább fordítva történt
a dolog, a hegytől kapta nevét a tövében elterülő község. Honnan
kapta a hegy a Pannónia nevet, erre a kérdésre már Karner Egyed
(1707), pannonhalmi főapát próbált megfelelni. Szerinte Pán, arkádiai
istentől Pannónia nem vehette nevét ; a panis (kenyér) szóból sem
származhatott; Pannon, a Semtől származó Arameus fia sem alapította Pannoniát, noha azt mondják, hogy ő művelte meg a szép
Pannon-országot. Nem messze Sabaria községtől van egy forrás :
Pannosus (posztós, a mai Pánzsa) nevű, mert zöld posztót (pázsitot)
idéz elő. Ezt nevezték egykor Pannónia fejének (caput Pannoniae),
s innen származik szerinte a mi Pannoniánk neve 6 ). Helyesebben
magyarázta a Pannonia-hegy nevének eredetét Guzmics Izidor7):,
„E földet hajdan, hogy Rómát népek uralták, Pánnak vallását követő
nép lakta, s nevezték Pannoniának azért. S e hegy, mert tiszteletére
volt szentelve az Istennek, lőn Pan hegye". „E szent hely . . . Ezt
Benedek munkás követőjinek adta lakásul (Szent István), Hol hajdan
Pan bálványnak tömjéneze a vak Buzgalmú népség". Guzmics e
magyarázatának helyességét az újabb kutatások igazolták8), s talán
majd Pannónia római község és környékének régészeti leletei is megerősítik. Pán kultuszát Szent Márton tisztelete váltotta föl a hegyen.
Pannónia hegyét már nagyon régen Szent hegynek kezdték
*) V. ö. Pannonh Rendtört. I. 49. és VI. B. 661. 1.
) V. ö. Fehér I. : Győr megye és város egyetemes leírása. 1874. 580—1. 1.
3
) V. ö. Pannonh. Rendtört. 1. 52. 1.
*) V. ö. Fehér I. id. m. 5 8 0 - 1 . 1.
Récsey V. : Pannónia római község maradványai Pannonhalma tövében.
1899. Pannonh. Rendtört. I. 191, 198. 1.
G
) Pannonh. Rendtört. IV. 583. 1.
7
) Pannónia Századjai. 1830. 9—10, 17. I.
8
) Kerényi K. : Pannónia. Magy. Nyelv XXVIII. évf. 280-290. 1.
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tisztelni : Sacer Möns. Pannoniae. Már Szent István szent helynek
tisztelte a hegyet, mert itt a közelben született Szent Márton s e
hegyre szokott följárni imádkozni. Szent Istvánnak e hegy iránt tanúsított kegyeletét bizonyítják a pannonhalmi alapító oklevél (1001) e
szavai : „Ante neminem uero abbatum capella incedat, nisi ante
patrem eiusdem monasterii propter reuerentiam et sanctitatem ipsius
loci".1) A hegy iránti tiszteletet az ott lakó szentéletű szerzetesek
(Boldog Mór stb.) a történet folyamán csak növelték. Szent Márton
iránti tiszteletből az ő szülőhelyénél, Sabaria nevű római községnél
levő forrást, melyből a mai Pánzsa folyócska ered, szintén szentnek
tisztelték : „deinde protenditur terminus eius usque Sabariam, ubi
dicitur natus Sanctus Martinus, et ibi in valle media est fons sacer,
qui vocatur caput Pannonié, qui cum aliis (fontibus facit) rivulum . . .
et vocatur Pannosa". 2 ) 1237—1240.
Pannonhalma legrégibb reánk maradt magyar nevei a következők:
Szent Mártony vár. 1593. Pannonh. Rendtört. IV. 734. 1.
Szent Márton: Szent Mártonban. 1637. U. o. 525. Szent Mártonnak. 1641. U. o. 795. Szemártin. Evlia Cselebi, török világutazó:
Magyarországi Utazásaiban (1660—1664) az ő fülének idegen Szent
Márton szót így jegyezte föl. Török-Magyarkori Tört. Emi. II. oszt.
225. 514. 1. Szent Mártonyban. 1707. Pannonh. Rendtört. IV. 569.
Szent Mártonyhoz. 1712, U. o. V. 767. szentmártoni apátúr. 1641. U. o.
793. 1659. U. o. I. 209. 1673. U. o. IV. 830, 831. 1681. U. o. 837. szentmártoni apátúrság. 1641. U. o. 793. S. Mártonyi Professus. 1668. U. o.
567. szentmártoni barátok. 1681. U. o. 826. Szent Mártonyi Klastrom.
1780. U. o. V. 439. Szent Márton hegye. Vályi A. : Magyarországnak
leírása. 1799. III. K. Baróti Szabó D. (Új mértékre vett versek. 1777.
30. 1.) : Szent Márton hegye. — Bél Mátyás (Compendium Hungáriáé
Geograph. 1779. 159. 1.): S. Martonensis. — Martinsberg. 1786. Pannonh. Rendtört. V. 861. — Korabinsky (Geogr. hist. Lex. von Ungarn.
1786.) : S. Márton, Martinsberg (Szómutató). Möns. Pannoniae. Szent
Mártony (a térképen). — A magyar Szent Benedek-rend visszaállítása
alkalmával (1802) mondott alkalmi beszédben 3 ): Szent Márton Hegyén.
Szent Hegy (kétszer). Pannónia' Hegye (az utóbbi ötször is előfordul
benne). — Budai F. (Magyarország Polg. Lex. 1804. 1. 65. 1.): Pannónia Szent Márton hegye. — Lipszky (Repertórium. 1808): SzentMárton. Pannoniae-Mons. Martinsberg.
A XIX. század elején az eddig használt Szent Márton és Pannónia hegye név mellett egy új név tűnik föl : Pannonhegy. HübnerFejér : Mostani és régi nemzeteket, országokat . . . esmértető lexiconában (1816. IV. k. 86. 1. ) találkozunk vele először: Panon hegye,
Szent Márton. A Pannonhegy
nevet valószínűen Guzmics Izidor
csinálta a Pannónia hegye névből. Az említett lexikon V. kötetének
előszava szerint Guzmics a lexikon tevékeny munkatársa volt. Guz*)
)
)
mondott
2

3

Pannonh. Rendtört. 1., 49, 193, 589. 1
Pannonh. Rendtört. 1. 193, 771. 1.
A Magyar Sionnak újonnan való Fel Épülése . . . alkalmatosságával el
Beszéd. 1802. Pozsony. Belnay Gy. nyom. 4-r.

micsnak egyik alkalmi költeményében (1817) előfordul: Pánnonhegyünk.
Pánnon' Hegyén. Fessier (Die Geschichten der Ungern. 1815. I. k.
268, 668, 684. 1.) többször használja e nevet: Pannonberg.
A pannonhalmi konvent jegyzőkönyveiben csak 1844 nov. 30.
óta lehet megfigyelni a főmonostor magyar nevének történetét, ekkor
kezdik ugyanis a konventgyűlések jegyzőkönyveit magyarul írni a
nemzeti fölbuzdulás hatása alatt. Ettől kezdve vegyesen fordul elő a
konventjegyzőkönyvekben 1865-ig : Szent Márton és
Pannonhegy.
Szent Márton: szentmárton perjel: 1845. 198. 1. 1846. 201. I.
1847. 207. 1. 1850. 261. 1. 1865. 415. 1. szentmártoni convent: 1846.
201. 1. 1865. 353 szentmártoni rendtársak. 1848. 242. 1. 1850. 265.1.
1864. 352. 1.
Pannonhegy : Pannonhegyen : 1848. 223.1. (kétszer) pannonhegyi
főmonostor: 1846. 204. 1. pannonhegyi perjel: 1847. 208. 209. 1. 1848.
237. 1. pannonhegyi pénzgyüjtemény : 1847. 205. 1. pannonhegyi : 1848.
223, 240, 245, 252. 1. pannonhegyi Benedekiek. 1863. 351. 1.
A bakonybéli bencés apátság naplójában 1845—8 közt legtöbbször Szent Mártony név fordul elő, nagyon ritkán Pannonhegy (244.
260. 1.), Pannonhalmáról küldött hivatalos iratok másolataiban.
A ma közhasználatú Pannonhalma név 1823 dec. 20-án tűnik
föl először Kazinczynak Újhelyről Guzmicshoz intézett levelének 1 )
címlapján : Tisztelendő Guzmics Izidor Theologiai Professor Úrnak.
Pest, Győr, Pannonhalmán.
Guzmics 1824 febr. 9-én válaszol Kazinczynak, de ez a levél még Pannónia hegyén kelt; csak 1824 márc:
15-én kelt levelét írja így alá: Pánnonhalmán.
Ehhez az aláíráshoz
Guzmics csillagos jegyzetben ezt írja Kazinczynak : „Pánnohalma
erántad támadt szeretetemből származott még Pesten; azonban senki
olly állhatatosan nem él vele, mint Trattner". Kazinczy e levélre így
felelt 1824 márc. 25-én: „Te tehát Pannonhalmon,
Tőled jő, s a név
Tőled jő, és énérettem".
Guzmics 1824 márc. 15-e előtt Kazinczyhoz írt leveleiben ily
aláírásokat szokott használni: Pánnon-hegyen. 1822 szept. 16. dec.
15. Pánon-hegyén 1823 ápr. 4. nov. 9. Pannon hegyen 1823 júl. 19.
Pannon' hegyén. 1823 dec. 11. Pánnonia' hegyén. 1823 máj. 13.
1824 febr. 9.
1824 márc. 15-e után azonban Guzmics Pannonhegy
helyett
ezeket az aláírásokat használja felváltva Kazinczyhoz írt leveleiben :
Pánnonhalmon (1824 ápr. 18), Pánnonhalmán (1824 máj. 17), máskor: Pannonhalmon, Pannonhalmán, Pannonhalm., Panonh., Panhalm.,
kivételesen: Pannónia hegyén (1825 szept. 29), Pannonián (1826
obt. 3.). Apáti naplójában is vegyesen fordul elő : Pannonhalom,
Pannonhalmon,Pannonhalomról, Pannonhalomig, Pannonhalmot, Pannonhalomra — Pannonhalma, pannonhalmi, Pannonhalmán, Pannon1
) A leveleket az eredeti kéziratok alapján idézem, mert Gulyás E. : Guzmics
Izidor és Kazinczy F. közti levelezés 1821 — 1831. (Esztergom. 1860) c. kiadása nem
egészen megbízható.

halmáról. Az előbbiek naplójában gyakoriabbak 1 ), ma azonban rendesen az utóbbiakat használjuk.
Guzmics idézett levelében írja, hogy a Pannonhalma
nevet
Kazinczy iránti szeretete jeléül csinálta Pesten2), ugyanis 1812—15ben Guzmics a pesti központi papneveldében volt s az egyetemen
hittudományi tanulmányokat végzett. A Pannonhalma név megalkotásában nyilvánvalóan Széphalom lebegett Guzmics szeme előtt. Kazinczynak ösztönzésére kezdte gyakrabban használni 1824 márc.
15-től kezdve, s bizonyára az ő példájára kezdte a
Pánnonhalma,
Pánnonhalom alakok helyett ezeket használni : Pannonhalma,
Pannonhalom.
A Pannonhalma név csak lassan vált országos közhasználatúvá.
Maga Guzmics is néha a Szent Márton (1836) nevet használja naplójában. Pannónia Századjai c. (1830) nagy alkalmi költeményében
ezek a nevek fordulnak elő: Pannon halmára. 41. 1. Pannonhalmi.
U. o. Pannonhegyre 19. 1. Pannonhegynek. 52. 1. Pannoni Szent Hegy.
46, 51. 1. Pannoni halmok. 8. 1. Pannon Apátja. 50. I. Szenthegyi
Klastrom. 41. 1. Szent Hegy. 41, 54. 1. Pannónia hármas hegye. 43 1.
Pannónia fürtös hegye. 53. 1. Pannónia bércze. 38. 1. Szeder F. Uránia c. zsebkönyvében jelent meg Guzmicsnak : Árpád Pannónia
hegyen. (1830) c. drámája. A Tud. Gyüjt.-ben (1827. V. köt. 152. 1.)
írja Guzmics : Pannonhegyi Benedictinusok.
Az országos közhasználatban Pannonhalma
és Pannonhegy
vegyesen fordul elő3), néha ugyanazon írónál (pl. Döbrentei G.) is :
Pannonhalma. Szemere P. 1827 (levélcímben). Pannonhalmára. Takácsy Józsa, győri növendékpap levelében. 1829. Pannonhalmán.
Szemere P. 1830 (levélcímben). Pannonhalmára. Beimel József (Pest
1830) levelében. Pannonhalmán. Döbrentei G. (1831 levélcímben).
Pannonhalmán. Brenner J. (Pest. 1832 levélcímben). Pannonhalma.
Kovasóczy M. (Kassa. 1832) levelében kétszer. Pannonhalmára.
Döbrentei G. (1834 levélcímben). Fényes E. 1851-ben beletette: Manevet.
gyarország Geograph. Szótárába a Pannonhalma
Pannonhegyi karfő. Szeder F. Urániájában. 1830. Teleki József,
az Akadémia elnöke, leveleinek címlapján : Pannonhegye. 1831, 1832.
Pannonhegy. 1836. Pannonhegyén. 1831, 1833, 1835. Pannonhegyére.
1834. Döbrentei G. vegyesen használja levélcímben a Pannonhegy
nevet Pannonhalmával: Pannonhegy. 1835. Pannonhegyén. 1831.
1833. Pannonhegyre. 1834. Pannonhegye. 1832. Pannonhegyi szerzetesgyűlés. Schmidt Sz. 1848. Pannonh. Rendtört. VI. B. 281. 1. Gulyás
Elek mint a Pannonhegyi Szent Benedek-rend. tagja adta ki 1860-ban
Guzmics és Kazinczy levelezését. Pannonhegyi Szent Mártoni Fő
Monostor. Fábián A. egyik versében 1843.
Előfordulnak ily levélcímek is: Szent Márton 1826. Szeder F.
írja Guzmicsnak. In Monte Pannoniae. 1833. In Sancto Martino. 1832.
Sörös: Guzmics Izidor apáti naplója. 1903. és Pannonh. Rendtört. VI. B. 5. 1.
) Zoltvány I.: Guzmics I. életrajza 1884. 190.1. és Pannonh. Rendtört. VI. B. 182.1.
3
) Az idézett levelek a pannonhalmi kézirattárban vannak.
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Horvát I. írja a Tud. Gyüjt.-ben (1836. I. 95. I.): Szent Mártoni
tudós Fő Apát. Az Aurórában (1822) jelent meg tőle: Árpád Pannónia hegyen. Pannónia hegyén a Szent Benedek-rendén levő sz.
mártoni főmonostor. Szeder F. 1830. Pannonh. Rendtört. VI. B. 459. 1.
A Rend konventjegyzőkönyveiben, mint említettük, 1865-ig Szent
Márton és Pannonhegy fordul elő1). Az 1865-i főapátválasztó káptalan
gyűlések jegyzőkönyvében fordul elő először a Pannonhalma
név,
s azóta állandó lesz a jegyzőkönyvekben. I. Ferenc József király
1865 nov. 3-n kelt iratában, melyben Kruesz Krizosztomot kinevezi
főapátnak, pannonhalmi főapát, pannonhalmi főapátság van. Pannonh. Rendtört. VI. A. 579. 1.
A Pannonhalma név azonban csak az 1881. évi káptalangyűlésen szorította ki a Pannonhegy
nevet. Jellemző, hogy Czuczor—
Fogarasiék nem tették bele szótárukba sem a Pannonhalma, sem a
Pannonhegy nevet. Az 1881 júl. 6-án tartott káptalani nagygyűlésen
Kruesz Krizosztom főapát „a pannonhalmi
szó megbeszélésére és
tekintve annak diplomatikus jelentőségét, — végleges eldöntésére
hívja föl a káptalan figyelmét". Vaszary Kolos, győri főgymn. igazgató
ajánlatára a káptalangyülés bizottságot küldött ki ennek megállapítására. A kiküldött bizottság elnöke Sztachovics Rémig, pannonhalmi
levéltáros lett. A bizottság elnöke a július 7-i gyűlésen a közös megbeszélés eredményét: a Pannonhegy elnevezést ajánlja, s ígéri, „hogy
ez elnevezés mellett szóló okokat kész valamely szakközlönyben
dissertatio alakjában bevitatni". Kruesz főapát erre úgy nyilatkozott,
hogy „ő ámbár diplomaticus és nyelvi szempontból is a Pannonhalma
elnevezés mellett van, de evvel nem akar praejudicalni a készítendő
dissertatiónak, akár merre dől az igazság, a fő az, hogy legalább
közöttünk megállapodás jöjjön létre. Ezt a nézetét a káptalan is a
magáévá tette". Sztachovics ígért értekezése nem készült el, Kruesz
főapát állásfoglalása a Pannonhalma
név mellett ennek győzelmét
jelentette.
Ma a monostoron kívül a vasúti állomás is Pannonhalma nevet
visel. Erdélyi László pannonhalmi főiskolai tanár korában mozgalmat
indított, hogy Szent-Márton községre is kiterjesszék a Pannonhalma
nevet2), azonban ez nem sikerült. A szentmártoni nép csak a „ Várba''
jár, vagy „föl a Hegyre" ; s csak ha messzebb jár valahol, akkor
beszél úgy : Pannonhalmára,
Pannonhalmán,
Pannonhalmáról

1
) Az 1849 okt. 15-én tartott konventgyűlés jegyzőkönyvében egy 1843 máj.
30-án kelt végrendelet egyik pontja van idézve, ebben előfordul a
Pannonhalmi
név így : Szent Benedek Pannonhalmi Szerzete.
2
) V. ö. Pannonhalma—Győrszentmárton c. cikkét a Győrszentmárton és Vidéke
(Pannonhalma) c. hetilap 1909 évf.-ban, márc. 14.
3
) V. ö. még : Erdélyi L. : Magyar Nyelv 1908. évf. 469. 1. Pais D. : U. o. 1934.
évf. 63. 1. Sörös P. ; Pannonh. Rendtört. VI. B. 5. I.

Mussolini egyénisége.
Dr. V a n y ó Tihamér.

Még ma is sokan hajlandók az olasz népet a megszokott régi
mértékkel mérni, kedélyes, optimista, lustaságra hajlamos, megbízhatatlan népnek tekinteni, amely igen messze esett őseitől, a világotbíró rómaiaktól és nagy történelmi feladatok megoldására képtelen.
A legtöbb embernek igen kétes és gyengén csurgó forrásokból fakadó politikai szemlélete már eleve beskatulyázza az európai és
ismertebb tengerentúli hatalmakat egy nemegyszer helytelen, de
következetességében „időtálló" rendszer fokozataiba, s az illető országgal és néppel kapcsolatban szőnyegre kerülő kérdésekben rögtön kész a papagájszerűen úton-útfélen mormolt átlagválasszal. A
népfélék fejlődésének útjai eme bölcsek előtt ismeretlenek ugyanúgy,
mint általában véve nem tudnak elképzelni más értékelési szempontot a számba foglalhatónál és mennyiségben kifejezhetőnél. Aki
azonban figyelmes szemmel bejárta Olaszországot, az föltétlenül
meg fogja tagadni ezt az elöregedett nyugalmi szemléletet, mert
az eleven élet tényei cáfolják meg. Az Itáliát járt emberben ennek
az anyagiakban nem gazdag, túlnépesedett országnak egészen más
és új képe alakul ki. A fasiszta Olaszország városain rajta ül a
nagy mozgékonyságnak, fiatalosságnak, lendületnek, a nyugodt,
biztos és könnyen cselekvő idegeknek és az új „fasiszta stílusnak",
a lelkiismeretességnek, pontosságnak, önzetlen szolgálatkészségnek
és hősiességnek szelleme. Ennek az új életnek ihletője s e megújult
szervezetnek szíve az olasz nép halhatatlan Vezére s a világtörténelemnek is tagadhatatlanul egyik legnagyobb alakja, Benito Mussolini.
Mussolini egyéniségének és a fasizmusnak megértése céljából
szükséges röviden az olasz nép történelmi jellemképével foglalkoznunk. Az olasz nép lelkének alapélménye a tradíció (hagyomány).
Érzi a folytonosságot a változásban, reaktiválja a multat, mégpedig
mindig egyéni módon. Történelmi élete nem fogható föl egymástól
független és különálló fejezetek összeségeként, hanem a kései múltból a jelenig tartó szerves folyamat. A maga módján mindig az
egész multat éli újra át, ezért lényegében humanista. Elfogulatlan,
derült és szép nemzetsége a világnak. De éppen ebből, mindig az
egész multat hordozó humanizmusából fakad nagy megkötöttsége
is, amelyből csak nagy egyéniségek elemi ereje által tud kiemelkedni és új utakra térni, amint például újabbkori történetének három
legjelentősebb szakában, a renaissance korában, a XIX. századbeli

nemzeti megújhodás idejében és legutóbb a fasizmus alatt történt.
Ezért van a nagy egyéniségeknek oly döntő szerepük az olaszság
történetében. De Itália mindig gazdag is volt nagy emberekben. A
nemzeti hősök szabják meg az olaszság életútját, amelyet humanista
voltából kifolyóan a klasszika szelleme hat át. Az olasz népközösség életének egyik legfontosabb állomása a fasizmus, amelynek
szellemi gyökerei az ókori humanizmusig nyúlnak, s amely a katolicizmus Rómagondolatának egyetemességétől megtermékenyítve és
a XIX. századi olasz felújulás eszméit is a maga módján asszimilálva Benito Mussolini döbbeneteserejű egyénisége által a múlthoz
kapcsoló egészséges szálakat megőrizte, egyúttal azonban a nemzeti,
sőt a világtörténelemnek is új utakat vágott.
Ha Mussolini egész életét egységesen tekintjük át, akkor legfőbb jellemvonásaként egyetlen tulajdonságot kell kiemelnünk : páratlanul nagy fejlődésképességét.
Ezért tévednek s olykor meg is
botránkoznak rajta mindazok, akik nagyvonalú egyéniségét és életét
egyetlen pártnak, politikai iránynak vagy világnézeti áramlatnak szűk
szemszögéből nézik, bírálják vagy dicsérik. A Dúcénak egyetemesen
nagy egyénisége nem szorítható ily szűk határok közé, s miként
alkotása, a fasizmus, úgy ő is nem íróasztal mellett előre kidolgozott
és változatlannak kijelentett párttételek szerint fejlődött, hatott és
gyarapodott, hanem az életnek nagy javítóműhelyében tökéletesedett, és fejlődik, mélyül ma is szüntelen.
Mussolini egyéniségének részletesebb kifejtésére áttérve elsősorban ki kell emelnünk, hogy az olasz Vezér harcias alkatú, harcos természetű. A háborút nagy nemzeti és egyéni értékek kibontakozása idejének tekinti. Nem véletlen, hogy a fasizmus születése
is a háborúba való beavatkozásnak (interventio) éppen Mussolini
által kezdeményezett tüzes szorgalmazása idejében történt, amikor
ő megszervezte az első harci fasciókat. Ö maga a háborúra önként
jelentkező 200,000 olasz hazafi közt a legelsők közé tartozott. Es
nemcsak a hirtelen lelkesedésben volt nagy, hanem a lövészárokban
és a sebesültek betegágyán is igazi hősi módon viselkedett. S a
világégés után a polgárháborúhoz közelálló Olaszország zavaros
belső viszonyai közepette, majd az ellene újra és újra megismétlődő
merényletek alkalmával is megmutatta rendíthetetlen lélekjelenlétét
és életének bátor kockáztatását. Nem hiába lett a fasizmusnak is
jelszava a Vezér jeligéje: „Élj veszedelmesen !" Már féktelen, sok
verekedésből álló gyermekkorában is jellemezte ez a harcias bátorság, s ezt fejezte ki 1914-ben megindított újságjának, a „Popolo d'
Italia"-nak homlokára nyomtatott mondat is : „Akié a kard, azé a
kenyér". Ugyanerről a szellemről tanúskodik a világháború egy ismeretlen nevű olasz katonájának Mussolini által népszerűsített s az
olasz 20 lírás ezüstpénzre is rákerült kemény jeligéje : ,,Jobb egy
napig oroszlánként, mint száz évig baromként élni." Számára minden csata, minden megoldandó kérdés ellenség, amellyel szembe
kell szállni (gabonacsata, líracsata) ; az olasz nép zárt sorokban

menetelő hadsereg, a fasizmus lényegileg milícia. Ennek az olasz
élet minden terén íolyó „csatának" vezetője Mussolini, akinek titánian tornyosodó vaskoponyája született vezérségének beszédes szimbóluma, s akinek komor, kemény és puritán egyéniségét Sarîatti a
katolikus, aszkéta keresztesvitézhez hasonlítja.
Mussolini harcias természetének szükségszerű velejáróra és
kiegészítője a minden nehézséget lehengerelő, óriási akarat és az
ezzel párhuzamos páratlan lelki önfegyelmezés.
Kicsiny és nagy
ügyeket egyaránt szüntelenül a kellő figyelemmel kísérő tevékenysége az emberi munkabírásnak netovábbja. Hogy csak egy példát
említsünk : uralomrajutása (1922 okt. 29) óta 1929 márciusáig, tehát
valamivel több mint hat esztendő alatt 60,000 kihallgatást adott és
külön az ő titkárságához 1.887,112 esetben fordultak a polgárok, s
minden esetben választ is kaptak. Vegyük ehhez hozzá Mussolini
aktív és új utakon járó külpolitikáját, több minisztériumnak állandóan
általa történt vezetését, az állam és az Egyház végtelenül bonyolult
viszonyának rendezését, a fasizmus hatalmas szervezetének sok
belső kérdését, az egész olasz pénzügyi, gazdasági és társadalmi
életnek a fasizmus szelleme szerint való átalakítását, a nevelés és
iskolázás új alapokra fektetését, és nem utolsó sorban a szárazföldi,
tengeri és légi haderő erőteljes kiépítését. S ha mindebben voltak
is a Dúcénak munkatársai, mégis minden végső fokon eléje került,
s igen gyakran az eszme és megvalósítása is teljesen tőle származott. E káprázatos munkateljesítmény érdekében Mussolininak természetesen igen nagy egyéni áldozatokat is kellett hoznia, s művészien szabad, gazdag temperamentumú egyéniségét vasmarokkal a
rendszeres munka igájába kellett hajtania. Mert a Duce minden
napnak feladatát még aznap elintézi, minden este üres lesz az íróasztala, és nincsen hátráléka. Az akaratot és idegzetet a végsőkig
igénybe vevő 13 éves kormányzásának és nyughatatlan, heves és
türelmetlen belső természetének ellenére ez a csupa-energia ember
csodálatosan tudja magát fegyelmezni, amit az övétől teljesen különböző politikai felfogást valló Emil Ludwig is saját tapasztalata
alapján dícsérően elismer.
Mussolininak ez a csodálatos akarata és önfegyelmezése azonban nem merül ki csupán a saját kötelességeinek példátadó szolgálatában, hanem minden hatalmas akarat mintájára másokra, milliókra és milliókra, olaszokra és idegenekre, Európára és a többi
világrészre is kiárad mágneses erejével. Minden porcikája és mozdulata, beszéde és különösképpen szemének tüze és mélysége, a
tömegek szuggesztív „bűvölőjének" ez a két tűzgolyója, ennek az
istenadta óriási akaratnak másokkal való közléséről tanúskodik.
De az említett kiváló tulajdonságok még nem tennék a Dúcét
századunk legelső politikai zsenijévé, ha nem járulna hozzájuk szerencsés, ösztönös érzéke, megérzése a végrehajtandó cselekedetek
és következményeik s a tett legalkalmasabb pillanatainak kiválasztása
iránt. Ő maga vallotta meg Emil Ludwignak, hogy a testében és

lelkében végbemenő tudatalatti jelenségek döntő pillanatok előtt
vezetik, sőt olykor szinte kínozzák, s hatásuk alatt ösztönszerűen,
mintegy ihletben cselekszik. A „marcia su Roma" is ilyen ihletből
fakadt gyors elhatározás eredménye volt, amint maga Mussolini
mondja. Saját vallomása szerint igen hallgat előérzetére. A fenyegetéseket előre megérzi és vannak napok, amelyeken semmihez
sem kezd. A bolognai merénylet napján is egész nap rosszat sejtett.
Egy éjszaka a Duce otthonában a külföldi újságokat böngészte, s
az angol és amerikai lapok tele voltak Tutankámen arcképeivel s
azokkal a hírekkel, hogy Lord Carnarvon mily hiábavaló küzdelmet
vív az egyiptomi átok, a múmiák bosszúja ellen. Mussolini erre
menten telefonált akkori székhelyére, a Chigi-palotába, s éjjel három
órakor elszállíttatta onnan az ajándékba kapott s íróasztala tőszomszédságában elhelyezett múmiát. „Ez nem volt babona — mondta
ezzel kapcsolatban. — Nem kell. a halottakat ide-oda hurcolni. Ez
a halál megszentségtelenítése". Ösztönös élettájékozódására nézve
egy más alkalommal így nyilatkozott : „Hiába, olyan vagyok, mint
az állatok : érzem, mikor van itt az ideje. Ha ösztönömre hallgatok,
sohase tévedek".
Mussolinit sokan poroszcsizmás, kegyetlen, merev és feszes
diktátornak képzelik el, aki szuronyerdőtől körülvéve és oltalmazva
ül a várszerűen komor Palazzo Veneziában. Ez a felfogás teljes
félreismerése a fasizmusnak és a Duce egyéniségének. A fasizmus
nem egy, a nemzet testéhez mérten kisszámú csoportnak erőszakos
uralma a nagy többség fölött, hanem széles néprétegek lelkének
mélyében gyökerező s igazán az államért és népért való politikai
rendszer. A Duce pedig nem nyugat- és középeurópai fogalmak
szerinti diktátor, hanem az olasz népnek szíve véréből lelkedzett s
a latin-olasz mult történelmi dialektikájának megfelelő szükségszerűségből született nemzetvezér. A Duce éppen ezért nem is lehet
más, mint százszázalékban
olasz. Teljes olasz jellegét még jobban
kidomborítja és megerősíti az említett tulajdonságok mellett az egyéniségében található sok humánus, emberies vonás és rendkívül fejlett szociális érzék. Édesanyjának a gyermeki szeretet páratlanul
szép emlékét állította föl írásai és nyilatkozatai által ; testvérének,
Arnaldonak pedig legújabban magyarul is megjelent életrajza által.
Akiknek módjukban volt közelebbről megismerni Mussolinit, hangsúlyozzák, hogy milyen egyszerű, természetes és közvetlen az érintkezésben, s a szükség esetén villámló szeme milyen barátságosan
és emberszeretettől melegen tud ragyogni. De nem a saját családja
az ő szeretetének igazi tárgya, hanem a nagy olasz népcsalád Itália
határain belül és túl, mindenekfölött az ifjúság és a gyermekek,
ő egyet sem tart elvetendőnek a kicsinyek közül, akiket a Gondviselés küld az olasz anya hoz életre . . . Nem a nagyoknak mesterkélt és ritka, hanem az egyenlőknek keresetlen és alkalomszerű
leereszkedésével tud érintkezni a néppel. S ilyenkor még arra is
külön gonddal ügyel, hogy öltözködése ne legyen elütő a meglátogatott munkásoknak, szegényeknek ruházatától. Megírták róla, hogy

beszédmódjában ma is az egyszerű olasz paraszthoz hasonlít.
Lelkében népének egyszerű, fia, régi római erények birtokosa, aki
semilyen kitüntető címet, méltóságot nem fogadott el a nép által
adott Dúcén kívül, s akinek puritánságát a meggazdagodás és a
család felemelésének vágya nem tudta megfertőzni, ó maga kijelentette, hogy mélységesen megveti a pénzt, s egy másik széltében
elterjedt jeligéje szerint arra neveli a fasisztákat is, kicsinyeket és
nagyokat egyaránt, hogy „meztelenül kell a célhoz érni".
Hadd szóljunk végül mély és komoly életfelfogásáról és a
valláshoz való viszonyáról.
Tagadhatatlan, hogy hosszú az út a
fiatalkorában hitetlen, egyházellenes szocialista Mussolinitői az Egyházzal kiegyező, hívő Dúcéig. De itt is lépten-nyomon érezhető
egyéniségének csodálatos fejlődésképessége és mélyülése. Szocialista volta ellenére sem tudta soha hatalmába keríteni a materialista és pozitivista életszemlélet. Világiéi fogása már akkor is idealista jellegű volt. S 1919-ből való írásaiban már olyan utalásokat
találunk, amelyek nem nietzschei immanens, hanem igazi vallásos
hitre engednek következtetni. Mikor pedig hatalomra került, megindultan kérte művéhez az isteni segítséget és Isten nevétől visszhangzott az új parlamentnek tompa és szürke előcsarnoka. Későbbi
beszédeiben és írásaiban még határozottabban tanúságot „tesz katolikus hitéről. így pl. Luzzattiról szólva ezeket mondotta : „ 0 áthajózta
az emberi tudás összes tengereit és óceánjait anélkül, hogy a kételkedés és a tagadás zátonyaira futott volna, mert ő erősen hitt, s
a hit biztos iránytű minden eszmei életút számára". Mussolini nem
fél a hit és tudomány annyiszor vitatott viszonyának tisztázásától
sem. 1926 okt. 31-én egy Rómában összegyűlt tudós kongresszuson
többek közt így nyilatkozott : „Nem kétséges, hogy a tudomány, miután a jelenségek világát tanulmányozta, aggodalmasan törekszik
a „miért?" kérdésének tisztázására. Az én szerény véleményem a
következő : nem hiszem, hogy a tudomány elérkezzék a „ miért "-nek
megmagyarázásához, s ezért mindig megmarad egy titokzatos zóna,
egy elzárt fal. Az emberi szellemnek egyetlen szót kell erre a falra
írnia : Isten. Ezért véleményem szerint nem lehetséges összeütközés
a tudomány és a hit között".
Mussolini hisz az isteni Gondviselésben, amely a világ folyását
és az egyes emberek cselekedeteit irányítja, segíti. A kereszténységnek a császári Rómából történt elterjedéséről ezt mondotta Ludwignak : „Igenis, így volt ez előre kijelölve, így rendelte azt el a Gondviselés, amely mindent irányít". Saját működésére nézve pedig kijelentette : „ísten megsegített engem, hogy győztes befejezéshez
jusson nehéz fáradozásom". (A lateráni kiegyezés után.) Elismeri,
hogy a földi dolgok mulandók, s egyedül a vallási törvények örök
időkre szólók. 1928 máj. 12-én a szenátusban a törvényhozás reformjáról beszélt s közben ezeket mondta : „Csak a vallási törvények igazán tartósak és örökkévalók. Például a Tízparancsolat maradandó : tíz cikkelye érvényes minden népre, magasságra, szélességre és mélységre". 1929 április 7-én a Colosseumban összegyü-

iekezett alpesi katonákhoz — a fasizmus
Róma-eszméjéhez
híven — nemcsak a rómaiak páratlan építészetéről, hanem Krisztus
keresztjéről is szólott : „Örülök, hogy e hatalmas falak közt szólhatok hozzátok, amelyek Róma örök hatalmáról tanúskodnak, s azzal
a kereszttel szemben, amely egy hitnek, a mi hitünknek nagyságát
tanúsítja".
De Mussolininek egyetlen beszéde és írása sem mutatja anynyira a bensőséges és a földöntúli valóságok iránti érzékét, mint
öccséről, Arnaldóról írt életrajza. A ,,Vita di Arnaldo"-ban a hívő
jóságnak evangéliumi csengésű szavaival tesz félreérthetetlen tanúságot Jézus Krisztusról és az örök életbe vetett hitéről. Arnaldóról
többek közt ezeket írja : „Jóságos ember volt. A jóságnak ez az
erénye vele született. A jóság nem jelent gyöngeséget, mert a jóság szépen megfér a legnagyobb lelkierővel, a kötelességnek vasakaratú teljesítésével., A jóság nemcsak természeti adomány, hanem
nevelés kérdése is. Es azonkívül — az érettebb években — világnézet eredménye, oly világnézeté, amelyben az optimista elemek
legyűrik a pesszimista elemeket, mivelhogy a jóság nem lehet szkeptikus, hanem hívőnek kell lenni . . . Jónak maradni az egész életen
át : ez az igazi lelki nagyság mértéke ! Jónak maradni, akármi történik is ; a csapdák között is, amelyeket az alattomosok állítanak
a jóhiszeműségnek ; a hálátlanságok és feledések, a hivatásos cinizmus mellett is : íme, ez az erkölcsi tökéletesség oly magaslata, amelyet kevesen érnek el, és amelyen kevesen tudnak megmaradni ! A
,jó' ember sohasem kérdi : érdemes-e. Úgy gondolja, mindig érdemes. A szerencsétlenen segíteni, ha nem is érdemli meg ; felszárítani a könnyet, ha nem is tiszta ; a nyomort enyhíteni ; reményt
adni a bánatban ; vigaszt a halálban : mindez azt jelenti, hogy nem
érzi magát idegennek az emberiséggel szemben, hanem részesének
— húsával és vérével : azt jelenti, hogy láthatatlan, de hatalmas
szálakkal szövi a rokonérzés fonalát, amely a lelkeket összeköti
és jobbakká teszi . . . A jóságnak még egy más jele is van : a megbocsátás. Arnaldo azoknak is megbocsájtott, és főkép azoknak,
akik elkeserítették. Az erre való hajlamot állandó és mély vallásos
meggyőződéséből nyerte. Ö hívő volt, de nem — amint ezt a Scuola
di Mistica Fascista-ban tartott utolsó előadásában még kifejtette —
olyan általános jellegű istenségnek hívője, akit, hogy kisebbé tegyék,
néhol Végtelenségnek, Kozmosznak, Lényegnek neveznek, hanem
annak az Istennek hívője, aki a mi Urunk, Ég és Föld Teremtője ;
és Fiának, aki majd egy napon a földöntúli birodalomban megjutalmazza kevés erényünket és megbocsájtja — remélhetőleg — földi
életünk hányattatásai közben elkövetett hibáinkat". Ez az idézet nemcsak a jóságos, hívő katolikus Arnaldo lelkének emelt gyönyörű
testvéri emlék, hanem egyúttal a szerzőnek, a nagy testvérnek világgá hirdetett határozott hitvallása is. Ezt még megtoldja a Duce
a maga jövendő halálára célozva a következő mondattal :
lelkem pedig, felszabadulva a anyagiságból, a rövid tartamú földi
élet után Isten halhatatlan és egyetemes életének lesz részese".

Tanulmányunk elolvasása után egyesek talán azt fogják gondolni, hogy egyoldalúan csak a jó tulajdonságokat emeltük ki Mussolini jelleméből. Ez a vélekedés azonban téves. Mi a Dúcénak
alapvető lelki adottságait iparkodtunk kidomborítani, s jó és rossz
tulajdonságai (pl. túlságos önérzet, erőszakosság, államimádat stb.)
egyaránt ezekben gyökereznek. De méltatlan dolognak tartjuk oly
istenáldotta és annyi szép jellemvonással rendelkező egyéniségben
a kákán is csomót keresni. Vizsgálódásunkat azzal a szent tisztelettel végeztük, amely kétségtelenül megilleti az emberiség történelmének legnagyobb alakjait és úttörőit. Mussoliniben egy új, szellemibb és szociálisabb világ első és legnagyobb üstökösét
tiszteljük,
s büszkék vagyunk rá, hogy a világ nemzetei közül
legközelebb
állhatunk nagy és nemes
szívéhez.
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Ma, hogy befejeztem a szentmisét, egy fiatal legényke jött
s kért, hogy mennék el hozzájuk, beteg édesanyja gyónni akar. —
Nagyon messze laknak, kérdeztem, s miután megkaptam a feleletet,
hogy itt a közelben, úgy hamarjában haraptam valamit s véve a
szükséges eszközöket, felnyergeltem lovamat s megindultam.
Útközben semmi különös esemény sem történt. Kissé hosszúnak tűnt azonban az út. Hegyről le, hegyre föl s már vagy három
órahosszat lovagoltunk, amikor megkérdezem az én fiatal vezetőmet,
hogy messze van-e még. 0 , padre, bocsásson meg, már nagyon
közel van, mindjárt ott leszünk. Mivel a lovam elég jó állapotban
volt, kissé elhagytam kísérőmet s jól eső érzéssel legeltettem szememet a vidék szépségén. A kanyargós, keskeny hegyi út eleinte gondozottnak látszott, de később csak jóakarat mondhatta róla, hogy
út, s miután néhány meredek oldalon elkígyózott, csak ösvény maradt,
melyen gyalog szerrel vagy lóháton lehet közlekedni. Körültekintettem. Mindenfelé hegyek meredeznek, a Paranapiacába kisebb-nagyobb csúcsai. Helyenként erdő borítja az oldalt, a csúcsot, máshol
csupasz sziklák merednek elő, mintha csak egy rettenetes rossz
lónak a vázát látná az ember maga előtt.
Mivel kísérőm kissé hátra maradt, megálltam s vártam. Olyan
fönségesen szép itt minden ! — Amott már mutatkozik egy két háznak nevezett viskó, néhány banán bokorral, itt gyapot ültetvény,
minden húsz-harminc lépésre egy-egy sor kukorica, néha egy-egy
sor bab teszi változatosabbá az ültetvényt. Arra kicsi patakocska
kígyózik, bujkál a csúcsok között, míg egy nagyobb elnyeli. Az ég
a tiszta, csodás, szép brazil trópusi ég. Egyetlen felhő nem mutatkozik. A nap forrón tűz a kis ösvényre, s az alkalmatlan szúnyogok
milliárdja kísér bennünket, a szemtelen legyekkel egyetemben.
Kísérőm elért s őt kezdtem szemlélni. Ügy harminc körüli
sovány, szikár teremtésnek látszik. Mintha valami betegség rágná.
Nem mondom neki, de bizonyos, hogy rágja : ruhája egyszerű caipiro
(paraszt) öltözet ; hosszúszárú csizma, olyan bricsesz formájú nadrág,
kabát, s hatalmas szélű kalap. A kalap színe egészen sárga, de a

többi ruhadarabnak nehéz volna megállapítani a színét. A csizmaszárban a félméteres kés. — Ki tudja, mi adódik elő, ha az ember
útnak indul? Nem egyszer megesik, hogy valamelyik hatalmas fa
kidül az útra s az ember kénytelen kikerülni. De ha nincs vele a félméteres kés, akkor egyszerűen vissza is fordulhat, mert a folyondár, a cipó
úgy össze-vissza hálózza az erdőt, a bokrokat, a faóriásokat úgy
egymáshoz köti, hogy lehetetlen a keresztülhatolás. De egyébre is
felhasználható. Az ember ennek birtokában sokkal biztosabban érzi
magát, mint ha revolverrel járna.
Messze megyünk-e még, kérdezem kísérőmet. — Hála Isten,
már megérkeztünk, csak még azon a kis dombon kell átmennünk,
feleli nyugodtan. — Megnézem az órám. Már elmúlt déli tizenkettő.
Egy felé közeledik. — No ez a szegény fiatalember ugyancsak
közel lakik. De sebaj, most már ott vagyunk. Néhány lépés s az
ember egy kissé pihenhet.
Szótlanul követtem útitársamat, előreengedve őt, mint olyant, aki
ismeri az utat, s vártam, hogy valamelyik csapáson majd csak befordul. Végre nagy megkönnyebbülésemre elfordult egy gyalogösvényen s előttünk állott egy ház a maga valóságában. Megérkeztünk!
A beteg már igen súlyos állapotban volt. Hiányzottak mindkét kezéről az ujjak, az egyik füle is leesett már. Az egyik szeme bedagadva, a szája szélén kelevények. De nem írom tovább. Természetem megborzadt ennek az emberi torzalaknak láttára, aki elevenen
rothad el, de legyűrtem ezt az iszonyatot s a megfelelő előírás szerint elvégeztem mindent, s azon felül is imádkoztam még egy kévéssé.
Biztattam, vigasztaltam a szegény beteget, majd a hozzátartozóihoz
fordultam, s kértem őket, legyenek nagy türelemmel szegény beteg
iránt, amikor borzadva veszem észre, hogy a háziasszony is, meg
a két gyermek is már ebbe a betegségbe esett. Kértek, üljek le s
igyak egy kávét. De mivel már az idő nagyon előrehaladt s egyébként sem volt kedvem kávét inni, búcsút vettem s visszafelé már
csak egyedül haladtam. Ismerem most már az útat.
A hőség elviselhetetlennek látszott. Aggódva vetettem tekintetem az égre s megállapítottam, hogy hamarosan megered az eső.
Legalább elérjem a legközelebbi patakot, mely a hirtelen esővel
nagyon megszokott dagadni, a többinek oda se nézek. Azután gondolkodóba estem. — Még mindig van olyan szerencsétlen ember,
akinek lehet azzal magyarázkodni s aki el is hiszi, hogy a gyónást
papok találták ki. Uram fia, hát jönnének ide, csinálnák ezt az utat
végig, amit én végig csináltam. De nemcsak egy évben egyszer,
hanem szinte minden nap akad valami érdekesség.
Plébániám, az igaz, nem valami túlságosan nagy. Csak kétezer
négyzetkilométer terjedelmű. S amilyen nagy a plébániám, éppen
olyan egyszerű a dotációm. Abból élek, amit a plébániának adnak
a jó hívek, a stipendiumból, s az alkalmilag rendezett ünnepeknél
megmaradt pénzecskéből, s a stólapénzből, (keresztelés, házasság).
Azonban mind együttvéve sem mondható valami busás díjazásnak.
Jók az én híveim, de szegények is, mint a templom egere.

Akinek házánál most voltam, nem a legszegényebbek közé
tartozik. De a lakása! Igen, jártam Európában több országban, de
még ilyen egyszerű házat nem láttam. Képzeljünk el egy nagyobb
téglalapot, egyik oldala úgy 7—8 méter, a másik 3—4 méter. A négy
sarkon kétfelé hasított íatörzs leállítva s két három méterre ettől
valamivel vékonyabb hasábfák szintén a földbe leásva. A magasságuk legfeljebb három méter. A hasábok között ugyanilyen hosszú
karók földbeverve, harminc-negyven centiméterre egymástól. Ezek
a függőlegesen álló dorongok, vízszintesen fekvő hajlékony, mintegy
két hüvelykujjnyi vastag ágakkal vannak befonva valamivel nagyobb magasságban, mint amilyen magas egy ember. S ez a faváz
belülről be van sározva, néha kívülről is, ha jobbmódú a tulajdonos, máskor a meszelés sem hiányzik, de ez rendesen csak akkor
szokott megtörténni, amikor a házat megépítik. Azután soha nem
meszelik, nem sározzák, amíg csak teljesen nem lehetetlen a bennlakás. Ebben a háznak nevezett ketrecben több szoba van, ugyancsak az előbb említett módon beállítva, azzal a különbséggel, hogy
itt a kerítés fái már legfeljebb két méter hosszúak, a sározása
sokkal szerényebb, mint a külső falé. Valóban az egésznek olyan
formája van, mint Magyarországon a libaketrecnek. Ebben a házban a bútorzat sem valami előkelő. Három-négy hálószobában dorongfából összetákolt ágy van, mely rendesen a folyondár egy fajával,
cipóval van összeerősítve s az ágyon a capimnak nevezett szénából
egy kevés, valami rissz-rossz pokrócféle, esetleg az ágy mellett egy
kis faládika deszka darabokból összeszegezgetve, rajta olajmécses.
Van egy belépő is, mely rendesen konyhául szolgál, ahol a szabad
tűzhelyen ég a tűz, szinte állandóan ; hogy a szegény betegnek
használ-e a füst, nem fontos. A föléje aggatott húsdaraboknak bizonyosan nem árt, amelyeken az éhes legyek egész légiója mászkál.
A konyhában, vagy ha úgy tetszik, belépőben két-három hatalmas
gödör, s ha az ember véletlenül este talál érkezni, úgy belebukhatik, hogy a nyaka is beletörik. Mi van a konyhában ? Néhány ruhának nevezett rongydarab, semmi más. De nem is szükséges. Ha
beteg az ember, nincs szüksége különösebb ruházatra, ha meg dolgozik, szintén nem hordhat valamire való ruhát, mert az izzadság
egyszerre tönkre teszi ha ; pedig egyszer úgy alaposan összeázik,
akkor meg igazán elveszti a formáját.
Az élelmük sem nagyon változatos : a banán, az ananász,
főkép amikor a gyümölcs szezonja van ; a bab, rizs, a különféle
zöldségek. Hús van bőven, hiszen a háziállatot, a tyúkot, sertést,
kecskét könnyen lehet tartani. Talán egyik nagy baj ez is a plébániám területén, hogy húst bőviben élveznek, ami az ember szervezetére nagyon káros ezen a vidéken, ahol nedves a levegő és nagy a
hőség az év legnagyobb részében. Sajnos, plébániám területének
nem egy részét mételyezi a borzalmas lepra.
Eltűnődöm szegény híveim nyomorúságán. — Ha módomban
állna, egy helyre telepíteném azt a 30—40 családot, mely most olyan
szerte-széjjel van egymástól, meg a másik 30—40 családot, meg a többit

is, mint Mussolini tette Olaszországban s így lehetne gondoskodni a
megfelelő egészségügyi berendezkedésekről, orvosról, vízvezetékről,
embernek megfelelő lakásról stb. De így? Szinte nem lehet tenni
semmit. A plébániám területén 30.000 lélek él, s ebből csak az a
néhány ezer él emberhez méltó életet, mely a plébániám székhelyén,
Capao Boniton lakik. A többi szétszórtan s a legtöbbje a legborzalmasabb helyzetben. Ami a nagy baj, ezt észre sem veszik. Nem
is csoda, hiszen egyszerű, földművelő nép és igénytelen.
Tűnődésemből égzengés ver fel. Kissé fáradtnak érzem magam,
a lovam is lassan jár. Ugylátszik, az eső elkap még az útban.
Sebaj ! Az esőköpönyegemet mindig magammal szoktam hordani
s így nem félek. Valóban nem sokat váratott magára. Alig telt bele
negyedóra, olyan szakadó áradat mosta végig a hegyeket, völgyeket, erdőket, mezőket, hogy aki csak a föld alá nem bújt, szárazon
nem maradhatott. A víz folyt rólam, s szegény híveimre gondoltam*
akik a nyomorult lakásukban, hol az egyik helyre, hol a másikra
mennek, aszerint, hogy a szél honnét hozza az esőt, hogy némi
védelmet találjanak. Azután csendesen imádkozgattam. — Lovam
csak nehezen tudott haladni az esőtől összeázott uton, Szegény
pára egy csuronvíz és gőzölög az izadságtól. Az eső, úgylátszik,
ma kitartós. Már félórája csak úgy szakad. Csak valami hidat el
ne vigyen az ár, mert akkor nem tudom, hogyan jutok plébániám
székhelyének kedves hívei közé. Az idő már félhatra jár. Ma későn
tudok hazaérni, ha ugyan hazasegít a jó Isten.
Egy folyócskához érek. Igen jól emlékszem, amikor jöttünk, nem
volt hidja, most sincsen. De akkor könnyűszerrel átgázoltunk rajta.
Most alig lehet a kis folyóra ráismerni. Sárga, szennyes vize száguldva, rohanva viszi magával az erre-arra leszaggatott vízinövényeket,
ágakat. A helyzet kezdett nem tetszeni. Megvárjam, míg a víztömeg
lezúdul? Kissé sok volna. Egy napot még csak tudnék várni, de
hátha megújul az eső. Ilyenkor naponta többször is nekiindul. —
Haza kell mennem. — Leszállok lovamról. Megigazítom rajta a nyerget s kissé pihenni engedem. Azután újra visszahelyezkedem rá s
megindulunk óvatosan a folyónak. Lovam nagyokat sóhajtva lépked
az eleinte sekély, de egyre mélyülő vízben. Én biztatom s Isten
segítségével megyünk tovább. A víz úgy veszem észre, kissé kimélyült. Lehajlok lovam nyakára, mivel nem vagyok elsőrangú lovagló,
meg a biztonság kedvéért lovam sörényébe is belekapaszkodom, s
magam Isten oltalmába ajánlva úgy érzem, lovam már elvesztette
lába alól a talajt s úszik szegény pára teljes igyekezettel. Biztatgatom lovam s imádkozom. — Soha még ilyen esetet nem éltem át
eddig. Igaz, csak féléve vagyok mostani plébániámon. Azelőtt egy
kis faluban voltam eldugottan s püspököm látva igyekezetemet, előmozdított ebbe a plébániába akkor, amikor a régi plébános egy
csinos városba került át.
Nem tudom, mennyi időbe került a folyón való áthaladás. De
arra emlékszem, hogy amikor átjutottam, kicsordult a könny szememből s úgy egy csuronvizesen, amint leszálltam lovacskámról s megsimogattam, letérdeltem s úgy adtam hálát a jó Istennek.

Már egészen későre járt az idő, amikor szerencsésen megérkeztünk. Jó öreg fekete szakácsném aggódva várt már a forró teával s a babrizsával, melyet elsőrangúan tud készíteni. Megtisztálkodva, új ruhába öltözködve, megvacsorázva, s tapasztalatokban
megöregedett sekrestyésem tanácsára egy kis pohárka pingát bekebelezve, mint a félhalott feküdtem ágyamba s úgy éreztem, hogy
minden izmom összezúzva, minden csontom összetörve. De azért
mégis örültem, hogy mindezt én tehettem meg és viselhettem el szeretett
híveimért.
Jegyzet. Az előbbiek kissé hihetetlennek látszanak az európai ember szemében és túlzottnak. Aki itt él, egyáltalán nem ütközik meg és egész természetesnek
tartja : máskép nem is lehet.

Á brazíliai magyarság értékelése
brazil szemüvegen keresztül.
Swltci Arnold

Magyarságról Brazíliában csak az utóbbi 8—10 év óta szokás
beszélni. Azelőtt is éltek itt magyarok, de ha szólni kellett róluk,
csak az egyéb nemzetiségek gyűjtő neve alatt szerepeltek névtelenül
úgy a keresztelési, házassági, mint a halálozási, birtokszerzési stb.
statisztikában. A hivatalos demográfiai statisztika 1927-ben osztja
először külön kategóriába a brazíliai magyarokat és azóta ezt meg
is tartotta s így az ethnografiai írók, közgazdászok, a napi sajtó is
kénytelen mint ilyennel foglalkozni a magyar kolóniával. Természetes, hogy a hangsúly mindig Sao Paulo államon van, ahol közel
80.000 magyar él.
Az itteni sajtó-megnyilvánulásokat a magyarságot illetőleg két
csoportba oszthatjuk ; azokra amelyek kedvezőtlen véleménnyel
vannak a bevándorolt magyarságról s azokra melyek előnyösen írnak itteni véreinkről. Általában leszögezhetjük, hogy a hivatalos
közlemények kedvezően nyilatkoznak a bevándorolt magyarságról.
Igen feltűnő volt az az általános rokonszenv megnyilvánulás, mellyel
a hivatalos és nem hivatalos újságok, lapok foglalkoztak 1933-ban
a Szent István-nappal kapcsolatos ünnepség alkalmával úgy a bevándorolt, mint az otthoni magyarsággal. Ez alkalommal hivatalos
kimutatások is jelentek meg a magyarság itteni számáról sőt a
Szent István-napi esti ünnepélyen, melyet a brazil előkelőségek bevonásával tartottunk, nem kisebb ember, mint Fernando Callage a
Seccao de Publicidade e Estatistika főnöke tartott hivatalos adatokkal alátámasztott felolvasást A Imigra çâo Hungara para o Estado

de Sao Paulo címen (A magyar bevándorlás Sao Paulo államba).
Ez a felolvasás később megjelent a Boletim do Departamento Estadoal do Trabalho című hivatalos folyóiratban is, melyet a sao paulói
földművelésügyi államtitkárság ad ki (1934 N 80, január). Cikkének
elég bő kivonatát már Szent István-napkor hozták az itteni brazil,
német, olasz, magyar lapok.
Callage cikkének első felében a magyar bevándorlással foglalkozik, s a Brazíliába vándorolt magyarság számát 80.000-ben állapítja meg, a másik felében pedig kiemeli, hogy a különböző vidékeken (Central, Noroeste, Mogiana, Sorocabana) az olasz, portugál,
spanyol, japán telepek mellett habár kisebb számban, mutatkoznak
az utóbbi időben a magyar bevándorlók s köztük ma már sok rendelkezik saját telekkel. — (Quata, Caiua municipiókban több mint
300 család birtokol már nagyszerűen kezelt földeket). A magyar telepes, mondja többek között, igen jó földműves, aki tökéletesen jártas a földművelés rejtelmeiben. Akár mint napszámos, akár pedig
mint saját földjének ura dolgozik, mindegyik formában nagyszerű
tanújelét adja tudásának. Hivatkozik a Santa Maria colónián tett
látogatására 1931-ben, amikor az ottani magyarok a lehető legjobb
hatást tették rá munkájukkal.
Azok között a vonások között amelyek miatt becsüli őket a
brazil nép, első példás rendszeretetük, nagy munkabírásuk, s a brazil
szokásokhoz való alkalmazkodó képességük.
Sao Paulo főváros területén több, mint 4000 magyar család él
a legszebb rendben s törvénytiszteletben. A magyar a brazil munkának egyik jelentős tényezője.
A előbbi közleménnyel majdnem egyidőben jelent meg a híres brazil ethnografus könyve Alfredo Ellis Junior : Populaçôes Paulistas címen. A nagynevű szerző könyvében külön fejezetet szentel
a sao pauloi feketék, olaszok, spanyolok, portugálok, japánok, siriok méltatására. A XI. fejezet a német, osztrák, magyar telepesekről szól. Könyvének e fejezetében a 225—227-lapokat a magyar bevándoroltaknak szenteli.
A magyar az utóbbi idők bevándoroltja, kezdi a rólunk való
megemlékezést s megállapítja, hogy a magyarok nem úgy, mint az
olaszok, s az ibériai bevándorlók, a régi zónákon, hanem legnagyobb
részük a fővárosban telepedett meg, s mint cipészek, kőművesek,
mechanikusok dolgoznak. Mások, akik pénzzel jöttek, az új települési zónák valamelyikében vásároltak maguknak telket s családjukkal falusi módon élnek. Ezek a telepesek úgy jöttek Európából,
hogy oda soha többé vissza ne térjenek. Nem olyanok ezek, mint
Lót asszonyai — folytatja, — akik mert Sodomára visszatekintettek,
sóbálvánnyá változtak. A magyarok az 1918-as politikai események
következtében jöttek ki s úgylátszik, hogy mindenféle kapcsolatot
meg akarnak szüntetni a messze Pannóniával.
Erős nép, lelke megedzett az európai háború szenvedésében,
harcias, rendetlenkedő, vakmerő, esztelenül nagyzoló s nem tudni,
hogy engedi-e majd magát egy könnyen asszimilálni.

Azután rámutat arra, hogy az új Romániában, mely annyira
felfújódott Erdéllyel, Bukovinával, Besszarábiával s Jugoszláviában
nem egy magyar telep van, mint olajcsepp a víz felszínén, mely azzal nem keveredik. De mivel a brazil szociális viszonyok sokban
különböznek az óvilágétól, azért lehetséges, mondja Ellis, hogy itt
minden másképpen történik majd.
Ily irányú jelek már nem is hiányoznak, folytatja. A magyar,
noha nagyon fiatal bevándorló, már láthatóan megindult a kereszteződés útján, amit az 1927-évi statisztika is mutat. Paulistával házasodott ebben az évben a magyar házasultak közül, 18"3°/°, más nemzetiséggel 29'6°/o, s magyarral 52" 1%.
Azonban a magyar asszimilálódás folyamata kissé elüt a többi
népétől. A bevándorlók általában keresik a paulista nőkkel való
házasságot, mint az olasz, portugál, szírió, japán, német ; a magyarnál az asszony az, aki inkább házasodik idegen nemzetiségűvel. S
éppen azért az asszimiláció számára nem lehet példának odaállítani,
mert a családi jelleget általában az asszony szokta megadni a neveléssel, nem a férfi s az asszimilálásra is ez adja a legtöbb reményt
a kereszteződéssel.
Igen érdekes a Gazeta nevű újságban Honorio de Sylos cikke
(1934 jan. 31.): Asszimilálódásra alkalmas-e a japán vagy nem,
címmel. A cikk megírására egyik sao paulói képviselőnek az új
törvényhozó gyűlésen a japánok érdekében tett kijelentései adtak
alkalmat, amelyek szerint Moraes de Andrade képviselő a japán
bevándorlást Brazíliára nézve a legszerencsésebb megoldásnak tartja
s úgy mellesleg, hogy annál hathatósabb legyen a beszéde, megemlíti a magyarokat, akik a főváros felé törnek s ott a rendetlenségnek a bűnözésnek fészkeit alakítják ki.
Honorio de Sylos alapos munkával kimutatja, hogy helytelen
Moraes de Andrade képviselő okoskodása a japán bevándorlás elősegítésére, de téved akkor is, amikor a magyarokról a már említett
formában nyilatkozik, mert a magyarok, mondja Honorio de Sylos,
az állam különböző vidékein szétszórva élnek. Ezek között már nem
egy található mint földtulajdonos a Mogyana, Sorovaban Noroeste
vonalon, Quatao, Presidente Venceslau kolóniákon, ahol a legszebben művelik földjeiket, éppen úgy Presidente Prudenten Lins, s
Araçatuba vidékén is.
A sao paulói magyar kolónia 70.000 lelket számlál, ebből
60.000 földműveléssel foglalkozik, a többi gyári munkás, alkalmazott
üzlettulajdonos stb. Moraes de Andradénak nem kellett volna abból a néhány esetből, Alto da Moocan, amelyben nemcsak magyarok, hanem németek, litvánok s más nemzetiségek is szerepeltek,
általánosítani.
Ugyancsak a legnagyobb elismerés hangján szóltak a magyarságról 1934-ben a Szent István-napi ünnep alkalmával úgyszólván
az összes brazil újságok Sao Paulo államban, hangsúlyozva, hogy
a magyar bevándorló Sao Paulo államnak, s Brazíliának is egyik
igen értékes elemét alkotja.

Még néhány évvel ezelőtt ha valami rendetlenség fordult elő
a külvárosokban, az újságok egyszerűen ráfogták, hogy a magyarok
a rendezői. Ma már óvatosabbak s tudják, hogy a litvánok, oroszok,
lengyelek, jugoszlávok nem azonosíthatók a magyarsággal. Azonban
ez a különbségtevés a köztudatba igen nehezen tud utattőrni. Amint
az örményt, siriót, törököt egyszerűen csak turkonak, töröknek könyveli el a nagyközönség, éppen úgy az előbbieket meg egyszerűen
csak magyar néven emlegetik. Sao Paulo legnagyobb kórháza a
Santa Casa da Misericordia igen jó példa erre, ahol még ma is, ha
magyar után érdeklődik az ember, odavezetik egy lengyelhez, vagy
litvánhoz, mint magyarhoz.
A közvélemény az itteni magyarokról még mindig nincs a mondottak dacára sem a megérdemelt jó véleménnyel. Szeretik a magyar
zenét, a magyar munkaerőt, de nehezen tudják feledni azokat a
napokat, amely napokban a különböző bevándorlók sok keserűséget
okoztak és nem egy esetben éltek vissza a jószívű nép vendégszerető bizalmával. Biztató a jövőre nézve azonban többek között az
is, hogy a magyar katolikusokat szinte példaképül állítják oda a
többiek elé a vallásos ügyek iránt tanúsított áldozatkészségükért s
reméljük, hogy a céltudatos munka ezen a téren hamarosan megtermi a megfelelő gyümölcsöt.

A magyar bencések sorsa Í791-ben a rendnek feloszlatása után.
Dr. Kühár Flóris.

Rendtörténetünk számára érdekes és értékes bejegyzést tartalmaz
az a hitszónoklati könyv, melyet jelenleg az alsósági (Vas m.) plébánia könyvtára öriz: Matthiae Fabri S. J: Concionum Sylva nova seu
Auctuarium. A könyv 1695-ben jelent meg Kölnben; 1715-ben került
a szentmártoni (pannonhalmi) konvent birtokába a címlapra írt jegyzet szerint. Ezt a prédikációgyüjteményt bizonyára buzgón használta a celli búcsújáróhelyen és a kemenesalja templomaiban Mutics
Villibald szentmártoni bencés, aki 1744-ben született Győrszentmártonban és változatos életpályája végén 1779 után került a dömölki
konventbe, ahol a feloszlatás ott találta. A munka borítékjára odaírta : In usum. . . Valószínű ő írta be a tábla és a címlap közti üres
lapokra az életben levő rendtagok elhelyezkedését, munkakörét, lakóhelyét vármegyék szerint csoportosítva a következő címmel : Anno
1791 25 Octobris superstites fratres dispersionis ex Ord. S. Benedicti. A bejegyzés 1791 oct. 25-én a főapátnak (Somogyi Dániel),
három apátnak és 55 rendtagnak sorsáról számol be. Adatainak jó
része ismeretlen volt Rendtörténetünk írói előtt. Főleg a személytörténet gazdagszik általa, de néhány érdekes helytörténeti mozzanatot
is őriz ez a bejegyzés.

Megtartjuk az eredeti, megyék szerinti sorrendet, csak pár adatot emelünk ki belőle az élre, a főapátra és az apátokra vonatkozót.
Azokat az adatokat, melyek A Pannonhalmi Főapátság Törénete V.
kötetének : Rendtagok Névsora c. függelékében (730—750 11.) nincsenek meg, curziv szedéssel különböztetjük meg.
Somogyi Dániel főapát 1791 okt. 25-én Pápán lakott, valószínűleg családjának házában, az ú. n. Somogyi-házban.
Vajda Sámuel tihanyi apát Szombathelyen, Nemes Gáspár dömölki apát Kiscellben a székházon kívül, Nóvák Krizostom dr. bakonybéli apát Zalaszentgróton tartózkodott.
A többi rendtagok közül : akik lelkészek voltak, megmaradtak
plébániáikon ; néhol többen is elhelyezkedtek egy-egy plébánián
(Kiscell, Deáki, Zamárdi), a komáromi gimnáziumi tanárok folytatták
korábbi munkájukat, a többiek idegen egyházmegyékben kerestek
és találtak alkalmazást, vagy rokonaiknál éltek.
Vas megyében éltek a kisceüi rendházban :
Majthényi Ignác, volt jezsuita, Németh Kelemen, Károly Fábián, Musics Villibald, Pausz Amand. Körmenden él Prucker Róbert,
aki a feloszlatáskor deáki jószágkormányzó volt;
Kemeneshőgyészen
élt Varga Menyhért, Herczeg János pedig a karakói plébániát
látta el.
Zala megyében voltak : Szalay Pál volt bakonybéli perjel Zalaszentgróton, ahol apátja, Horváh Krizosztom is meghúzódott. Zsoldos
Xavér Badacsonytomajban
működött mint helyi káplán ; Bácsmegyei
Domonkos szintén Zalában volt helyi káplán, de működési helye
nincs megjelölve. (P R T V. 749. szerint Vászolyban). Fuxhoffer Dámján,
a Monasteriologia neves írója ekkor Örvényesen volt plébános. Kovács
Flórián tihanyi plébános, Czár Kolumbán pedig Föreden (B. füred)
tartózkodik
Somogy megyében hárman éltek: Bosnyák Benedek mint plébános Zamárdiban, Debreczeni Ambrus ugyanott, Dráveck Gellért meg
nem jelölt helyen. Ez a Dráveck Gellért úgylátszik azonos azzal a
rendtaggal, akit a P R T V . 748. 1. Borsó Gellért néven sorol fel a
feloszlatáskor a tihanyi komventben, később öreglaki (Somogy m)
plébánosként.
Veszprém megyében voltak: a főapát Pápán; Genszky Ráfael
Láziban plébános, Kovács Pál varsányi plébános, Kubovics Remíg
pedig Bársonyoson plébános. (Kovács Pál nevét úgylátszik rosszul
írtam Horváth helyett ; P R T V . 747 ezidőben Horváth Pál említi
Varsányban).
Fejér megyében : Márfi (Márffy) Elek plébános Vál-on (?) (VáliSzentkúton halt meg).
Bács megyében: plébános a volt jezsuita Cervus Ádám (Helye
nincs megnevezve).
Pest megyében: Pesten élt Szendy Sándor, aki a föloszlatáskor
főmonostori levéltáros volt. Anchely Ildefonz pedig Vácon tartózkodik.
Komárom megyében: Komáromban: Bossányi Mór, gimnáziumi
igazgató volt a feloszlatáskor ; tanárok : Szentmiklósi Alajos. Svoy

Szaniszló, Dozlern Ödön, Farkas Fülöp. Hollósi Egyed Tömöld-ön (!)
(Tömörd) él, Péter Bernát pedig, aki a feloszlatáskor szerpap volt,
Mocsán káplán.
Győr megyében : Fekete Jeremiás kajári plébános, Albert Jónás
Győrszentmártonban él; Barbaries Bálint volt alperjel plébános ugyanott ; Ravazdon helyi káplán Kostál (1) Asztrik (P R T V. 748. Grillernek írja!), Nyalkán ugyancsak helyi káplán Vázsonyi Henrik, Zsoldos
György csanaki helyi káplán. Nyalkát, Ravazdot korábban a főmonostorból látták el ugyanazok, akik a feloszlatás után ott helyi
káplánok lettek. Győrben tartózkodtak : Mollik Tóbiás mint tanár ;
a foglalkozás megjelölése nélkül : Tajtzik Román, Kovács Rupert
Horváth Hermann ; Mecséri Emilián, Simegh Ányos, Házy Károly,
Róth Sebestyén, az apáti ház volt prefektusa, Mosóczy Bonifác, volt
szentiváni plébános.
Sopron megyében : Sopronban tartózkodik Mayer Engelbert,
volt rendi pénztáros, később kecöli plébános.
Pozsony megyében : Kayser Rudolf dr, Csallóközben (hely
nincs megjelölve) plébános ; Renfeld Tádé Modorban (ott volt a feloszlatáskor is). Miller Móric volt pannohalmi perjel Deákiban él ;
Maries Hilár plébános Deákiban, Krascsenics Jakab káplán valahol
a megyében. ( P R T . V. 748. szerint Ekecsen plébános a visszaállításig). Füssőn plébános Pacsay Tibor,
Esztergom megyében: Kovácsics Boldizsár káplán valahol (P R
T V. 747. Márcz és Érsekújvár).
Nógrád megyében: Horváth Péter talál kápláni alkalmazást (P R
T V. 747. szerint Bussán [Nógrád m.] volt plébános).
Valóban : dispersiót, szétszóródást okozott a feloszlatás, mit
II. József rendelt el. A rendtagok 13 vármegyében éltek, egymástól
távol, úgyhogy néhánynak pontos lakóhelyét sem tudták. Mégis
érdeklődtek egymás iránt, számon tartották egymást, aminek legszebb bizonyítéka ez a sematizmusszerű összeírása a még élőknek.
A Pápán (Kiscell közelében) tartózkodó főapátnak pontos értesülései
lehettek rendtársairól.
Ennek bizonysága az, hogy pl. Prenner Ottót, aki 1791 aug. 8án halt meg Komáromban, Haraszti Didákot, aki 1791 okt 18-án,
7 nappal e feljegyzés kelte előtt, halt meg Pápán, Vizi Tamást, aki
Győrött 1791 jan. 23-án halt meg, a feljegyzés már nem említi. Valószínűleg, hogy a névjegyzéket maga a főapát küldötte szét a rendtagoknak, akik közül Musics Villebald érdemesnek tartotta prédikációs forráskönyvébe beírni. Lehet, hogy épp Haraszti Didák temetésén
vett részt Musics és akkor értesült a főapáttól testvéreinek sorsáról.
Mindez azt is mutatja, hogy a Rendben a feloszlatás idején is
megvolt a családi összetartás szelleme. II. József halála után reménykedtek a visszaállítás lehetőségében, tán ezért is számon tartották
egymást. A visszaállítás ugyan csak 1802-ben következett be. Az
1791 okt. 25-én élő 59 bencésből már csak 39 érte meg a visszaállítást.

Vallás és művészet.
Dr. D*i$ériyi Lóránt.

A művészet célja : kifejezni. Nem gondolati formulákban,
skematikus jelekben, melyekben a lélek csak az ész boncolókésének ügyes és gondos használatával tudja felfedezni a beléjükfektetett másik lelket. Kifejezni művészi formákban, az egész-érzéklés,
egész-fel ve vés számára. Az érzékelhető szépség szellemi visszhangra
is tud találni : olyan húrt pendít meg, mely állandó, harmonikus
összerezgésben van a lélek bensőbb, nemesebb, finomabb idegszálaival. De csak visszhangra: az érzékelhető formában megnyilatkozó
szépség nem eredeti, teljes, tiszta-szellemi fénysugár, csak annak
tükrözése, visszfénye, mint a holdnak az aranyhíd, szivárványbabomló analízise, mint a prizmán megtört napsugár. Hozzánk közelebb áll, nekünk kedvesebb : az égő napba szemünk nem tekinthet.
Ezért érthetőbb is, beljebb hatol, szívhezszólóbb, közvetlen, egyszerre átélt, az egész-lélek egy együttes megmozdulásában teljesen
sajátunkká lesz. — És sokféle, kimeríthetetlen, mint prototípusa,
melyet millió változatban mindig új színben, új síkban, új akkordban
mutat be. Eljátszik rajta lelkünk, mint a zongorán ábrándosan futkározó ujjak, a nagy, mély titokvalóságot csak sejtve, közben egyegy akkordba, részletszínbe belefeledkezve. Aztán megint föl, féligöntudatlan, a magasabb régiók megérzéseibe.
Sokaké csak a játék, az öncél-művészet, a megsejtett valóságnak is sokszor egy darabja, de inkább csak a megsejtése. Szép,
emberi, nemes ideál ez is, alkotó lelkek tettre ösztönzője, műremekek szülője. Az én vallásom a zene, mondotta valaki — és sokan
mondják, ki a zenére, ki a festészetre, ki a költészetre, színi alakításra, irodalomra, szobrászi alkotásra. Vallásnak kevés : a prizma
színei ezek, a pirostól a violáig, az orkesztra részlet-összhangjai a
nyitánytól a záróakkordig. De jó beletemetkeznünk egyikbe vagy
másikba : festészetbe, zenébe, a tér vagy a szó művészi formáiba ;
érezni, embernek lenni, nemesülni.
Van öncélja a művészetnek : nemes lélekre vall gyönyörködni
benne, élvezni, értékelni, rajongani az emberi — nem lángelme,
hanem lánglélek, az ihletett művészi alkotó őserő és ős-lélektartalom
előtörése, forrásfakadásáért.
Mégis ami legmélyén rejlik ez érzéseknek és élményeknek,
amit vágyva sejtünk az alkotó ihlet és az arra öntudatlanul rádobbanó intuitív műélvezés, műmegértés pillanatában, az több a színnél, több a harmóniánál, a vonal és tér csodás alakjainál : az a
benne dobogó élet, tartalom, lélek, a transzcendens, de lelkünknek
most pillanatnyilag megnyilatkozó szellemi — minden érzékelhető
szépségen túl rejtőzködő tiszta-szellemi valóság. Végelemzésben : a
kristálytiszta, egyszerű, sugárzó tiszta-lélek, mely minden szépet
magábanfoglal és minden előttünk ismert szépet végtelenül felülmúl :
az Isten, őt sejti az alkotóművész, őt interpretálja a műélvezőnek,

az ő titokzatos ereje járja át az emberleiket emberlélekkel összekötő áramköröket.
A művészet célja : lelket, Istent kifejezni. Ezért minden igazi
művészet már természeténél fogva vallásos jellegű, akkor is, ha
közvetlen tárgyát nem vallásos gondolat- és érzéskörből veszi. Viszont vallási tárgyú művészkedés is lehet üres, lélektelen, művészietlen — és nagyon sokszor az is. Mert a művészetben nem a
közvetlen tárgy s nem a kifejezési forma hoz érintkezésbe az Istennel, hanem az ezekben lüktető művészi ihlet, a lélek. Ha ez a lélek nem tudja áthatni az anyagot, a tárgyat, a formát, lehet szó
vallásos gondolatról, vallásos kifejezésről, vallásos érzelemről, de
nem igazi vallásos művészetről.
Es mégis, a művészet természete azt kívánja, hogy legyen
vallásos művészet is : a művészi ihlet, művészi megérzés, a művészetben rejlő lélek lényege szerint vallásos, tehát bár megvalósulhat
bármilyen tárgykörben, mely e vallásos alaptermészettel némikép
rokon vagy legalább nincs ellentétben, mégis legtermészetszerűbb,
legharmonikusabb, leghozzáillőbb témája maga a vallásos élmény
lesz. Ezért a vallásos művészet az igazi művészet tetőpontja, nem
pedig harmadrangú vagy éppenséggel elfajzott formája — amint éppúgy igaz, hogy a lélektelen vallásos művészkedés nemcsak nem
művészet, hanem magának a vallás becsületének is Ierontója.
De kevés művész van, aki ezt a magaslatot el tudja érni.
Mert ehhez elhivatott művészi lélek is kell, meg mélyen vallásos
lélek is kell. Sőt kiválóbb művészi lélek kell hozzá, mint a művészet többi formájához : a magasabb régiókba fellendülni biztosabb
szárnyakra van szükség. S e két hajlamnak, a vallásosnak és művészinek, össze kell csengenie, egymásra kell találnia, mint két jóbarát összedobbanó szívének. Ezért oly ritka az igazi vallásos-művészi tehetség, a vallásos tárgyú igazi műalkotás : ritka lélek az,
amely a lét mélyén hallgatózva fel tudja fogni a művészet lelkének
a vallás lelkével öröktől megcsendült összhangját és saját művészi
érzésének húrjain megjátszva egyéni-újként művészi formában tudja
kifejezni.
Ezt az eszményt közelíti meg például a római Galleria Corsini
képe, a szalmán alvó Gyermekjézust kimondhatatlan gyöngédséggel
szemlélő Madonna (Van Dycknek tulajdonítják); Ruth Schaumann
vagy Keresztes Szent János misztikus lelkének egy-egy költemény-sóhaja ; vagy a pannonhalmi templom gót ívei alatt vasárnap délutánokon felbúgó örök-honvágy egyszerű, szívhezszóló gregoriánmelódiája : Moraris, heu, nimis diu moraris optatus dies . . .
De aki csak távolról is elindul ez eszmény felé, aki tud harmóniát érezni és éreztetni a lélek közös-azon mélyéből felfakadó
vallásos érzés és művészi Isten-megsejtés között, ha az ideál gazdagságának kimeríthetetlen tengeréből csak egy futó habot csillantatott is meg a lélek-éhes embertárslelkek előtt, szent és nagy hivatást töltött be : fénykévét vetett a művészi sejtések homályos utaira
és leleplezte a művészet előtt annak saját eszményét : az Istent.

KÖNYVEK.

Bölcselet.
0 . Bauhofer, Das Geheimnis der Zeiten. Christliche Sinndeutung der Geschichte. Verlag J. Kösel u. Fr. Pustet, München. — 168 lap. Ára 3 RM.
A szerző, akit ma mér sokan a katolikus világ jelentős és tekintélyes
filozófusának tartanak, a katolikus akadémikusok egyesületének gyűlésein elmondott előadásait bocsátotta a nyilvánosság elé jelen művében. Heidelbergben, 1934ben tartott előadásának címe „A történelemnek jelentősége, értelme" volt. Még
ugyanabban az évben „Jézus Krisztusiról szólt második előadásában, az idén pedig a 3-ik előadásában „Hős és szent" címen szólt hallgatóihoz. Ez a három tárgykör szinte önmagától alakult ki azután egy egységes egésszé, amely feltárja „az
idők titkát". Az egész könyvnek a jelszavát és tárgyát Szt. Pál szavaival így lehetne
a legjobban körülírni : „A titok, amely a korábbi idők és nemzedékek előtt rejtve
volt, nyilvánvalóvá lett most a szentek előtt". A történelmet akarja szerzőnk katolikus szempontból értelmezni, azaz a történelem teológiáját akarja nyújtani, anélkül
hogy kizárná annak metafizikáját. Bauhofernek, aki azelőtt protestáns vallásbölcselő
volt, most a katolikus hittudomány lett mintegy az egész életét kitöltő, nemes „szenvedélyévé". Ettől a hittudománytól, a Szentírás és a katolikus hagyományok szellemétől áthatva tesz tanúságot a történelemnek értelméről, nagy jelentőségéről. Nem
nyújt könnyű olvasmányt a szerző, hisz mély bölcseleti és teológiai igazságokat tár
elénk művében. Aki azonban kezébe vette egyszer ezt a könyvet és lapozni kezdett
benne, az alig tud tőle megválni.
— rsm. —
P. Leo von Rudioff O. S. B. : Kleine Laiendogmatik. Második, változatlan
kiadás. Kis oktáv 218 1. Regensburg 1935, Friedrich Pustet. Ára fűzve 2'20 M., kötve 3 M.
E könyv első kiadása három hét alatt elfogyott. Most már a harmadik készül.
A német könyvpiac telítettsége mellett ez igen nagy sikernek mondható. Nemcsak
azt bizonyítja ez a tény, hogy korunk embere a lelki dolgok, hitigazságok mélyebb
ismerete és átélése után vágyódik, hanem azt is, hogy a könyv teljes mértékben
ki tudja elégíteni ezt a szükségletet, egyszóval hiányt pótól. Szerzőnk a katolikus
dogmatika rövid összefoglalását akarja adni mindenki számára érthető, könnyed
formában. A könyv elolvasásában nem szükséges semmiféle tudományos előtanulmány, filozófiai felkészültség. Nem annyira az egyes hitigazságok elemzése és kifejtése lebeg a szerző szeme előtt, mint inkább a katolikus hittan egészének, nagy
összefüggéseinek képe. írásmódja tömör, világos és könnyen megérthető. A hitből élő
ember meleg szeretetét, segíteni akaró jóakaratát sugározza a könyv minden sora
az olvasója felé. Nem közli a szerző a különböző felfogásokat és ellenvéleményeket, nem száll harcba az eretnek véleményekkel ; célja : szilárd alapot adni kortársai sokszor erősen ingadozó hitéletének. Gondolatai emelnek és továbbelmélkedésre késztetnek. Különösen lebilincselő az a rész, melyben lelkünknek Krisztussal
való misztikus közösségét írja le. Egyáltalában: a könyv egészében Krisztus a
középpont. A szerző bizonyításmódja a legmegbízhatóbb tudományos felkészültségre támaszkodik. Első sorban a hit forrásai : a Szentírás és a Szenthagyomány, a zsinati
határozatok a szerző forrásai, de e mellett a teológiai kicsiszolódások eredményeit
is jól felhasználja. Újszerű és érdekes a könyvnek Szent Pál szövege (Ef. 1,3—14.)
támaszkodó hármas beosztása : 1) Isten örök teremtő- és üdvözítőterve. 2) az üdvösségterv megvalósítása és 3) a megváltás alkalmazása. Az első részben Istenről, a
Szentháromságról, a teremtéstől és Istennek az embert üdvözítő tervéről van szó.
A második rész magában foglalja az eredeti bűnről és a megváltásról szóló tanítást
A harmadik rész felöleli Isten megszentelő tevékenységéről, a szentségekről, Krisztus

misztikus testéről : az Egyházról, s a túlvilági dolgokról szóló tant. A három részt
megelőzi az alapvető hittan, illetőleg a hitvédelem néhány szükséges fejezete. Mindenkinek, aki többre vágyik, aki fel akarja frissíteni hittani ismereteit a legmodernebb formában, annak legmelegebben ajánljuk ezt a kiváló könyvecskét.
k—d.
Schütz—Kecskés—Jánosi—Trikál—Brandenstein : Mi a bölcselet ? (Hat
előadás. Kiadja az Aquinói Szent Tamás Társaság.)
Általánosságban elmondhatni, hogy napjainkban megint emelkedőben van a
bölcselet értékelése, sőt ez nem egyszer olyan túlzó mértékben nyilvánul meg, hogy
intellectuel körökben a filozofus akárhányszor a teológus helyébe lépett. Mert ilyen
kérdésekre : mi az élet értelme, mit kell tartani Istenről, a halhatatlan lélekről, az
örök életről, szenvedésről stb. — a végérvényes és teljes megoldásokat is sokszor
Bergsontól, Heideggertől, nem pedig Jézus Krisztustól várják.
Ilyen tények színe előtt nagy jelentőségű kérdés : mi a bölcselet ? mit lehet
és mit nem szabad tőle v á r n i ? Már pedig ez csak akkor tűnik ki világosan, ha
bölcseletet nemcsak ö n m a g á b a n tesszük tüzetes vizsgálódás tárgyává, hogy t. i.
mi a bölcseletnek sajátos tárgya, módszere, feladata, hanem a bölcseletnek a szaktudományokhoz, a világnézethez és valláshoz, a művészethez és a hittudományhoz
való viszonya is megvizsgálásra kerül, hogy miben egyezik meg ezekkel a bölcselet
és miben különbözik tőlük. A bölcselet és hittudomány egymáshoz való viszonyának
megvilágítása pedig módot ad annak a jelentős kérdésnek a tárgyalására : van-e
keresztény bölcselet ?
A „Szent Tamás Könyvtár" ezen első számát, amely hat világos előadásban
fejtegeti az imént érintett problémákat, örömmel üdvözöljük.
K. G.
Egyházjog.
E. Grzymala, Ratio s a c r a in matrimonio
Romae, 1935. — 230 lap. Ára fűzve 10 lira.

canonico et civili

Marietti,

Jelen könyv doktorátusi értekezés, amelyet a római Szt. Gergely-egyetem
kánonjogi karához nyújtott be a szerző. A házasság szentségi méltóságát védi az
államok hatalmi túlkapásaival és egyes jogtudósok támadásaival, téves és az Egyházra sértő törekvéseivel szemben. A természettörvényre, a pozitív isteni parancsolatokra és az Egyház csalatkozhatatlan tanítására támaszkodva fejti ki a házasságra
vonatkozó örök, soha meg nem másítható igazságokat. Meggyőző erővel veti viszsza és cáfolja meg a liberalizmusnak és a XX. századnak a családra és a z egész
emberi társadalomra annyira gyászos kimenetelű pogány tanításait a házasság
eredetéről, természetéről, tulajdonságairól, a házastársak jogairól és kötelességeiről.
Az egész anyagot 4 részben tárgyalja a szerző. Az első részben szól a házasságról
általában ; a 2-ik részben a házasság intézményére vonatkozó kat tanítást, a polgári házasságot, az ágyasságot és a szabad szerelmet tárgyalja. A 3-ik részben a
polgári házassági törvényeket, ezeknek kötelező erejét, tévedéseit, gyászos következményeit fejtegeti. A 4-ik részben pedig rámutat arra. hogy miként lehetne az egyházi és polgári törvényhozás közti súrlódásokat és összeütközéseket elkerülni. Világos teológiai tudás, az egyházjog alapos ismerete jellemzi e művet, amelynek meg
kellene lennie minden jogtudósnál és törvényhozónál.
— rsm. —
Lelkipásztorkodástan.
F. M. Cappello, Tractus canonico-moralis d e Sacramentis. Vol. II. Pars III.
De S a c r a Ordinatione, Accedit Appendix De iure Orientalium. — E. Marietti, Torino (118). Via Legnano 2 3 ; 1935. — XII. és 716 lap. Ára fűzve 27 líra.
A római Szt. Gergely-egyetemnek hírneves tanára, Cappello, az egyházirend
szentségéről írt jelen monografiaszerű művével befejezte a szentségekről szóló munkáinak kiadását. Miként a többi kötetéről, épenúgy a mostani kötetről is csak a

legnagyobb elismeréssel nyilatkozhatunk. Kiváló tulajdonságai e könyvnek a világos anyagelrendezés és kidolgozás, amely a hittudománynak mai előrehaladottsága
mellett támasztható összes kívánalmaknak megfelel. Nincsen az egyházirend szentségére vonatkozó olyan kérdés, legyen az dogmatikus, a lelkipásztorkodástanba vágó,
vagy aszketikus kérdés, amelyre teljesen kielégítő felvilágosítást és feleletet ne lehetne találni ebben a könyvben. Még a fölszentelések körül előfordulható peres
ügyekre is kiterjed illusztris szerzőnk figyelme. Nem soroljuk fel a 12 fejezetre osztottan tárgyalt összes kérdéseket ; csak azokat említjük meg, amelyekről a hittudósok élénkebb eszmecserét szoktak folytatni. Ilyen kérdések, amelyeket szerzőnk
kimerítően, minden oldalról megvilágítva, mélyenszántó alapos tudásával tárgyal,
pl. hogy milyen hatalma van az Egyháznak a szentségek anyagénak és alakjának
meghatározásában ; IV. Jenő pápának az örményekhez intézett híres rendelete és
instrukciója a papirend anyagáról és alakjáról ; az áldozópapi rend lényeges anyaga és alakja az erre vonatkozó összes apostoli szentszéki döntvényekkel stb. stb.
Elvezettel forgattuk ezt a könyvet, amelyet világiaknak és papoknak, fölszentelteknek és szemináristáknak nem lehet eléggé figyelmébe ajánlani.
— fm. —

Szentírástudomány.
Dr. Horváth Konstantin, A Zsoltároskönyv magyarázata és fordítása. —
Zirc, 1935. — 496 lap. Ára művészi kartonkötésben 5"50 P.
Örömmel és hálával köszöntjük a szerzőt, hogy megjelent a már régóta várt,
teológiai irodalmunkban hiányt pótló műve : az első magyar zsoltármagyarázat és
fordítás. Szükség volt erre a könyvre a teológiai főiskolákon, ahol rendszeres
zsoltárexegézist csak ilyen kézikönyvvel lehet végezni ; rászorul erre a könyvre
minden pap, aki a zsolozsma zsoltárait meg akarja érteni ; és nélkülözhetetlen a
szerzetes noviciusok részére, hisz a noviciátusnak egyik legfontosabb tárgya az
aszkézis és a regula mellett éppen a breviáriumnak és így a zsoltároknak a megismertetése. A szerző a zsoltároskönyv szövegét egy kötetben akarta lehetően röviden, világosan és mégis eléggé kimerítően megértetem. Nem kis feladatra vállalkozott
ezzel szerzőnk. De ezt a felaladatot gyakorlatiasan, ügyesen, kiválóan oldotta meg.
164 oldal terjedelemben a zsoltároskönyv irodalomtörténeti és nyelvészeti kérdéseit
tárgyalja : a zsoltárfeliratokat, a szövegtörténetet, a latin és zsidó psalterium nyelvi
sajátságait. A tárgyi magyarázatban megismerhetjük a zsoltárok világszemléletét, a
zsidó nép történelmének a zsoltárokra kifejlett hatását stb. — A 2. részben 380
oldalon a zsoltárok latin és magyar szövegét hozza párhuzamosan egymás mellett
nagyon sok jegyzettel. Minden zsoltárnál megtalálhatjuk az illető zsoltár beosztását
és gondolatmenetét is. A fordítás hű és magyaros. Mivel a Ciszterci Rend a Vulgata
nagy korrektorának, Harding Szent István apát halálának 800 éves emlékére adta
ki ezt a munkát, azért szerzőnk a nagy szent biblikus munkásságát is méltatja egy
hosszabb értekezésben. A könyv kiálítása kielégíti a legkényesebb igényeket is ;
és ez a Veszprémegyházmegyei könyvnyomda érdemét hirdeti. — Kívánjuk, hogy
ez az ajándékkönyvnek is nagyon alkalmas mű minél nagyobb körben végezze
szép hivatását, terjessze a zsoltárok ismeretét.
Die Heilige Schrift für das Leben erklärt. Herders Bibelkommentar. Herausgeber Edmund Kalt (für das Alte Test ) und Willibald Lauck (für das Neue Test.).
16 Bände. — XI. Band.: Das Evangelium d e s hl. Matthäus und des hl. Marcus.
Erklärt von W. Lauck. Erste Hälfte. — Herder, Freiburg i. Br„ 1935. — XXII. +
318 lap. Ára egy-egy kötetnek az egész műnek beszerzése esetén ; fűzve 4'80 RM,
vászonkötésben 6'50, félbőrben 8 RM. : egyes köteteknek beszerzése esetén : fűzve
5.60 RM, vászonkötésben 7'80 RM, félbőrben 9 60 RM.
A nagy Herder cég ujabb hatalmas művel lepi meg a világot. A Szentírásnak a gyakorlati élet számára készített magyarázata az új könyvsorozatnak a tárgya. Azt akarja a kiadó cég ezzel az áldozatkészségével, hogy az ó- és újszövetségi
szt. könyvekben lefektetett életértékeket közelebb hozza a mai kor emberéhez.

Igaz, hogy elég sok és nagyon jó szentírás-magyarázat létezik, de ezek a magyarázatok rendesen tudományos célokat tartanak szem előtt. Ilyen tudományos munka
sok embert nem tud annyira vonzani, mint a mindennapi élet számára készült
könyv. Van azután sok és kiváló szentírásfordítás is, de a fordítás maga még nem
tudja teljesen megértetni a szt. szöveget. E két nehézségen segít a most megjelenő szentírás-magyarázat. Lauck jelen művében Szt. Máté evangéliumának
szövegét hozza egy-egy szakasz keretében klaszikus fordításban, utána pedig ennek
a szakasznak világos, népszerű, gyakorlatias magyarázatát, kerülve természetesen
az erőszakosan előrántott gyakorlati alkalmazásokat. A most megjelent első kötet
Szt. Máté evangéliuma 1—20. fejezetének a magyarázata. A könyv a várakozásnak
teljesen megfelel, a beléje helyezett reményeket száz százalékig megvalósította.
Ismétlések elkerülése végett a Máté-evangélium mindenegyes szakasza mellett utal
Szt. Márk evangéliumának megfelelő részére is, úgyhogy e két evangéliumnak
magyarázatát mintegy párhuzamosan hozza. A Márk-evangélium szövege teljes
egészében majd a II. kötet második felének végén jelenik meg. Lauck elsőrangú
munkát végzett. Krisztus Urunk és környezete szinte megelevenedik az olvasó előtt
és hamarosan az az érzés támad benne, mintha Krisztus egyenesen őhozzá intézné
szavait. A lelkipásztor, hitszónok és hitoktató nélkülözhetetlen segítséget, igazi jóbarátot nyer e könyvben : de a világi ember is csak folyton fokozódó lelki haszonnal olvassa majd e sorozatnak minden egyes mondatát. Ezért e legnagyobb érdeklődéssel várjuk a többi köteteket is, és őszintén kívánjuk, hogy e mű minél szélesebb körben végezze áldásos munkáját, és hogy teljes siker koronázza a szerzőknek és kiadó cegnek fáradozását és áldozatkészségét.
— ím. —
Erkölcstan.
De Varceno — a Loiano — a Grizzana, Institutiones Theologiae Morális
ad normám Juris Canonici. Vol. 11. Theologia Specialis. I. De Virtutibus Theologicis. II. De Praeceptis Decalogi. III. De quibusdam Ecclesiae Praeceptis. — Taurini,
1935. — E Marietti. — 679 1. Ára fűzve 25 lira.
Jelen hatalmas műnek alapvető kötetét folyóiratunkban már ismertettük (v. ö.
1934. évf. 4. sz. 310. 1.), Ugyanolyan elismeréssel kell most megemlékeznünk a mű
2. kötetéről, mint ahogy megemlékeztünk az elsőről. Nem tudjuk azonban, hogy
mit emeljünk ki és dicsérjünk meg jobban ; az egyes kérdések kimerítő, világos
fejtegetését-e avagy pedig azt, hngv mindenütt gyakorlati megjegyzéseket is hoz a
szerző. E két tulajdonsága miatt jól használható kézikönyv jelen mű nemcsak az
erkölcstan tanárának és tanulóinak, hanem a lelkipásztorkodással foglalkozó papságnak is. Az egész kötet 3 részre oszlik. Először tárgyalja az isteni erényeket,
majd az Isten 10 parancsolatai közül az 1—5. és a 8. parancsolatokat, végül az
Egyház parancsai közül a böjti fegyelmet és a könyvbirálatra és könyvtilalomra
vonatkozó tudnivalókat. A 4. parancsnál bőven fejtegeti az államhatalom és a
polgárok kötelességeit is a vonatkozó pápai enciklikák kiaknázásával. A 6. és 9.
parancsolatot az utolsó kötet végén akarja a szerző tárgyalni, a 7. és 10. parancsolatról pedig külön kötet jelenik majd meg. — E kötetet is szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe.
— fm. —
Lelkiélet.
Blazovich Jákó : A legfájóbb válság. — Korda kiadás. 100 1.
Szemlénk már a legutóbbi számában jelezte e könyv megjelenését. Mivel
nem volt már idő arra, hogy ismertesse is, jelezte, hogy visszatér még erre a könyvre.
Aki elolvassa, megérti, hogy nem lehet ezt a munkát pár sorban elintézni, erről
kellett így szólni, hogy minél többek figyelmét felhívjuk rá. A könyv a következő
fejezetekből áll : A válságok kora. — A legfájóbb válság. — A „nagy titok". —
A család feje. — Az anya metafizikája. — A család szíve. — A család napsugara.
— A mai nehéz időkben, amikor úgy lezüllött sokfelé a családi élet és amikor az
Egyház olyan nagy szeretettel siet a család védelmére — azt mondhatjuk, hogy
nélkülözhetetlen e köny azoknak, akik nagy munkákat nem tudnak elolvasni. Mert
ez a kicsinynek látszó munka nemcsak a cím olvasása kapcsán magától felvetődő

kérdésre ad feleletet, hanem szól a nagy problémákról is, amelyek a címmel öszszefüggésben vetődhetnek fel. így pl. mikor a család fejéről szól, akkor beszél a
kereszténység szerepéről a családatyai méltóság kialakulásában. Mikor szól az anya
metafizikájáról, akkor állítja elénk az igazi ányát. — Mikor a család szívéről ír,
akkor mutatja be, hogy anya nélkül nem tud meglenni a társadalom. — Mindezt
nemcsak bámulatos nagy tudással és ügyes összeállításban adja, hanem olyan
meleg szeretettel, amilyennel csak az téd írni, aki a szülők és testvérek iránt nagy
szeretetet érez és aki mint a nevelő áldozatos szeretettel tudja szeretni a gyermeket. — Nagy érdeme a munkának az is, hogy a legnehezebb kérdésekről is olyan
szép stílusban szól, hogy nem lesz senki, aki e könyv olvasása közben ne találna
sok örömet. Hogy az életet ismerő lélek adta e művet az embereknek, mutatja az,
hogy nagyon praktikus. Lélekből adta, mutatja az a körülmény, hogy maga így
ír róla : Szükséges, hogy a családi élet ideológiájának, etikájának szépségei, mélységei, tiszta, éles megvilágításban álljanak értelmiségünk elé . . . E magasztos cél
szolgálatában indul útjára . . . a családi szentély szeretetében írt munka.
N. T.
Oetter György dr.: Az Actio Catholica szelleme. Bp. 1935.
Nagy tudományos felkészültséggel határozza meg benne a szerző a mozgalom lényegét, amely szerinte nem pusztán a hívek által hierachikus papságnak
nyújtott segítség, hanem a kezdeményezés jogát és kötelezettségét magában foglaló
tevékenység, amely mindenkor az apostolkodásra irányul. Érdekesen fejti ki az
evangélium-említette „egyetemes papság" katolikus értelmezését és határozottan
körvonalazza a világiak és a papság munkaterületét. Figyelemre méltó fejezet tárgyalja a keresztség, a bérmálás és az egyházi rend adta természetfölötti jellegből
folyó kötelezettségeket.
Koszterszitz József dr.: A szülők iskolája. Bp. 1935.
Ez nem egyéb, mint útmutatás a katolikus szülői értekezletek rendezésére.
Az Isten-rendelte, igaz nevelő ugyan a család, a szülők két nagy munkatársa azonban
a templom és az iskola. A füzet hangsúlyozza az iskola és a család együttműködésének szükségességét és lehetőségeit és függelékül nagyszerű gondolatvázlatokat
közöl a szülői értekezletek számára. Ezek között is leginkább figyelemreméltó a
kamaszkorral foglalkozó rész, minthogy a szerző ennek a kérdésnek nagyrabecsült
specialistája.
Kriston Endre : Emberfészkek. Bp. 1935.
Balla Bálint kántor uram ismerteti könnyen érthető modorban és zamatos
magyar nyelven a Szentséges Atyának Casti Connubii című körlevelét. Megcáfolja
a házasság felbonthatósága és a gyermekáldás korlátozása ügyében felhozott divatos érveket és rámutat a vegyesházasságok veszedelmeire.
Enekfüzet a „Szent vagy, Uram!" énektárból. Ára 10 fillér.
Az iskolásgyermekek vallásos nevelésének egyik legfontosabb feladata megtanítani a gyermeket a misehallgatásra. Ennek nem utolsó eszköze az is, hogy
tudjanak a gyermekek helyesen és szépen énekelni és hogy legyen mindenkinek
kezében énekeskönyy. Erről a „Magyar Kórus" (Bp. I., Fery Oszkár-u. 55.) gondoskodott, amikor 10 fillérért 111 éneket és a legfontosabb imádságokat tartalmazó
füzetet ad a gyermekek kezébe. A füzet értékét nem akarjuk külön hangsúlyozni,
hisz a „Szent vagy, Uram !" énektár ma már országosan elismert, kitűnő énekeskönyv.
Messina: Avviamento al sacerdozio- Torino. Marietti. 1935. 14 1.
M. hosszas lelkiigazgatói tapasztalatai alapján írta meg munkáját, mely a
kispapot kézenfogja s elkíséri a szemináriumba lépéstől a hivatás kiéréséig s végig
vezeti a jó előkészület minden állomásán. Gyakorlati utasításai, melyeket a hivatás
ápolására, a lelkigyakorlatokra, a napi foglalkozások megszentelésére ad, nemcsak
a kispapoknak, hanem a lelki vezetőknek is igen hasznosak s találó példái miatt
igen érdekesek, tanulságosak.
Karl Wild : Auf der Höhenwegen der christlichen Mystik. Ein Buch für
Seelenführer und für alle, die nach wahrer Vollkommenheit streben. — Verlog J.
Kösel u. Fr. Pustet. München. — 254 1. Ára fűzve 2 80 M.
Szerzőnk hármas célt tűzött maga elé művében. 1. A lelkiélet vezetői kezébe

vezérkönyvet akart adni. Már eleve is meg kell állapítanunk, hogy minden lelki
vezetőnek tisztában kell lennie a misztikus élet jelenségeivel. Már ez a körülmény
is bizonyítja, milyen fontos és áldásos ez a kitűnő vezérkönyv. 2. A könyvnek
másik célja, hogy keresztes Szt. J á n o s iratait megértesse. Ezt a feladatot olyan
precizitással, rövidséggel s oly világosan alig oldotta meg más, mint szerzőnk. 3.
Végül buzdítás ez a könyv igazi tökéletességre való törekvésre. A könyv hat részre
oszlik. Az első részben a misztikus szemlélődést, ennek lényeges elemeit ismerteti
a szerző, a másodikban a misztikus tökéletességet. A 3. rész a misztikus tökéletességben való előhaladást tárgyalja, míg a 4. rész a lélek előkészítésének különböző módjait. Az 5. rész a misztikus kegyelmi életet kisérő jelenségekről szól (látomások, kinyilatkoztatások stb.), végül pedig a 6. rész a misztikus életre való hivatásról és törekvésről. Aki a misztikus életet meg akarja ismerni, az nem nélkülözheti
szerzőnk jelen művét.
P. Severin Lamping, Menschen die zur Kirche kamen. Verlag J. Kösel u.
Fr. Pustet, München. 354 1., 8 kép. Ára kötve 5'80 M.
Megtértekről és megtérésekről Newman híres angol bíboros korától kezdve
napjainkig sokat írtak már, szerzőnk jelen műve mégis egyedülálló. Itt ugyanis a
világ különböző részeiről származó, mindkét nemhez és a legkülönbözőbb társadalmi osztályokhoz tartozó (mint pl. szerzetesek, diplomaták, költők, írók, bankárok s
sportférfiak) 43 konvertita felel arra a kérdésre: mi hozta őt a kat. Egyházba. Önéletrajzok sorozata, a legbensőbb lelkiharcok feltárása ez a könyv. Épen ezért a
legalkalmasabb eszköz arra, hogy a kat. Egyház tanítása ellen irányuló ferde vagy
rosszindulatú véleményeket visszautasítsa és az előítéleteket eloszlassa, hisz itt
olyanok nyilatkoznak, akik önmagukon tapasztalhatták, mit is nyertek az Egyházban.
Nemcsak kitűnő lélektani tanulmány ez a könyv, hanem tanulságos, érdekes, a
figyelmet lekötő olvasmány is.
Bárczy István, Jézus Krisztus evangéliuma a négy evangéliumból egybe
összefoglalva. — Singer és Wolfner kiadása^ Budapest, 1935. — 221 1. Ára kötve 6 P.
Jelen könyv Jézus életét, tanításait, szenvedéseit és megdicsőülését a leghitelesebb forrásnak, a négy evangéliumnak szavaival mondja el. Nincsen e könyvben
semmi sem, ami nem az evangélium szövege lenne, viszont csaknem teljesen megtalálható benne mind a négy evangélium. Teljes elismeréssel adózunk Bárczy Istvánnak végzett munkájáéit, különösen pedig a szöveget magyarázó sok jegyzetért.
A könyv értékét a 24 műmelléklet teszi teljessé. A művészi kiállítás a kiadó Singer
és Wolfner cég, valamint a Hornyánszky könyvnyomda érdemét és jóízlését hirdeti.
— Rs. —
Donatus Haugg, Rosenkranz und Frauenseele. Verlag I. Kösel u. Fr.
Pustet, München. — 83 1. Ára 1*60 M.
Semmiféle imádságnál sincs meg az a veszély, hogy egyszerű, külső ajakimádsággá legyen, mint a szentolvasónál. Pedig épen ez az imádság a kegyelmeknek,
a lelkiélet mély gondolatainak valóságos kincsesbányája. Hogy ennek a kincsesbányának gyöngyszemei értéktelen kavicsokká ne váljanak, ezért tartott sorozatos
előadásokat a szentolvasóról szerzőnk és ezért jelentette meg külön munkában is
a nagy nyilvánosság előtt előadásait. A szentolvasó és a női lélek közti k a p c s o l a tokat azért tárta föl a szerző, mivel minden időben különösen a női nemnek volt
kedvelt imádsága a rózsafüzér. Finom, művészi kézzel köti össze szerzőnk a nő:
lélek problémáit a szentolvasó titkaival. A könyv öt előadást tartalmaz. Ezek címei
az olvasó és az imádság, a munka. Szűz Mária és az áldozatok iskolája; örökre a Tiéd,
Mária !
Irodalom.
Horváth János : Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar humanizmus.
Budapest, Magyar Szemle Társaság, 1935. 8—r. 307. 1.
Horváth János professzor magyar irodalomtörténetének e második kötete igazában nem folytatása, hanem kiegészítése az elsőnek. A magyar irodalmi
műveltség
kezdetei a középkori katolicizmus szellemétől éltetett kolostori irodalom kifejlődését
kíséri nyomon ; d e az még nem jutott el virágzásáig, mikor Mátyás udvarában már
meghonosodott a humanizmus, mely azután megbontotta annak eddigi egyszerűsé-

gét. Világnézeti megoszlás vetődött itt irodalmi sikra. A magyar humanizmus beszivárgása, meggyökerezése szinte követeli a szellemtörténeti feldolgozást.
Ennek az iránynak képviselői közt — főkép Németországban, sokan rabjai
az eleve kiagyalt elméletnek. Az „objektív szellemnek" és a benne kibontakozó
problémának természetéből, belső törvényszerűségéből vezetik le a fejlődés útjait
és akárhányszor Prokrustes-ágyba kényszerítik a valóságos történést. Horváth János
ment ettől az egyoldalúságtól. Túlvan a pozitívizmuson, azonban megbecsüli értékeit, egy vele a valóság tiszteletében. A pozitív adatoknak szinte lenyűgöző tömegére támaszkodva rajzolja meg a magyar humanizmus útját a reformációig. Semmit sem állít szilárd alap nélkül, de csodálatosan sokat tud meglátni. Ez az újság,
eredetiség a szembeszökő vonása könyvének. Utána másként látjuk a humanizmus
szerepét szellemi fejlődésünkben. Sokkal nagyobbnak. „Forrás az s éppoly hatalmas folyamait táplálta az európai és magyar műveltségnek, mint az első, melyet
a szent király fakasztott nemzete számára. Szent István meg Hunyadi Mátyás ; két
nagy áramlás kútfejei ; s hagyatékuk egymáshoz való viszonyának koronkénti
alakulása szabta meg műveltségünk s benne irodalmunk történeti nagy változásait".
E pár sorból is láthatni, mily új és hatalmas távlatok nyílnak meg e könyv
nyomán. De ez mélységet is jelent. Horváth János rendkívül finom érzékkel van
megáldva a pozitív adatoknak szimbolikus, a szellemi élet mélységeire utaló
jelentése iránt. Lépten-nyomon érezzük azt, mikor járjuk vele a magyar humanizmus útját.
A humanizmus a renaissance-szellem megnyilatkozása az írásbeliség területén. Jelenti a középkorban „elparlagiasodott" latin nyelv megújulását az antik irodalom hatása alatt. Ezzel nemcsak a filológia fellendülése járt együtt, hanem a
stílus és általában forma-kultusz új felfogást is gyökereztetett meg az irodalomról
és eddig teljesen szokatlan írói öntudatosságot. Szelleme is hatott a klasszikus ókornak és a feltörő polgárság érvényesülésétől is segítve elvilágiasította a szellemi életet.
Az ősi dicsőségtől ihletett olasz újjászületési vágy a nemzetiség érzéseit is széjjelsugározta.
Ezen áramlatok beszivárgása Nagy Lajos alatt már jelentkezik, hogy Zsigmond alatt fokozódjék, a Hunyadiak korában pedig kiteljesedjék a magyar humanizmus. Mátyás alatt úgy megerősödik, hogy „mikor a nagy király halála után
jóformán minden műve összeomlott és füstbe ment, ez az egy — s csak ez az egy !
— rendületlenül megállott . . ." Akadálytalanul folytatta beomlasztó hatását a magyar katolicizmusban. Tragikus ellentét, hogy amikor szerzetesrendjeink reformálódva
új virágzás ígéreteit hordozták, a főpapság, mely egyet jelentett a humanizmussal,
annak hatása alatt „lépésről-lépésre közelebb jutott ahhoz a közönyös világiassághoz, melyet dogmatikus szigor s benső vallásosság nem fegyelmez többé," és a
reformáció számára dolgozott. E légkörben azonban kicsirázott a világi irodalom,
a „szépirodalom", érvényesülni kezdenek a tisztán esztétikai értékek, izmosodik a
nemzeti közösség érzete. „Nem sok időbe telt, hogy a humanista patriotizmus a
mozgalom nyelvkultúrájával karöltve a nemzeti nyelv kiművelése körül is felismerte
a maga hivatását."
A szellemi életnek változatos és új színben feltűnő tájain át halad ez az út.
Az egyéniségek egész seregével találkozunk, kik Horváth János jellemző művészetével ábrázolva plasztikus kidolgozottságban állanak. Legélesebben talán a Hunyadiak válnak ki közülük. Példaszerűen tanúsítják Horváth János felfogásának eredetiségét. Sokan meglepődhetnek Hunyadi Jánoson. Nem a középkor utolsó lovagja ő,
hanem renaissance-férfiú. Horváth feltárja, összefoglalja azokat a hatásokat, melyek
az új szellem irányában alakították. Egyénisége őserejének ösztönös érvényesülése
is arra igazította. Hunyadi azonban nem szakít a múlttal, egyensúlyba jutnak a
benne domináló erők, a humanizmus negatív tényezői gyengék vele szeben. „Nagy
egyénisége nem ismerte a hatalom önkényét és szeszélyeit. Voltak személyfölötti
eszményei s vallása, hazája, s egész életét azoknak áldozta". Eszünkbe jut L. Pastor, aki a Geschichte der Päpste c. nagy művében a renaissance-ot, humanizmust
jellemezve éles különbséget tesz annak két ága között. Az egyik visszahajlott a
pogánysághoz, a másik az új szellem értékeit felszívta kereszténységébe és új,
keresztény renaissance-ot teremtve hatalmas lendületet adott a művészi, általában
a szellemi életnek . . .
Mátyás már más típus ; „Nem annyira a nemzeti érdek, mint inkább az

egyéni becsvágy sugalmazta császári aspirációit, melyekkel egy a humanisták által
felélesztett hagyomány varázskörébe szárnyalt fel".
De nem részletezhetünk tovább. Pedig nehéz nem szólni arról, hogyan
mutatja be Horváth János pl. Vitéz Jánost, Janus Pannoniust, Beatrixet, Galeottit,
Bonfiniust, Verbőczyt és még sok más nagyobb és kisebb szereplőjét a magyar
humanizmusnak,
A szellemi élet rajza irodalomtörténeti célt szolgál, és főforrásai is éppen a
humanisták irásai. Csak természetes, hogy Horváth kutató kiválóságai itt különösképpen érvényesülnek. Csak egy-két tipikus példára legyen szabad itt utalnom; Janus
Pannonius, Bonfinius munkáinak, Verbőczy Tripartitumának
kiaknázására. Az
esztétikus sem tagadja meg magát. Itt is meg kell elégednünk egy utalással.
Olvasójának is élmény, ahogy Horváth János Janus Pannonius De se
aegrotante
in castris c, elégiáját finom utánérzéssel felszínre hozza. Sajátos irodalom-elmélete
itt is gyümölcsös. Nagyfontosságú ebben az írói tudatosság. Janus epigrammái e
szempontból vizsgálva korszerűségükben mily jellemzőek írójukra és esztétikai értékükben is súlyosodnak !
Nagy érték még a könyvnek gondolatkeltő, serkentő ereje. Az író maga is
utal, de az olvasó maga is rá-rá ocsúdik megoldatlan kérdésekre. Nem tudok szabadulni attól a gondolattól, mily feladat vár még a katolikus egyháztörténet művelőire ! Máskor is felhoztam, most is felemlítem, mily szükség volna a magyar vallásos érzés fejlődésének megírására ; olyasformán, ahogy ezt a munkát a franciáknál A. Brémond már elvégezte. Hány időszerű probléma nyerhetne feleletet benne !
Ilyennek érzem, éppen Horváth könyvének hatása alatt, a vallásos és nemzeti érzés
kapcsolatát a magyar középkorban. De más vonatkozásban is megvan a könyvnek
ez a hatása. E kutatások estleg itt-ott módosítják a köny eredményeit, de írója talán
ezt könyveli el egyik legnagyobb sikerének.
Olvasás közbsn folyton közelünkben érezzük azt a mélyérzésű, de komoly
és fegyelmezett, ideális lelkű utdóst, akit csak egy cél vezet búvárkodásai közben :
a tiszta igazság szolgálata. Hogy ez az egyéniség, mily sajátos meleget és szépséget
ad tömör és a gondolatok fényében súgárzó nyelvének, azt nem is kell mondanom
annak, aki Horváth János könyvét forgatja.
Kocsis Lénárd.
Paul Sándor: Csepreghy Ferenc (1842-1880). Budapest, 1934, 59 1.
Csepreghy Ferenc neve ma is elevenen él a magyar irodalmi köztudatban.
A sárga csikó és A piros bugyelláris szerzője korának legtermékenyebb és legnépszerűbb drámaírói közé tartozott. Darabjait különösen a Népszínházban adták
zajos sikerrel. Az esztergomi asztaloslegényből ismert íróvá emelkedett Csepreghy
mint ember és mint szerző egyaránt rokonszenves egyéniség ; mostoha körülményei, gyenge egészsége ellenére is maradandó értékeket alkotott rövid élete folyamán. Verseken, elbeszéléseken és egy regényen kívül tizenhárom drámát írt ; ez utóbbiak közöl két népszínművében emelkedett irodalmi magaslatra. Helyes érzékkel
ismerte fel korának irodalmi szükségleteit és a közönség igényeit és komoly becsvággyal állott szolgálatába. A színpadi hatás követelményeit igyekezett összhangba
hozni a költői és művészi feltételekkel és a siker kedvéért sohasem áldozta fel az
ízlés és erkölcs szabályait. Paul Sándor monográfiája kimerítő élet- és jellemrajzot
nyújt irodalmunknak e derék munkásáról. Higgadt tárgyilagossággal, de egyúttal
megértő szeretettel elemzi és méltatja Csepreghy működését, különösen drámáival
foglalkozik behatóan. Könyvének értékét növeli Csepreghy műveinek és a róla
szóló könyvészetnek lelkiismeretes és fontos összeállítása.
Lendvai István költeményei. (Koszorú, 1912—1932. Első kötet. A költő
kiadósa.
A szerző, aki ebben a kötetben húsz esztendő költői termését gyűjtötte öszsze, talán ismerősebb a nagyközönség előtt közéleti szereplésével, mint költői munkásságával. Pedig mint lírikus is méltán kér helyet a magyarság értékei között. Verseinek gyűjteményéből éles vonalakkal rajzolódik elénk egyénisége. Az ember és a
költő elválaszthatatlan egységben tűnik fel előttünk. Markáns, férfias, egyéniség, kemény határozott vágású arcél, a szilárd meggyőződések rettenthetetlen harcosa. A dekadens líra virágkorában ama kevesek egyike, akik tántoríthatatlanul hívek maradnak
a nemzeti eszmékhez. Lírája tehát több a művészi öncélúság költői játékánál : min-

denkori visszhangja a magyarsors változásainak. Lendvai István férfiasan vállalja
ezt a sorsot, amely korunkban talán tragikusabb, mint valaha volt. Lírájának tónusa tehát borús, komor ; rokon a Rákóczi-nóta, Zrínyi második éneke, a Vén cigány, vagy Vajda János Virrasztóinak és Ady legzordonabb látomásainak szellemével.
Eszmei tekintetben ezek a költemények a tragikus magyar sors fájdalmas
felhördülései ; sikoltó vészjelek az önfeledten romlása felé sodródó nemzeti közösség lelkiismeretéhez ; mély és nemes pátoszú siraloménekek a romok felett.
Döbbenetes erejű sikoltások a világháború vérzivatarában ; az emberi nyomorúság
és elaljasodás megrázó De profundisai, az örök étvágy szomjas epedései a halál
tobzódása közepette. Félelmes átkok a téboly zordon mágusaira, az éjszaka papjaira, akik az emberi szívek duzzadt tömlőjéből vörös tivornyát laknak a szentséges szent itallal, a Vérrel" s az öldöklés, siralom és dögvész rémeit zúdítva a
világra, a romlás bacillusaival fertőzték meg az élet kútját. Elcsukló hangú elégiák a vérbefulladt magyar álmokról, kurucos rapszódiák örök árvaságunkról, jövőnk reménytelenségének panaszos sirámai, altatónak szánt síri versek a nagy
magyar temetőben. Egyenkint és összességükben a világháború és forradalmak
korának legmegindítóbb lírai dokumentumai ezek a költemények.
A kollektív életérzés hangjai mellett ritkábban szólal meg Lendvai István
lírájában az önmagával küzdő ember. Ilyen tárgyú versei világnézeti vívódások é s
tépelődések belső tüzében égnek. Kövekre dobott szárnyas vitorlaként vágyódik a
költő a Tenger után Az életrejtély kíváncsi bogozgatása közben közelebb jut az
egyetlen igaz megoldáshoz. Dante árnya vezeti a boldogabb régiók felé : „Nem
költő, kinek nincs Beatricéje, ki hont s világot csak panasszal vádol, kinek nincs
zengő, megváltó igéje. Istenkiáltó végső látomása, lángzó jajok fölött angyalzenéje".
Az eszmék és érzések túláradó bősége érthetővé teszi, hogy Lendvai István
lírája formai tekintetben sok darabosságot, nyerseséget és egyenetlenséget mutat és
nem mindig kristályosodik ki harmonikus műegésszé. Kifejező ereje azonban elvitathatatlan ; expresszionista verseinek féktelen sodra szeszélyes kanyargású medret
vág magának, mint a lávafolyam, és ez az őserejű áradat sok nemes ércet hordoz magával.
Dr. Bánhegyi Jób.
Nemes Vazul 0 . S. B. : Tertullianus görög műveltsége. Pannonhalma 1935
Pannonhalmi Füzetek. 16. sz.
Ebben az értékes sorozatban Nemes munkája megjelöli a nyugati kereszténység
atyjának, a karthagói egyház katechétájának élete főbb határköveit, megrajzolja a ker.
irodalom kialakulását és a görög irodalomhoz való viszonyát, majd kielégítő feleletet
ad az irodalomtörténet ama kérdésére, hogy a bámulatosan gazdag görög műveltségű
Tertullianus mit merített közvetlen forrásokból, mit vett másod, vagy harmad
kézből.
Patrológiai szempontból Tertullianust
a szerző a római irodalom
nagy hódítói közzé sorozza, a görög irodalom, főleg a görög filozófia diadalmas
hódítói közé, akinek dicséretében Cyprianus, Lactantius, S. Hieronymus, Vincentius
Lirenensis is szinte vetélkednek egymással.
Csokonai Vitéz Mihály legszebb költeményei. Előszóval ellátta Kosztolányi
Dezső. Bp. Somló Béla könyvkiadó.
Vörösmarty Mihály legszebb költeményei. Előszóval ellátta Kosztolányi
Dezső. Bp Somló Béla könyvkiadó.
Mindkét kötet ízléses kötésben az idei könyvnap kiadványai közt szerepelt.
Kosztolányi Dezső írt hozzájuk hangulatos és szép bevezetést. Örülnünk kell, hogy
régi nagyjaink olcsó áron a mai olvasó közönség kezébe jutnak. így lehetővé
válik, hogy az iskola padjaival együtt nem hagyják el az embereket Csokonai
kedves költeményei, Vörösmarty fenséges, örökké szép gondolatai.
Sik Sándor : A középori magyar Szent László-himnusz eredetiségének
kérdéséhez. Szegedi Füzetek. Szerk. Mészöly Gedeon. 1935, II. évf. 1—4 füz. 2—14 1.
Sik Sándor egy régi vitás kérdést tárgyal és dönt el, reméljük, véglegesen.

A középkorvégi Peer-kódexben lévő magyar és latin nyelvű Szent László-himnuszok közül eddig inkább a latint tartották eredetinek és a magyart fordításnak. Sik
Sándor több érvet hoz fel a magyar eredetisége mellett. Ezek közt a legfontosabb
az ösztön bizonyságtétele, az esztétikai élmény a két vers olvasása közben. De
döntő bizonyítéka az, hogy a latin szöveg is magyaros versezésű, ami egyedülálló
a középkori latin himnusz költészetben. A nem fordított, hanem eredeti magyar
himnusz nagy nyeresége középkori irodalmunknak, hisz hozzá foghatót egész Balassáig nem találunk.
Kristóf György : Eminescu Mihály költeményei. Erdélyi Tudományos füzetek. 74 sz. (Szerk. György Lajos). Cluj -Kolozsvár 1935. 21 1.
Az erdélyi irodalom művelői hivatásuknak érzik, sőt létérdeküknek tekintik,
hogy a magyar és román szellemet elsősorban az irodalmon át közelebb hozzák
egymáshoz. Kristóf értekezése is azt vizsgálja, hogy a románság legnagyobb költője a jelen korig mennyire lett ismertté a magyar olvasók előtt. Alkalmat erre a
megjelent teljes magyar fordítós adott, amelyet a szerző elmarasztalólag bírál.
Közérdekűségét a kis műnek növeli az, hogy megkapjuk benne Eminescu Mihály
pályájának rajzát s munkásságának és költeményeinek méltatását is.
Dallos

Marián.

Történelem,
Hóman Bálint é s S z e k f ű Gyula : Magyar történet. Az Egyetemi Nyomda
kiadásában most jelent meg a Magyar történet második kiadásának III. kötete.
Hóman Bálint és Szekfű Gyula nagy művének első kiadása, mely a mai kor műveltségének és igényeinek megfelelően dolgozta fel nagy szintézisben a magyar
történetet, a sorozat utolsó kötetének megjelenésekor teljesen elfogyott. Az Egyetemi
Nyomda a mű iránt megnyilvánuló szükségletnek kielégítésére most a második kiadás megjelentetését valósítja meg. A második kiadás az eddigi hét, illetőleg a
név- és tárgymutatót magában foglaló nyolcadik kötettel szemben, öt vaskosabb
kötetben készül el, olymódon, hogy az első kiadós anyaga ebben az öt kötetben
oszlik el. Egyébként az uj kiadás minden kihagyás nélkül tartalmazza az elsőnek
teljes szövegét, sőt miután az első kiadás megjelenése óta a tudományos irodalomban több nevezetes adat és felfogás merült fel, ezeknek felhasználásával az új
kiadás ki is bővült. Külön kiemelendő, hogy az első kiadás köteteinek végén lévő
irodalmi utalások, melyek együttvéve a Magyar Történetnek sehol máshol eddig
nem található teljes bibliográfiáját nyújtják, szintén bevétettek a második kiadásba,
sőt az azóta megjelent kritikára és irodalomra vonatkozó felvilágosító és polemikus
részletekkel is bővültek. Az új publikáció legelső kötete Szekfű Gyulától megírt XVI.
és XVII. századot, illetőleg a XVII. század első felét tartalmazza és ezt fogják
felváltva követni a két szerzőtől írt további kötetek. Az Egyetemi Nyomda megváltoztatta az első kiadásnak monumentálisba hajló nagy formátumát és ehelyett könynyen kezelhető nyolcadrét köteteket ad ki, melynek külseje és beosztása a magyar
nyomdatechnikának kimagasló teljesítménye. A zöldszínű félbőrkötéses sorozat ára
a korábbi kiadás árához képest lényegesen alacsonyabb ; mindössze 78 P. Ez a
tény is bizonyára hozzá fog járulni a legtökéletesebb magyar történet széleskörű
elterjedéséhez
Balla Antal : A legújabb kor gazdaságtörténete. Egyetemi Nyomda Bp.
Balla új könyve kétségkívül hézagpótló. Az egyetemes gazdasági fejlődést mutatja be a gépek alkalmazásától kezdve napjainkig, történelmi fejlődéséban vetíti
az olvasó elé azt a hatalmas, bonyolult felépítményt, amelyet általában kapitalizmusnak nevezünk. Főleg a termelés és a forgalom eredményére van tekintettel, de
röviden a gazdasági élettel kapcsolatos és elválaszthatatlan társadalmi mozgalmakat és jelenségeket is tárgyalja.
Ä szerző a nagy feladatot jól megoldotta. Ügyesen, s intuícióval válogatta
ki a legújabb kor gazdaságtörténetének óriási adathalmazából a legfontosabb, s
legjellemzőbb adatokat, melyekkel érzékelteti a körülbelül másfélszázéves fejlődést.

Látjuk, hogy a vas- és szénkorszakban a termelés és a forgalom új eszközei hogyan alakítják át az egész világot; 1871 után hogyan szövődik össze a gazdasági- és politikai imperializmus. Avatott tollal rajzolja meg a gazdasági válságokat,
amelyek időnként megzavarják a fejlődés menetét ; ismerteti a nemzetközi munkamegosztást, a tőkés termelés szervezeteit, majd szemügyre veszi a világháborúnak
a gazdasági életre gyakorolt tragikus kihatásait. Az elmúlt tizenöt esztendő gazdasági
eseményeinek vizsgálásánál szigorú tárgyilagossággal mutat azokra az okokra,
amelyek a mai válságot előidézték. A politikai történet az államférfiak, a hadvezérek, a nagy egyének története ; Balla uj művében a névtelen milliók szerepét
mutatja be, akik a gyárakban, az üzletekben, a mezőn, a vállalkozásoknál, a bankokban, a forgalmi eszközökön végzett napi munkájukkal csinálták másfél évszázad óta a történelmet.
Balla könyvének igen nagy érdeme szigorú elfogulatlansága. Nem védi és
nem támadja a kapitalizmust ; kimutatja érdemeit, s nem húny szemet hibái és
fogyatkozásai előtt. A könyv a nagyközönség számára Íródott ; Balla eddigi munkáiból ismert közvetlen írásművészetével. Az Egyetemi Nyomda megszokott ízlésével, díszes kötésben hozta nyilvánosságra Balla Antal legújabb munkáját.
Katolikus tudósító. Rövid tájékoztató a saopaulói Magyar Katolikus Egyházközség működéséről 1934-ben. Sao Paulo Brazília.
Már három magyar lelkész működik brazíliai magyar testvéreink lelki gondozásában : Bali Béla szalézi atya, Szelecz Arnold és Horváth Anzelm bencések.
Megértő, áldozatos szeretet, összetartás a jelszavuk. Magyar életet visznek az idegen tájakra s ebben nagy segítőjük Dr. Boglár Lajos konzul. Filmeken mutatják be
Magyarországot, Budapestet, Szent István-napot, Szent Márton-, Szent Erzsébet-, Szent
Imre-ünnepet, hősök ünnepét iendeznek. Magyar eszményeket ápolnak idegenbe
szakadt véreink lelkében. Sao Paulo környékén már 12 magyar telep részesül rendszeres lelki vezetésben. Anastacion már saját magyar kápolnájuk is van. A gyakori
gyónók, áldozók száma örvendetesen növekszik. A rózsafűzér-társulat virágzik.
500 iskolás gyermek részesül rendszeres hitoktatásban. Az ország belsejében levő
nagyobb telepek lelki gondozását fáradságos körutak kapcsán főleg Szelecz Arnold
végzi. Nagy hatása volt az eucharisztikus kongresszus alkalmával P. Bangha Béla
és Nyisztor Zoltán missziós körútjának s Mattyasóvszky Kasszián látogatásának.
Az egyházközségi szervezet már mindenütt működik. Az adományok, ha nem is
bőven, de szépen folynak a pénztárba. Magyar bencés testvéreink működésére vonatkozólag idézzük Dr. Bolgár Lajos konzul úrnak a nagyszabású Szent Imre ünnepségen mondott szavait : „A Pannonhalmától, a hármas halom és a négyes folyó
országától messze Brazíliába szakadt bencés papjaink itt is hűek rendjük ezeréves
hagyományaihoz és Isten szolgálását látják abban is, hogy idevándorolt magyarjaink
hitéletének ápolása mellett eleget tesznek azon hivatásuknak is, mely a magyar
bencés-papi és magyar emberi mivoltukból fakad, — az itteni magyar kollektivitás
ügyét értékes eredményekkel szolgálják. Isten áldása legyen munkájukon s az ottani
magyar összeségen".
Dr. Lederer Emma : Egyetemes Művelődéstörténet. Bp. 1935 Káldor
könyvkiadóvállalat.
Lederer munkája újszerű fejezetekben adja az emberiség fejlődését. A keleti népek
kultúráját deszpotikus-misztikusnak, a görög kultúrát demokratikus-filozofikusnak, a
germán-római kultúrát hősies-vallásosnak, a reneszánszét egoisztikus-hitetlennek, a
XVI. századét vájúdónak, a XVII.-ét abszolutisztikus-fanatikusnak, a XVlII.-ét monarchikus-felvilágosodottnak, a XIX.-ét nacionalisztikus-kapitalisztikusnak mondja.
Átérzi a felelősséget, hogy milyen sok lelki és anyagi összetevő közt kell eligazodni
a nagy labirintusban. A szerző nem a kat. világnézet alapján áll s így katolikusok
részéről a mű csak nagy óvatossággal használható akár, ahol az ószövetségi zsidóságról, akár ahol az egvházról, papságról, pápaságról, dogmáinkról stb. szól.
Dr- Webster I Macdonald : Magyarországi Szent Margit skót királyné.
Pápa. 1935. A Pápai Református Theológiai Akadémia kiadványai. 15 sz.

Macdonald, a skót református egyház titkára, mint az első magyar keresztény
miszsziónáriust, a skótok büszkeségét, a családi erénynek, a hazaszeretetnek, az igaz
vallásosságnak példaképét, a róm. kat. egyház meggyökereztetöjét, a brit nemzet
különböző népeinek összeforrasztóját ünnepli Szent Margitban, vasoldalú Edmund
angol király unokájában, a hódító dánoktól száműzött Edvárd leányában, Malcolm
skót király feleségében. Edvárd Szent István udvarában nőtt fel s Gizella királyné
Ágota nevű unokahugát vette el. Szent Margit a baranyamegyei Nádasdon, a britannok földjén született 1049 táján s 11 éves koráig maradt itt. A család később
Skótországba került, ahol Szent Margit, mint Malcolm felesége fejtett ki a mi első
királyi családunkéhoz hasonló áldásos tevékenységet az ország vallási, szellemi,
anyagi felvirágoztatására 1093-ban bekövetkezett haláláig. 1251-ben IV. Ince pápa
avatta szentté s X. Kelemen Skótország pátronájává emelte. Támogatói Szent
Anzelm mellett a kíséretében levő magyar urak voltak, akiktől a Chrichton, Fotringham, Giffart, Melvill, Bortwick Leslie, Drummond családok származtatják magukat. A magyar földnek, a bencés nevelésnek e szép virágáról, a skótokra tett
nagy hatásáról örömmel s hálás szívvel olvastunk Macdonald értékes tanulmányában.
Dr. Géfin Gyula : A szombathelyi egyházmegye története. 3. kötet. Szombathely 1935.
A szombathelyi egyházmegye története nagy lépésben halad előre. 1929 óta
kisebb monográfiák mellett már a harmadik hatalmas kötet lát napvilágot, a püspökök, a szeminárium, a vasvár-szombathelyi káptalan története, a papság irodalmi
munkássága s az iskolaügy fejlődése után most az egyházmegye élő és meghalt
papjainak személyi adatait gyűjtötték össze, egy kulturális adatokban rendkívül
gazdag töréneti névtárt adtak. À megyéspüspök áldozatkészségét s Géfin szorgalmát
dicséri a mű, amely nagyban szolgálja a papság élethivatásának megbecsülését, a
testvéri kegyeletet, szeretetet.
Jámbor Dezső : A fekete Madonna városa. Útikalauz. Bp. 1935.
Mikor Hóman kultuszminiszter aláírta Varsóban a magyar-lengyel kulturális
kapcsolatot kimélyítő szerződést s megindulnak a censtochovai zarándoklatok, megjelent az első lengyelországi kalauz is, mely hűséges kísérője lesz a zarándokoknak a történelmi kincsekben s hazai vonatkozásokban is gazdag Lengyelországon,
főleg Censtochován, Krakón, Varsón, a wieliczkai sóbányán s a lengyelek második
legnagyobb búcsújáró helyén, Kálvárián át.
Dr. Fábián Gáspár : Küzdelmeim é s alkotásaim. Bp. 1935. 216 műnyomattal.
Egy nagyszabású műépítész-élet munkássága tárul fel előttünk e műben. A
főváros Szent Kereszt- és Szent Család-templomának, a székesfehérvári Prohászkaemléktemplomnak, a felsőgödi, badacsonytomaji falusi templomoknak, a székesfehérvári, soproni, ceglédi polgáriiskoláknak, a budapesti Fáy András- és a jászapáti gimnáziumnak, a pécsi Szent Mór-kollégiumnak, kórházaknak, plébániáknak, kultúrházaknak stb. építőművésze mondja el értékesebbnél-értékesebb tapasztalatait, melyekre a gyakorlati élet tanította meg. De mindezeknél talán még értékesebb az 50 éves életnek az a teljessége, melyben uralkodó szerepet visz a lelki
indítóok, a mély vallásosság s a nagy családszeretet. Műépítész-életrajzokban szegény irodalmunknak nagy nyeresége e mű.
Surányi Lajos : Az új szocialista munkaterv. Bp. 1935. A szerző kiadása.
Ára : 50 fill. 32 I.
Világos előadásban ismerteti a háború előtti és utáni munkásmozgalmakat
Levonja a következtetést : a magyar munkásságnak csatlakoznia kell a szocialista
és történelmi gondolathoz, ha nem akar a német és osztrák szociálisták sorsára
jutni. Küzdenie kell az ezeréves Magyarország és a volt monarchia ideális gazdasági egységének helyreállításáért, annál is inkább, mert ezt első sorban az ő érdeke
kívánja. Az új tervvel főleg a lerongyolódott falut akarja megnyerni a szocialista
ideológiának. A terv kétségkívül sok megszívlelendőt tartalmaz, mégis e füzet elolvasása után az az érzésünk, hogy ez csak egy injekció a haldokló marxismusnak.

Mályusz Elemér : Magyar Protestáns Adattár. XV. évfolyam. IIa Bálint :
A Thurzó-levéltár protestáns egyháztörténeti iratai. Bp. 1934. Kiadja a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság.
A modern egyháztörténeti kútfőkiadásnak mind módszere, mind tartalma
szempontjából nagyszerű teljesítménye IIa B. műve. Az Országos Levéltár Thurzó-levéltárát aknázza ki s látja el kitűnő jegyzetekkel a két Thurzó nádor korára vonatkozólag, akik mint a legfőbb közjogi hivatal viselői s egyben a protestantizmus
leghathatósabb támaszai és vezérei, kezükben tartották az egyház szervezésének és
irányításának, külföldi képviselésének és a külföldi kapcsolatok megteremtésének
összes szálait. Természetesen át meg át van szőve kat. vonatkozásokkal is akár,
mikor a megújhodó katolicizmussal vívják harcaikat az országgyűléseken, a vármegyékben, a városokban, a társadalomban, akár mikor a külföldi protestánsokkal
szövetkezve igyekeznek erősebb nyomást gyakorolni pl. az osztrák térítő törekvésekre s így igyekeznek békés megoldásokat találni. Bárcsak kat. részről is minél
több ilyen mintaszerű kiadvánnyal találkoznánk különösen a közeledő Szent István
jubileummal kapcsotatban. Bárcsak a katolikusokat is áldozatra indítaná a Prot.
Irodalmi Társaság naglelkűsége.
Bedy Vince dr. : A felsőörsi prépostság története. Veszprém. 1934.
Őrs község múltja, a prépostság alapítása, célja, az Őrsi Miske Batthánycsalád leszármazása, a prépostok sora, lelkipásztori tevékenysége, a hitújításnak és
a katolicizmus megújhodásának hullámverése, a prépostsági birtokok és terhek, a
prépostsági templom mind hivatott tollú kiváló történetíróra találnak B. személyében.
Azért is értékes e munka, mert egyházunk egész múltja visszatükröződik ezen intézmény történetében. Különösen érdekes a legújabb rész, az egyházi vagyon sorsa
a világháború utáni időben.
Coloman Juhász : Andreas Dudich. Sonderdrucke aus Heft I. 1935. des
Historischen Jahrbuchs.
„Laienapostel
während
der Türbenherrschaft.
Separatabdruck aus der
Zeitschrift „Theologie und Glaube". Jahrgang 1935.
J. értékes munkát fejt ki, mikor a magyar egyháztörténeti problémákat külföldi szakkörök számára is hozzáférhetővé teszi, különösen a trienti zsinaton szereplő, később aposztata Dudichval kapcsolatban s a paphiány pótlására szolgáló
XVII—XVIII- századi világi apostolkodással, licenciátusi intézménnyel kapcsolatban.
Csapláros István : Theophile Gautier é s a magyarok. Pécs. 1935.
Cs. nagy szorgalommal gyűjti össze azokat a szálakat, melyek a magyar
fordításokból is ismert sokoldalú és termékeny francia írót Magyarországhoz s a
magyarokhoz fűzik, kiknek művészi képességeiért őszintén lelkesedik s kik közül
Munkácsy, Zichy, Madarász párisi sikereinek útját egyengette.
Mohi Adolf : A loretói Szűz Mária tisztelete. Győr. 1935.
Örvendetes megállapítása a szerzőnek, hogy Mária országa a loretói Szűz
tiszteletében a többi országgal nemcsak versenyezhet, hanem 25 kápolnával vala
mennyit túlszárnyalta.
Mohi Adolf: Győr elestének é s visszavételének irodalma. Győr, 1935.
Nagy gonddal összeállított mű, mely a nyomtatványokat beszélteti is. Kitűnik belőlük, hogy a Gvőr visszafoglalását követő s irodalomba kívánkozó öröm
nem volt szalmatűz, hanem napjainkig él. Sürgeti a Pálffy-Schvarzenberg-szobor
létesítését.
Fráter Lénárt: Hunyadi János eredete. Bp. 1935.
Fr. okleveles és címeres bizonyítékok alapján meggyőződéssel vallja, hogy
H. ízig-vérig magyar, Péternek, a verebélyi vajdának, Erdély egykori alvajdájának fia.
Markó Árpád : II. Rákóczi Ferenc. Magyar Szemle Társaság. Bp.
tár 142 sz.

Kincses-

M., kiváló katona- és haditörténetíró R. személyét és möködését a mai történelem módszerével az elmúlt évtizedekben reáborított legendáktól megszabadítva,
mint a magyar ember eszményének megtestesülését rajzolja, kit lelki nagysága,
önfeláldozásig menő önzetlensége, a tönkresanyargatott néphez váló lehajlása, a
nemzet talpraállítása, a nemzeti hadsereg megszervezése örök dicsőséggel övez.
Nagyon értékes részletek a R. hadvezéri életével és diplomáciai tevékenységével
kapcsolatos kritikai megfigyelések s a száműzött fejedelem súlyos kálváriájának rajza.
Dr. Mihályi

Ernő.

Művészet.
Magyar művészet. Farkas Zoltán a Nemzeti Képzőművészeti Kiállítást mutatja
be. Lázár Béla folytatja Szinyei újabban felszínre került levelei alapján a mester müncheni tanulóéveit ismertető tanulmányét. Layer Károly dr. az Iparművészeti Múzeum új
szerzeményeit, Grassi két csodaszép porcellánfiguráját mutatta be. Lyka Károly két
elfelejtett magyar festő életadatait ismerteti. Melier Simon a Majovszky-gyüjtemény
anyagának kiemelkedő darabjait ismerteti. Lyka Károly ismeretlen művészekről
eddig ismeretlen adatokat közöl. Márjás Viktor markáns vonásokkal rajzolja
meg Vaszary János művészetének legújabb stílusváltozatát. Ferenczy Valér kegyeletes hangon jellemzi és mutatja be atyjának, Ferenczy Károlynak játékos szellemű
karikatúráit. Rózsaffy Dezső a Louvre három kölcsönbe adott műtárgyáról, Watteau,
Daumier és Courbet képeiről ír jellemző sorokat. Schön Arnold a gr. Zichy Miklós
óbudai-kiscelli barrokk-síremlékét mutatja be, mely már csak rézkarcban ismeretes.
Dr. Jajczay János finom tollal írt jellemzést ad a kisázsiai szőnyegekről.
Ar» sacra. Schweizerisches Jahrbuch für christliche Kunst. 1935. Verlag
Gerl. 1. u. F. Hess. Basel.
Első helyen az egyházművészet nagy apostolát Meyenberget mutatja. A német
Svájc gyűlése a hazai művészek érdekében tiltakozik idegen művészek alkalmazása
ellen. Beszámol az új templomépítkezésekről s az engelbergi bencés monostornak
szenteket ábrázoló Hinterlől való új üvegfestményeiről. Az egyházművészet 11.
nemzetközi kiállításán ők is részt vettek. Kiemeli a magyar egyházművészeti kiállítás szerencsés gondolatát, hogy egy templom keretében mutatkoztunk be s a modern
törekvések dolgában mindjárt a franciák után tesz bennünket. A kat. megújhodás
meghozta nálunk is a modern kat. művészeti virágzását, melyet főleg a Szent Lukács
egyesület támogat. Nagy gondot fordít az egyesület arra, hogy szentképek, vallási
emléktárgyak, keresztek, szobrok, szenteltvíztartók stb. művészetileg kifogástalanok
legyenek. Nálunk sem ártana, ha a nagy közönség kezébe kerülő mindenféle ájtatossági cikk az iparművészet irányítása alá kerülne.
£)r Mihályi Ernő.
Vegyes.
1. Kőszegi János, Kis Teréz rózsája. Legenda három felvonásban. —
Sabaria könyvnyomda, Szombathely. — 23 lap.
2. Dr. A. Erőss, Dogma und liturgie : Matthias Joseph Scheeben in der
liturgischen Bewegung.
Ugyanattól : Die Herrlichkeiten der Göttlichen Gnade. Scheebens Gnadenlehre in ihrer ersten Fassung.
1. Kőszegi kis Szent Terézke tiszteletére dolgoz fel színdarab formában egy
legendát, amelynek tárgya a hitetlen, szenteket káromló, munkanélküli, szegény
családapának testi megvakulása, majd csodás gyógyulása Szent Terézke közbenjárására és megtérése. Műkedvelői előadásra is nagyon alkalmas. Az előadási jog
a szerzőnél szerezhető meg Körmenden.
2. A Scheeben-centenárium alkalmából Erős két értekezésben méltatja a nagynémet hittudósnak: Scheeben Mátyás Józsefnek kiváló érdemeit. Mindkét értekezés
folyóiratokban már megjelent dolgozatoknak különlenyomata. Az első értekezés
Scheebent mint a liturgikus mozgalomnak kimagasló alakját méltatja, a második

értekezés pedig Scheebennek egyik leghíresebb munkáját, az isteni kegyelem szépségeiről írt müvét ismerteti. Mindkét értekezés méltó megörökítése a nagy német
hittudós emlékének.
— rsm —
A magyar öntudat kistükre. Szerkesztette : Hézser Aurél dr. A felsőkereskedelmi iskolai tanárok nemzeti szövetségének kiadása. Budapest, 1935. 127 1.
Ennek a kis könyvecskének tartalmát nagyon ügyesen összefoglalja előszava.
Képet ad „nemzetünknek a földön elfoglalt helyzetéről, nemzeti nagyságainkról :
íróinkról, tudósainkról, felfedező utazóinkról stb., . . . népünk egyéni, nyelvi, művészeti sajátosságairól, földünk természeti javainak értékéről". Megvilágítja a „trianoni
nemzeti csapás okait és következményeit s ezek alapján jelenlegi helyzetünk tarthatatlanságát". Végül rámutat „azokra a történelmi, társadalmi és gazdasági feladatokra, amelyekre törekednünk kell, ha azt akarjuk, hogy boldogabbak legyünk ezen
a földön".
Amint láthatjuk, ez a könyv már tartalmánál fogva is százszázalékig megfelel
annak a célnak, amelyre szánták, „a magyar nép szellemi és anyagi értékeinek
megismertetése ifjúságunkkal", de még inkább alkalmassá teszi erre íróinak az a
„minden magyar" iránt lelkesedő szíve, amely ott dobog minden sorában, még a
legprózaibb felsorolásokban is. Ez a magával ragadó lelkesedés, amely mindig a
való adatokon alapul, s nem takarja el a magyarság hibáit sem, teszi különösen
értékessé a könyvet. Külön ki kell emelnünk a szemléltető rajzokat, amelyek trianoni veszteségeinket nagyon ügyesen mutatják be.
Adja az Isten, hogy e könyv elérje célját, s az ifjúság, de a művelt közönség is megismerje belőle értékeinket s ezután „még büszkébbek legyenek arra,
hogy magyarnak születtek".
\•

Szülők könyvtára. 15—16. sz. : Bognár Cecil, Az iskolás gyermek.,—
72. lap. Ára fűzve 1 P. 17. sz. : Imre Sándor, A család békéje. — 56 lap. Ára
80 f. — Mindkettő a „Stúdium" kiadása. Budapest.
Terjedelmileg kicsinynek látszó, de tartalmilag annál fontosabb, gyakorlati
szempontból pedig szinte páratlan e két füzetecske, — Bognár Cecil a testi, vallási
és erkölcsi, szellemi nevelés, valamint a gyermek kedélyének nevelése terén ad
életbevágóan fontos útmutatást, ahogy ezt csak a gyakorlati életben is sok tapasztalatot szerzett szaktudós teheti. A sok tárgyalt kérdés közül csak néhányat említünk : vallási nevelés, szülői tekintély, a jó példa, a túlzott szigorúság, fegyelmezés,
szexuális nevelés, serdülő kor stb. — Imre Sándor pedig könyvecskéjében a családi bajok okaira, a családi béke alapjára mutat rá ; továbbá ismerteti azt, hogy
milyen hatása van a családi életnek a jellemre ; fejtegeti a tekintély kérdését a
családi életben valamint a szülők és gyermekek közti ellentéteket. Bár minden
szülő olvasná és megszívlelné e könyvecskéket !
-
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-

Lexikon.
Der Grosse Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben. 4., völlig neubearbitete Auflage von Herders Konversationslexikon. XI. Band Sippe bis Unterfranken. Mit vielen Bildern, 34 Rahmenartikeln und 13 Bildseiten. VI. lap, 1776
hasáb szöveg, 1797 kép. — Herder, Freiburg i. Br., Ára 34'50 — 38 RM.
Az egész világon kiválónak elismert „Nagy Herder '-nek már utolsóelőtti kötetét köszöntjük jelen könyvben. A jóval több mint 150 ezer címszót tartalmazó,
hatalmas művet kimerítően alig lehet ismertetni. Egy-egy kötet is sok ezer címszót
tartalmaz. így hót csak sejtetni tudjuk a tudománynak, életbölcseletnek, gyakorlati
élettapasztalatoknak azt a gazdagságát, amely létrehozza és jellemzi ezt az igazán
monumentálisnak mondható művet. Monumentálisnak kell mondanunk a most megjelent 11-ik kötetet is 34 keretcikkével, 128 hasábre terjedő mellékleteivel, 12 színes
tervrajzával és térképével, több színes reprodukcióval, sok mélynyomású és közel

1800 szövegközti képével. A legkülönbözőbb hivatásban élők is a tudományos
életnek, a vallásnak minden kérdésére világos, minden szempontból helytálló, a
mai kor követetményeit teljesen kielégítő feleletet találhatnak e hatalmas műben.
De nemcsak ez a körülmény biztosítja a „Nagy Herder" értékét, hanem az a tulajdonsága is, amely ezt a lexikont valóságos életkalauzzá teszi. Hogy a „Nagy Herder" valóban megérdemli az életkalauz nevet, azt a mostani kötetből vett néhány
címszóval akarjuk igazolni. A mellékletek közül csak példának említjük a mindenki
előtt annyira ismert Skagerraki-ütközet leírását ; a napról, spanyol művészetről,
szövőiparról, acélművekről szólló cikkeket. Az időszerű kérdéseket bővebben és
alaposan kifejtő keretcikkek közül a szokásokat, a szociális kérdést, a szociálizmust, sportot, államot, statisztikát, adót, büntetőjogot, a különböző táncokat, színházat, hangos-filmet, tuberkulózist és a pápai csalatkozhatatlanságot tárgyaló részeket említjük csak. A nép-, föld- és jellemrajz körébe vágó címszavak közül
pedig a szlávokról, a szovjetunióról, Délaírikáról, Tirolról, Csehországról, hazánkról
Söderblomról, Spenglerről, Spinozáról, Stalinról, Aquinói Szt. Tamásról, Tolstojról
és Undsetről szóló cikkeket emeljük ki. Erre az új típusú lexikonra, a „Nagy Herder"-nek negyedik kiadására valóban büszke lehet nemcsak a német könyvpiac,
»
hanem az egész kat. ker. világ is !

RENDI HÍREK.

A svájci Mária-Einsiedelnben
a jubileumi év folyamán rendkívül nagy volt a zarándokok száma. Csak vonattal 180.000 ember
látogatta meg a Szűz Anya kedves kegyhelyét.
Jozefin belga hercegnő, I. Albert belga király nővére, Hohenzollern Károly Antal herceg özvegye Freiburg-Güntherstalban (Breisgau) belépett Szent Lioba bencés apácáinak
kolostorába. Az 1921ben alapított kolostor lakói segítenek a lelkipásztorkodásban, gondozzák a szegényügyet s szép liturgikus életet élnek. 12 telepük
van Badenben, Szászországban, Svájcban és Romániában.
Az olasz király P. Paolini Bernátnak magas állami kitüntetést
adott a meteorológiai tudományok terén szerzett érdemeiért. Paolini
először Monte Cassinon, majd a perugiai Szent Péter apátságban
geofizikai megfigyelőintézetet állított fel s évtizedekig vezette. Az
olasz egészségügyi meteorológiai megfigyelőosztály s a rádioatmospherikus jelentések az ő kezdeményezésének köszönik létüket. A
tudós bencés a megalapítója az olasz gyakorlati meteorológiai folyóiratnak is s ezen a téren nemzetközi vonatkozásban is nagy tekintélynek örvend.
A Brügge melletti St. André-apátságban
Lu Tseng Tsiang, az
egykori kínai miniszterelnök és követ, most bencés szerzetes egyik
egykori munkatársát, Liu Jiu Tseng diplomatát részesítette a keresztség szentségében s feleségével és lányával együtt meg is áldoztatta.
A május 19-én szentté avatott Morus Tamás bencés oblátus
volt. Oblátusaink új patrónus nyertek az égben.
Delatte apát, a kiváló regula és evangélium magyarázó márc.
21-én ünnepelte aranyfogadalmát Solesmesben.
Az Ausztráliában levő bencés missziónak Toyban levő monostora nagy ünnepséggel készül megülni Ausztrália első hithirdetőjének, P. Rodesindo Salvadónak emlékét.
1922-ben halt meg az olasz Berolivban Maria Fortunata Biti
bencés apáca. Eletszentségének híre s a közbenjárására történt
imameghallgatások száma olyan nagy, hogy holttetemét márc. 21-én
a temetőből átvitték a kolostor templomába s megindították a boldoggáavatási eljárást. Itt említjük meg, hogy Dusmet bíbornoknak
(t 1894) s a római Szent Pál monostorban 1915-ben elhunyt Riccardi
Piacidnak boldoggáavatása is folyamatban van.
A luxemburgi clerfi bencések most ünneplik az északi imaszövetség 25 éves jubileumát. Renaudin Pál clerfi perjel, később
apát, alapította ezt az egyesületet, melynek célja a skandináv népek
visszatérítése a kat. hitre. X. Pius pápa 1910 márc. 3-án kelt bre-

véjével jóváhagyta s búcsúkkal gazdagította az egyesületet. A tagok
kötelezik magukat, hogy naponként elmondanak egy Üdvözlégy
Máriát a skandináv népek megtéréséért. Aki részletesebb tudósítást
vagy felvételt akar az egyesületbe, forduljon az egyesület igazgatójához a luxemburgi clerfi Szent Móric apátságba- A felvétel díjtalan.
Adományokat az egyesület s a skandináv kat. jótékonysági intézmények céljaira szívesen fogadnak.
Az új életre kelt normandiai Saint Wandrille apátságban a
bencés monostor életéről a francia lean Ives de la Cour filmet
készített.
Dr. Reimer Jakab salzburgi főapát vállalta a tiroli thierseei
passiójáték vezetését, ő csinálta a Krisztus dráma szövegét, melyben az emberiség megváltása van elragadóan megénekelve.
1885-ben öt bajor bencés ment Chicagóba s ott iskolát alapított, a Szt. Prokopius kollégiumot. Nemsokára négy plébániát alapítottak, nyomdát egy napilappal s egy heti lappal, majd árvaházat
s öregek számára otthont létesítettek. Ma a Szent Prokopius apátságnak 100 felszentelt s 25 laikus tagja van. Örvendetes jubileum.
A bajorországi Szt. Ottilien főapátság új települést létesít az
Egyesült Államok Omaha egyházmegyéjében, valószínűleg Schulerben. A település vezetője P. Hadelin Müller. A püspök engedélyét
már megkapták.
A siegburgi Michaelsberg bencés monostora apátot választott.
Az apátságot 1064-ben alapították. 1803-ban megszüntették. 1914-ben
visszaszerezte a rend s most már annyira megerősödött a monostor,
hogy apátot választott P. Dr. Schulte-Strathaus Ildefonz személyében, aki a Szt. Anzelmoban végezte tanulmányait, majd ugyanott
a filozófia lektora s a klerikusok prefektusa minőségében működött.
A rendtagok elhelyezése során Dr. Kühár Flóris, a P. Sz. volt
felelős szerkesztője budapesti házfőnök, Dr. Faludi Marcellin, a P.
Sz. munkatársa főapátsági esperes s az Act. Cath. egyházmegyei
igazgatója lett. Dr. Tardos Vida helyét Dr. Csóka Lajos foglalta el
a kiadóhivatalban. Dr. Tardos Vidának e helyen is hálás köszönetet mond önzetlen munkájáért a szerkesztő.
Szt. Walburga apátsága Eichstättben 900 éves jubileumát üli.
Ez a híres bajor zarándokhely, mely 1835 óta leányneveléssel is
foglalkozik, az ősi-imádságos szellem mellett nagy iparművészeti
munkát is fejt ki. Spiegel Benedicta apátnő vezetésével virágzik a
könyvfestés, könyvillusztrálás, fa-, gyöngy és rézberakás, ébenfafaragás, elefántcsontfaragás, hímzés, gobelin szövés stb. Munkáikkal
már a müncheni, nürnbergi s milánói kiállításon is résztvettek.

Á bencés középiskola működése
az 1934-35. iskolai évben.

Újra előttünk van Csonka-Magyarország hat bencés középiskolájának Értesítője. Mindegyik intézetnek megvan a maga egyénisége, de ugyanaz a bencés
szellem irányítja munkájukat. A mult évben 116 tanár állott szolgálatában, még
pedig 99 szerzetes és 17 világi. A győri gimnáziumban, mint a Rend gyakorlóiskolájában 3 rendi tanárjelölt nyert gyakorlati kiképzést. Az év végén sikeres tanári
vizsgálatot is tettek. A vezető állásokban az iskolai év elején nem volt nagyobb
változás; csak a kőszegi gimnázium cserélt igazgatót. Az esztendő folyamán azonban gyászba borított bennünket Dr. Mattyasovszky Kassziának szomorú elköltözése.
A legközelebbről érintett intézetek, a budapesti, mely igazgatóját vesztette el benne,
s az esztergomi, melyhez talán a legrégibb és legszorosabb szálak fűzték az elhunytat, megható kegyelettel gyászolják az értesítőben, de a győri gimnázium sem felejtette el azt a három esztendőt, amelyekben a fiatal Mattyasovszky ott tanárkodott.
A megemlékezések kiemelkednek a megszokottság köréből, jeléül Mattyasovszky
emberi kiválóságának. Az esztergomi Értesítőben a megszállt Komáromban meghalt
Panghy Özsébnek, ennek a jellegzetes veretű nemes szerzetestanári jellemnek állít
méltó emléket egy volt tanítványa, míg Győr Egler Dózsában nem csak buzgó tanórát vesztette el, hanem a Szabadegyetem kitűnő vezetőjét is. A székesfehérvári
tantestülethez tartozó kőszegi gimnázium őszinte érzéssel megírt sorokat szentel
elhúnyt főigazgatója, Mátrai Rudolf emlékének.
Állandósulásukkal a békeidők boldog idejét idézik fel a bevezető közlemények, tanulmányok. Változatos tárgyúak. Történetfilozófiai mélységbe szánt Lepold
Antal prelátuskanonoknak az esztergomi Mária-kongregáció Szent Benedek-ünnepén
mondott beszéde. Ugyanez az értesítő A családi hagyományok,
az otthon a nevelés
szolgálatában
címen közli az igazgatónak a szülői értekezleten tartott könnyen
érthető és mégis nagyon tartalmas felolvasását. Bevezető szavai programmszerűen
hangsúlyozzák az iskola belekapcsolódását az Actio Catholica célkitűzésébe. Ebbe
a szellembe illeszkedik Dr. Szunyogh Ferenc eszmékben gazdag tanulmánya is
(A keresztény család megújítása Szent Benedek szellemében,
Budapest), mely a
liturgikus és benedeki gondolatnak egy familiába beölelő erejével akarná újra szorossá fűzni a meglazult családi kötelékeket. A Horatius-jubileum teszi időszerűvé
Dr. Barcza Kornél és Jávor Fidél tömör cikkeit. (A kétezeréve s Horatius, Pápa, ill.
A boldogság problémájának
horatiusi megoldása, Kőszeg). Pápa Kurbély Vincétől
klasszikus nyelvű ódát is hoz Horatiushoz (Aue nunquam
moriture !). A magyar
nevelés történetét gazdagítják Dr. Schermann Egyed dolgozatának adatai, melyek
Kelecz Imrének (1707—1792) életére vetnek világot, aki „a kőszegi árvaházat, az elsőt
az országban nemcsak megalapította, hanem aki fennmaradásáról is gondoskodott".
A soproni értesítőben Dr. Hein Tádé tanulmányéban (Harsányi Kálmán) egy tisztán a maga müélvezésére támaszkodó és nem egyszer nagyon finoman elemző műkritikus igyekszik erősen egyéni nyelvén közelebb hozni hozzánk az írót. Rendkívül
érdekes Ferenczy Viktor nagyszabású értekezése : Magyar érdemek a világnak
váltakozóáramú
villamosításában (Győr). Széleskörű és mély tudás, világos előadás
és sohasem száraz, hanem mindig friss, sőt helyenként lendületes, költői nyelv teszik
értékessé. A komoly nemzeti nevelés ügyét is hathatósan szolgálja.
A hitet és tudást képviselik ezek a közlemények és jelzik az intézetek szellemét. E lélek nem veszített vonzó hatásából.

Az osztályozott tanulók s z á m a a következő volt iskoláinkban :
OsztáMagán
lyok Nyilvános
Összesen
tanuló tanuló
száma

I n t é z e t

Változás
a mult
évhez
képest

Egy osztályraesik
nyilnános
tanuló :

Esztergom Szent István
gimnázium.

8

388

701

458 !

-79

48'5

Győri Czuczor Gergely
gimnázium.

12

679

8

687

-28

56'58

Kőszegi Ferenc-József
gimnázium.

8

300

1

301

Soproni Szent Asztrik
gimnázium.

8

346

ll2

357-

+19

43'25

Budapesti Szent Benedek
reálgimnázium.

8

522

21

543

+1

6525

Pápai Szent Mór
reálgimnázium.

8

357

24

381

+8

4462

52

2592

135

2727

-80

4984

—1

375

1

. A statisztikai kimutatásba a VI. o.-ban 2-vel, a VIII.-ban 1-gyel több magántanuló van felvéve, mint az érdemsorozatba.
2
. Az 1. osztályban a stat. kimutatásból 1 I. oszt. mt. kimaradt
Az apadást magyarázzák az esztergomi gimnázium körülményei, mert a mult
évben hagyta el az intézetet az utolsó zsúfolt osztály (79 nyilv. t.) A magántanulók
száma csak átmenetileg szállt le, mert a legnagyobb részüket adó Szalézi-rend
nyergesújfalusi intézetének építkezései nagyrészt erre az évre tolódtak el, s így befogadó képessége (100 t.) csak a jövő évre lesz teljes. A győri kis apadóst az első
osztályba felvehető tanulók számának újabb korlátozása és a magántanulók fogyása
(10) idézte elő. Pápa egy egész osztályt volt kénytelen visszautasítani az első osztályból, Sopront is megrohanták, Kőszegen azonban a trianoni határok miatt csak
49-en iratkoztak be az első osztályba. Budapest zsúfoltságán gyökeresen csak párhuzamos osztályok megnyitása segíthetne, ehhez azonban új intézet építése lenne
szükséges.
Vallás szempontjából a következőkép oszlottak meg a tanulók :
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Érdekes egy pillantást vetni a tanulók származására is. Erősen vannak képviselve közöttük a tisztviselő, értelmiségi és velük rokon társadalmi osztályokból
valók: Budapesten 70, Győrött 41, Kőszegen 31, Esztergomban és Pápán 25, Sopronban 23 százalékát teszik az ifjúságnak ; a kisiparosok, kiskereskedők, bányaab
kalmazottak fiai Esztergomban 37 (dorogi bánya 1), Pápán 26, Kőszegen 20, Győrött
15, Budapesten 13, Sopronban 12 ü/o-al vannak képviselve ; a kisgazdafiúk szám
szerint is, viszonylagosan is legtöbben vannak Pápán (30 %) ; Sopronban 22, Kőszegen 17, Győrött 16, Esztergomban 9 a százalékszámuk; tekintélyes számot mutatnak az altiszti és rokon származású fiúk is (9—15 °/o-ig).
Azok adják ide gyermekeiket, akik vallásos nevelést kívánnak, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy a család és iskola szelleme mindig találkozik. A
nagy zöménél azonban megvolt az összhang az iskolával, és ennek előmozdítását
szolgálták a szülők számára tartott konferenciák, lelkigyakorlatok (Győr, Budapest),
de a szülői értekezletek sem mellőzték a nevelés erkölcsi vonatkozásait.
A vallás-erkölcsi
nevelés egyébként ment a maga kipróbált útján. A megszentelődésnek egyik megszokott tényezője lesz a liturgikus életbe való belekapcsolódós ; az egyház életével való azonosulás jele a missziósgondolatnak terjedése is.
Fiaink mindig jobban és jobban átérzik beletartozásukat a nagy katolikus egységbe.
Ennek jele az érdeklődés az Actio Catholica iránt. Különösen a Mária-kongregációk
beszámolóin látjuk ennek bizonyítékát. „A Felső-kongregáció működésének vezérgondolatát mindig a kat. nagygyűlés célkitűzése szabja meg, tehát az idén a családvédelem jegyében dolgozott. Felolvasások, megbeszélések, jellemképzés mind azt
a célt szolgálták, hogy a családi életre kongreganista lélekkel készüljenek Mária
tisztelői." (Győr). Jellemzőek még a soproni kongregáció jubiláris ünnepén beszélő
VII. o. tanuló szavai : „A Kat. Akció új szellemével akarjuk átjárni minden kongreganista lelkét, hogy ez a diákság közt. de főleg majd az életben, mint külső tevékenység jelenhessék meg. A Katolikus Akció sorsdöntő mozgalmához okvetlenül
kellenek mély vallási életet élő, szervezett munkához szoktatott és fegyelem alatt
dolgozó, igazi elit-egyéniségek, akik leginkább a kongregációkból kerülhetnek ki.
Kongregációnk is ilyen jellemeket akar nevelni az Actio Catholica számára." Hogy,
a kongregációk nem maradtak meg a puszta lelkesedésnél, bizonyítja az a részletekbe menő munka, melyről az egyes jelentések beszámolnak. Az előadásokban,
megbeszélésekben előkerültek társadalmunk, korunk legidőszerűbb kérdései. Említésre méltó a szociális érzék fejlődése is. Ennek más téren is érdekes megnyilatkozásait olvashatjuk. Csak a cserkészcsapatok
életét kell áttekinteni.
Meghatóan érdekes a soproni beszámoló az egyes őrsök cserkészjótetteiről.
Nem birom ide nem iktatni a következő sorokat : „December : Jelige : Tegyünk jót,
mert legyünk meggyőződve, hogy így segítjük elő és valósítjuk meg az igazi békegondolatot. Végrehajtja a Szarvas-őrs. A csupa nagy fiúkból álló őrsi család komolyan vette a jótettek társadalmi jelentőségét. Az őrs minden tagja mint szegénygondozó szerepelt 2—-3 utcában. Az itt levő szegényeket legalább minden héten
meglátogatta. Megtörtént egy alkalommal, hogy körútját járó cserkészünk találkozott
egy modern vallási szekta emberével, aki veszedelmes tanaival fertőzni akarta családjainkat. Cserkészünk szembeszállt az agitátorral és sok vita, ellenvetés, magyarázat után nem engedte a család ott maradni az új eszmék hirdetőjét. Az őrs legnagyobb jótettjének tudom elkönyvelni azt az eredményt, hogy egy mór 15 éve
rendezetlen házasságot sikerült az őrs egyik tagjának rábeszélésére rendezni . . . A
szegénynegyedek már jól ismerik a liliomos lovagokat. „A budapesti csapat egyik
őrse egy elemi iskola napközi otthonában végzett szombatonként 4-től 6-ig „szociális
missziót." Ezt a beszámolót is érdemes volna leközölni.
Elmondhatjuk, a cserkészcsapatok párhuzamosan dolgoztak a kongregációkkal;
mindenütt „jó munkát" végeztek. Igazi felüdülés olvasni a táborozásról szóló jelentéseket is. E tekintetben a pesti csapatnak van legtöbb mondanivalója. Táboroztak
Tihanyban a nagy vakáció egy részében, a vízíraj fölment Passauba és onnan
ereszkedett le csónakokon. Karácsonykor dec. 25- jan 5-ig Ausztriában, Lech em
Arlbergben ütött egy jókora csapat tábort. Vízirajuknak már készen van a szép
csónakháza. Élénk vízícserkészélet volt Esztergomban is. Szomorúan emlékezetes
az Öreg Hollók fészekavató csónakszentelési ünnepe május 20-án. Dr. Mattyasovszky
Kasszián végezte az ünnepség egyházi részét ; ő mondotta az ünnepi beszédet is.

Az emlékül kapott zászlócskát másnap vére áztatta . . . A hálás Öreg Hollók Kaszszián-emlékmű felállításán fáradoznak, a fiatalok pedig junius 11-én Kassziáncsónakot avattak.
Elég messze van a Fertő Soprontól, mégis ott ring már a gimnáziumi vízicserkészek első csónakja. Cserkészeink természetesen belekapcsolódnak az egyetemes cserkészéletbe is. A pápai csapat külön is jelenti, hogy parancsnoka és 6 cserkész résztvesznek a lengyel táborozáson is. A pesti cserkészek közül 13 levelez
külföldi társsal ; az egyik 6 (német, francia, eszperantó, angol, olasz, latin) nyelven.
A kongregációk, cserkészcsapatok igyekeznek megfelelő olvasmányokkal is ellátni
tagjaikat ; a győri „Olvasókör" is a kongregációból sarjadt ki. Jól dolgozott e tekintetben a budapesti kongregáció sajtószakosztálya is.
A hazafias érzület szükségképi velejárója a vallás-erkölcsi lelkületnek. A
tanárok rajta voltak, hogy ebben az iranyban is kifejlődjék, érvényesüljön tanítványaik erkölcsi kötelességérzete, és joggal bíznak abban, hogy szebb jövendőt építő
munkásokat nevelnek Csonka-Magyarországnak.
Az ifjúság nemes lelkesedésének forrásai voltak azok a vallásos és hazafias
iskolai ünnepek is, melyeket az egyes intézetekben fontosabb alkalmakkor rendeztek. Főként Szent Imre napja, a kongregációi felvételek időpontja (dec. 8), Szenb
Benedek-ünnepe, illetőleg október 6-a, március 15-e, az államfő nevenapja, az idén
a Rákóczi-évforduló voltak ilyenek. A cserkészeknek is megvoltak a maguk ünnepeik. Kiemelkedőbbeknek látszottak a soproni Mária-kongregáció 30 éves jubileumának ünnepségei, továbbá az esztergomi és budapesti Szent Benedek-ünnepek
Lepold Antal prelátuskanonok, ill. Dr. Preszly Elemér államtitkar beszédével.
Győr fényes Rákóczi-ünneppel avatta fel új dísztermét. Mindenütt megünnepelték
még Horatius születésének 2000 éves fordulóját. Sajátos, szép ünnepe volt a pápai
gimnáziumnak, amikor résztvett annak az emléktáblának leleplezésén, melyet a
pápai Jókai-kör azon ház falán helyezett el, ahol a „haza bölcse" bencés diák
korában lakott.
A tanulók lelkületének értékmérője az a megállapítás, hogy a fegyelem mindenütt jó volt. „A fegyelmi állapot kedvező voltát különösen elősegíti az, hogy
tanulóinknak túlnyomyó száma a legnagyobb bizalommal van tanáraihoz, akik viszont
nem zárják el maguktól a sokszor apró-cseprő bajaikkal is hozzájuk forduló gyermekeket és készségesen adnak útbaigazítást az élet nehézségeit már érezni kezdő
ifjaknak" (Győr.)
A tanítás tervében fontos változást jelentett a felső hatóságoknak az a rendelkezése, hogy az V. osztályban a gimnáziumokban, reálgimnáziumokban a tanulók
szabadon választhattak a francia és görög nyelv között. A reálgimnáziumokban
nem akadt görög tanuló, nem tanítottak görögöt az esztergomi gimnázium V. osztályában sem, a többiben körülbelül felesen oszlottak meg az érdekelt diákok.
A tanterv megszabta anyagot mindenhol elvégezhették, bár a téli országos
náthaláz sok nehézséget okozott ; Kőszegen egy hétre be is csukták az intézetet.
Mint az esztergomi és győri jelentésekből látni, kölcsönös jóakarattal és megértéssel
sokat lehet enyhíteni azokon a nehézségeken, melyeket az elemi iskoláknak a középiskolákat figyelembe nem vevő tanterve ill. tanítésmódja okozott. Az új tantervtől várják az iskolák az anyag csökkentését, továbbá azoknak a kellemetlen következményeknek megszűntetését, melyek az évzárásnak az utolsó napokig bizonytalan
voltából folytak. (Győr.) Sajnos azonban semmi sem vethet véget a szülői elfogultságnak, mely a legtehetségtelenebb gyermekeket is a középiskolákba akarja küldeni.
Győr idevágó panasza egyetemes jelenséget érint. Anyagi leromlottságunk miatt
nem lehet megszűntetni a „bejáró"-rendszert sem. A tilalom a legszegényebb osztályt, főkép a falut sújtaná. Már pedig nem szabad mélyíteni a városok és falvak
közt már most is tátongó szakadékot. Az iskolák szigorú ellenőrzéssel igyekeznek
elejét venni a rendszerrel járó bajoknak, továbbá, pl. Győrött megvonják a gyenge
tanulóktól az engedelmet. A bejárók száma viszonylagosan Pápán a legnagyobb.
A tanítás eredménye, mint a kimutatásokból látható, nagyon jó.
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Az érettségi vizsgálatok a következőkép sikerültek :
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Az iskolák rajta voltak, hogy a tanulók tudása eleven erő legyen. A Horatiusés Rákóczi-jubileumot is fel lehetett használni a tanulók öntevékenységének fokozására. „Általában nagyon üdvösnek bizonyul a felsőbb tanügyi hatóságnak az az
intézkedése, amely egy-egy iskolai év elé valami külön tanulmányi célt is kitűz."
(Győr.)

A rendkívüli tárgyak közt mindenütt gonddal művelték az éneket, seholsem
hiányzott az énekkar. Esztergomban. Budapesten, Kőszegen a gregorián éneket is
gyakorolták. Többször szerepeltek a nyilvánosság előtt is az egyes karok, főleg
Budapesten. Kőszegen kiemelkedő szerepe volt az intézeti énekkarnak az „Éneklő
ifjúság" május 26-i nagy intézetközi hangversenyén, melyet a budapesti rádió is
méltónak tartott a közvetítésre. A zenetanítás is elég általános. Jó zenekara van
Kőszegnek, Budapesten és Esztergomban a vonós mellett fúvós is van, Győrött is
fejlődik a fúvós mellett a vonós.
A többi rendkívüli tárgy tekintetében meglehetősen nagyok az eltérések az
egyes intézetek között. Az érdeklődés sem egyforma, de más okok is magyarázzák
a különbségeket. Pápán, sajnos, senki sem jelentkezett a modern nyelvek gyakorlására sem, pedig a tanítás ingyenes lett volna. A francia és német társalgási gyakorlatok megvoltak Budapesten, Esztergomban, Győrött ; gyorsírás külön is Budapesten,
Esztergomban, Győrött ; fizikai gyakorlatok voltak Budapesten, Esztergomban, kémiaiak Budapesten, művészi rajz Budapesten, Győrött, Kőszegen, mintázás Győrött,
vívás Budapesten, Esztergomban, Győrött. Külön-torna Budapesten, Kőszegen új
tárgy jelent meg: gyógytorna, „mely különleges hatású és rendszerébe tartozó sokféle
gyakorlatával igen alkalmas, hogy az erre rászorult tanuló testi fejlődésében hathatós segítséget nyújtson." A fizikai gyakorlatok körében alkalom nyilt a munkáltató
tanításra. Sok munka volt vele, de „minden fáradozást megjutalmazott a tanulók
intenzív érdeklődése és öröme" (Bpest). Az egyéni hajlam szerint való foglalkoztatást, elmélyítést szolgálták még a különféle i f j . körök is. Az önképzőkörök beszámolóinak olvasása sokszor okozott igaz örömet. A soproni vezető tanár a mult évben
kifogásolta önképzőkörüknek kizárólagos irodalmi jellegét. Most náluk is megtörtént
a szakosztályok szerint való tagolódás. Az irodalmi ellen most is panasz hallik. A
szépirodalmi pályázatot nem is tűzték ki Dusztán tagjai számára, hanem a Zászlónk
útján szinte az egész kat. magyar ifjúságnak. Az első nyertes — soproni lett. Igazolja azonban a szakosztályokra való elkülönítést a történelmi és főkép a mat. és
fiz. osztály szép munkája. Nagyon virágzik az esztergomi önképzőkör a maga 5,
köztük az újonnan alakult klasszikus filológiai szakosztállyal. Különösen jó a beszámoló a mat. és fizikairól. Pápán nincsen meg a külső tagolódás, de a felolvasások, dolgozatok tárgyai változatosak és időszerűek. Ilyenek a kitűzött tételek is
Figyelemre méltó, hogy Horatius költészetének értékeit 76 oldalon, latin nyelven
„alapos elmélyedéssel, széleskörű tárgyi tudással, lendületes stílussal, a latin nyelv
biztos kezelésével" fejtegette a nyertes mű. Szerzője Szent Ferenc-rendi kispap.
Egyáltalában Szent Ferenc kis fiai, kik a középiskolák négy felső osztályát most
pápai intézetünkben végzik, bugzó tagjai a körnek, ő k vitték el a jutalmak túlnyomó
részét. Kőszegen az önképzőkör mellett külön matematikai és természettudományi
Jedlik-kör is működik, mégpedig nagyon szépen. Győrött az iskolai évbe is benyúló építési munkálatok miatt a kellő helyiség hiánya nagyon megbénította a működést. Kőszeg már most közli a jövőévi — jól megválasztott — pályatételeket.
Szakavatott vezető alatt pompásan dolgozó gyorsíró-kör van Budapesten. A
versenyeken mutatott eredményei bizonyítják, hogy a legelsők között van a helye
a magyar ifj. gyorsírás területén.
Hogy a sport-körök virágoznak, fölösleges is kiemelnem. Időszerűek, megfelelnek az ifjúság hajlandóságának, felülről és hathatósan támogatják és vérbeli
szakemberek vezetik őket. Lehetetlen pár sorba beszorítani munkájuk eredményeit.
Kitűnő úszói vannak Esztergomnak, de a győriek is szépen szerepeltek a versenyeken. Győr véglegesen megnyerte az októberi kegyeleti staféta-díjat, újra a bencés
csapat a győri középiskolai labdarugó bajnok, különösen példaadó munka folyt itt
az evezős szakosztályban. Pápa adott már egy országos súlydobó bajnokot (Dr.
Darányi Józsefet) ; úgy látszik az utánpótlásról is gondoskodik. Sopronban a síversenyeken értek el komoly eredményt. Kár, hogy atlétikai szakosztályuk a külső
körülmények folytán nem fejthetett ki megfelelő működést. Esztergom sokkal kedvezőbb helyzetben van. Egyébként is mintaszerű sporttelepét az idén a VKM. bőkezűségéből nagyon kibővítették. Alig van hozzáfogható ifj. sporttelep az országban, amint
a győri új tornaterem is — a szakértők szerint — a legsikerültebb, legmintaszerűbb
a vidékiek között ; a VKM., a város, a Rend áldozatosságának köszönhető. Ugyan-

csak a VKM. segítségével nagy átalakítások történtek a pápai tornaterem mellékhelyiségeiben. Pápa különben egy földbirtokos jóvoltából játéktérhez is jutott. A
budapesti sportkörről nincs most részletes jelentés.
Az iskolai kirándulásokból
sem hiányzott sohasem a pedagógiai haszon,
akár nagyobb szabásúak voltak, akár a közelre korlátozódtak. Az ország szebb
vidékeit, történeti, művészi emlékeit nézték meg, vagy különféle ipartelepeket, kiállításokat stb. tanulmányoztak. Kegyeletes szokás iskoláinkban a főmonostor megtekintése. Természetes, hogy a tanulmányi kirándulások terén a budapesti iskolának
van a legkedvezőbb helyzete ; ki is használta. Az esztétikai, irodalmi képzés szempontjából is szerencsés. A Nemzeti Színház, az Opera megfelelő előadásainak
élvezésére tanári vezetés mellett bőven volt alkalmuk diákjainak.
Az iskolai filrnelőadások az egyetemes rendezés átmeneti ideje alatt nem
voltak, csak Esztergom használta fel újonnan szerzett gépét két alkalommal.
A szertárak gyarapodása a körülményekhez képest igyekezett együttjárni a
szükségletekkel.
Az egészségi állapot — kivéve a már említett náthaláz-járványt — elég jó
volt, bár Esztergom és Pápa panaszkodott a szegény tanulóknak a hiányos ruházkodásból vagy élelmezésből folyó gyengesége, betegsége miatt. Halál-eset csak
Esztergomban volt. Több helyt (Győr, Sopron, Kőszeg, Pápa) átvizsgálták orvosilag
a tanulókat és azután igyekeztek megtenni a szükséges intézkedéseket. Volt már
szó a kőszegi „gyógytorná"-ról ; ugyancsak Kőszegen külön kezelés alá vették az
ott nem ritka nyakduzzadásban szenvedőket. Esztergom most is részletesen besza
mol az iskola-fogorvosi munkáról : 229 diák került kezelésre, még pedig 480 esetben
(431 tömés, 41 idegkezelés, 8 foghúzás volt). Pápa a város segítségével intézményesen gondoskodik diákjai rendes fürdetéséről ; Győrött az új tornaterem fürdőszobájában minden tornaóra után nyílik erre alkalom. Budapesten biztosították is a tanulókat a baleset ellen. A biztosító-társaság kétszer is fizetett „tetemes összeget",
többet, mint az intézet összes befizetése.
Segítségben is elég szépen részesültek a tanulók. Legnagyobb jótevőjük Kelemen Krizoszton főapát úr volt, aki 25000 pengőt meghaladó összeget engedett el a
tandíjakból. Kezdenek talpraállni a segítő egyesületek is, különösen jól működnek
a könyvsegélyzők. Szaporodnak az ösztöndíjak is. Itt említjük meg, hogy Kőszegen
500 pengős alapítványt tettek a hálás szülők a volt igazgató. Kovács Arisztid nevére.
Sok vagyonosabb ifjúságbarát irgalmas szívvel siet a szegény diákok támogatására,
pénzel, ruhával, élelmezéssel, vagy pedig jutalmazzák a szorgalmasokat. Kár,
hogy a sokfajta támogatásról hiányzik az összefoglaló és számszerű kimutatás.
A jó nevelésnek és tanításnak lényeges feltétele az idegenből jött diákok
jó elhelyezkedése. Éppen ezért a szállásügynek mindenütt meg van a maga külön
tanárintézője, aki állandóan szemmeltartja a diáklakásokat, és jelentésére az igazgatók tüstént gondoskodnak az orvoslásról. De majdnem mindenütt állnak internátusok is rendelkezésre. A soproni gimnázium mellett van a Szent Imre Kollégium,
a Szent Domonkos-rend konviktusa és a Voss-féle kat. fiúinternátus. Kőszegen a
Kelcz-Adelffy-, a Societas Verbi Divini-internátus, továbbá a Vasutas-árvaház,
Győrött a Rákóczianum-fiúinternátus és Pálffyanum-konviktus, a Kat. Tanítóképző
internátusa. Az esztergomi magántanulók zöme a Szalézi-rend nyerges-újfalusi internátusából való ; Esztergomban megkezdte, Budapesten folytatta működését a
bencés tanárok felügyelete alatt álló napközi otthon.
Az értesítők beszámolnak az öreg diákok találkozóiról is. Legnagybbszabású
volt a győri, amelyen a 10, 20, 25, 30, 35, 40. 45, 50, 55 éve érettségizettek vettek
részt. Nevükben Dr. Balogh Jenő volt igazságügyi miniszter, a M. Tud. Akadémia
főtitkára tett tanúságot az öreg diákok megható hűségéről, ragaszkodásáról az intézethez és ezen keresztül a Rendhez.
Lepold Antal prelátuskanonok ekép fejezi be említett esztergomi beszédét :
„Tanuljuk meg a mi korunkban tőle (Szent Benedektől), hogy a történelem bármily
kitérőkkel is halad, végeredményben az Isten útjaira visszatér, s boldogok azok,
akik nem tévednek, hasztalanul nem sóhajtoznak és hiábavaló kérdéseken nem
rágódnak, hanem hősi elszántsággal dolgoznak, hogy Isten szándékai szerint alakuljon a kor, amelynek előkészítéséért a felelősek mi vagyunk. Ne betegen és
kétségeskedve várjuk az Urat, hanem erősen menjünk elébe." Az intézetek műkő-

dése némi bizonyság lehet arra, hogy talán nem veszett ki belőlünk Szent Benedek
szelleme. Erre vall a tanároknak az iskolán kívüli társadalmi munkája is, mely
szintén sok ponton belekapcsolódik a kat. akcióba.
*

Valószínűleg utoljára foglalkozunk e helyt az elszakított Komárom bencés
gimnáziumával, melyet a pannonhalmi Szent Benedek-renddel egyelőre egyházjogilag még kapcsolatban lévő komáromi székház tart fent. Ez az értesítő is nekrológgal
kezdődik. Az elhunyt Panghy Özsébről emlékezik meg mélységes gyásszal. A megboldogult fiatalkorában ott tanárkodott, azután oda vonult vissza nyugalomba, hogy
közel lehessen szülőfalujához, a pozsonymegyei Kossuthhoz. Nagy jótevője is volt az
iskolának. Az intézetnek 18 tanára volt, még pedig 8 bencés és 10 világi. A tanulók
száma 632, közülük 144 a leány. Nyilvános tanuló volt 572 (leány 119), magántanuló 60 (leány 15). Magyarnak vallota magát közülük 621 (98 26%), csehszlováknak
6 (0'95%), németnek 5 (0'79). Vallásilag így oszlottak meg : róm. és gör. kat. 425
(6725%) ; ev. 20 (3" 16%); ref. 104 (1646%); izr. 83 (13.13%). A tanulmányi eredmény: kitűnően alkalmas 101 (15 98%), alkalmas 467 (73'89%), nem alkalmas 11
(174%), javító-vizsgálatot tehet 43 (6*80%), pótvizsgálatot tehet 9 (1'42%), nem
osztályoztatok 1 (017%).
Az iskolai év tartama szigorúan állandó ; szeptember 4-én megkezdődtek az
előadások, melyek egészen június 28-ig tartottak. A nyelv magyar, de a csehszlovák
nyelvet minden osztályban tanítják; a német csak rendkívüli tárgy. A fegyelmi állapot jó volt. „Súlyosabb kihágást csak 3 VIII. o. tanuló követett el, akik közül kettő
karcer-büntetést kapott, a harmadiknak fegyelmi ügye — bizonyos okoknál fogva —
még ma is függőben van." Virágzó kongregációk is vannak, külön a leányok és
fiúk számára. A cserkészet és önképzőkör is szépen dolgozott. Az önképzőkörben
az előadók érdeklődése leginkább a szociális kérdések felé fordult, de — hangjuk
az evangéliumi krisztusi szó volt. A Czuczor-Önképzőkörben sem régebben, sem
most „sarlós" megnyilatkozások nem voltak. Az ifjúság ma már tisztán lát és meglepően sokszor foglalkozik vallási és metafizikai kérdésekkel . . . Örvendetes, hogy
egyre több az optimizmusnak, a bizakodásnak a hangja. „A kisebbségi diák sokszoros erővel akar tanulni és hiszi, hogy minden nehézség közepette is álláshoz jut és
boldogulni fog." Jól dolgozott a Segítő Egyesület, melynek vagyona 145,490 99 cseh
korona, a segítés összege 18,507 es. k. A társadalom is tanúságot tett jószívéről és
szerető érdeklődéséről az intézet iránt ; új, tekintélyes alapítványok is voltak. Az
ösztöndíjak összege 25,460 cs. koronára rúgott, ebből 16,000 K a régi Király püspökalapítványra esik. A néhai Palkovich Viktor gátai esperes-plébános által alapított
és nemesszívű mecénások által támogatott diákmenza bővült, és 30 bentlakó diók
költözött belé, rajtuk kivül még 15 diák étkezett ott. A felvidéki magyar kat. papság
áldozatkészsége hozta létre a Mariánum Kat. Fiúinternátust, melyben 10 növendékpap és 50 diák nyerhet elhelyezést.
Kocsis Lénárd.
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Oblátusintézmény.

Az Oblátusok szabályzatának magyarázata egyik jó eszköz arra,
hogy Szent Benedek Atyánk szelleme elevenen éljen és dolgozzék
a lelkekben. Ezt látjuk akkor, amidőn gondolunk az Oblátusok kötelességére, amellyel a Szent Szív tisztelete és az Úr Jézus szenvedésének tiszteletére vállalkoznak.
A Vezérkönyvben ezen két kötelességről ezt olvassuk : Szent
Benedek Atyánk világban élő gyermekei bensőséges szeretetet és
tiszteletet ápolják magukban az Úr Jézus Szentséges Szíve iránt,
amelynek titkait legkorábban rendünk szentjeinek nyilvánította ki, —
majd későbben ezt olvassuk : Ápolják a keresztúti ájtatosságot.
Csak néhány szóval kell megemlékeznünk ezen két, a mai kor
lelkének nagyon megfelelő ájtatosságról. Az Ur Jézus Szent Szívének kultusza feltűnően nagy hódítással halad előre. Ma már nemcsak a városokban járulnak sokan a szentáldozáshoz minden hónap
első péntekén, és nemcsak városokban ajánlják magukat a buzgó
családok az Ur Jézus Szentséges Szívének, hanem egyre több
község mutatja meg, mennyire tudja áldozatok árán is szeretni a
Szentséges Szívet. Mikor ezen kötelességről beszélgetünk, tisztelettel
kell megemlékeznünk Oblátusaink és Oblátáink eddigi eljárásáról.
Ök az önként vállalt kötelességet, amely a lélek-nemesítés nagymunkájában olyan fontos, szívesen teljesítik, sőt azt mondhatjuk,
hogy vánnak közöttük, akiket éppen a Jézus Szíve kultusz hozott az
oblátus-intézmény tagjai közé. így alakult meg Győrszentmártonban
is a szövetség azok között a férfiak között, akik már több mint egy
év óta havonkint járultak a legméltóságosabb Oltáriszentség vételé"
hez, mégpedig a Szent Szív iránt való szeretetből.
A Szent Szív iránt való szeretet gyakorlásáról is el lehet mondanunk, hogy Szent Benedek Atyánktól reánk maradt örökség. Aki
úgy szerette az Oltáriszentséget, rnint ő, annak a szíve a Szent Szív
iránt való szeretettel is telve volt. így érthető, amit a Vezérkönyvünk
is megemlít, hogy a Szentséges Szív titkait legkorábbn Rendünk
szentjeinek nyilvánította ki az Ur. Legismertebb e téren Nagy Szent
Gertrúd, akiről ezt a két gondolatot akarnám csak megemlíteni.
1. 0 volt az, aki Szent Jánossal beszélgetett és megkérdezte tőle,
miért nem írt a Szent Szívről , írásaiban és aki hallotta a választ,
hogy rejtve akart maradni az Ur, mert arra az időre tartogatta Szent
Szívének nagyobb kultuszát, amikor az emberek szívében kihalóban lesz a szeretet. így értjük meg, hogy működése ellenére is rejtve
maradt az Ur Szíve az emberek nagy része előtt, míg el nem jött
az a kor, amelynek hidegsége már nagyon szomorította az Úr Jézus
Szívét és ezért Alacoque Szent Margit által kifejezte óhaját, hogy
a jobb lelkek engeszteljék Szentséges Szívét. — 2. A másik dologról általában ismerjük, hogy maga az Úr Jézus is mennyire örült

Szent Gertrúd buzgólkodásának. Ezért mondta egyik magán kinyilatkoztatásában: Gertrúd szívében megtaláltok engem. Azért említem
ezt meg, mert így is látjuk, mennyire Szent Benedek szellemében
élünk, ha a Szent Szív tiszteletének munkálásában és terjesztésében
résztveszünk.
A másik ájtatossági gyakorlat, amit a Vezérkönyv megemlít, a
keresztúti ájtatosság. Hogy ezt is az oblátus erénygyakorlatok közé
számítjuk, azért van, mert alapja Szent Benedek Atyánk nagy szeretete és tisztelete a szent kereszt iránt. A szent kereszt iránt való
szeretetünk azzal jut kifejezésre, ha a keresztúti ájtatosságot végezzük, hogy minden állomásnál letérdelünk és imádjuk Krisztust, aki
érettünk a kereszten meghalt és minden állomással jobban előkészítjük a lelkünket, hogy megértő, hálás szeretettel boruljunk le a
kereszt előtt, amelyen életét áldozá értünk az Ur Jézus.
Ennek a két ájtatosságnak tudatos felkarolása és életprogrammunkba való beillesztése oblátus kötelességünk teljesítése lesz.
A Szövetségek működéséről
a nyári hónapokban nem sokat
lehet írni. A jelentések is kevésről beszélnek most. Mégis jónak
látom, hogy a kecskeméti Szentlélek Obláta-szövetség közgyűléséről
megemlékezzünk: Évzáró közgyűlés volt ez és így kis visszatekintés
arra a munkára, amit a Szövetség egy év alatt végzett. Leközöljük
a jegyzőkönyvnek főbb adatait.
Lelkiélet. Lelkiéletünket ez évben is Szent Benedek Atyánk
szellemében iskoláztuk. Testvéreink általában naponként szentmisét
hallgattak, áldoztak. Két testvérünk a többieket is képviselve minden hónap első vasárnapján az ünnepi nagymisén is részt vett. Rendi
nagy ünnepeinken : Szent Benedek Atyánk, Szent Skolasztika Anyánk
és Szent Benedek atyai pártfogásának ünnepén a szándékunkra
fölajánlott szentmisén testületileg vettünk részt s valamennyien áldoztunk. Mindennapi imádságunk az Egyház reggeli és esti imája :
a Prima és Completorium. Havonként az Obláta Otthonban összejövünk, ahol egy szívvel-lélekkel veszünk részt főtisztelendő Cservenka József lelkiigazgató urunk tanításain. Ebben az évben behatóan értette meg velünk az áldozat fogalmát, a legtökéletesebb áldozatot : a szentmisét és annak történetét. Lelkigyakorlatunkat ez
évben is március 22-, 23- és 24-én végeztük. Szent Benedek Atyánk
ünnepe március 21, és a Boldogságos Szűz, mint a Szentlélek jegyese ünnepe, március 25. között. Vezető gondolatunk a lelkigyakorlatból : A Boldogságos Szűz szent Rendünk Gyönyörűsége. Március 21-e már nemcsak nekünk nagy ünnepünk, de együtt ünnepelnek
velünk a népmissziós tagok és jó embereink. A Szent Benedek-est
fogalommá kezd válni. Ez évben az ünnepi beszédet : „A lélek útján
hazafelé" Benedikta nővér mondotta.
Munka. Fő-munkaterünk a Máriavárosi Katolikus Népmisszió.
Sokat fáradozik a Templomépítő Bizottság a máriavárosi templom
felépítéséért. Örömmel látjuk támogatóink szép számát. A karitatív
szakosztály szép eredménnyel dolgozik a fogházban és a szegény-

gondozás terén. A közművelődési szakosztály a télen 8 vallásos,
hazafias és történelmi tárgyú előadást tartott. A kiskecskeméti kultúrelőadások iránt nagy volt az érdeklődés. Az Árpád-házi Boldog
Margit leánygárda vasárnaponkint tartja összejöveteleit. Az Akció
Katolika munkájában négy tagunk kapott beosztást, mint csoportvezető. Különös örömmel tölt el bennünket, hogy a Szentlélek kultuszért is dolgozhatunk, egyelőre a Lélek Szava terjesztésével,
amelyből számonként 50-et mindig elhelyezünk.
Önképzés. Állandó olvasmányaink : Az Ur Szolgálatának Iskolája, Pannonhalmi Szemle, A Lélek Szava, Asszonyok. Leányok és
a kecskeméti Katolikusok Lapja. Könyvtárunk is gyarapodott néhány
könyvvel, értékes életrajzokkal. Iparkodunk — egyelőre csak rádió
útján — gregorián-korálisokat hallgatni, amelyeknek szépségeit külön
megbeszélés tárgyává tesszük. Misekönyvünkből egyes részeket kívülről is megtanulunk s alkalomadtán csak nagyon keveset, mint
gregorián-korálist énekeljük.
Tanulmányút.
Évről-évre résztveszünk a szegvári egyhetes
szociális kurzuson, ahonnan bőséges anyaggal térünk vissza. Havi
gyűléseinken ezeket közkinccsé tesszük.
Zarándoklat. Résztvettünk az évi Katolikus Nagygyűlésen Budapesten, ahol a prímási szentmisén magyarruhás leányaink az
énekkarral együtt, egy szívvel s lélekkel énekeltek. Délután pedig
örvendező szívvel könyörögtünk a gyönyörű eucharisztikus körmenetben a Szentlélek Úristenhez, hogy áldja meg hazánkat a béke
áldásával. — Egyik testvérünk Pannonhalmára is elzarándokolt,
ahol letette imádságunkat, szeretetünket, hűségünket Szent Benedek
Atyánk lábaihoz.
Budapesten
a Szent Skolasztika Oblátaszövetségben eleven
munka folyik. A központtal tartják a szoros kapcsolatot. Közgyűlésüket a Katolikus Nagygyűlés napjaiban tartják és így egy évi
munkájukról legközelebbi számunk hozza a jelentést.
Győrszentmártonban
az Oblátus Szövetség minden hónap első
vasárnapján végzi közösen a szentáldozást. Ugyanezen napon tartja
gyűlését, amelyen a központi igazgató a szabályokat ; a helyi igazgató pedig Szent Benedek életét ismerteti.

HALOTTAINK.
t Dr. Mattyasóvszky Kasszián O . S. B.
1879—1935.

Megígért cikke helyett már csak a róla való szerető megemlékezés jelenhetik meg a Pannonhalmi Szemlében.
Fájdalmunkra nem keresünk szavakat, hiábavaló fáradság is
lenne. A lélek legmélyéről jövő fájdalom nem talál kifejezést, mert
elmondhatatlan, mint a legnagyobb szeretet. Összekötött minket,
rendtársakat, tanárokat és a tágabb értelemben vett bencés család
minden tagját a fájdalom viharos napjaiban s köt össze ma is, közös tudata a nagy veszteségnek, közös gyásza a megrendítő tragédiának, melynek áldozata a legnemesebb emberélet volt, Mattyasóvszky Kassziáné. Az ő halála mutatta meg, hogy nemcsak Budapesten, hanem az egész országban láthatatlan ezrek, szeretetáramok
keringésében lüktet a bencés szellem, mely összefűz, éltet, melynek egyik leggazdagabb szeretetcentruma volt éppen a Megboldogult.
Aki egyszer látta, sohasem felejtette el. Aki csak egyszer beszélt
vele, megérezte, hogy a legértékesebb embertípussal találkozott, a
szív, a szeretet emberével. A tudós, a művész, a nagy államférfiú
sok értéket ad az emberiségnek, de önmagát csak a szeretet embere
adja. A bencés szerzetes Kasszián Atya szíve a tökéletesség útján
Krisztus nyomdokát követte. Esztergomban, született, a hercegprímások székhelyén, a templomok városában. Úri származása, szüleinek
minden tekintetben fényes helyzete akármilyen pályán sokat ígértek
a tehetséges, lelkiekben, testiekben egyaránt kiváló ifjúnak. De ő
az Ur hívó szavát hallotta s számára nem volt édesebb az Ur szavánál. A bencés gimnázium nyolc osztályát elvégezve Pannonhatmára ment az Ur szolgálatának iskolájába. Az ötszíves paxos címer
lett lelkének szimbóluma egész életén keresztül, míg szárnyaló szívvel és a szeretet kimondhatatlan édességével járta az Ur parancsainak útját.
Bossuet mondja, hogy Szent Benedek Regulája a kereszténység kézikönyve, tudós és szent összefoglalása az Evangélium tanításának, a szentatyák tudományának és a tökéletesség útját jelöli.
Sugárzik belőle a bölcseség, az egyszerűség, az alázatosság és a
bátorság, a szigorúság és a szelídség, valamint a szabadság és az
alárendeltség tudata. Mattyasóvszky Kassziánnak sem külső életkörülmény volt a bencés szerzetesség, hanem belső életforma. Lelkének igazi kifejezését itt találta meg s egész életén végigvonult Pannonhalma egyszerű, finom, lelkiségben és magyarságban annyira
jellegzetes életstílusa. Csodálatos harmónia volt a Regula szelleme

és lelkének egyéni dispoziciói között, azért tette meg őt néhai Bárdos
Rémig Főapát Urunk esztergomi, majd Kelemen Krizosztom Főapát
Urunk budapesti házíőnök-igazgaiónak.
Esztergom és később Budapest volt színhelye egyénisége gazdag kibontakozásának. A bencés-lélek eszménye nem a szemlélődő
reflexív lélek, hanem az opusra, tárgyra irányított lélek, a Regula
nem az egyént, hanem a közösséget, az organizmust hangsúlyozza
erősebben. Mattyasóvszky Kasszián lelkének uralkodó vonása is a
máshoz odahajló, minél több lélek javát felkaroló szeretet volt. A
szerzetes élet parancsolta tökéletesedés nem a lelki kincsek önző
felhalmozása, erényekben való öntetszelgés, hanem a túláradó szeretet. A szeretet egyesít bennünket Istennel, végső életcélunkkal :
qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo.
A tevékeny szeretet igényes, egész embert kíván, talán ezért
nem folytatódott Mattyasóvszky Kasszián tudós pályája. Szaktárgyaiban, a matematikában és fizikában mindvégig otthon volt, de lelkét
csak középiskolai vonatkozásban érdekelte : nagyszerű tankönyveit
ennek köszönheti a középiskolás ifjúság. A hideg gondolkodás távol
volt tőle szeretetének fénye széppé, jóvá sugárzott mindent. Az a sok
lélek, ki jóságát élvezte, sokszor gondolhatta, miért éppen engem
tüntet ki ? A szeretetpazarlás azonban nem ismer számítást, kicsinyes, politikai jellegű kombináció sohasem vezette Mattyasóvszky
Kasszián szerető szívét. Szeretetében egyformán részesített mindenkit.
Maga volt az egyszerűség és közvetlenség. Az ő szeretete nem
nézett külsőt, egyenesen a lélekhez kapcsolódott. Nem a „suum
cuique" mindenkinek a magáét elve vezette, hanem az „omnibus
omnia factus suum", mindenkinek mindene lettem. Mindenki egyforma volt neki, viszont minden lélek, kit körébe vonzott, egyformán
mélyen szerette őt. A tömjénezést nem tűrte, de ő sem tömjénezett
senkinek. Arisztokrata lélek volt, a Regula szellemében, magához
emelve mindenkit. Előkelősége nem külsőségben, változó társadalmi
szokások, illemtani szabályok követésében nyilvánult meg, hanem
mint a lelki kultúrában úri gondolkozású szerzetesnél az egyszerűségben, mely megnyitotta a szíveket, bizalmat gerjesztett s jobbá
tette azt, ki szívének közelébe került.
Házfőnök volt és gimnáziumi igazgató. Mindkét állás emberek
fölé rendelte őt. A fölérendeltség tudata sok lelken nyomot hagy,
észrevétlenül bekövetkezik a „déformation professionelle", melynek
csak az erős lelkek állanak ellen. Mint szerzeteselőljáró, mint gimnáziumi igazgató Szent Benedek szavát valósította meg : „magis prodesse quam praeesse" (R. c. 65). Időt, fáradságot nem kímélve dolgozott, hogy a rábízott diákok javát szolgálja. Esztergomban nagyszerű sportpályát szerzett nekik, a Szent Imre-év emlékét márvány
emlékművel örökítette meg, a lépcsőházat freskókkal díszíttette,
Budapesten teniszpályák és a vízicserkészek pompás dunaparti otthona tanúskodnak odaadásáról. De talán mindennél nagyobb lelkesedéssel a budapesti intézet elhelyezésének ügye töltötte el. Al-

kotásvágyában nem sajátmagának akart emléket emelni, a szellemet
sohasem szorította nála hátra az anyag. 1934-ben valaki Mattyasóvszky Kassziánnak írott újévi jókívánságai közé foglalta a rég
óhajtott új otthont is, mire ő a pápai áldás előtt mondott beszédében
azt íelelte, hogy a bencés gimnáziumot nem a modern nagy épület
teszi, hanem az imádságos lélek és az önzetlen munka. Mattyasóvszky
Kasszián hatalmas alakja már nem jár többé köztünk. Galambősz
atyai feje nem magaslik az udvaron hancúrozó vidám gyermeksereg
fölé, de minden diákja előtt élő marad képe, sugárzó, szelíd tekintete, mely mindnyájunknak mondta: ne aggódjatok, atyátok vagyok.
Minden emberben van szeretet, de minőségben, erőben különböző. Amint láttuk Mattyasóvszky Kassziáné természetfölötti eredetű
bencés színezetű volt. De a kép nem lenne teljes, ha nem szólnánk,
hogy a legnagyobb erősség mellett az ő szeretete milyen messzire
vetette el fényét. Kapott belőle„a Pannonhalmi Szemle is. Lélekkel
telített írásait szívesen küldte. Ö volt az összekötő a Bencés Diákszövetség és a Pannonhalmi Szemle között. Terjesztésén lelkesen
munkálkodott. Mattyasóvszky Kasszián mindenütt ott volt, ahol jót
tehetett. Megtisztult képviselője volt a szeretetember képmásának.
Áldás emlékére.
Dr. Brunner Emőd.

+ Egler Dózsa Péter.
1880 okt. 28. — 1935 á p r 15.

A megboldogult 1880 október 28. a temesmegyei Szakáiházán
született, mint ivadéka azon ősi frankoknak, kik a XVIII. század elejétől kezdve a Rajna vidékéről, nevezetesen a trieri kerületekből
sűrű rajokban telepedtek meg a török hódoltság alatt elnéptelenedett délmagyarországi határvidéken. Atyja tekintélyes, jómódú gazda
volt, tipikus képviselője egyrészt józan, munkás és takarékos fajának,
másrészt annak a törzsökös, nemzetfenntartó néposztálynak, amely
a földnek fanatikus szeretetében és arcaverejtékes munkában éli le
életét és amit őseitől örökölt, azt fáradhatatlan munkával és takarékossággal meg is gyarapítja. A megboldogult mindig bizonyos félelemmel vegyes tisztelet hangján emlékezett meg édesapjáról, ennek
puritán jelleméről, munkaszeretetéről és arról a szigorú fegyelemről
és erkölcsről, mely népes családjában uralkodott.
1906-ban szentelték pappá és tanári működésének első állomása
Esztergom volt. 3 évet töltött el itt (1906—1909), majd Kőszegre
került, ahol mint tanár és hitszónok szinte 3 éven át (1909—1912)

működött. Az itteni szép természet és csöndes idilli környezet nagyon
megfelelt az ő jellemének. Innen rendfőnöke 1912-ben Komáromba
helyezte át. Itt élte le tanári működésének és férfikorának legjavát,
de egyúttal életének legszomorúbb korszakát. Midőn a csehek 1918-ban
a Felvidéket megszállták és itt véglegesen berendezkedtek, a komáromi bencés gimnázium tanáraira a megpróbáltatások nehéz napjai
és évei következtek. De ők áldozatos lélekkel tették meg kötelességüket rendjükkel és a magyarsággal szemben. Bölcs tapintattal,
türelemmel és kitartással tették túl magukat sok kellemetlenségen
és megaláztatáson csak azért, hogy helyükön maradhassanak és a
régi magyar intézetet rendjük és a magyarság számára megmenthessék és megtarthassák. Mindebből a megboldogult is bőségesen
kivette részét. Minthogy a csehszlovák honosságot sehogyse sikerült
megszereznie, előrelátható volt, hogy ottani helyzete előbb-utóbb tarthatatlanná válik. Ez 1925-ben be is következett: a csehek több társával együtt megfosztották a nyilvános tanítás jogától. így nem volt
itt többé maradása. 3 évig még házgondnoki és egyéb szolgálatokat
tett az ottani rendháznak, majd rendfőnöke 1928-ban visszahívta és
Győrbe helyezte tanárnak.
Ezzel életének utolsó korszaka kezdődik. Bár a komáromi környezetben 16 éven át nagyon megszokott, Győrött lelkileg csakhamar akklimatizálódott és otthonosnak érezte magát : visszatérhetett az
iskola levegőjébe, mely éltető eleme volt és amelyből három évig
száműzve volt. Ide utalta őt egész egyénisége : józan és minden
fellengzősségtől mentes, nyugodt és higadt jelleme, az emberi gyarlóságokkal szemben türelmes és emberszerető szíve, a csöndes hétköznapi munkában való fáradhatatlan kitartása.
Iskolai munkáját nemcsak példás kötelességtudással, hanem
kellő szakértelemmel is végezte. Szaktárgyaiban állandóan képezte
magát, amint általában azon törekvéstől volt áthatva, hogy magát
minden irányban kiművelje és harmonikus emberré képezze. Az önmívelésnek álltak szolgálatában hazai és külföldi útjai is, melyeken
a természeti és művészi szép iránt fogékony lelkének sok gyönyörűséget és okulást szerzett.
Bármilyen odaadással szentelte is magát tulajdonképpeni hivatásának, az iskolának, maradt még ideje, energiája és kedve másirányú kulturális tevékenységhez is. Nevezetesen a győri Szabadegyetem volt az, melynek vezetése annyira szívéhez nőtt, akárcsak
az iskola, hiszen itt is hivatása körében mozoghatott és munkálkodhatott. A tapasztalt pedagógus szakértelmével fáradságot nem
ismerő odaadással és szeretettel hat éven át úgy vezette ezen intézményt, hogy ennek a győri társadalomban az évek folyamán
egyre növekvő népszerűséget, önmagának pedig a tudomány és művészet népszerűsítésében és terjesztésében maradandó érdemeket szerzett. Ebbeli tevékenységében kiváló szervező képességének is tanújelét adta, másrészt alkalma nyilt a társadalmi érintkezésben emberi
tulajdonságaiban is bemutatkozni. Komoly, férfias jellemét a hűvös
külszín alatt sok vonzó emberi vonás tette kedvessé és szeretetre-

méltóvá. Ha mint pap és tanár mindenkinek tiszteletét és becsülését szerezte meg magának, mint ember nyugodt, higgadt és minden
szélsőségtől mentes modorával, lekötelező szívességével és udvariasságával kedvessé tudta tenni magát mindenkinek szemében, kivel
rövidebb-hosszabb ideig érintkezett.
Kemény Kolumban dr.

t Tomosits O d ó Béla
(1861 máj. 30—1935 jún. 25.)

Július elején készült félszázéves papi jubileumát ünnepelni, de
a Gondviselés másként rendelkezett. Csendesen, szinte észrevétlenül
— mint ahogv élt — távozott el közülünk, hogy megjelenjen a
Bírója előtt.
Tomasits Odó a régi világ régi jó embere volt még. Benne, mint
élővalóságban szemlélhettük ennek az immár letűnt kornak eszméit
és törekvéseit. A jó „Odó bácsi" közszeretetnek örvendett, mert
életét a közös élet szeretete, annak szolgálata irányította. Toletelhetőleg mindig azon volt, hogy a közös élet mindnyájunk kedves,
meleg otthona legyen. Nem kímélt munkát, fáradtságot, ha ezzel
másoknak segíthetett ; örült, ha másoknak örömöt szerezhetett. Jóságos lényének jellemző vonása volt derűs, egészséges humora is,
mellyel az élet fonákságait, az emberek gyarlóságát úgy tudta láttatni,
hogy a megsértettség érzése nélkül tanulhattunk belőle.
Tomasits Odó a közös élétnek élt azáltal is, hogy a Rend
célkitűzése, feladata az ő egyéni élete céljává is vált. Hosszú tevékeny élete alatt úgy a tanári, mint a lelkipásztori munkakörében
azon fáradozott, hogy a reábízottak lelkét nemesítse, gazdagítsa és
megszentelje. Élt és dolgozott, hogy megvalósuljon a bencés jelmondat : ut in omnibus ^glorificetur Deus.
Mindezért az Úr legyen az ő igen nagy jutalma.
Dr. Csóka Lajos.

OBERBAUER A. UTÓDA
Miseruhák, pluvialék, szentségtartók,
kelyhek, szobrok,
gyertyatartók, öröklámpák stb. állandóan nagy választékban raktáron.
Vállalom oltárok,
szószékek stb. építését, restaurálását,
iából faragott szobrok készítését, kelyhek aranyozását stb
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„PAX"
Pápa, Főutca 9.
könyv-, zenemű-,
írószer- és papíráru
kereskedése.

Irodaszerek, levélpapírok, rajzpapír, másolópapír,
milliméterpapír és vázlatpapírok méterenként és
tekercsenként minden minőségben. író-, másoló-,
sokszorosító tinták minden színben. Olajfestékek,
ecsetek és gombfestékek. Iskolai tankönyvek. Katolikus Sortiment. Szépirodalmi-, ipari- és gazdasági
szakkönyvek. Ifjúsági iratok. Divatlapok a legnagyobb
választékban. — Bel- és külföldi irodalmi művek
és kegytárgyek nagy raktára. Bárhol, bárki által
hirdetett könyv nálunk is kapható. Névjegyek, eljegyzési és esküvői meghívók ízléses kivitelben.
Nyomdai és könyvkötészeti munkák felvétele.
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TANULMÁNYOK.
Áz új német pogányság,
Dr. Vanyó Tihamér.

A Harmadik Birodalomnak az élet egész területére kiterjedő,
legfőbb elvei tekintetében megalkuvást nem ismerő, lendületes és
céltudatos reformmunkáját az egész világ közvéleménye feszült
figyelemmel kíséri. A nemzetiszocializmusnak azonban talán egy
téren való hatása sem keltette fel annyira az emberiség érdeklődését, mint világnézeti állásfoglalása és a minden fölé állított faji
gondolatnak a vallás területén való érvényesülése. A magyar lapok
és folyóiratok is sokat foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, de legtöbbször már feltételezik a vallás elleni támadásoknak legalább
részleges ismeretét, úgyhogy közönségük inkább csak bíráló megjegyzésekből alkothat magának ezekről hiányos képet. Ezért ebben
a cikkünkben legfőbb célunk a kereszténység és tágabb értelemben
minden komoly istenhit ellen indított ostromnak ismertetése. Nem
akarjuk ezzel a nemzetiszocializmus egészét teljességgel elvetni s
belőle mindent használhatatlannak minősíteni, sem a vallás elleni
hadjáratért a birodalom és a párt vezetőségét kizárólagosan bűnbakként odaállítani. Ilyen áramlatok nem egyik napról a másikra
születnek és hatósági intézkedésekkel nem is lehet nekik olyan
egyszerűen véget vetni. De az tagadhatatlanul megállapítható, hogy
ez az egész eszmevilág mégiscsak összefügg a nemzetiszocializmus
felléptével, és hogy ez a zavarosban való halászás nem írható teljesen felelőtlen elemek rovására.
Hitler a „Mein Kampf'-ban kijelenti, hogy pártja a vallás területére nem akar beavatkozni és e téren vezetésre nem tart számot.
Könyvében a vallással nem is foglalkozik sokat, s még azokon a
helyeken is, ahol ez a tárgy szóba kerül, a vallást csak külsőségesen, megnyilvánulásaiban tekinti. A katolicizmust nem is egy
helyen egyenesen dicséretekkel halmozza el, különösen mesteri
szervezete és egysége miatt. Népi gondolkodásának megfelelően
meglátja a katolicizmusnak a mélybe nyúló népi gyökereit és a
papi nőtlenségnek e szempontból való rendkívüli jelentőségét, mert
így papságát mindig újra és újra a nép széles rétegeiből választja,
magát szüntelenül friss erőkkel megújítja és az egyoldalú, monopolizált kaszt-szellem kialakulásának hathatós gátat emel. Az Egyháznak hittételeihez való föltétlen ragaszkodását pedig politikai

Programm számára mintául szolgálónak mondja. Fanatikus zsidógyűlöletétől és faji gondolkodásától eltekintve a könyvében megnyilatkozó erkölcsi elvek ellen szintén nem lehet kifogást emelni,
sőt örömmel kell üdvözölnünk mindazt, amit a születéskorlátozás,
a prostitúció, az ifjúságot csábító nagyvilági romlottság, a túlságos
városodás stb. ellen ír.
A nemzetiszocialista
párt hivatalos programmjában
sem találunk a vallás elleni kitételt, sőt biztosítja a szabad vallásgyakorlatot és a pozitív kereszténység álláspontját teszi magáévá. Igaz
ugyan, hogy Gottfried Feder, akit Hitler annak idején a nemzetiszocialista programm hivatalos magyarázójának nevezett ki, a Hitlertől is átnézett 1930-i kiadású (13. kiadás) programm értelmezése
közben ezt írta : „Bizonyára egykor a német nép is meg fogja találni
a maga istenmegismerésének és istenátélésének formáját, amint
északi vére megkívánja ; bizonyára csak akkor fog általánossá válni a vérnek, hitnek és államnak hármas egysége." A 25. kiadásban
ezt a részt megváltoztatták és erre nézve illetéktelenségüket jelentették be.
De ha a párt hivatalosan fel is adta a faji vallás gondolatát,
a népi világnézet a tények logikájánál fogva mégiscsak népi vallásra és egyházra
vezet. Ez a törekvés a faji világnézet összes
képviselőinél megvan, s Max Wundtól kezdve Lagarde, Chamberlain,
Hans Blüher, Rudolf Jung, Mathilde Ludendorff, Rosenberg, Bergmann, Hauer stb. mind új (német) vallásról, „istenről" és egyházról
beszélnek. A népi gondolkodásnak és a hitleri államfelfogásnak
ezt a szükségszerű következményét egészen nyíltan ki is fejezte
Wilhelm Stapel, a nemzetiszocializmustól átitatott evangélikus teológus, megállapítva, hogy ha az állam és nép erkölcsi egységgé
kapcsolandó össze — már pedig ez következik a hitleri állam legfőbb céljából, a német hatalom megalapozásából — akkor ezzel
adva van a nemzeti vallásra való törekvés. Stapel kimerítően foglalkozik is a Birodalom protestáns felekezeteinek egyesítésével —
a katolicizmust fejtegetései közben, mint e téren szóba nem jöhetőt,
kikapcsolja — s ezzel kapcsolatban megvonja az állam és egyház
hatáskörének határait. Az államnak az egyház rovására bőséges
jogokat adományoz, így neki a d j a a jognak és erkölcsnek, az egyház rendjének és jogának területét. Szerinte a lelkiismeret és erkölcsiség népek, államok s ezek biológiai és történeti fejlődése szerint
más és más, egymástól különböző. Ezért az egyháztól tanított erkölcs csak az lehet, amely a nép szivéből nőtt ki. Az egyházi életet még a templom falainál is beljebb szorítja vissza.
Stapel a katolicizmussal a számba jövő igen nagy nehézségek
miatt nem foglalkozik. Konrád Hentrich ellenben „Nationalkatholizismus" c. tanulmányában éppen ezt a kérdést tette vizsgálódás
tárgyává. Megállapítja, hogy a Hitler mögé sorakozás által a német
protestánsok és katolikusok közti háborúság megszűnt, mert mindnyájan elsősorban és végső fokon németek, mert mindnyájan először németnek születtek és csak azután kereszteltettek katolikusnak

vagy evangélikusoknak. Hibáztatja a német katolicizmust, hogy túlságosan komolyan vette a katolicitást, azaz egyetemességet, és nem
alakította ki magán kellően a nemzeti vonásokat, mint pl. a franciák. Az egységet közös keresztény alapon véli megtalálhatni. Külön foglalkozik Luther Mártonnal, aki eddig válaszfalként állott német és német közt, akinek pedig nem kell botránykőnek lennie a
német katolikusok előtt, mert hiszen ő kényszerítette igazában az
Egyházat a belső megújulásra, s Hentrich szerint Luther, a protestáns reformátor volt valójában a katolikus reformátor is. Elmélkedését ezekkel a szavakkal fejezi be : „Janka (Szent Jeanne d' Arc)
emléke egyesíti a franciákat. Luther utóhatása elszakítja egymástól
a németeket. így kell ennek lennie? Nem értjük meg mi Luthert,
a keresztényt ? Csak ennyi szükséges ! De ez szükséges. . . . Hol
van itt még az elválasztás? A f o r m a ? A forma nem tesz semmit.
A szellem adja a tartalmat. A katolikus és protestáns német egyaránt megtarthatja formáját és egyházát : német szellemben, keresztény hitben, lelkük legmélyén egynek érzik magukat, egynek kell
érezniök magukat. Németországért! Egyedül Németországért!"
Stapelnek és Hentrichnek fentemlített nézetei sok tévedésük
ellenére a belőlük mégis bizonyos mértékben érezhető hit, jóhiszeműség és jóindulat folytán az új német vallási érdeklődésnek legszelídebb megnyilvánulásai közé tartoznak. Nem is ők az igazi
szóvivők ezen a téren, hanem a z új pogányságnak
„prófétái" és
„vallásalapítói" : Wilhelm Hauer, Alfred Rosenberg és Ernst Bergmann. Hauer kiváló vallástörténész, aki öt évig működött Indiában
mint protestáns misszionárius. Hazatérte után egyideig lelkész volt,
majd 1923 óta tübingai egyetemi tanár. 1928 óta foglalkozik az
eljövendő vallási közösséggel, amelyet eleinte — 1933 közepéig —
a német ev. egyházzal való eggyüttműködéssel vélt elérhetni. Mivel
azonban az egyház erre nem volt kapható, a vallásalapítás terére
lépett. 1933 júliusában Bergmannal és Arthur Drews-szel együtt
Eisenachba összehívta a germán-német hitmozgalom híveit, de egyességre nem tudtak jutni, mert már a vezetők maguk is különféle
vallási elveket vallottak. Az egyesülésnek vallásilag „legéletrevalóbb"
csoportja azonban Hauer vezetése alatt 1934. pünkösdjén külön
egységgé szerveződött „német hitmozgalom"
(Deutsche
Glaubensbewegung) címen. A német hitmozgalom tagjaitól esküvel megerősített nyilatkozatot kíván arra vonatkozólag, hogy nincs bennük
zsidó és szines vérbeütés, hogy nem tartoznak semmiféle titkos
szövetséghez, sem szabadkőműves páholyhoz, sem a jezsuita rendhez. A teljes jogú tagoknak nem szabad semmiféle más vallási
közösséghez sem tartozniok, hanem csak némethitűeknek szabad
magukat nevezniök. A mozgalom programmját a következő három
pontban foglalta össze : 1) A német hitközösség a nép vallásos
megújítását a német faj örökségéből óhajtja ; 2) a németség jellege
a maga isteni őslényében örökéletű megbízatás, amelynek engedelmeskedünk ; 3) ez a megbízatás minden szónak és cselekedetnek
egyedüli forrása. Ennek engedelmeskedni annyi, mint németül élni.

— Ezek a nagyon általános és meglehetősen zavaros tételek természetesen alkalmas keretül szolgálnak a legkülönbözőbb vallási
felfogású emberek számára. Azonkívül Hauer nagyon ért hozzá,
hogy mozgalmának érdekét a nemzetével összekapcsolja ; másrészt
pedig óvakodik attól, hogy a keresztényektől a jó német hazafiúságot elvitassa. Ehhez még hozzá kell vennünk Hauer személyes vallási tapasztalatait, s hogy ő lényegében nem vallástalan ember, aki
egy mítosz segítségével reálpolitikai célokat akar elérni, hanem tudós és a maga módján „jámbor" ember, akit valóban az isteni
dolgok érdekelnek. Kereszténységről vagy a mi fogalmaink szerinti
istenhitről természetesen szó sem lehet nála. Mozgalma mégis, egyrészt faji beállítottságánál, másrészt nagyon is tágan megszabott
hitbeli kereteinél fogva sokakhoz megtalálhatja az utat, akik a krisztusi hithez vezető kaput már nem tudják elérni, de azért mégis
istenkeresők.
A kereszténység leglármásabb ellensége és az új német vallásnak leghangosabb hirdetője Alfred Rosenberg. Rosenberg foglalkozására nézve mérnök. A nemzetiszocializmus történetében vezető szerepet játszik, ő a nemzetiszocialista párt külügyi hivatalának
és a német ifjúság világnézeti nevelésének Hitlertől kinevezett legfőbb vezére. Több kisebb-nagyobb tanulmánya mellett leghirhedtebbé
vált „Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelischgeistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit" c. munkája, amely többszázezer példányban forog közkézen, s amelyet a Szentszék 1934-ben
a tiltott könyvek közé sorozott. Rosenberg mellett még megemlíthető
Ernst Bergmann, a lipcsei egyetem filozófiatanára. Az ő működése
ugyan hatás és elterjedettség tekintetében korántsem mérhető Rosenbergéhez, munkája azonban, „Die Deutsche Nationalkirche", az
új pogány törekvéseknek mégis magasabbrendű bibliája számba
megy, s tartalmánál és feldolgozásánál fogva elsősorban a nagyobb
műveitségűekre gyakorolhat hatást. Rosenbergével együtt az ő
könyve is indexre került. Míg Hauernek korábbi hivatásánál fogva
gyakorlati tapasztalatai vannak a vallás terjesztésének terén, Rosenberg pedig élénk politikai szerepet játszik és pártjának egyik legfontosabb egyénisége, addig Bergmann csak az íróasztal embere és
a gyakorlati életben nincs jelentősebb hatásköre. A következőkben
főként e két új „próféta" írásai alapján fogjuk ismertetni az Egyházról, kereszténységről, Jézus Krisztusról, Istenről és a vallásról
általában vallott nézeteiket, majd pedig az ú j német vallásról adott
„ kinyilatkoztatásaikat ".
Rosenberg és Bergmann szinte állandóan
támadják a katolicizmust. Ugyan magának a kereszténységnek sem irgalmaznak,
mégis a protestantizmussal szemben kíméletessebbek, sőt bizonyos
értelemben Luther műve folytatóinak vallják magukat. Egyébként
szinte egyetlen vallási igazság sem található, amelyet ne tagadnának
vagy ki ne vetkőztetnének eredeti jelentéséből. Rosenberg az Egyházat világhatalomra törő férfiszövetségnek tartja, amelynek tanításában a Sz. Pál apostol által megváltoztatott, elzsidósított krisztusi

elemeken kívül keleti és etruszk befolyást is vél megállapíthatni.
A pápát csak javasembernek (Medizinmann) nevezi, akinek imája
esőt hoz vagy megakadályoz, akinek átka megöl, aki Istennel szövetséget kötött és babonás szokások által Istent mindenre kényszeríteni illetve befolyásolni tudja. „A javasember — írja tovább Rosenberg — mint démoni alak az alája tartozók önálló gondolkodását éppen oly kevéssé tudja tűrni, mint önérzetes cselekvésüket
Ezért — helyzetének biztosítására — következetesen arra kell törekednie, hogy az egyiket ugyanúgy mint a másikat minden rendelkezésre álló eszközzel kikapcsolja. Ezért az emberi félelem összes
fajait és a hisztérikus hajlamokat nagy mértékben tenyésztenie kell ;
boszorkányhiedelmet és ördögi varázslatot kell prédikálnia ; Indexszel, tűzzel és karddal kell minden oly kutatást megkötnie, amely
más eredményekre vezethetne, vagy mi több megszabadíthatna a
javasember által hirdetett egész világképtől . . . A javasember-bölcselet-épületéhez az utolsó téglát a vatikáni zsinat szolgáltatta. Itt
a javasember hivatása gyakorlásának idejére Istenné, csalhatatlan
Istenné nyilváníttatott. Szorosan véve Jézus most már nincs helyettesítve, hanem le van téve. El van mozdítva és pótolva a római
rendszer által, megkoronázva a minden hatalommal felruházott, magát pápának nevező javasember által . . . Jézus ki van szorítva, a
szír-etruszk babona ellenben, amely mindjárt kezdetben személye
köré tekerődzött, mint apostoli hagyomány, az ő helyébe lépett."
Rosenbergnek e szavaihoz, amelyeket egészen észrevehetően a
gyűlölet és a módszerré fejlődött félremagyarázás sugallt, még megemlítjük Bergmannak azt az Arthur Drewsre támaszkodó megállapítását, hogy Sz. Péter nem egyéb, mint a perzsiai Petros vagy
Mithra nevű sziklaistennek keresztény átalakítása és emberi formába
öltöztetése, s így a pápaságban a régi perzsa, tehát pogány Petroskultusznak folytatását kell látni.
De nemcsak a katolikus Egyházat, hanem a tágabb értelemben vett kereszténységet
is úton-útfélen támadják. így Bergmann
szerint a kereszténység nem az északi ember szívéből származott,
hanem fáradt földközi-tengeri népek lelki szükségének „ terméke, s
egyáltalán nincs az északi ember természetéhez mérve. Átszellemült
hitével az emberiség természetes és egészséges életét megmérgezte
és fejlődésében hátráltatta. „Az emberiség be fogja látni, hogy 1-től
kezdve megfordítva írta történelmét. Megfogja érteni, hogy a kereszténység kétezer éve, amely ma vége felé jár, az emberi fejlődés
történetének legszomorúbb és legsötétebb fejezete". (Bergmann.) Sőt
még Hitler „Mein Kampf'-jában is a következő elszólást találjuk:
„Az egyes ember ma szomorúan állapíthatja meg, hogy a kereszténység megjelenésével szellemi terror lépett fel a szabadabb ókori
világban, de nem fogja tagadhatni a tényt, hogy a világ azóta e
kényszer nyomása és uralma alatt áll, s hogy a kényszert csak
újabb kényszer, terrort csak terror törhet meg". Ebből a végletekig
valótlan, igazságtalan és egyoldalú felfogásból szükségszerűen következik az, amit Bergmann a keresztény missziókról ír. Szerinte

nincs istentelenebb cselekedet, mint egy népre más vallást és más
Istent rákényszeríteni azon kívül, amely a tulajdon szívéből nőtt ki.
„Csak a kereszténység volt oly vallástalan a történelemben, hogy
misszionáljon, és még ma is az . . . És sajnos, meg kell vallani —
kesereg tovább Bergmann — hogy még a mai napig is csak a legkevesebb ember érzi azt az erkölcstelenséget, ami a pogánymisszióban rejlik. Erkölcstelen, mert a természet elleni vétek. Mert a vallás paideuma (Frobenius), a talajból kinőtt valami, éppenúgy mint
egy nép életmódja, erkölcsei, szokásai, vagy akár bőrének színe".
A kereszténységet azonban nemcsak általánosságban vetik el
maguktól és kárhoztatják, hanem ezenkívül hit- és erkölcsrendszerének szinte minden pontját is megtámadják. Rosenberg szerint a
kereszténység, amely a íaji jelleg nélküli érkezett Rómába, a világ
bűnösségének és ezzel kapcsolatban a kegyelmek tanával szerezte
meg magának a győzelmet. Mert Rosenberg szerint a bűnösség
érzése szükségképeni kísérőjelensége a fizikai elfajzásnak. Töretlen
faji jellegel bíró nép számára az eredeti bűnről szóló tanítás érthetetlen lett volna, mert az ilyen nemzetben szilárdan él az önmagában való bizalom. Bergmann is foglalkozik ezzel a kérdéssel. A
bűnbeesést és az eredeti bűnt zsinagóga-fantáziának minősíti. Az
emberek rosszaságának okát abban látja, hogy a kereszténység
uralma alatt az ő értelmében vett erkölcsi nevelésben az emberiségnek egyáltalán nem volt része. „A bűnpesszimizmus tisztán
tagadólagos szuggesztió, befolyásolás, amely az ember elerkölcstelenítésére vezet. El lehet mondani : csak az vétkezik, aki hisz a
vétekben. És továbbá azt : az emberiség elleni legnagyobb bűn a
zsidó-keresztény bűnhit." (Bergmann.) Sőt Bergmann annyira megy,
hogy az eredeti bűnről és a büntetésről szóló keresztény tanítást
egyenesen etikai téren föllépő bolsevizmusnak tekinti, mert szerinte
szétrombolja a természetes erkölcsiséget. S még továbbhaladva a
keresztény bűn- és bűnbánat-fogalom kifejlődésében a férfiúi szexualitásnak is szerepet tulajdonít.
Aki a bűnt elveti, annak következetesen a megváltást és a
kegyelem szükségességét
is tagadnia kell. Nem is habozik ebben
Bergmann, amikor kijelenti : „És ne várd, hogy valaki más jöjjön,
egy Isten, egy Megváltó, egy szent egyház, és helyetted cselekedjék.
Senki sem segíthet rajtad, csak önmagad . . . Igazi férfiak senki
előtt sem borulnak térdre a világon, csak a tulajdon mellükben
lakozó törvény előtt." A kereszténység kegyfelemtanát sem tartja
megfelelőnek a németség számára, mert ez szerinte szenvedőleges
állásfoglalás, holott az északi, német erkölcs lényege az öntevékenység, a tettnek, akaratnak és küzdelemnek erkölcse. Az északi
ember erkölcsileg önálló, önmaga szerzi meg magának a kegyelmet
és nem várja mástól. (Selbsbegnadung — Fremdbegnadung.)
Eddig még a legpogányabban gondolkodó elmék is elismerték,
hogy a kereszténység adta a világnak a felebaráti szeretetnek, a
keresztény karitásznak eszméjét és gyakorlatát. Rosenberg és Bergmann még ennek a szeretetnek őszinteségét és hasznát sem haj-

landók elismerni. Rosenberg szerint az egész világot átfogó szeretetnek tanításával a kereszténység érzékeny csapást mért az északi
Európa lelkére, mert ezt az alázat, irgalmasság és aszkézis jegyében honosította meg. A keresztény részvét folytán az európai társadalom a fogyatékosságnak, betegségnek, nyomorúságnak, gonoszságnak és rothadásnak védőjévé fejlődött, s így a keresztény szeretet és a szabadkőműves emberiesség eszméje népet és államot
egyaránt bomlasztó tanná vált. „Mert a római Egyház, amely az
eugenikát elveti, csak annyira engedi az embert elfajzani, amíg
állandóan érett a megtört lelkeknek szolgáló keresztény szeretetházba való beutalásra, és az is marad. Hogy a felebaráti szeretet
miatt teljesen tönkre megy, azzal nem törődik." (Bergmann.)
A keresztény világnézet fölséges helyet juttat az ember számára a teremtésben, és még testi, az állati élettel rokonságot mutató tevékenységét is áldásával kiséri. Az új „próféták" tagadják a
keresztény dualisztikus (test — lélek) embertannak igazságait, s bár
Bergmann nagyhangúan azt írja, hogy ők erkölcsi szempontból
mintegy hullaként vették át az embert, aki kísérleti tárgy volt, amelyben a szerzetesek évszázadokon át tenyésztették a bűnbacillust :
mégis ők azok, akik az embert újra állattá akarják tenni. Bergmann
a keresztény házasságról szólva előbb az állatok párzásáról beszél,
amely szerinte többnyire csak „szezonházasság." „Éppen csak az
ember, a legérzékibb állat, amely létezik, éljen magányos és egynejű tartós házasságban i" — kiált fel méltatlankodva. Az egész
életre szóló férfihűséget és egynejűséget a fajra nézve egyenesen
károsnak mondja. „Helyesen fölépített államban — folytatja tovább
— az a nő, aki nem szült, tisztességtelen. Hogy a régi felfogás
szerint a házasságban vagy azon kívül lesz anyává, nem játszik
szerepet." Rosenberg ugyan kissé finomabban, de lényegében ugyanezt a felfogást fejezi ki. Elismeri, hogy az egynejűség, mint a népiség szervezeti sejtje, fenntartandó, ámbár időnkinti soknejűség nélkül sohasem jött volna létre a régebbi századok germán népáradata, ami azt jelenti, hogy a nyugati művelődés számára hiányoztak volna az előfeltételek. „Ez olyasvalami, ami ennek a ténynek
erkölcsi megítélésétől fölment. Később is voltak olyan idők, amikor
a nők száma a férfiakét messze felülmulta. Ma ismét ez az eset.
Ezek a női milliók mint aggszűzek részvétteljesen kinevetve, életjogoktól megfosztva éljék le életüket ? Szabad legyen-e megvetően
elítélnie ezeket a nőket egy képmutató, nemileg kielégített társadalomnak ? Egy jövendő birodalom mindkét kérdésére tagadóan fog
válaszolni."
Művével, a kereszténységgel együtt természetesen a Mestert
és Alapítót, Jézus Krisztust is elvetik : nem hisznek istenségében.
Rosenberg szerint Jézus nagy történeti személyisége halála után
mindenféle előázsiai, zsidó és afrikai elemmel terheltetett meg és
olvadt össze. Akkoriban a rómaiak Kisázsiában szigorúan fogták a
kormányt és kérlelhetetlenül behajtották az adót. Az elkeseredett
népben felébredt a remény egy rabszolgaszabadítóban: ez a Chrestos-

legenda. E Chrestos-mitosz Palesztinába is eljutott, ott egyesítették
a zsidó messiási gondolattal, s végül Jézus történeti személyiségére
vitték át. Ámbár Rosenberg nem hisz Krisztus istenségében, még
sem tudja magát kivonni hatalmas egyéniségének és világtörténeti
jeléntőségének hatása alól. Mivel pedig a nemzetiszocializmus szemében a zsidó vér az utolsó helyen áll, Krisztus Urunk testszerinti
származását — szellemi elődjéhez, Chamberlainhez hasonlóan —
iparkodik „megkeresztelni", kijelentvén, hogy a legcsekélyebb kényszerítő ok sem forog fenn annak elfogadására, hogy Krisztus zsidó
származású lett volna. Sőt idézi még ehhez mint érdekes kutatási
eredményt E. Jungnak teljesen önkényes és egyáltalán nem bizonyítható okoskodáson alapuló véleményét, hogy Krisztus egy Dánból
való szíriai anyától és latin atyától származott. Ezzel a történelmi
hazugsággal és istenkáromló kitalálással akarja legalább sejthetővé
tenni Krisztus árja
származását.
De nemcsak a zsidó vér ellen tusakodik a fajimádók mindent
átfestő buzgalma és egyoldalúsága, hanem Krisztusnak az evangéliumokban és a keresztény hagyományban fennmaradt jellemképet
sem találják az északi lélekhez méretezettnek. „Jézus ma úgy jelenik meg nekünk, mint a szó legjobb és legmagasabb értelmében
vett öntudatos úr. Elete az, amely a germán ember számára jelentőséggel bír, nem pedig kínos halála, amelynek az alpin és a földközitengeri népeknél való sikerét köszönheti. A hatalmas prédikátor
és a templomban dühöngő, a férfiú, aki magával ragad, és akit
mindenki követ, nem a zsidó prófécia áldozati Báránya és a Megfeszített számunkra ma az alakító eszmény, amely az evangéliumokból elővilágít. És ha ez nem tud belőlük elővilágítani, akkor az
evangéliumok is meghaltak." Bergmann szerint a keresztény erkölcstan egyenesen erkölcstelen azáltal, hogy a harcias és segítő Krisztusnak magas alakja a római-páli kereszténységben a bűnhiedelem
és a bűnért való áldozat képviselőjévé alacsonyodik le. A szétroncsolt tagokat mutató keresztek is bántják az új német pogányok
szemeit, s helyettük Rosenberg hősi emlékeket akar az utak mentére állíttatni. Bergmann erői pedig így vélekedik : „Ez a Krisztus
ábrázolási forma a jövő egyházában, különösképen pedig a német
egyházban kettős okból sem kívánatos. A női nemben egészségtelen,
gyakran egyenesen (Konnersreuth !) kóros hatást vált ki, amitől a
német nőt és anyát meg kell óvnunk ; ezt a keresztény papság,
amely az embereken való uralkodás céljából eszközeinek megválasztásában gyakran válogatás nélkül jár el, nem tette meg. Másrészt nekünk, moderneknek és északiaknak nem a szenvedő, hanem
ellenkezőleg a tevékeny, harcos és hős férfi a „megváltó", azaz
megmentő, sorsalakító és segítő a szükségben." Ezekből a Krisztus
személyére vonatkozó megkülönböztetésekből s Bergmann és Rosenberg könyvének más helyeiről egyúttal felvilágosítást kapunk a
nemzetiszocialista programm „pozitív kereszténységéről".
Ök negatívnak minősítik a dogmatikus, és a régi szent szokásokhoz ragaszkodó, szelídséget, alázatot és általános emberszeretetet kívánó

kereszténységet; míg pozitívnak a benne rejlő hősi elemeket, amilyenek a parancsoló, a templomból a zsidókat kikorbácsoló és a
tüzesen prédikáló Krisztusban nyilatkoztak meg.
A Krisztus-kérdés
végső összefoglalásaképen
hadd álljon itt
végül még Bergmann vallomása : „Mit gondoltok Krisztusról ? Isten
Ő ? Az Atya szülte őt ? Megmenti a világot engesztelő áldozata
által ? S mi keresztényekké leszünk-e azáltal, ha bűnbánatot tartunk
s egy túlvilági üdvgépezetben és kegyelmi világban hiszünk? Mindez
már nem felel meg megismerésünk fokának. Nem felel meg többé
erkölcsi követelményeinknek. Mert mi már nem várunk angyali
vagy üdvözítői csodákra ; tudjuk, hogy ezek nem történnek meg,
hacsak mi magunk végre nem hajtjuk őket. Kell, hogy az embernek meg legyen az akarata az önmegváltáshoz és az önkegyelemhez. Csak ebben az értelemben lehet még keresztény a modern
ember. S akkor Krisztus és Mária istenségekből bennünk levő valóságokká válnak, t. i. cselekvésünk erkölcsi mintaképeivé. A Máriaélet a nő és az anya számára ; a segítő és lovagias, nem pedig a
szenvedő és engesztelő Krisztus, a férfi és hős számára." Napnál
világosabb ezek után a bajor püspökök 1931. febr. 10-i megállapításának igazsága : Amit a nemzetiszocializmus kereszténységének
nevez, az már nem Krisztus kereszténysége.
A faji világnézet papjai hegyről megindult lavina módjára tarolnak le mindent maguk előtt, ami évezredeknek legdrágább kincsük volt. Nem elégszenek meg a kereszténység és Krisztus megtagadásával, hanem szűk faji szempontok és levegőben lógó filozófiai képzelgések hamis jogcímén felszámolnak
az eddigi istenhittel
is. Isten létezését is elvetik. Rosenberg szerint az északi faj lelki
örökségében benne van nemcsak az Istenhez való hasonlóságnak,
hanem az emberi lélek vele való egyenlőségének tudata. Bergmann
szerint az, aki túlvilági Istenben hisz, tagadja a saját magában levő
isteni elemet. Isten csak a magas emberi szellemben él, mert ez
alkotója az istenség fogalmának. Míg így Bergmann egyrészt az
emberi elmének kisded és együgyű játékával szeretné Istent detronizálni, addig másrészt ismételten panaszokra fakad az „eddigi"
Istennel szemben és egyre rázza magyarázatkérően öklét az Eg
felé : „Megakadályozta ez az Isten a világháborút? Vagy Versailles-t?
Úgyhogy lenne valami okunk arra, hogy rá építsük föl egyházunkat ? Segít ő minket, németeket, az új emberiség kialakító népét ?
Törődik velünk nagy ínségünkben ? Van füle panaszunk meghallgatására, szíve a szorongatottak iránti könyörületre ? Nem, és ezerszer
is nem, így kiált fel bennünk a Prometheus, aki új embereket akar
alkotni. Senki sem segít rajtunk, csak a bennünk lakó isteni elem,
azaz saját magunk és szent akaratunk . . . A kereszténység Istene
elhagyott bennünket, németeket. Nem igazságos, népek fölötti Isten
ő, hanem másoknak politikai pártistene. S hogy benne hittünk és
a mi németistenünktől elszakadtunk, ez az oka a népek harcában
való csatavesztésünknek. Mert a németisten volt erőnk, életdacunk
titka . . . És ha még ma is, amikor az örvény előtt álló nép vagyunk,

a zsidó-keresztény idegen Istenhez és túlvilági Istenhez imádkozunk,
aki számunkra Bál, akkor mi azok vagyunk, akik egy eltiltásra
méltó világnézeti mozgalmat tűrünk Németországban, nem pedig
az eleven népnek a m a körei, amelyek erkölcsi tisztaság- és igazság-ösztönből a keresztény Istentől elfordulnak. Akkor németistentelenek vagyunk és ez rosszabb az istentagadásnál."
A világfölötti személyes Istennek megtagadása magával hozza
a vallás legelemibb és minden népnél feltalálható igazságainak
elvetését is. A lélek halhatatlanságában
való hitről Bergmannak
ilyen véleménye van : „Különös, hogy ezt a hitet az emberek még
ma is a valláshoz hozzátartozónak érzik, ámbár az igazi vallásos
érzéssel egyáltalán nem egyeztethető össze. Mert az igazi vallás a
természet akaratának (előbb e helyett Istent mondtak) való magaátadás, a halhatatlanságban hívő ember azonban minden természeti törvény ellenére életét a halál után meg akarná hosszabbítani. És ez nem jámbor dolog . . . Halhatatlanok csak abban a
formában vagyunk, amelyet örökölünk és amely gyermekeinkben
újra életre kél . . . Mi földi lények vagyunk és végre jól meg akarjuk
ismerni és megvalósítani feladatainkat és kötelességeinket a földön,
és egy jobb túlvilágra és állítólagos örök boldogságra irányulói
bizonytalan reményektől nem akarjuk magunkat többé elcsábíttatn
hagyni, mint tisztán szellemi lények, nagy és szent földi céljaink
elhanyagolására." Ennek az új embernek földi teendőit és örök
boldogságát Rosenberg a következőkben foglalja össze: „Mindenkinek kötelessége a nemzet elé újonnan fölállított feladatokat mindig
újra megérteni, őket hódolattal szolgálni, s ez az élet igazában az
örök boldogság." A minden tételében megtámadott kereszténység
és eddigi istenhit helyébe Rosenberg szerint „ma azonban egy új
hit ébred : a vér mítosza, a hit az ember isteni lényegének is a
vérrel való megvédésére. Az a legvilágosabb tudással megtestesített
hit, hogy az északi vér az a misztérium, amely a régi szentségeket pótolta és legyőzte."
Rosenberg és Bergmann nem érik be csupán a támadással
és bírálattal, hanem az északi fajnak megfelelő új „vallást" is iparkodnak alkotni. Mivel erre vonatkozólag nem egészen egyeznek
meg, mindegyiküknek felfogását külön ismertetjük. Rosenberg a
jövő németvallásnak
és népegyháznak
alapjaiul egyrészt a „babonás" elemek mellőzését, másrészt a becsület, a büszkeség, a belső
szabadság, a nemes lélek értékeinek nagyranevelését jelöli meg.
Az új vallásnak nem lesznek dogmái. Az ószövetségi „ágyassági
és állatkereskedői történetek" helyébe az északi mondák lépnek.
Az Ószövetségnek egyáltalán nem lesz helye az új népegyházban.
Az Újszövetségből is ki fogják törülni az „elferdített és babonás"
részeket. A szükségessé váló ötödik evangélium nem lehet majd
egy zsinatnak alkotása, hanem egyetlen ember műve lesz, akiben
egyaránt élni fog az Újszövetség megtisztításának vágya és az
újszövetségi kutatásokban való teljes tudományos otthonosság. Az
új vallásnak legfontosabb irányító elve a népi és nemzeti eszmének

való megfelelés lesz, a nemzeti becsület e szempontból még a felebaráti szeretetnek is korlátlanul fog szolgálni. Az új népegyház elsősorban értékes érzelmeknek, a szabadságnak, becsületnek és hűségnek
az emberekben való nevelésére fog törekedni. A templomok belseje
is meg fog változni, el fognak tűnni bçlôlûk a Megfeszítettnek képmásai és a barokknak „fattyú" művészi elemei. S a német művészi
szellemben alkotott képek és szobrok közt újra meg fog jelenni
az „isten" a lándzsával. Rosenberg szerint a világháború elesett
hőseinek emléke mint egy új hit vértanúié egyre erősebbé és szentebbé válik, s a községek népe vasárnaponkint majd nem Máriaoszlopok, hanem hősi emlékek köré fog összegyülekezni. A népük
becsületéért elesett hősök tisztelete egy új kornak éppen most
született új életérzése.
Bergmann
Rosenbergnél
is behatóbban
foglalkozik
az új
németvallással és egyházzal.
„Ahol a kereszténység végződik, ott
kezdődik a mi vallásunk . . . Az élettanban járatos mai ember egészen máshol látja és éli át a lét kérdéseit, a vallásiakat és erkölcsieket egyaránt, mint ahol az őskeresztény vagy még a középkori
ember is őket kereste és megtalálta. A világmindenségben, a természet és a valóság világában, a vérben és talajban, a népben és
szülőföldben, a nemzetben és hazában rejlenek . , . Mert németvallás és kereszténység nem egyeztethető kössze. A némethit nemzeti
érzésen alapszik, ami a római Egyház számára nem létezik . . . A
mi feladatunknak kell lennie, hogy a sors folytán velünk összekötött katolikus néptestvéreinket először római katolikus vallásukról
németkatolikusra s a jövőben németvallásra térítsük át." Amint
Luther megszabadította a német egyházat a római Egyháztól, úgy
akarja Bergmann a német egyházat a keresztény eszmétől általában
véve megszabadítani. „Ezért mi —• folytatja — a második és végleges német egyházi reformációban a katolikus és protestáns egyház mellé a németegyházat helyezzük a németvallás tanításával és
hirdetésével, németvallású kultusszal és gyülekezeti élettel, németvallású iskolai oktatással és az egyetemeken felállítandó németteológiai karokon és szemináriumokban németvallású szónokoknak,
lelkipásztoroknak és szociális hivatalnokoknak kiképzésével."
Bergmann könyvének elején mozgalmának indítóokául a német
nép egységének megteremtését mondja, s ez szerinte csak egységes
német nemzeti vallással és nemzeti egyházzal érhető el. Mert egy
olyan nép, amelynek két egyháza és vallása van, amelyek ráadásul még a faj számára idegen elemeket tartalmaznak, nem nép.
Bergmann őszintén megvallja, hogy az utolsó évek nagy német
nemzeti fellendülése nélkül a némethit nem jött volna létre, és
kertelés nélkül kijelenti, hogy nemzetiszocializmus és kereszténység
összeférhetetlenek. „Amilyen igaz, hogy a nemzetiszocializmus az
ősi északi horogkeresztet jelképéül választotta, oly igaz, hogy a
Golgota keresztjét el kell majd magától utasítania. Mindkét jelben
nem győzhet. Ha egykor a milviusi hídnál áll majd és megjelenik
neki a felhőkben a hamis kereszt, akkor jaj neki. A történelem

elvesztené értelmét, ha az ősi északnémet nemzetiszocialista szabadságmozgalom a földközitengeri keresztben győzne."
„Hitrendszerének" megfogalmazása közben Bergmann kijelenti,
hogy a vallás nem szükségképen jár együtt az istenhittel, hanem
annál sokkal általánosabb valami, mert nem lehet szavakba foglalni azt, ami az ember keblében az éj folyamán imbolyog. Ennek
megfelelően az ő „istene" nem egyéb, mint lelki tartalom, lelki
hatalom, amely „a lélekben virul." Ezenkívül a németvallás hívei
számára „isten" még legfeljebb a természetben él és manapság
„a teleszkópon, spektroszkópon és mikroszkópon át néz ránk az ő
tiszta, kék isteni szemével." Az új németvallásnak vannak „szentkönyvei" is, a németbiblia, amely a német történetben van megírva,
legutoljára Kant és Goethe idejében, „csupán még egy ember
hiányzik hozzá, aki nemzetünk szentlelkétől sugalmazva a németek
újszövetségévé foglalja össze, amely a világban és az emberiség
történetében való küldetésünkbe vetett hitet hirdeti." Bergmann a
német „apostoli hitvallást" (Deutschapostolikum)
is összeállította,
mégpedig három „ágazatban" : „Hiszek a németvallás istenében,
aki a természetben, a magas emberi szellemben és népem
erejében hat. Es a segítő Krisztusban [így, ,és nem : Krisztusban],
aki az emberi lélek nemességéért harcol. És Németországban, az
új emberiséget kialakító országban." Amily egyszerűen pogány,
ember- és földszagú a némethitvallás, ugyanolyan az erkölcstannak
Bergmanntól felállított három parancsa is. Az elsőt Fichtetől veszi
á t : „Cselekedni, cselekedni, ez az, amiért itt vagyunk'!" A második
a társas igazságosságra irányul s Kanttal úgy fejezhető ki : „Cselekvésed legfőbb elvének általánosításra alkalmasnak kell lennie." A
harmadik parancs „akarat a népedben való hithez."
Bergmann a németvallásnak
egyházi évét is megalkotta. Ünnepeinek tárgyai nem „nemzetközi dogmák" lesznek, hanem a
nemzeti sorsnak, a születésnek, életnek és halálnak tényei. A karácsony mint a téli napfordultának ideje az ősgermánoknál a „világcsságothozónak" születésnapja, egyúttal tehát az egész északi
emberiség jelképe, a világrajövő gyermekek által mindig újra megifjuló népi erőnek lesz ünnepe. A húsvét, amely Ostaranak, a germán tavaszistennőnek volt ünnepe, a természet feltámadásának
jelképe, a nemzet szent tavaszának, az ifjúságnak lesz évről évre
visszatérő nagy napja. Pünkösd, a teljesen virágba borult természet
ideje, a szülő népanyának lesz ünnepe, mert benne él, virágzik és
gyümölcsözik a fajnak „szentlelke." A nyári napfordulatkor az
északi világosságisten átváltozik üdvösséget és örömöt hozóból
komolyan küzdő és halálraszánt hőssé : leszáll a magasságból és
újra az évenkinti „anyaéjszakához", a hallgatagsághoz és a sírhoz
közeledik. A fegyvert viselő férfi ifjúság követi az ő útját a népért
vívott harcon és halálon át a nemzet föltámadásáig. E napfordulatnak ősi jelében, a horogkeresztben a németség újra öntudatára
ébred annak, hogy harcra született. Végül az őszi ünnepről Bergmann a következőket mondja : „Ha a levelek lehullanak, ha az

északi Természet-Krisztus karjait mélyre süllyesztette, ha a köd szitál és a viharok tombolnak, akkor itt az ideje a halottakról való
megemlékezésnek", azokról a halottakról, akik háborúban vagy
békében a nép nagyságáért áldozták fel magukat. A németegyház
éve tehát — foglalja össze mondanivalóját „amint láttuk, a természettel együtt nő. Kezdődik a megszületett gyermekkel és végződik
az elesett hősökkel."
A szegényes, sivár, filozófiai balitéletekre, faji álmodozásokra
és népmondákra felépített németvallásnak költői kiszinezésén kívül
Bergmann egészen gyakorlatias kérdésekkel is foglalkozik új egyházára vonatkozólag, így különösen szervezetével
és az államhoz
való viszonyával. Míg Rosenberg az államtól független és politikától
mentes népegyházat akar, addig ő államegyházat óhajt. Elén a
birodalmi elnök áll. A lelkészek, akik közé nőket is enged, az állami
alkalmazottak jogaival és kötelességeivel bírnak és csak az állam
által nevezhetők ki. A németvallás államvallás. Magán vallásos
társulatok és egyesületek nem állhatnak fenn. Német állampolgár
számára a németegyházból való kilépés lehetetlen. A Codex Iuris
Canonici a német birodalomban nem érvényes. Minden német iskola
a németvallás és némethit szellemében működő hitvallásos intézet.
*

*

*

írásunkkal iparkodtunk az új német pogányság legfőbb képviselőinek szétszórt tanait némi rendszerben bemutatni. Kritikai taglalásunkat majd egy ú j cikkben fogjuk adni. Most pedig a sok
zavarosan kóválygó gondolat, fájdalmas részvét vagy talán megdöbbenés után hallgassuk meg Sailer regensburgi püspöknek több
mint száz évvel ezelőtt az Egyház pusztulását hirdető hasonló
„prófétákhoz" intézett szavait: „Egyesek bátran és egyenesen kimondják, mások értésünkre hozzák : nekünk új vallást kell alkotnunk,
hogy új világot teremtsünk ; és hogy ez a jelenlegi világszellemnek
irányzata. Azoknak, akik így kimondják és ily jól értésünkre adják,
hogy mit gondolnak, abban igazuk van, amennyiben föltételezik :
egy nemzetnek minden alkotása a vallás nélkül ég és föld közt a
levegőben lebegő erődítmény. De abban nincs igazuk, hogy azt vélik,
mintha egy nemzet megújítására az isteni kereszténység isteni erején felül egy más, még istenibb erő léteznék."
Végül olvassuk a faj és vér mítosza képviselőinek fejére az
általuk annyira magasztalt középkori nagy német misztikusnak, a
domonkosrendi Eckehartnak kendőzetlen megnyilatkozását : „A vér
és a hús az, ami titeket meg fog ölni ! . . . Ami az emberen van,
abból a vér a legnemesebb, ha jót akar. De a vér a leggonoszabb
abból, ami az emberen van, ha rosszat akar. Ha a vér legyőzi a
húst, akkor az ember alázatos, türelmes, tiszta és minden erénynek
birtokában van. Ha azonban a hús legyőzi a vért, akkor az ember
kevéllyé, haragossá, tisztátalanná válik és benne lakik minden bűn."
Irodalom. Adolí Hitler: Mein Kampf 78—;84, München, 1933. — Das Programm der N. S. D. A. P. und seine weltanschaulichen Grundgedanken 25—4t}, von

Dipl.-Ing. Gottfrid Feder. München, 1931. — Alfred Rosenberg : Der Mythus des
20. Jahrhunderts. 55—56 München, 1935. — Ernst Bergmann : Die Deutsche Nationalkirche. 2 Breslau, 1934. — Wilhelm Stapel : Die Kirche Christi und der Staat
Hitlers. Hamburg, 1933. — Konrad Hentrich : Nationalkatholizismus. Hamburg,
1934. — Emil Muhler : Die christliche Weltanschaung im Kampf der Geister. Regensburg, 1933. — Studien zum Mythus des XX. Jahrhunderts 4 I—II. Kirchengeschichtlicher und biblischer Teil mit Epilogen. (Kirchlicher Anzeiger iür die Erzdiözese Köln. Amtliche Beilage.) Köln, 1935. — Studien zum Mythus des XX. Jahrhunderts : Zum Eckehart-Problem. U. o. — Studien zum Mythus des XX. Jahrhunderts : Grundfragen der Lebensauffassung und Lebensgestaltung. U. o. — Ludwig
A. Winterswyl : Das Anliegen der Deutschen Glaubensbewegung und die katholische
Kirche. Paderborn, 1934. — Heinrich Lutz : Christentum und Deutschreligion. Teil
I. 3 Padernborn, 1934. — Clara Hartmann : Christentum und Deutschreligion, Teil
II. 3 Paderborn, 1934. — Paul Simon : Mythos oder Religion. 4 Paderborn, 1935.
— A közölt irodalomból Rosenberg és Bergmann
munkái indexen vannak, s így
külön egyházi engedély nélkül olvasásuk tilos. De a kimondottan mélyebben érdeklődőket kivéve fölösleges is, mert a velük foglalkozó és őket megcáfoló katolikus
művek főbb állításaikat szórul-szóra hozzák. így Rosenberg megismeréséhez kitűnően
használhatók a Studien zum Mythus előbb idézett füzetei, amelyekben német szaktudósok feleltek Rosenberg vádjaira, kimutatták tarthatatlanságukat és rávilágítottak
a könyvében elkövetett módszertani visszaélésekre. Bergmannal és a németvallási
törekvésekkel Lutz és Hartmann
említett füzetei foglalkoznak, ugyancsak bőven
idéznek Bergmann műveiből és katolikus szempontból válaszolnak állításaira.
Hauer mozgalmának ismertetését Winterswylnek fentebbi füzete adja. Az itt ajánlott
katolikus munkák megszerzését olcsóságuk is megkönnyíti. Muhler és Simon könyve
szintén katolikus felfogásúak. Hentrich és Stapel ellenben nemzetiszocialisták.

Á német expresszionista dráma világnézete.
Dr. Karsai G é z a .

INT valami lángoló jel, úgy jelent meg a német irodalom egén
1911 körül az a gyökeresen új irányzat, melyet expresszionizmusnak nevezünk. A szellemi ziláltság és a hanyatló lelki műveltség jele volt ez az irány, de egyúttal kísérletet is jelentett azok legyőzésére. Kezdetben csak elmélet volt, mely minden addigit megdönteni látszott, utóbb már költői gyakorlat is lírában, regényben és
drámában egyaránt. 1912 és 1924 között úgyszólván minden német
költő a hatása alatt állott. Az expresszionista mozgalom első hulláma
röviddel a háború kitörése előtt indult el. A háború vége felé azután megerősödött és a forradalmakban teljesen kifejlődött. Nemsokára azonban lehanyatlott és körülbelül a nagy infláció idején teljesen meg is szűnt ez az irány, de értékes elemeit új fejlesztményeit
megtaláljuk a későbbi írók müveiben is.
Kezdetben csak egy képzőművészeti mozgalom neve volt
az expresszionizmus, később azonban már önálló irodalmi irányt
is jelentett, melynek fővonása, főcélja a lélek belső élményeinek
maradéknélküli kifejezése volt, tekintet nélkül az anyagi világra.
Hogy némi fogalmat alkothassunk magunknak ezen irányról, ismernünk kell alapvető elveit is. Szellem és nem anyag : ez az expreszszionizmus első világos jelszava. Az anyagot le kell győzni, a húshoz, az érzékelhető világhoz fűző kötelékeket meg kell oldani. Hogy
ez elérhető-e teljesen, az már más kérdés. A cél azonban világos
és belőle az expresszionista stílus minden sajátossága megmagyarázható. Az expresszionista írók megvetik a logika, a nyelvtan törvényeit, mellőzik a festő és díszítő nyelvi elemeket, szétszakítják a
mondatszerkezetet és a nyelv minden konstrukcióját. Mindezt pedig
azért teszik, hogy az anyagnak minél kevesebb szerepe legyen alkotásaikban, hogy a szellem minél szabadabban kibontakozhassék.
Az ember és nem a külső világ dolgai : ez az expresszionizmus 2.
jelszava. A dolgok uralmát (jelképeik : a gép, a nagyváros stb.) meg
kell törni. Azonban nem az ember egyszerűen, hanem az eszményi
ember a főcél. így elkerüli az irány az ember veszélyes túlértékelését. Követés és nem élvezés : ez a 3. jelszó. Aki élvezni, szórakozni,
örülni akar, nem olvashat expresszionista verseket. Az expresszionista művészet erkölcsi, mégpedig megrázóan erkölcsi ráhatásokra
törekszik, akaratot igyekszik indítani. Teljesen át akarja alakítani
az embert. Ebből ered az is, hogy az elfinomult, megmerevedett
polgári világszemléletet elveti és a politikai forradalom felé tekint,

hogy átlátva annak káros eredményeit attól is elforduljon. Mozgalmasság és nem nyugalom : ez a 4. jelszó. A képzőművészetek és
az irodalom expresszionista alkotásait éppen ezért rendetlenség, öszszevisszaság jellemzi, hogy a mozgalmasság minél nagyobb legyen,
így szükségképpen a dráma, mint az irodalmi mozgalmasság egyik
legfőbb lerakodóhelye, lesz az expresszionizmus jellemző műfaja.
Érzelem, szenvedély, intenzitás, fanatizmus, elragadtatás, szenvedély :
ezek az expresszionista drámák és jelenetek kedvelt lelkiállapotai ;
vészjelek, harci kiáltások, bűnbánati prédikációk, forradalmi propaganda, stb. a kedvelt megjelenítési formái. Összetartozás és nem elkülönülés: ez az 5. jelszó. A művészet egyéni elszigetelődését, önmagáértvalóságot az expresszionizmus elveti. A művészet lehetőleg
sok emberre hasson és sok embert hozzon össze egy táborba. Ez
az emberi összetartozás mindig a nemzet határain túlra is terjed és
közelít az embertestvériség régi jelszavához. A háborút tehát, mint
a nemzeti gondolat csődjét, elveti ez az irány. Vágy és nem beteljesedés: ez az expresszionizmus 6. jelszava és ebben rejlik a tragikuma is. Vágyó kiáltás volt az expresszionista írók minden jelszava,
de nem érték meg egyiknek sem a beteljesedését. Nem ismerték meg a
szellem, a lélek igazi mivoltát ; a tömegekre nem tudtak hatni, az
összetartozáshoz, a közösséghez nem tudtak elérni. Az igazi béke,
a népek békéje távolabb volt tőlük a mozgalom végén, mint az elején. Az Isten nem jelent meg írásaikban sohasem. Inkább csak az
Isten, az igaz vallásosság felé vezetett a költészetük. És mégis, bármily kevéssé vallásosak is a német expesszionista írók megnyilatkozásai, a német irodalom legújabb, erősen vallásos és bensőséges
iránya nélkülük sohasem következhetett volna el. A legújabb német
irodalom fokozottabb nemzeti szellemét is az expresszionizmus
nemzetközisége elleni visszahatás fejlesztette naggyá.
Említettük, hogy a dráma lett az expresszionizmus legmegfelelőbb műfaja, mert annak lényegét, a belső mozgalmasságot, legjobban tudta kifejezésre juttatni. Testi és lelki valószerűségre, a természetnek vagy egyes történéseknek, lelki állapotoknak megfelelő hű
jellemzésre az expresszionista drámaírók nem törekszenek. Azt akarják kifejezésre juttatni, ami időt meghaladó az emberben. És ezt
néha oly személyek és cselekmények bemutatásával teszik, minők
sohasem fordulnak elő a valóságban, vagy ha előfordulhatnak, nincsen semmi értelmük. Mint Kornfeld mondja, az expresszionista
drámaírók nem akarnak elveszni a jellemzés, a tulajdonságok iszapjában. Az anyag formálására, kiszínezésére, a szerkesztés kerekdedségére következőleg semmit sem adnak. Sőt a legszélsőségesebbek
még óvták is a szereplőket a való élet bármilyennemű utánzásától,
másolásától. Ha pl. egy részeg, vagy haldokló ember alakításáról
van szó, az szerintük távolról se legyen olyan, mint a való életben.
Az expresszionista dráma ugyan Walter Hasenclever „Sohn"
(1914) c. darabjával kezdődik, de a legelső jellegzetes expresszionista
drámaírónak mégis Ernst Tollert kell tekintenünk. Szocialista világnézetéből, mely a müncheni forradalom idején aktív szerephez s

utána többévi súlyos börtönhöz juttatta a megviselt idegzetű fiatal
költőt, fakadnak Toller legértékesebb drámai alkotásai. Alapjában
véve nem mások ezek a drámák, mint tömegérzelmeket kiváltó hatalmaserejű propagandabeszédek, forradalmi szónoklatok a gépkultúra bilincsei között vergődő munkásember érdekében. Már a drámák címe is elárulja forradalmi jellegüket. Az első „Die Wandlung"
(Átváltozás, 1917—1918), melyet mint előjáték a „Die Totenkaserne"
előz meg, a kereszténység és a háború ellentétét rajzolja megdöbbentő erővel : támadja a keresztény egyházakat, hogy nem akadályozzák meg a vérontást ; viszont Krisztust nem megváltónak, hanem csak mintaképnek tartja, mert szerinte az ember saját erejéből
is eljuthat az üdvösségre. Legyünk nemesebb emberek a szeretet
által, melyre Krisztus tanított meg bennünket : ez a darab alapgondolata. Annyit el kell ismernünk, hogy Toller ezzel a művével is
igyekezett erkölcsi tartalmat adni a szocialista és kommunista mozgalomnak, melynek Münchenben egyik oszlopa volt, azonban —
mint az eredmény mutatja — kevés sikerrel. Következő nagy drámája a „Masse—Mensch" (1921). Ebben az előző darab problémáját
fejleszti tovább, de a megoldás itt sem kielégítő. A tömeg és az
egyén ellentétéről van szó : az egyénnek egyesülnie kell a tömeggel,
de egyúttal meg kell őriznie saját jellegét is. A nehézség abban rejlik, hogy az igazán értékes egyén elvegyül a tömegben, hogy azt
emberebbé tegye ; viszont aki elvegyül a tömegben, az Toller szerint elveszti emberi értékeit. A szocializmus alapelvét tehát feladja
Toller ebben a művében s mivel nem áll keresztény alapokon, nem
talál kivezető utat sem a zűrzavarból. Ezt mutatja „Die Maschinenstürmer" (1922) c. drámája is, de főként az 1923-ban megjelent „Hinkemann" c. tragédia. Hinkemann egy szegény munkanélküli hadinyomorék. Lelkét azonban megtisztították és kifinomították a háborús élmények. Annál fájdalmasabban érinti a munkanélküliség, az
emberek megvetése, felesége hűtlensége. Nem hisz már a jövőben
sem. Amikor felesége öngyilkos lesz, úgy véli, hogy neki kellett volna
meghalnia, hiszen egy nyomoréknak, aki nem tud már hasznot hajtani senkinek sem, semmit sem ér az élet. Szinte megdöbbenti az
embert az a kétségbeesés, ami ebből a darabból kiárad : nincs Isten,
nincs boldogság, nincs remény, rosszak az emberek, a közösség lealacsonyít ! Drámailag értékesebb a két legutóbb írt drámája: „Hoppla,
wir leben" 1927 és „Feuer aus den Kesseln" 1930. Az első a halála ítélt, de utóbb kegyelmet nyert forradalmárok életét, a második
pedig a német flottalázadást vallja tárgyának, de művészi értékük,
újszerű stílusuk ellenére is annyira sugárzik belőlőlük a kommunista
célzat és a megváltást nem ismerő, az életet démonikusnak mondó
és az öngyilkosságot dicsőítő, sőt egyetlen kivezető útnak mutató
megzavarodott világnézet, hogy kiábrándult érzéssel tesszük le kezünkből e művet, melynek főhősei és részben mellékalakjai is nem
annyira a világot, mint inkább Toller meghasonlott életének, lelkének egyes fázisait tükrözik vissza és így mindenképpen ferde képet
adnak még magukról az erősen propagált eszmékről is.

A következő írónk Walter Hasenclever.
Nemrég még alig
ismerte valaki az irodalomtudósokon kívül, de legutóbbi vígjátéka
„Ehen werden im Himmel geschlossen" (1928) széles körben ismertté,
sőt hírhedté tette a nevét A darab nagy port vert fel istenkáromló
és cinikus tartalma, hangja miatt : bemutatja, hogy az emberek házasságukban teljesen önmagukra vannak utalva, Isten nem avatkozik bele a világ dolgaiba, s ha akarna sem tudna segíteni rajtuk.
A vallás és az erkölcs beállítása olyan felületes és cinikus módon
történik a darabban, hogy nemcsak a jámbor, de még a közömbös
ember is visszataszítónak találhatja.
A civilizáció és a tiszta emberség ellentétét Georg Kaiser fejezte ki legerősebben és legszenvedélyesebben az expresszionista
drámaírók között. Van érzéke a színpadi ellentétek, hatások, feszültségek iránt s amellett elég könnyelmű is, hogy a cselekmény belső
valószínűsége és a jellemzés lélektani hűsége ne nagyon izgassa.
Kaisernek ugyanis nagy szinpadérzéke mellett külön tehetsége van
az időszerűnek, a közönséget érdeklő dolgoknak kiválasztására és
azok drámai kialakítására. Ügyszólván minden drámája egy hatalmas kérdést görget. Az európai és az amerikai civilizáció tragikus
sorsa, a lélek és a szellem megalázása a gépkultúra által : ezek a
főtárgyai. Hűvös tárgyilagossággal veti fel a kérdést és meggyőzően
boncolgatja, de igazi megoldást ritkán tud adni. Mindamellett legtöbb
drámája nagy színpadi sikert ért el, sőt némelyik a legújabb német
drámairodalom legjobb alkotásai közé tartozik. A tiszta, a magasabb
emberiség kibontakoztatása a tárgya valamennyinek. „Von Morgens
bis Mitternachts" (1916) című darabjában az a vezérgondolat, hogy
a pénz démoni hatalma elvonja az embert az igazi, a lelki javaktól. Ezért csak az újulhat meg lelkileg, aki megszabadul a pénz ördögétől, aki legyőzi annak csábításait. A „Die Koralle„Gas
I",
„Gas II" (1920) című darabok az emberiség másik nagy akadályozóját, a technikát mutatják be. Hatalmas kiáltás ez a trilógia, harci
jelszó a gépkultúra, a mechanizált világnézet ellen. Talán legmélyebb
oldaláról fogja fel Kaiser az ember megújulásának kérdését a „Die
Bürger von Calais" (1914) című darabjában, mely a legjobb alkotása is egyszersmind. A darab az angol-francia háborúk korában
játszódik le. A győzelmes angol sereg Calais falai előtt áll, készen
arra, hogy megrohanja és elpusztítja a várost, ha hat kiválasztott
polgár át nem a d j a a város kulcsát és fel nem áldozza életét polgártársaiért. Eustache de Saint-Pierre, a kiválasztottak egyike, helyesli a felajánlott áldozatot és elsőnek jelentkezik. Duguesclins kapitány, a régi katonai felfogás harcosa, ellenzi ezt, s amikor leszavazzák, kényre-kegyre megadja magát az angoloknak. Még hatan
jelentkeznek önkéntes áldozatul. így egyik felesleges lesz. Eustache,
hogy megőrizze önfeláldozó lelkületük tisztaságát, későbbre halasztja
a felesleges hetediknek a kijelölését azzal a megokolással : „Aki
holnap reggel utoljára jelenik meg a piactéren, az szabad lesz. Másnap sorra megjelenik mindegyik, csak Eustache késik. Az emberek
már gyávának, csalónak nevezik, fenyegetődznek, hogy erőszakkal

hozzák oda, amikor végre mint halottat elhozzák a többi közé.
Eustache önként halt meg, előttük, hogy a többiek tisztán megőrizhessék áldozatos lelküket. Éppen indulni akarnak az angol táborba,
amikor megjelenik az angol király követe s hírül adja, hogy a királynak reggel fia született ; nem kívánja többé a hat ártatlan ember halálát. Elmegy hálát adni a templomba ; előtte van Eustache
ravatala s ő letérdel a nemes ellenség teteme előtt. így Eustache,
aki legyőzte magában az önző régi embert, megelőzte társait és
mint halott győzedelmeskedett az élők felett. A lélek nemessége s
a szeretet tehát erősebb mint a kard hősiessége, mint a harci becsület. Eustache atyja, egy szegény vak ember, hatalmas beszédben
misztikus magasságba emeli fiának tettét.
Bruno Frankot, az expresszionista dráma egyik utolsó képviselőjét, Bert Brechtet, akinek műveiben a beteges érzékiség és a forradalmi eszmék megnyilvánulásai lejtőre juttatják s fejtetőre állítják
az expresszionizmus minden elvi megnyilatkozását, éppen csak megemlítve, áttérünk Paul Kornfeld méltatására, kinek drámái legjobban
megfelelnek az expresszionista dráma eszményének. Ami ezekben
a drámákban történik, az a valóság szempontjából nézve nem sokat ér. Kornfeld érzéseket, vágyakat akar kelteni egy tisztább embertípus, eszményibb világ után, mely jobb és eredetibb mint a valódi. „Die Verführung" (1917) című tragédiájában az élet keserűségét mutatja be. A főhős teljes ellentéte a jóllakott nyárspolgárnak ;
tépelődő egyén, akit az élet értelme kínoz, de önzése miatt nem
talál kielégítő feleletet,reája. A „Himmel und Hölle" (1920) Kornfeld legjobb drámája. Ég és pokol egyesül az ember természetében.
Akár a jó győz, akár a rossz, mindkettő végzetszerű. A jót, a mennyországot azonban szenvedéssel mindig megnyithatjuk magunknak :
ez a bonyolult és sok különlegességgel, többek között két lélekben
elkövetett gyilkossággal tarkított cselekmény vezérgondolata. 1922ben jelent meg Kornfeld „Der ewige Traum" című komédiája amely
kigúnyolása mindazon társaságoknak és egyesületeknek, melyek a
világot beszédekkel, vitákkal, eszmékkel és elméletekkel akarják
megjavítani, jóllehet azt csak emberszeretettől áthatott közösségek
tehetik eredményesen a szerző szerint.
Az újabb német dráma egyik úttörője s az expresszionizmus
egyik főalakja a következő író, Ernst Barlach. Eredetileg szobrász
volt ; így drámáit is áthatja a szobrászlélek érzéke a plasztikus alakítás, a hatalmas gesztusok, a mozgalmasság iránt. Világnézeti jellegűek ezek a drámák is : Barlach harcainak tanúságai, szellemének
látomásai, lelkének beszélgetései önmagával. Az emberi természet
kettőssége, a test és a lélek harca, a földhözkötöttség és az égiek
utáni vágy ; a világnak a kettőssége, az Isten és az ördög harca, a
föld és a túlvilág az alapgondolat mindegyikben. A cselekményük
is éppen azért párbeszédes formában bonyolódik le. A metafizika és
a mindennapiasság, a komolyság és a laposság kiélezett ellentéte,
ami minden expresszionista írónál megvan, Barlachnál különösen
feltűnő. Megkapó őszinteséggel tárja fel drámáiban korunk bajait

léleplezi annak szegénységét, ürességét, hibáit. Ügyszólván mindent
tagadni mer, mindenben kételkedik, hogy a maga módja szerint pozitív választ adhasson. Főbb drámái : „Der tote Tag" (1912), „Die
echten Sedemunds"
(1920), „Die Sundflut" (1924), „Die gute Zeit"
(1929).
A katolikus szellemvilággal hozza szoros kapcsolatba az addig
meglehetősen az embert kereső és Istent mellőző vagy egyenesen
tagadó expresszionizmust Reinhard Johannes Sorge, a világháború
második esztendejében elesett fiatal, nagytehetségű drámaíró. Erős
Nietzíschehatás jellemzi első drámáit („Der Bettler", 1912, „Guntwar",
1914), melyekkel a kat. drámairodalom megújítására törekedett. Sokkal érettebb a „Metanoeite (1915) című három részből álló misztériumdrámája. Korábbi expresszionista stílusa szimbolikussá, misztikussá
válik ebben a látnoki erejű darabban. Mély, megszentelt ünnepélyesség ömlik el a Szűz Mária foganását, Krisztus születését és
Krisztus bemutattatását a templomban megjelenítő három jelenetben.
A költő főcélja megfelel az expresszionista alapelvnek : elsősorban
meg akarja téríteni kortársait s csak azután akar gyönyörködtetni.
Nagy kár, hogy Sorge életműve hősi halála miatt csonkán maradt.
Annál is inkább, mert a modern kor egyik kimagasló drámaíróját
lehetett várni Sorgeban, aki összekapcsolta volna műveiben a katolikus gondolatvilágot a költészet legjava értékeivel.
Arnold Zweig és Rudolf Lauknex neveit éppen csak említve, át
kell térnünk a jelenkor egyik legkimagaslóbb német költőjének, Franz
Werfelnek méltatására az expresszionista dráma szempontjából.
Werfel a közösség költője : először szelíden, majd egyre nagyobb
hévvel küzd műveiben a közösség által elérendő eszményi embertípusért. A közösség mellett az érzékfölötti világba való beágyazottság s a megváltás gondolata lengi át Werfel minden drámáját, a
kissé bizarr „Bocksgesang"-ot (1921), a Schweiger"-1 (1923) és főként
Werfel leghatalmasabb drámai alkotását, a Spiegelmensch" (1920)
c. mágikus trilógiát. Thamal, a darab hőse, elmenekül a város látszatvilágából egy mesebeli fennsíkon lévő kolostorba. Szerzetes akar
lenni, de az apát lebeszéli. Thamal ragaszkodik elhatározásához.
Ezért egy szerzetes mellé osztják be, aki megvizsgálja a hivatását
és vezeti. Ez egy szobába viszi, melyben letakart tükör van. Thamal elhúzza a tükör elől a függönyt és megnézi, de nagyon rútnak
látja magát benne. Hirtelen haragjában belelő a tükörbe. Ez a lövés
jelenti egyénisége öntudatraébredését. Ezzel együttjár énjének kettéhasadása is : a tükörből egy ember lép elő, a „tükörember", aki
hasonló hozzája. Thamal gyűlöli a tükörembert, de az szereti őt,
mert visszaadta testét a térnek. A tükörember most Thamal csábítója lesz, mégpedig egyre fokozottabb mértékben Ráveszi, hogy
menjen ki az életbe, hiszen már legyőzte a világot s elég nagy arra,
hogy másokat megváltson. De nemcsak a tükörember, hanem a
szerzetes is kíséri Thamalt, különböző alakban, titokzatos módon.
A fellépő alakok egyrésze a szerzetes, de mindig más egyéniség
formájában. Thamal különböző életfázisokon, világformákon megy át.

Hét év múlva ismét a szülői házban van. Apját mágikus eszközzel
halálos álomba ringatja, hogy pénzét megszerezhesse. Utóbb egy
palotában találjuk, hol elcsábítja ifjúkori barátja jegyesét. A következő döntő fontosságú események a kígyók országában történnek,
ahol egy Ananthas nevű gonosz isten uralkodik. Thamal legyőzi
egy rejtvény megoldásával Ananthast. A tükörember rábírja Thamalt, hogy fogadja el a néptől felajánlott királyi trónt. Amikor elfoglalja azt, feltámad Ananthas régi hatalma is és szörnyű károkat
okoz az országban. Közben egy szolga Thamal apjának holttestét
hozza és gyilkossággal vádolja Thamalt. A tükörember hideg mosollyal elhurcolja onnan, hogy újabb fájdalmat okozzon neki: egy
sírhoz érnek, a Thamal által elcsábított leány nyomorékon született
s korán meghalt kisgyermekének sírjához. Thamal elmenekül a csábítóját átkozó fiatal anya elől s idegen földön, más név alatt, mint
hajóslegény szolgál. A tükörember, aki közben gazdag fejedelem
lett, maga mellé veszi rabszolgának. Közben felébred Thamalban a
bűntudat: feladja magát a hatóságoknak; fogolyként elvezetik. A
tükörember hirtelen sovány és szegény lesz. Megkapó törvényszéki
jelenetet látunk. Elvonulnak Thamal előtt mindazok, akiket megkárosított, megcsalt: mint vádlók, de mint megbocsátok is. Amikor előjön mankókon Thamal elhunyt nyomorék fia is, Thamal elismeri,
hogy méltó a halálra, néhány pillanatra ugyan, — a tüköremberrel való egyesülésnek utolsó maradványaként — megborzad az elmúlástól, de aztán bátran megissza a neki nyújtott mérget és meghal — a tükörember. . ! Thamál ismét a kolostorban van. A szerzetes áll előtte. A próba végetért. Thamalnak nincsen már tükörképe,
hasonlóan a kolostor többi tagjaihoz. . . Már lát ! A tükör ablakká
lett és kinyilvánítja az újjászületettnek a természetfölötti világ nagy
valóságait. A szerzetes nagy ünnepélyességgel mondja neki :
„Nun bist du aus des zweiten Lebens Nacht
zur Schau der Morgen-Wirklichkeit erwacht.
Denn hinter dir versank die Spiegelwelt,
die uns die Fratze gegenüberstellt
der eigenen Person in jedem Wesen,
die Welt, von der die Wenigsten genesen. —
Wir alle gingen durch, doch was wir sahn
war nicht, was wir zu sehn, zu lieben meinten.
Denn jedes Wesen ward zu unsern W a h n ,
wir blieben heil, doch jene Opfer weinten.
Wir waren einst, wir alle, solche Toren
und haben hier in einer alten Nacht
das falsche Ich befreit, das wahre umgebracht,
und schliesslich unser Spiegelbild verloren.
Nun bist auch du zum zweitenmal geboren !
Neu spannt dein Lebensnerv sich und befreit
von dumpfer Ehrsucht, wüstem Widerstreit.
Du tauchst aus Tod, aus ungewissen Leiden,

aus allem auf, was feig und halb und vag, —
und lernst mit freien Blicken unterscheiden
die kranke Dämmerung vom reinen Tag!"
Ez a trilógia, melyet sokan Werfel Faustjának vagy Peer Gyntjének is neveztek, teljesen az újjászületés jegyében van felépítve.
A halál, második, gonoszabbik énünk halála után eljutunk az életre.
Ezzel eljut Werfel is a kereszténység síkjára. A bűnről vallott felfogásában viszont buddhista gondolatok vegyülnek a keresztények
közé. A létező-én és a látszat-én ellentétét szépen kifejti. Az első
igazi valóságok, a másik látszatvalóságok után törekszik. Ha valakiben felébred a szellemiség, azonnal megindul a harc a két én között és a látszat-én halála jelenti az újjászületést. A látszat-én elhatalmasodik, ha az ember csak önmagában bízik, de elveszti hatalmát, ha beismeri bűnösségét. Maga a megváltás gondolata azonban
nagyon is emberi, nem isteni Werfelnél: hiányzik belőle a szeretet, mely felülről jön. A dráma egyébként gazdag az értékes és
lendületes részletekben. Megvan benne az expresszionista dráma
minden jellemzője ; a költő szinte pappá magasztosul benne. Egyébként ez a darab a legnagyobb sikerű modern német dráma. Nagyon
alkalmas arra, hogy erős gondolkozásra, befeléfordulásra ösztönözzön mindenkit. Színpadi sikere talán éppen ezért igen nagy volt.
Werfel következő drámái, „Juarez und Maximilian" (1924), „Paulus unter den Juden" (1926), már kívülesnek az expresszionista
dráma körén.
Meg kell emlékeznünk még Carl Sternheimről, a modern német vígjáték egyik teremtőjéről is. Drámáit javarészt még a háború
előtt írta korai expresszionista stílusban. Főtárgyuk az akkori polgári
társadalom látszatvilágának, képmutatásának a leálcázása. Maró szatírája és jéghideg cinizmusa alkalmassá teszi Sternheimet e szerepre,
de amint valami pozitívumot akar adni a sokat gúnyolt polgári erények helyett, mindjárt csődöt mond a tehetsége. Az a bizonyos
„tiszta emberiesség", melyről egyes alakjai oly gyakran beszélnek,
nem egyéb üres szavalásnál. Egyes jeleneteiben néha ugyan zseniális eredetiséggel tűnik elő az emberi élet komikuma, de egészében
véve mindig hiányzik az eszménynek és a valóságnak az igazán
nagy vígjátékokat éltető ellentéte. Valóságot, torzképpé zsugorított
képet a polgári társadalom hibáiról eleget kapunk, de az eszményt
sehol sem látjuk. Ezért nem sikerült Sternheimnek és követőinek az
igazán nagyszabású polgári vígjáték megteremtése sem.
Mint naturalista indult Fritz von Unruh is, de a háborús események átalakították a lelkületét. Míg első drámáiban a vilmosi
Németország katonai erejének magasztalója volt, addig a háború
után pacifista és demokrata lett. „Ein Geschlecht" (1916) és „Platz"
(1920) c. drámáiban új világkép kialakításán fáradozik ő is, de nem
nagy sikerrel. Az ifjúságtól várja az új világrendet és ennek a várakozásnak ad kifejezést a sorstragédiák nagy formája után törő
drámáiban. Rokon vele az expresszionizmus ezen barokk lendülete

tekintetében Reinhard Goering („Die Seeschlacht"
1917, „Scapa
Flow" 1919), Hanns Johst („Der Einsame" 1917; stb.) és az osztrák
Anton
Wildgans.
Befejeztük rövid szemlénket a német expresszionista dráma
főbb képviselői és azok főbb művei felett. Az újabb nemzedék az
expresszionizmus tipizálásától és vértelen szimbolizmusától elhajolva már egy tárgyiasabb nemzeti és népi irány felé törekszik és
értékesíti az expresszionizmus időtálló fejlesztményeit. Visszapillantva még egyszer az expresszionizmusra azt kell mondanunk, hogy
ez az irány életben, képzőművészetekben és irodalomban teljesen
a világháború és az utána következő forradalmi áramlatok kifejezője volt. A világháború előtti idők bensőséges, finom, sokban kicsinyes körű világára a megrázkódtatások, az addig szilárd alapfogalmak megdőlésének, a külsőségesebb, cselekvőbb életnek korszaka következett szellemi, lelki, társadalmi, politikai és a gazdasági téren egyaránt. A költők érzékeny lelke különféleképpen reagált
ezekre a forradalmi átalakulásokra. Egyesek kínnaltelt felkiáltással,
mások elragadtatással, ismét mások az új adottságoknak magabízó,
erőteljes alakításával, lelkes odaadással, vagy fanatikus ellenszegüléssel és elzárkózással válaszoltak a fordult időnek. Amilyen nagy
és megrázó volt az új élmény, olyan hatalmasnak kellett lennie az
új formának is. A költészet minden nagy műformája új életet nyert:
a himnusz, a rapszódia, a dráma és a nagy regény hatalmas és
művészi alakításokkal gyarapodott. Nem a finom kicizellálás volt
most már a cél, mint az impresszionizmusban és az újromantikákan,
hanem inkább a dolgok lényegének erőteljes megragadása. Nem
kellett többé élményekért sóvárogni, szenzációkat hajhászni : inkább
egy minden eddigi mértéket meghaladó új élményanyag lehetőségszerinti, ideiglenes megformálásáról kellett gondoskodniuk az íróknak. Az élet ismét veszélyes, bizonytalan és máról-holnapra gyökeresen változó lett. A lét megmutatta a szép és fenséges oldala mellett brutális könyörtelenséggel a maga félelmes, rút és sokszor undortkeltő vonásait, hátterét is. Sőt néha úgy látszott, mintha csak
árnyoldalai, keserűségei volnának az életnek. Az emberek szinte
kötelességüknek érezték, kogy kételkedjenek a jó létezésében, az
élet értelmében, összhangjában, értékében. Ellentmondás és kétely,
elragadtatás és nihilizmus, lázadás és kétségbeesés, végletesség
jóban és rosszban : ezek voltak az expresszionista nemzedék jellemző
vonásai, de ebben a kínos ziláltságban mégis megvoltak egy nagy
költészet összes előfeltételei. Új Sturm und Drang-korszak volt ez a
német irodalomban, melyet valószínűleg egy harmadik klasszikus
fellendülés fog majd felváltani.
A nagy erjedés eredményei tehát a következők : érzék a nagy
sors iránt és törekvés a nagy formák után. Az élet bizonytalanságának, kétségeinek átérzése, egy mély, de teljesen világi értelmű,
kozmikus vallásosság. Új, alkotó művelődési feladatok tudata és
mély alázatosság e feladatok nagysága iránt. Az öntudat kiemelke
dése az egyéni és nemzeti érdekközösségből az európai nemzet-

testvériség, feladatközösség érzelmeihez és a felelősség a jövő nemzedék iránt. Az egyéni fájdalmak és problémák elhagyása a közösség érdekében és a költő átalakulása prófétává. Nem egyénien kell
élni, szenvedni és örülni — mondják az új szociális irány költői —,
hanem szimbolikusan, teljes öntudattal átérezve a kortársak és a
jövő nemzedék problémáit, életét. Lélek hassa át cselekedeteinket,
hogy tiszta emberi életet élhessünk. Mint látjuk tehát, az expresszionizmus külön életformát és világnézetet is jelentett és egy rnagassabb fejlődési lehetőség ígéretét hordta magában. Ez az ígéret a
legújabb, tárgyibb irányzatban már kezd valóra válni : fellendült a
vallásos, a szociális, a nemzeti irány a német irodalomban és egyre
komolyabb, biztosabb világnézet, érettebb művészet csendül ki a
vezető elmék műveiből.

Á mindenség anyaga.
Holenda Barnabás dr.

érdekes tüneményei a hullócsillagok. Végigszáguldoznak a sötét égboltozaton és tüzes fényvonalat hagynak maguk
után. Nagy ritkán hirtelen erős fényükkel egy pillanatra az egész
égboltozatot megvilágítják. Ilyenkor sokszor mennydörgésszerű haíig
hallatszik : a hullócsillag szétrobban. Törmelékei a földre hullanak
és magukkal hozzák
más világok izenetét. Néha nagyobb tömegben zuhannak a földre, hiszen ismerünk olyan meteorvasdarabot,
amely 33,100 kg. súlyú és az 1908-as szibériai meteorhullás egész
őserdőt és hatalmas iramszarvas csordát pusztított el. Anyaga szerint a meteor lehet meteorkő vagy meteorvas. A meteorkövek fő
alkotórészei : oxigén, szilícium, vas, aluminium, magnézium stb.
tehát azok az anyagok, amelyek a föld kérgében is leggyakrabban
előfordulnak. A meteorvasak 90°/o-a vas, 6—8%-a nikkel, de olyan
kémiai összetételben, amely a földünk kőzeteiben csak ritkán fordul elő.
Ezért valószínű, hogy a meteorkövek más égi testek külső rétegének
a törmelékei, a meteorvas pedig a széthulló égi test magvából
származik és talán a földünk legbenső része is hasonló összetételű.
A meteorok hasznosak, mert segítségükkel közvetlenül itt a
földön vizsgálhatunk más égitestekről származó anyagpróbákat, de
nagyon kevés az, amit ezen a módon megtudhatunk. Szerencsére
más hírnök is jön a csillagokból, amelyik már sokkal többet elárul
azok belső szerkezetéről. Ez a hírnök a fény. Az utolsó évtizedek
kutatása annyira felderítette a fény keletkezésének és elnyelésének
fizikai törvényeit, hogy ezzel a tudással felfegyverkezve már sikerrel
kísérelhetjük meg a csillagok fényüzenetének megfejtését. Nem
könnyű ez a feladat. Olyanforma a csillagvizsgáló helyzete — mondja
Kienle — mint azé a magános megfigyelőé, aki egy távoli város
kivilágított ablakait látja mindössze és ebből akarja műszerei segítségével megállapítani nemcsak azt, hogy mivel világítanak abban a
városban — gázzal, villannyal vagy petroleummal — hanem kíváncsi
az egész életre, ami azokban a kivilágított ablakú szobákban végbemegy. Gyakran szüksége van a tudáson kívül merész hipotézisekre
is, hogy azoknak a következményeit a tapasztalatokkal összehasonlíthassa, és ha azt látja, hogy helyes úton jár, merészen törjön előre
a nagy ismeretlen birodalmába, új meg új területeket hódítva meg
az emberi tudás számára. Ez a kielégíthetetlen tudásszomj hajszolta
a nagy kutatókat éjjelt is nappallá tevő megfeszített munkára és
ezáltal lett az ember annyira úrrá a természet titkán, amint azt
szellemének méltósága megkívánta.
M Y Á R I ESTÉK

Legjobban bepillanthatunk a fizikus-csillagász-munka módszerébe, h a megfigyeljük, hogyan deríti ki annak a fényes csillagnak
a titkait, amelyik sugárzásával az egész földi életet működésbe
tartja. A Nap csak 150 millió km-re van tőlünk és ez a csillagászati
méretekhez viszonyítva oly kis távolság, hogy a vizsgálat sok reményre
jogosít. Jön is a fényüzenet bőséges zuhatagban a föld felé. Hiszen
a földi légkör felső rétegéhez állandóan érkező napfény összes
energiája 236 billió lóerőnek felel meg. De itt lép fel mindjárt a z
első nehézség. Ez a sugárzás nem jut el mind a föld felszínére,
hogy itt elemezhetnők, hanem jó részét elnyeli a föld légköre. A
napsugárzás épúgy különböző hullám hosszúságú sugarakból áll,
mint a különböző rádióleadó állomások hullámai. De a napsugaraknál nem 300 m, meg 500 m-es hullámról beszélünk, hanem a cm
százmilliomod részét vesszük egységül, aminek a neve Angstrom (A).
A tapasztalat azt mutatja, hogy a Napsugarakból csak az tud
keresztüliönni a föld légkörén, amiknek hullámhossza 53,00 A és
2,8000 A közé esik. Az 53,000 A-nál hosszabb hullámhosszú sugarakat a levegőben levő szénsav és a vizgőz nyeli el, de bár ez a
tudós számára nagyon kellemetlen, mégsem kívánhatjuk, hogy ezek
az akadályok egy szép napon hirtelen eltűnjenek. Nagyon megdrágítaná ez a szenet a földön. A levegőben lévő szénsav ugyanis
nemcsak a Napból jövő sugarak egy részét nyeli el hanem a föld
kisugárzott melegének jórészét is visszatartja. Ha nem volna légkörünkben szénsav, a Napból jövő és a földről kisugárzott hő együttes
hatására a z elmélet szerint csak 6° lenne a föld átlagos hőmérséklete, míg most 14'5°. H a légkörünk szénsavának csak fele is elpusztulna, már az visszahozná számunkra a jégkorszakot.
A 2,8000 A-nál rövidebb hullámhosszú sugarakat valószínűleg
a levegő ozonrétege nyeli el, de a napsugárzás megcsonkítva is
sokat elmond a Nap szerkezetéről, h a színképelemzőben szétválasztjuk a benne levő különböző sugárzásokat, amint azt durvább
módon egyetlen üvegprizmával is megcsinálhatjuk. A színképelemzőben nemcsak színeire bomlik a napfény, hanem sok ezer finom
fekete vonal szeli át merőlegesen a színképet. Ezek a híres Fraunhofer-féle vonalak, amelyek oly sokat feltártak a csillagok titkaiból.
Hogy megérthessük ezek jelentőségét, a napfény keletkezéséről kell
valamit mondanunk.
Ismeretes, hogy a Nap felszínének hőmérséklete kb. 6000°.
Befelé azonban fokozatosan nő a hőmérséklet. Amikor a modern
fizika eredményét alkalmazták egy olyan izzó gázgömbre, mint
amilyen a Nap is, arra a z eredményre jutottak, hogy a középpontban
már 40 millió fokot ér el a hőmérséklet. Ekkora hőfoknál a Napot
alkotó gázok atomjai már kb. 150 km-es másodpercenkénti sebességgel röpködnek. Itt ebben a szörnyű hőségben keletkezik valahogy a Nap sugárzása is. Olyanforma eredetileg ez a sugár, mint
a mi Röntgen-sugarunk, és ha a maga eredeti formájában kijuthatna
a Nap felszínére, és eljuthatna a földre, nem kellene drága pénzen
Röntgen-felvételt készíteni magunkról, hanem csak a napsugár útjába

állnánk, és már mindenki látná egy fluoreszkáló ernyőn a csontvázunkat. De a sugárzásnak erős harcot kell megvívnia, amíg a
Nap közepéből a felszínre jut. Az útjában eső gázatomok elnyelik,
majd újra kibocsátják, ez sok milliószor ismétlődik, úgy hogy legalább
is tizezer, de esetleg 10 millió év is eltelik, amíg a sugár a Nap
felszínéig eljut. Útközben mindig hidegebb rétegbe ér, ezért minden
újjászületéskor nő a hullámhossza, és amire a felszínre jut, a hullámhosszúság annyira megnő, hogy már nem Röntgen-sugár, hanem
közönséges fény lesz belőle.
A Nap belsejéből tehát nem kapunk közvetlenül fénysugarat,
hanem csak a külső réteg, a fotoszféra sugarai jutnak el hozzánk.
Ez aránylag nagyon vékony réteg, a vastagsága mintegy 400 km,
ami elenyésző a Nap 1,390,000 km-es átmérőjéhez képest. Ha a
fotoszféra felett nem lenne a Nap anyagából semmi, akkor a színképben nem látszanának a Fraunhofer-féle vonalak. Ezek jelenléte
elárulja, hogy a fotoszféra felett még van a Napnak légköre, amely
a sugárzás egy részét elnyeli. A fizikának ismert törvénye, hogy
minden test azokat a sugarakat tudja elnyelni, amelyeket maga is
kibocsát. Ha ennek fényét megvizsgáljuk a színképelemzőben, sok
fényes vonalat látunk a közönséges szinkép szinei helyett. Tudjuk,
hogy az izzó légnemű testek ilyen vonalas színképet adnak, mégpedig a vonalak helye pontosan elárulja azt az anyagot, amelyik
a sugarakat kibocsátja. Ezen alapszik a színképelemzés, amely
az egyes anyagok jelenlétét a színképéből ismeri föl. A Nap légkörének vonalas szinképe, a flash-pektrum tehát elárulja nekünk, milyen
anyagok vannak a Nap légkörében. De nincs is szükségünk ennek
megállapításához Napfogyatkozásra. A fotoszféra sugarai mindig
keresztüljönnek a Nap légkörén, ez elnyeli azt a részt, amelyet
maga is ki tud bocsátani, azért a Nap színképében hiányzanak a
a légkör fényes vonalai, ezek helyén látjuk a Fraunhofer-féle sötét
vonalakat. Ezek tehát épúgy elárulják a Nap légkörének anyagi
összetételét, mint a flash-spektrum fényes vonalai.
A Mount Wilson csillagvizsgáló-intézet végzett ezen a téren
a legalaposabb munkát, kiegészítve Rowland régebbi vizsgálatait.
Táblázatukban 21,835 Fraunhofer-vonal van hullámhossza szerint
ismertetve, és ezekből 12,502 vonalat sikerült ismert elemek vonalaival azonosítani. Legtöbb a vasnak a vonala, a felismert vonalak
kb. negyedrésze (3288) ide tartozik. A föld anyaga mai tudásunk
szerint 92 különböző elem több százezerféle vegyületéből tevődik össze.
Ezek közül 57 elemet találtak meg biztosan a Nap légkörében, 17
elem jelenléte kérdéses, 18-nak pedig eddig semmi nyomát sem
találták. Hiányoznak a nemesgázok (Ne, A, Kr, X, Em) a helium
kivételével, ami azért érdekes, mert a héliumot meg előbb találták
meg a napon mint a földön. Hiányoznak a halogén elemek : fluor,
klór, bróm, jód és néhány súlyos fém, pl. az arany, platina, higany,
tantál stb. Persze lehetséges, hony ezek is megtalálhatók a Napon,
de eddig nem mutatkoztak a vonalaik.
A Fraunhofer-vonalak azonban nemcsak azt árulják el, hogy

milyen anyagok vannak a Nap légkörében, hanem a vonalak erőssége alapján azt is kiszámíthatjuk, hogy melyikből van a legtöbb.
Az eredmény érdekes. Első helyen áll a hidrogén, amiből kb. 20szor annyi van mint az oxigénből, ebből pedig több mint 200-szor
annyit találhatunk, mint a leggyakoribb fémből, a magnéziumból.
Ennél is kevesebb a vas. Ha hidrogéntől eltekintünk, a többi elem
gyakorisága kb. megfelel annak az aránynak, amit a föld kérgének
elemzése szolgáltat. A hidrogén azonban a földön korántsem játszik
olyan jelentős szerepet, mint a Nap légkörében. Pedig a Nap nem
foglal el kivételes helyet, mert Payne hasonló eredményt kapott
akkor is, amikor az állócsillagok körét elemezte, sőt valószínűleg
a csillagok belsejében is van jelentős mennyiségű hidrogén. Ez azt
mutatja, hogy a hidrogénnak fontos szerepe van a világegyetem
felépítésében. Némileg érthetővé teszik ezt azok a fizikai vizsgálatok,
amelyeket Rutherford már 1919-ben megkezdett Cambridgeben az
atomok mesterséges átalakítására. Azt tapasztalta, ha a nitrogén
atomjait a rádiumból 20,000 km másodpercenkinti sebességgel kirepülő « sugárzással bombázta, akkor a nitrogén atomról hidrogén
atommag hasadt le. Később egész sereg más elemnél is tapasztaltak
hasonlót. A hidrogén tehát az elemek egyik épitő köve, amiből
talán a csillagok sok millió fokos belső rétegeiben épülnek fel a
többi elemek, és eközben keletkezik az a hatalmas sugárzás, amelyik a csillagok belsejéből kijutva évmilliókig szolgáltatja azok pompás fényét.
A Fraunhofer vonalak erősségéből azt is kiszámíthatjuk, hogy
hány atom szükséges egy-egy vonal létrehozásához és igy az egyes
anyag mennyiségét is meghatározhatjuk. Az eredmény itt is érdekes.
Ha a fotoszférán 1 cm 2 darabot veszünk alapul és föléje oly hosszú
hasábot állítunk gondolatban, amely egész a légkör határáig megy,
ebbe a sok száz sőt sok ezer km hosszú csőben
mindössze
1 mg aluminium van, és a többi anyagból is csak hasonló kis menynyiség. Ebből az következik, hogy a Nap légköre sokkal ritkább
mint a földé. Erre legelőször a hindu Saha elmélete mutatott rá.
Ennek megértésére röviden át kell tekintenünk, hogyan gondolja el
a modern fizika az atom szerkezetét.
Bohr elmélete szerint minden atom kis Naprendszerhez hasonlít.
A Nap helyén van a pozitív töltésű atommag, e körül keringenek
apró bolygók módjára a negativ töltésű elektronok. Ezeknek a töltése rendes körülmények között épen ellensúlyozza az atommag
pozitív töltését, és így az atom közömbös állapotot mutat. Ha azonban egy vagy több külső elektron leszakad az atomról, akkor már
a pozitív töltés lesz a túlnyomó és ilyenkor az atomból pozitív ion
lesz. A külső elektron leszakadását többféle ok is előidézheti. Ha
pl. gázról van szó, ennek az atomjai annál nagyobb sebességgel
repülnek, minél nagyobb a hőmérsékletük. Mondottuk már, hogy a
Nap belsejéban uralkodó 40 millió fokos hőmérsékletnél ez a sebesség már 150 km másodpercenként. A Nap légköre csak kb. 6000°
hőmérsékletű, azért az atomsebesség kissebb, de még mindig elér

néhány km-es másodpercenkinti értéket, ami pedig már elegendő
ahhoz, hogy az összeütköző atomok egymásból pozitív iont csinálhassanak. Ezek az ionok is bocsátanak ki fényt, akár csak az atomok, csakhogy a szinvonalaik természete más. Ezért a Nap színképe azt is megmutatja, milyen mértékben ionizálódtak az egyes
atomok. Pl. a kalcium és a nátrium atomjai majdnem mind pozitív
ionná váltak. Saha elmélete már most módot ad arra, hogy az ionizáció mértékéből és a hőmérsékletből ki lehessen számítani a Nap
légkörének nyomását. Az eredmény az, hogy még a légkör legalsó
rétegeiben is vagy 10,000-szer kisebb a nyomás, mint a földi atmoszféra nyomás, néhány száz km. magasságban pedig már csak 10
milliomod atmoszféra. Ezután felfelé egy még sokkal ritkább réteg következik, a kromoszféra, amelyben a nyomás a földi légnyomás tizbilliomod részéig csökken. Több mint ezerszer ritkább ez a réteg
annál a legtökéletesebb vákuumnál, amelyet mesterséges eszközökkel
pl. a rádió lámpáiban elő tudunk állítani.
Ebben a kis sűrűségű rétegben már oly ritkán vannak az
atomok, hogy átlag 100 km utat kell mindegyiknek befutnia, amig
egy másik atommal összeütközik. Mivel pedig ezeket a hidrogén,
meg iomzált kalcium atomokat — ezek vannak a kromoszférában
túlsúlyban — vonza a Nap a középpontja felé* felmerül a kérdés,
hogyan maradhatnak meg ezek a fotoszféra felett 12,000—14,000 km
magasságban; miért nem esnek le a fotoszféra felszínére? A választ
Milne adta meg erre a kérdésre, aki azt mondotta, úgy táncolnak
ezek az atomok a Napból kifelé törő fénysugarakban, amint a könynyű labda a szökellő vizén. Már néhány évtizede igazolták kísérletileg is, hogy a fénysugár kis nyomást fejt ki arra a könnyen mozgó
lapra, amelynek neki ütközik. így taszítják újra meg újra felfele a
fénysugarak azokat a hidrogén, meg kálcium atomokat, amelyek
elnyelik ő k e t
Sőt Milne szerint a fénynyomás hatása még tovább is terjed.
Ismeretes, hogy néha a Napfogyatkozáskor a Napkorong szélén
vörösen világító csipkés, lángszerű alakulatokat lehet megfigyelni.
Ezek a protuberanciák. A legnagyobbat az 1919 máj 29-iki Napfogyatkozáskor figyeltek meg ; alapja 570.000 km. volt, magassága
150,000 km. Ennek a színképvonalai is hidrogén, kalcium ion és
hélium jelenlétét mutatták. Az volt a legérdekesebb, hogy alakjuk
nem volt állandó, rohamosan emelkedett, pár óra alatt már 800,000
km magasságig jutott el. Az emelkedés nem volt egyenletes, a sebesség néha elérte a 400 km-t másodpercenként. Milne szerint ezeknek
a gázfelhőknek robbanásszerű kitörését szintén a fény nyomása idézi
elő.
A Nap felszínéről még elektronoknak a raja is áramlik kifelé.
Napfogyatkozáskor az elfödött Napkorong körül mattfehér színben
látszik a korona, amely néha 15 Napátmérő szélességig követhető
szemmel. Összsugárzása kb. fele a teli hold sugárzásának. Mai
tudásunk szerint ez a korona főleg a Napból kitóduló szabad elektronokból áll, ezek szórják szét a nap fényét. A Napnak is van

olyasféle mágneses tere mint a földnek, az elektronok ennek a hatása
alatt mozognak, így magyarázható meg a korona alakja.
Az elektronok áradata a Naptól egészen a földig eljön és
légkörünk felső rétegeiben 100,000 ampères áramot hoz létre. A
Nap nem mindig egyformán küldi ki ezeket az elektronokat, azért
az áramerősségben ingadozások lépnek föl, ezek aztán a föld mágnesességére befolyást gyakorolnak. Ez az oka, hogy a földmágnesség értékének változása épen olyan 11*3 évi periódust mutat, mint
amilyent a Nap felületén látható sötétes Napfoltok fellépésében megfigyelhetünk. Az elektronok ugyanis a Napfoltok közelében levő protuberanciákból törnek elő és kb. 26 óra alatt érnek el a földig.
A Napból származó elektronok idézik elő az északi fény
pompázatos tüneményeit is. A légkörünk felső rétegeiben nekiütköznek az ott repülő atomoknak és azokat világítóvá teszik.
A Nap fényének alapos vizsgálata tehát megmutatja, hogy a
Nap is hasonló anyagból épül fel mint a föld, bár az anyag állapota sok szempontból más. Pl. a Nap belsejében az atomok óriási
sebesség miatt az összeütközéskor nemcsak a külső elektronok
szakadnak le, hanem az atommag körül már csak olyan kevés
elektron marad, hogy az atom nagysága lényegesen kisebb lesz.
Ez más csillagoknál is megtörténik, azért a csillagokban néha kis
helyen olyan rengeteg anyag tömörül össze, amit mi a földön el
sem tudunk képzelni. A Sirius sötétebb társ csillaga pl. annyira sűrű
anyagú, hogy ha 1 dm 3 -es kockát hoznánk belőle a földre, a n n a k
a súlya 600 métermázsa volna.
A Napnál használt módszerekkel vizsgálják a többi csillagnak
az anyagát is. Az anyag összetétele ezekben is ugyanaz mint a
földön, csak a fizikai viszonyok mások. Az előbb említett sűrű
csillagok mellett vannak olyanok is, amelyek a levegőnél is ritkábbak. A
kaszás csillag legfényesebb csillaga, a Beteigenze vagy ezerszer
ritkább mint a levegő ; na a belsejében szétnézhetnénk, épúgy nem
látnánk semmit az anyagból, amint a szobánk levegőjét sem látjuk.
Némely szempontból még érdekesebb viszonyokat találunk,
ha a ködfoltok anyagát vizsgáljuk. A spirális ködfoltokról tudjuk,
hogy olyan messze vannak tőlünk, hogy több százezer, vagy millió
évre van még a fénynek is szüksége, amíg hozzánk elérkezik. Ezek
sok millió csillagból álló külön világok, mint amilyen a mi tejútrendszerünk. Sokkal közelebb vannak a szabálytalan felhő alakú
diffúz ködök (pl. ilyen van a kaszás csillagban), és a planetáris
ködök, amelyek onnan kapták a nevüket, hogy közepes erősségű
távcsőben kis fénylő korongoknak látszanak, mint a bolygók. Ezekről már pár száz, esetleg pár ezer év alatt hozzánk ér a fény hozzátartoznak a tejútrendszerhez, amelynek a Nap is egyik állócsillaga.
Részben kozmikus porból, részben gáztömegekből állanak. Fényüket
a közeli csillagoktól kapják, ezeknek fényét szétszórják. Az anyaguk vagy százezerszer ritkább, mint a legtökéletesebb vákuum, amit
a földön elő tudunk állítani. Ha 10,000°-nak vesszük hőmérsékletüket — ennél biztosan kevesebb — akkor 8 km. a benne lévő ato-

mok sebessége másodpercenként, és ezért minden atom átlag csak
29 nap elmultával ütközik össze egy másikkal. Ez az oka annak,
hogy olyan állapotban is tudnak fényt kibocsátani, tehát olyan színképvonalak is előfordulnak náluk, amelyek a földön nem léphetnek föl
az anyag sokkal nagyobb sűrűsége miatt. Ezeket a vonalakat régebben egy nebulium nevű anyagnak tulajdonították, de most már
tudjuk, hogy ilyen rejtélyes anyag felvételére nincs szükség.
A planetáris ködök eredetileg valószínűleg nova csillagok voltak.
Nova lesz abból a gyengefényű csillagból amelynek fényessége
hirtelen robbanásszerűen megnő. Ezt nem a hőmérséklet növekedése idézi elő — ez a színkép tanúsága szerint nem változik lényegesen — hanem szinte szétrobban a csillag, rohamosan nő a sugara,
csak a középponti magja marad meg, a töbi rész nagyobb tömegű
gáztömeggé nő és a hirtelen megnagyobbodott felszín miatt növekszik meg a fényessége. így lesz a nova csillagból planetáris ködfolt.
Ezt látszik igazolni a rák csillagképében megfigyelhető köd természete.
1200 km másodpercenkénti sebességgel terjeszkedik állandóan.
Ebből ki lehet számítani, hogy 900 évvel ezelőtt kellet egy nova
csillagnak hirtelen felragyognia és ebből származott a ködfolt. És
csakugyan a kínai annalesek beszélnek arról, hogy 1054-ben Kr. u.
hatalmas fényességű csillag tünt fel a rák közelében.
A nova keletkezését valószínűleg valami belső átalakulás idézi
elő, aminek a természetét még nem ismerjük. Épen ezért nem tudhatjuk, hogy a Napnál is nem történhetik-e meg valami hasonló
dolog, ami persze a földi élet végét jelentené és hirtelen meghozná
számunkra a világ végét.
Hartmann 1904-ben a kaszás csillagzat egyik kettős csillagát
vizsgálta és azt találta, hogy a színképvonalak nagyobb része rendes
helyéről eltolódott. Ez azt mutatta, hogy a csillag nagy sebességgel mozog, és épen az eltolódásból szokták meghatározni a csillagok sebességét. De az volt különösen érdekes, hogy a ionizált
kalcium vonala nem mutatta ezt az eltolódást. Hartmann ezt azzal
magyarázta, hogy a nyugvó vonalakat kibocsátó kalcium atom nem
a csillagban van, hanem a csillag és a föld között elhelyezkedő
kalcium felhőben. Azóta sok másik csillagnál is mutatkozott ez a
tünemény tehát a felhő mindenütt jelentkezik a csillagok közötti
térben. A kalciumon kívül a nátrium nyugvó vonalait is megtalálták
később. Ez az elmélet megfelel Eddington elméletének, aki szerint
a világűr seholsem üres, hanem nagyon ritka anyag tölti ki. Ha a
csillagok közötti űrt 3 dm 3 nagyságú rekeszekre osztanánk, mindegyikben átlag csak egy atom kerülne. Ézek az atomok folytatnak
legmagánosabb életet a létezők nagy birodalmában. Átlag minden
millió évben csak egyszer van alkalmuk egy másik atommal találkozni. A számítás szerint azért ennek a ritka anyagnak az együttes tömege nagyon jelentős, kb. háromszázad része a csillagvilág tömegének.
Összefoglalva mondhatjuk, hogy nagy változatosságot találunk
az anyag megjelenési formáiban, de bár fényévmilliókat futunk be

a térben, sok millió íokos hőmérsékletet kutatunk át a csillagok
belsejében, mindenütt csak azt a néhány tucat elemet találjuk meg,
amelyeket a földről olyan jól ismerünk. A köntös talán más, mint
amihez itt a földön hozzászoktunk, de az alaptermészet ugyanaz
marad és ez hangos szóval hirdeti, hogy a mindenség anyaga
egységes, amint egy volt az ő bölcs alkotója és egy a Gondviselő,
aki mindenható akaratával megadja a létalapot az egész mindenség
számára.

FIGYELŐ.
Gondolatok egy nagy apáca elköltözésekor.
Kelemen Krizosztom főapát.

Az idei Katolikus Nagygyűlésre utazók, ha fölnéztek a budai
Széchenyi-hegy kolostorára, az Isteni Szeretet Leányainak anyaházára, láthatták a fekete zászló lengését. Mélységes gyászba borult
a menyországnak ez a földreszállott szép előszobája : meghalt a
magyar rendtartomány alapitófőnökasszonya, Morvay Valéria.
Én már csak öregkorában, súlyos betegen láttam, de éveken
át többször is. Mert a magyarországi és mindkét amerikai kolostorok alapításáért, megszervezéséért és összetartásáért a kínzó betegségeknek nehéz keresztjét kapta jutalmul Morvay Valéria attól, aki
a világ legnehezebb keresztjét hordozta. A keresztút a választott
lelkek útja. Morvay Valéria pedig választott lélek volt.
Az esztendőkön át tartó súlyos kór nem tudta levenni ajkáról
a bágyadt, szelíd mosolyt. Törékeny alakját valami kifejezhetetlen
nemes komolyság lengte körül. Kivételes intelligencia rajzolódott ki
arcán, a jóságnak és energiának harmóniája a szemében, amely mindig oly tisztán és fiatalosan csillogott. Kétszer is élveztem nehéz napokban ennek a jó édesanyának vendégszeretetét. S ha most viszszagondolok, úgy vélem, ő volt a legtiszteletreméltóbb matróna, akit
csak láttam életemben.
Bér e világ csindarattáját nem verik, midőn szegényebb lesz
a föld, mert egy-egy Morvay Valéria itt hagyja : szerény folyóiratunkban mégis áldozni óhajtok Morvay Valéria osztályosainak, az apácáknak.
Legnagyobb regényírónk, a református Kemény Zsigmond az
éjszakát egy sötétruhás, jóságos apácának nevezi, aki körüljár a
világ e nagy kórtermében és zsongító álmával balzsamot és enyhülést hoz a gyötrődő szenvedőknek.
A szintén protestáns Thomas Mann-nak ítéletét le sem akarom
írni, mert összehasonlítást tesz a katolikus és a protestáns ápoló
nővérek közölt, csak utalok rá az író „A Buddenbrook-ház" című
regénye II. kötetének 129. oldalán Lányi Viktor fordításában és Dick
Manó kiadásában. A pálmát a legnagyobb elismerés hangján nyújtotta oda Thomas Mann a katolikus apácának.
Nem tudom megállni, hogy teljes egészében ne közöljem Axel
Munthe-nak, ennek a rendkívül eredeti svéd orvosnak „San Michele
regényé"-ből a vonatkozó sorokat:
„Mert akkor még ott voltak a párizsi kórházakban a nagy fehérfőkötős, szelíd, áldozatkész paulai Szent Vince nővérek. A kereszt még ott függött minden terem falán és Szent Klára termében
a kis oltárnál misét mondott minden reggel a páter. A főnöknő —

„ma mére"-nek szólították — ágyról ágyra járt minden este, miután
már elhangzott az Ave Mária.
A kolostorok szekularizációja akkor még nem volt izzó kérdés, még nem hangzott el a vad kiáltás: „El a papokkal! Le a
kereszttel, ki az apácákkal"! De nemsokára mindannyioknak mennie
kellett — milyen kár volt értük ! Persze, akadt bennük hiba, ezekben az apácákban. Bizalmasabb lábon állottak a rózsafűzérrel, mint
a körömkefével, szívesebben mártották szenteltvízbe az ujjukat,
mint karbolsavba, az akkori sebészeti termek mindenható panaceájába. De a gondolataik üdék és tiszták voltak, egész életüket a munkának áldozták s nem kívántak érte mást, csak hogy imádkozhassanak az ápoltjaikért. Még legkajánabb ellenségeik sem merték tagadni önfeláldozó odaadásukat s mindent elviselő türelmüket. Azt
mondták, hogy a nővérek szomorú, panaszos arccal végzik napi
munkájukat, gondolataik inkább a lélek üdvére, mint a testére irányulnak, s ajkukon inkább a lemondás szavai hangzottak, mint a
reményéi. Pedig éppen ellenkezőleg : ezek az apácák, öregek és
fiatalok egyaránt, kivétel nélkül vidámak és boldogok, szinte jókedvűek voltak, tele boldogsággal és gyerekes kacagással. S csodálatosan értettek ahhoz, hogy a maguk boldogságát másokra átvigyék. És türelmesek voltak. Hívő és hitetlen egyforma volt a szemükben. Sőt, még gondosabbak voltak azokkal szemben, akik fájdalmat okoztak nekik, akiknek a káromkodásai és átkozódásai
mintha sohasem sértették volna meg őket. Hozzám végtelenül jók
és barátságosak voltak mindannyian. Pedig jól tudták, hogy nem
tartozom a hitükhöz, hogy nem gyónok és nem vetek keresztet a
kis oltár előtt. Kezdetben a főnöknő tett ugyan némi félénk kísérletet arra, hogy engem is megtérítsen arra a hitre, amely ővele az
életét áldoztatta fel másokért, de csakhamar fölhagyott e kísérlettel
s szánakozva vonogatta a vállát. S már a derék öreg páter is letett
minden reményről, hogy engem megmentsen, amiért megmondottam
neki, hogy a purgatórium felől ugyan vitatkozom még, de azt egyenesen elutasítom, hogy a pokolban higgyek és határozottan el vagyok szánva, hogy teljes dózisú morfiumot adok a haldoklónak, ha
túlságosan kegyetlenek és hosszantartók a szenvedései. Szent volt
az öreg, de a szóharcok nem érdekelték és csakhamar egészen
abbahagytuk a vitatkozást. Minden szentnek ismerte az életét s ő
mondta el nekem először Szent Klára kedves legendáját, akinek a
nevéről nevezték el a termet. Ugyancsak ő ismertetett meg Szent
Klára eszményképének, Assisi Szent Ferencnek csodálatos arcvonásaival, ég és föld minden teremtményének barátjával, aki egész
életre szóló barátom lett nekem is. De a fiatal és bűbájos Philoméne
nővér, aki az augustinusok novicia-ruháját viselte, az tanított meg
legtöbbre, az tanított meg a Madonna szeretetére, akinek az arcvonásait viselte ő maga is. Kedves Philoméne nővér ! Néhány esztendővel később láttam az ápoltjaitól elkapott kolerában meghalni Nápolyban. Az égbe is úgy ment, ahogy a földön élt. Még a halál

sem merte eltorzítani". (Benedek Marcell fordítása, Káldor kiadása;
34. oldal).
így ír az ápoló nővérekről Axel Munthe, aki sokkal eredetibb
és nyersebben őszinte, semhogy ne a lelke legmélyebb meggyőződését írja le.
Míg a kórházakban csak passzív szereplő voltam s éppen
azért másnak engedem át a szót : a pedagógiát első gimnazista korom óta gyakorlom — lévén diákkoromban állandóan néhány fiú
instruktora, — veszem hát magamnak a bátorságot, hogy e téren
a magam vélekedéséből mondjak el valamit.
Lehet hallani : a szerzetespapok és apácák nem tudnak nevelni, mert nincsenek gyermekeik, nincs is szívük a neveléshez.
Ennek az állításnak éppen az ellenkezője igaz. A Teremtő minden
normális ember szívébe öntött atyai, illetőleg anyai érzelmeket. S
akinek nincs magának gyermeke, az kiárasztja szívének atyai, vagy
anyai érzelmeit a mások gyermekeire. Ki ne tudna életre szóló barátságról apáca tanárnők és neveltjeik között! Mi volna a magyarázata annak a világszerte és évszázadokon át általános szokásnak,
hogy tömegével viszik az anyák — legelső sorban azok, akik maguk is zárdában nevelkedtek — leányaikat a zárdai iskolákba és
internátusokba. Nemcsak katolikusok, hanem szép számban protestánsok is. Magam is hallottam protestáns egyetemi tanár ajkáról
meleg elismerést a mindkét nemű szerzetesi iskolákról, még pedig
annál illetékesebben, mert a professzornak fia, leánya kolostori iskolában s vele kapcsolatos internátusban volt elhelyezve.
Tetszetős ellenvetés : az apácák nem ismerik az életet, nem is
tudhatnak az életre nevelni. Distingváljunk 1 Ha az élet csatornai
mélységeiről, festett deszkáiról, strandéletéről, weekend-kalandjairól
van szó : elfogadom. Eszembe jut azonban egy a háború alatt közszájon forgott tréfa. Egy duodec fejedelem meglátogatta Hindenburgot. Az öreg fejedelmet végigkísérte Hindenburg a flekktífuszos barakkorházon is. Mikor a barakkból kiértek, az öreg serenissimus
megjegyezte: „Borzalmas egy betegség ez aJlekktífusz ! Ebbe vagy
belepusztul az ember, vagy hülyévé lesz. Én tudom, mert én már
voltam benne". Vájjon az orvosnak, aki súlyosan fertőzötteket gyógyít, végig kellett-e szenvednie az összes betegségeket ? Tekintve az
utóhatásokat az öreg fejedelem szavai után én például sokkal bátrabban merném a mások, de a magam életét is makkegészséges
orvos kezére bízni, mint olyanéra, aki — teszem — már flekktífuszban szenvedett. Ép így vagyunk a nevelőkkel is. Hiába és ezerszer
hiába, legnagyobb kincsüket, a gyermeküket, sokkal szívesebben
bízzák a szülők a Szent Jánosokra, mint a megtérő latrokra és a
bűnbánó Magdolnákra !
Az apácák nem ismerik az életet. Az apácák is családban
születtek, töltötték gyermekéveiket. ,A szülők révén nekik is megvannak a kapcsolataik az élettel. Érdeklődnek is. Aki fordul meg
zárdában, azt is tudja, hogy jól értesültek. Az hogy nem élnek a
mindennapi élet forgatagában, az a szerencséjük ! Ez adja meg

nekik a hűvös távlatot, a nyugodt áttekintést, a higgadt együttérzést, a biztos Ítéletet. Ezért megy kolostoraikba az élet, s borul
oda egy-egy örömtől, vagy fájdalomtól síró anya, tanítvány nevelőjének keblére. S ahogy egykoron a barlangok szent remetéinek, ma a kolostorok lakóinak sírja el az élet a maga mérhetetlen
szenvedéseit, hogy könnyeszáradtan, a kereszthordozásra új erőt
nyerten térjen vissza otthonába. Amit e helyen mondtam, az jobban áll a női kolostorokról, S amit mondtam, azt nevek és esetek fölsorolásával tudnám bizonyítani. Úgy annyira igaz ez, hogy egy modern
Shakespeare kevesebb Romeot talált volna, aki fra Lorenzohoz megy
szívügyében is, mint ahány Júliát, aki — mondjuk — mère Sacré
Coeur keblén ontja ki szíve bánatát.
Hogy a vallásos nevelést túlzásba vinnék ? Hát hiszen az apácák is emberek, követhetnek, követnek is el hibákat. De nagyon
vigyázzunk az ítélettel! A vallásosságból, ebből az egyedül szent,
egyedül örök és egyedül teherbíró idealizmusból, amely szent hitünk
szerint a valóságnak lelke, egyedül reális idealizmus is, talán sohasem elég ! Akármilyen nagy mennyiséggel szerel is föl bennünket a
boldog ifjúkor, bizony, nehezen tart el a sírunk partjáig.
Ami pedig a modern világ sok bűnét illeti, arról a szegény jó
zárda ugyan ártatlan. Másrészt az is igaz, hogy nem szabad mindent
a zárdától várni. Ott vannak a szülők, idősebb jóbarátok, mindenek
fölött a hivatalos Egyház.
Nem rendszeres értekezést akartam írni e tárgyról, hanem csak
néhány szempontra akartam rámutatni. Nem is az illetékes helyről
jövő, tárgyi alapon mondott, tapasztalatokon nyugvó bírálatnak szántam e szempontokat. Tudom, hogy az igazság megszabadít a tévedéstől, fölemel, előbbre visz. Szántam azoknak, akik a jogos és felelős bírálatot félreértve, aknákat helyeznek el a közvélemény kultúrharcának előkészítésére.
Tettem abban a biztos tudatban, hogy Axel Munthe bátor hitvallása más viszonylatban ugyan, de a nevelő apácákra éppoly érvényes, mint az ápolókra. Arra a heroikus munkára, amit az apácák tudnak végezni a nevelés és oktatás terén is minden ellenszolgáltatás nélkül, mi férfiak jóformán képtelenek volnánk.

A magyar katolicizmus francia szemmel nézve.
Szalay Jeromos.

M

ÁR jóval a háború előtt megkezdődött a magyar élet minden
megnyilvánulásának tervszerű, célzatos mérlegretevése. Katolicizmusunkra azonban tervszerűen nem vetették rá magukat ellenségeink. Egyéb intézményeink támadása alkalmával ez is kapott sanda
célzásokat, de a propagandaerők birtokában akkor már jelszavak
voltak. A XX. század elején azonban, mikor már kibontakozóban
volt Európának két táborra való szakadása, mikor egyrészt a spirituális erők ismét jelentősebb tényezővé lettek a közvélemény irányításában, másrészt pedig a francia egyházüldözés politikai szempontból is értékesíthető anyagot dobott az egymással versenyző népek
vitáiba, mint pl. a keleti keresztények fölött való protektorátus kér^
dése, mire nem egy nemzet vélte megtalálni a jogcímet a francia
egyházüldözés következtében, az egyes nemzetek katolicizmusainak
értékelése is nagyon sok esetben tapintatlan, nem egyszer pedig
aljas propaganda eszközévé vált.
A katolikus világ megdöbbenéssel szemlélte a francia katolikusok tehetetlenségét az egyházüldözéssel szemben. S mint ilyenkor
történni szokott, a francia katolicizmusról szóló cikkek is nem egyszer
túllőttek a célon. A szégyen, hogy a francia katolicizmus és a
francia állam másfélezeréves szövetsége felbomlott, a külföldről kapott
hol alapos, hol alaptalan kritikák élessé tették a francia elmét formulák találására, melyek vigasztalták őket s iparkodtak kisebbíteni
a jelentőségét annak a jóviszonyak, mely más országok katolikusai
és az állam között fennállott Brunetière, a híres kritikus megtalálta
a vigasztaló formulái mondván „Franciaország egyenlő a katolicizr
mussal, a katolicizmus Franciaországgal". 1 )
Az alulmaradni nem akarás leleményes formákat talált. Az
egyik megváltó kifejezés volt a „minőségi" (qualitatif) és a „mennyiségi" katolikus kifejezés. Elfeledkezve árról, hogy a francia katolikusok nagy többsége késhegyig menő harcot folytatott az Egyház és
állam szétválasztása ellen, rögtön az állam lendületet megakadályozó,
lenyűgöző hatásáról beszéltek. A hivatalos katolicizmus (catholicisme
officiel), az államhatalom eszközévé vált katolicizmus (inféodé au
pouvoir) kifejezés kicsúszott és kicsúszik máig is sok tollforgató
szájából, akik Bécsig, néha Budapestig is elmerészkednek, a nélkül,
hogy legtöbbször a német nyelvet is ismerték volna, nem is szólva
a magyar nyelvről. Rossz hangulat szülte megjegyzéseik a más formák megértéséhez szükséges érzék s a komoly tanulmányozás lehétőségének a hiányát hordják magukon.
*) Le génie latin.

Politika, megsértett hiúság sugallják nem egyszer az ilyenfajtájú
cikkeket. 1902-ben az egyik francia egyházi lap (L'Ami du Clergé)
a boszniai vasutakról értekezik s tesz vágásokat a monarchia vallási
politikája ellen. Ez a cikk tipikus példája a rosszakaratú belekapaszkodásnak. Miután kifejtette az építendő vasutak gazdasági, hadügyi
és politikai jelentőségét, megmagyarázza, hogy egy tisztán egyházi
lapban miért is foglalkozik ilyen tárggyal. Az osztrák-magyar politika
egyrészt katolikuspártolásával ellenszenvet kelt a nagy egyesületek
között a katolikusok ellen, akiket a nemzeti eszme árulóinak tartanak a túlságos pártolás következtében, s így lehetetlenné teszi az
egyesülést a katolikusokkal (És most mi akadályozza őket az egyesülésben?), másrészt cikkünk felhányja a görögkeletiek és mohamedánok pártolását. Ezt a kis ellentmondást ugyan már másik bekezdésben követi el, de ha olvasóinál el is érte célját, mi megállapíthatjuk, hogy csak az elfogultság követtette el vele ezt a gyalázkodást,
mert nem kell nagy teológusnak lenni annak megértéséhez, hogy
egy országban, melyben 21 % katolikus, 35 % mohamedán, 43 %
görögkeleti van, még a „legkeresztényibb király" sem engedhet meg
magának olyan politikát, mely 21 %-nak kiszolgáltat 79 9/o másvallásút.
Megbotránkozását a következő mondatokban sűríti össze :
„Ausztria katolikus hatalom, uralkodója megérdemli a rokonszenvet.
De micsoda politika, micsoda közigazgatás í Az osztrák (és magyar)
közigazgatás mindenek előtt jozefinizmus maradt, átitatva a XVIII.
század előítéleteivel, melyek az Egyházra nézve még gyászosabbak,
még inkább szolgaságba hajtók, mint a francia forradalom elvei."
S ezeket írja egy valószínűen papi ember akkor, mikor a francia
kormány csak Madagaszkár szigetén 3.000 keresztény iskolát csukatott be.2)
A különféle forrásokból táplálkozó felfogás meggyökerezését
elősegítette Svoboda bécsi teológiai tanárnak 1912-ben Pastoraltheologie címen megjelent munkája. 3 ) Ebben a munkában a nagyvárosi lelkipásztorkodásról szólva, foglalkozik Párizzsal is. S mint
más nagyvárosoknál, itt is kíméletlenül mondta meg az igazságot.
Talán túlzott, talán nagyon tapintatlan volt. Annyi bizonyos, hogy a
munka nagy port vert fel. Mivel pedig ebben az időben főkép a francia
egyházi állapotok foglalkoztatták a közvéleményt, az ismertetések is
leginkább a francia viszonyoknál látták igazolva Svoboda könyvét.
A francia vallásellenes sajtó kapott az alkalmon, bőségesen ismertette a könyvet. Katolikus körökben nagy zavarban voltak s nem
tudtak jobbat tenni, minthogy elővették Walter József kalocsai segédpüspöknek a Religióban a francia katolicizmusról megjelent méltányos hangú cikkét. Lefordították és osztogatták a templomok előtt.
(Mile Horn közlése.)
Természetesen az egyházi közlönyök sem maradtak adósak a
2
3

) Gilson : Pour un Ordre Catholique, 30. 1.
) Pustet, 1912, XV—3S0 1.

válasszal. Mintegy hivatalos válasznak tekintették Léon Désers kesernyés hangú, ecetesízű s nem nagyon meggyőző cikkét, mely a Revue
du Clergé français-ban jelent meg (1912 okt. 1. 1 —191.). De nagyon
helyesen jegyzi meg Svoboda módszerével kapcsolatban, aki közszájon forgó pletykáknak is helyet adott könyvében akkor, mikor a
francia egyház ezer sebtől vérezve, megalázva összeszedte erejét s
csupán fennmaradásával óriási életerőről tett tanúságot : „Hallottunk
mi más pletykákat is, mikor Haynald kalocsai bíboros érsek 30 évvel
ezelőtt Franciaországba jött. Senkinek sem jutott eszébe, hogy ezeket
a bíborostól elbeszélt históriákat felhasználja az osztrák—magyar papság elítélésére".
Annyi bizonyos, hogy Svoboda könnyve visszhangjával dátum
lett a másnépek katolicizmusaival való politikai szempontból való
foglalkozásban, bármennyire is távol volt tőle az ilyenirányú szándék.
A más nemzetek katolicizmusaival való célzatos, tehát becstelen sugallású foglalkozás ideje a háború alatt érkezett el. Ha a
dolog nem volna olyan tragikus, nevetni lehetni azon, hogy a luteránus Németország milyen erővel iparkodott a semleges katolikusok
közvéleményébe dobni, hogy a középponti hatalmak győzelme a
katolicizmus győzelmét jelenti. (Bezzeg Németország jelenlegi urai
nem érik fel ésszel, elfogultságukban, gyűlöletükben, hogy igazolhatatlan katolikus és zsidó üldözésük adja a francia propaganda kezébe a még egyedül hatásos fegyvert.) S viszont a szabadkőmíves francia rendszer a francia katolikusok segítségével a mindenfelé undort keltő egyházüldözés után csak néhány évre, a semleges
államok közvéleményét arról akarta meggyőzni, hogy mifidaz, ami
Franciaországban tizenötév óta történt, nem más, mint a katolicizmus
jóakaratú felszabadítása, s hogy mennyire ideális a francia katolicizmus, helyzete. (Ilyesmit igazán csak vitatkozás közben lehet állítani.). írók, publicisták járták a semleges államokat : A. Baudrillart,
R. Bazin, L, Bertrand, hogy csak néhányat említsünk.
A feladat nem mindig volt könnyű, főképen nem Spanyolországban és Olaszországban, hol ennek az ideális helyzetnek a
bizonysága még nagyon is szemlélhető volt a Franciaországból csak
néhány éve kiűzött és náluk megtelepedett szerzetesek kolostorain
ban. L. Bertrand meg is jegyzi, hogy Spanyolországban nem szeretik
a franciákat : (Mon enquête en Espagne, R. D. M. 1919.). Ugyanazon
évben a Le Correspondant cikke is kénytelen elismerni, hogy Olaszországban nem lehetett a katolikus közvéleményt a beavatkozás
érdekében megdolgozni. Az olasz katolikusok a háború kitörése után
megtették kötelességüket, de se jogosnak, se igazságosnak nem tartották, hogy a beavatkozás érdekében dolgozzanak (1916 jún. 10.).
A propagandamunka már természeténél fogva is a legritkábban
kerülheti el az igazság ellen való vétkezést. Az egyéni érdek,
önmagunk fontosságának előtérbe állítása, tudatlanságunk, tétlenségünk elpaláslolása, olcsó hatásvadászás mind felfokozzák ezen
a téren a visszaéléseket. Azt hisszük, minden népnél egyaránt áll,

amit a Le Correspondant politikai krónikájában olvasunk Interim
tollából (1916 íebr. 25.). „A rrçûkedvelô diplomaták csodálatos kivirágzásának vagyunk tanúi. Úgy indulnak útjukra, mint a rakéták.
Csak hát világítanának is l Minden országban ott vannak és ezekben a távoli országokban rendszerint a nyelv nem tudásával sétálgatnak. Két hónapig itt, három hónapig amott tartózkodnak
családjukkal együtt nagyon jól fizetve. Hát ez éppen nem megvetendő dolog. Hajszolják is jelenleg az ilyen megbízatásokat . . .
Missziójukból fontosságukba begombolkozva és páratlan tapasztalatokkal megrakodva térnek vissza. Mivel igazában semmit sem ismernek a bejárt oszágból, rendszerint egyik végletből a másikba esnek.
Kritikátlanul szélsőséges pesszimisták vagy optimisták és tíz esetből
nyolcszor kitanító hangon magyarázzák elődeiknek mindazt a nagy
munkát mit végeztek, azokat az ügyes fogásokat, miket alkalmaztak;
Valóságos Bábele az újfajta turistaságnak, amit végeznek. S ha
ezután még nem értjük eléggé a helyzetet, hát csak várjunk a hama^
rosan megjelenendő kötetekre, miket ezek a merész utasok felfedezéseikről írni fognak .
Ezek Franciaország nagy ösztöndíjasai".
Abban a fekete képben, mit rólunk nagyon gyakran a most
említett felszereléssel festettek, egy kis hely katolicizmusunknak is
jutott. Nem annyira vádak voltak ezek, mint értékeink letagadása,
kisebbítése. A nem egészen biztos lelkiismeret majdnem mindegyikből kicsillanik. (L. pl. a Revue du Clergé français cikkét J. Bricout
tollából : Le catholicisme en Autriche-Hongrie, 1915 aug. L).
Az ilyen irárlyú munkákban, melyek csak a legritkábban
nem szenyezik be írójukat, mennyi az igaztalan beállítás, a meg
nem értés, a félremagyarázás és a rálicitálás ! A komoly szó a legritkábban hallható ilyen körülmények között. Kevesen vannak,
kik hallhatnák és nagyon, de nagyon kevesen, kik azt megértenék.
J.' Bricout-nak a katolikusokat különös módon megnyugtatni törekvő
cikke több meghallgatásra talált, mint Jean Riviére-nek az egész
világon ismert teológusnak komoly hangja. 4 )
Elérkezve a háború végéhez, mely ellenségeink váratlan és
ellenállás nélküli győzelmével végződött, a francia katolikus közvéleményben nyugtalanság jelentkezett a miatt, hogy katolikus államokat kiszolgáltatnak görögkeleti államoknak. Ezt a nyugtalanságot
meg kellett szüntetni; Egyrészt francia írók vállallkoztak erre a sze*
repre (L. pl. G. Goyau könyvét L'Eglise libre dans l'Europe libre),
másrészt ellenségeink mozgosították franciául tudó papjaikat. Ekkor
érdemeltek püspökségeket egyes volt magyar főúri nevelők a Felvidéken. A románok munkájába kis betekintést ad egy a La Croix4
) Szépsége miatt adunk néhány sort tőle : Ebben a pillanatban nagyon
szívesen hányják Rajnán túli testvéreink szemére, hogy nem tudtak küzdeni egy
bizonyos imperializmus hatása ellen. Talán azt is érdemes lenne megtudni, hogy
azok, kik a követ vetik, fedhetetlenek-e ? Az erkölcsi törvény változatlan és föltétlen,
bármint alkalmazza és magyarázza is néhány magyarázója, és soha se lehet alávetni a politika eseményeinek. L'Eglise et les conditions de la paix. Revue du
Clergé français, 1916 jan. 15.

ban megjelent úgynevezett „romániai levél" (Lettre de Roumanie).
Megtudjuk az egyik balázsíalvi kanonok halálát, akit a román kormány annak idején sürgősen küldött Párizsba, hogy megnyugtassa
egyes katolikus körök aggodalmait és feltárja a fényes jövőt, mi a
katolikus Egyházra várakozik a görögkeletiek egyesülésével, amit
eddig csak a Habsburgok jozefinizmusa akadályozott meg.
Elesettségünk óta megszokhattuk, hogy számunkra nincs igazság, velünk szemben, még katolicizmusunkkal szemben is minden
megengedett. Pedig tizenhét év óta sok szó esett rólunk. írtak rólunk,
kik nálunk jártukban sok szépet tapasztaltak, de nem találták meg
azt az egyesületet, azt a szervezetet, melyben ők otthon vitézkednek.
Idejük, nyelvismeretük tökéletlensége nem engedte meg nekik, hogy
utána nézzenek, mi pótolja nálunk az övökét. Kalauzaiknál szintén
hiányzott vagy a francia, vagy a magyar viszonyok ismerete, legtöbbször pedig mind a kettőé.
Jöttek a jóindulatú conférencier-ek is, akik az igét hozták. Ezek
a műfaj követelményei szerint még több jót tapasztaltak nálunk.
Nem csoda, hiszen hálás közönséget találtak előadásaik számára.
Micsoda bizalmas megnyilatkozásokat hallottak ! Néha, vagy talán
nagyon is gyakran, leveleket is kaptak! Tudatlanság, ormótlan hízelgés jellemzi ezeket a megnyilatkozásokat, főkép pedig azokkal a
nagyszerű intézményekkel együtt nem élçs. melyeket a magyar katolicizmus az utóbbi évtizedekben teremtett, melyekben mindenki számára van tér, ha nem is vezéri szerepben.
Érdemes misszióba jönni ilyen hálás talajra, hol annyi a feltörni való, hol még egy itt felejtett feudalizmus, vagy a vallás agyontámogatása, hivatalos volta (Oh, Syllabus !) akadályozza meg az
evangélium szellemének érvényesülését. Á recept különféle habarás?
ban mindig készen áll. Meg is éri készenlétben tartani, mert otthon
beszámolás is van. S ezekben a beszámolókban alapnélküli megjegyzések dokumentumokká válnak.
í
Szóba kerülünk azután a hivatalos propaganda katolikus színezetű íróinál is, Ezek kétfélék. Az első tipikus képviselője R. Pinon*
a Revue des Deux Mondes politikai rovatvezetője és Charles Pichon,
az Echo de Paris munkatársa, aki az elszászi autonomista pör tárgyalása alkalmával megmutatta, mire képes. 5 ) Ezeknél tények bizonyítására nem szorulnak. Rólunk csak sorok között beszélnek s
engednek meg sanda célzásokat, inkább azzal vétkeznek, hogy ellenségeinkről írnak alap nélküli dicséreteket, szemléletesen akarván
ezzel kimutatni, hogy a katolicizmus semmit sem vesztett a mi katolicizmusunk megnyomorításával, mert hát teremthet az Isten Ábrahámfiakat a kövekből, akarom mondani, a husszitákból is.
A politikai vigécek és propagandisták másik fajtájának van lelkiis5
) Főszerkesztőjétől táviratot kapott hogy Kolmárból, az automista pör színhelyéről olyan tudósítást küldjön lapjának, mely szerint a szeparatizmussal vádolt,
de felmentett papok egyik önkéntes védőjüket, ki kommunista volt, vállukon hordozva ünnepelték. Nehéz helyzetében tanácsot kért egyik újságíró kollégájától, azon*
ban másnap a tudósítás mégis megjelent.

merete is. Ezek mindig beszúrnak lelkendezéseikbe egy kis fenntartást. Szolgáljon például a következő részlet. „Mivel a nagybirtokosok képviselték az Ausztriának behódolt pártot, az új állam meg
alakulása óta, igaz, eléggé új, de demokratikus rendszabályok léptek
életbe, miket azonban követelt a szociális igazság ; . . . ezt nevezzük
földreformnak". (Mgr. Audollent: Semaine Religieuse de Blois). „Meglátogatni Pozsonyt, Szlovákia fővárosát, Nyitrát, a cseh-szlovák katolicizmus bölcsejét, már sikos talajra való lépést jelentett, de azután
a fényes siker után, mit a párizsi érsek négy nap alatt aratott,
minden habozás eltűnt". (Etudes, 1935 aug. 5.: Les Grandes Journées de Prague. 6 )
A Szent Imre-év nagy változást hozott ezen a téren. A hátsógondolat nélküli katolikus testvérek ezrei láthatták, hogy a megrendezés mögött volt lélek is. Akik akkor eljöttek s kinyitották szemüket,
sokat megláttak a mi katolicizmusunk értékeiből is. Az elfogulatlan
tanulmányok, ismertetések egész sora látott napvilágott. (L. Pannonhalmi Sz. 1930 4. sz.).
A magyar kérdésnek katolikus szempontból való ismertetése,
beledobása a világ katolikus közvéleményébe nagyon nyugtalanította az utódállamok szabadkőmíves kormányait. Csatlósaik nem is
maradtak tétlenek, ha nyiltan nem is mertek kilépni a porondra.
A román kormány a mult évben egész pamfletet Íratott a magyar
katolicizmusról. Ez a szennyirat Jules de Mourta név alatt jelent
meg. Könyvkereskedésben nem kapható. Úgy látszik bizalmasan
osztogatják követségeik, de a Lh Croix-ban megjelent Romániai
levélből mindenki tudomásul veheti, hogy a magyar katolicizmus
igazi értékére van leszállítva egy nagyon tudós román író könyvében. A tudományos és írói erkölcsről való emelkedett felfogás tanusága imígyen hangzik: „A Királyi Alapítások (Revue des Fondations
Royales) nemrégiben valósította meg azt a tervét, hogy olyan műveket ad ki, melyeket a szerkesztő bizottság alapvetőknek ítél az
egészséges és nevelő gondolat ápolására. Csak elismerésünket fejezhetjük ki neki, hogy kiadványai élére Cavelier de Salle-t és Foucauld
atyát írta. Ugyancsak megérkezett Avignonból, ahol a pápáktól ihletett
légkörben nyomták, Jean de Mourta könyve a Magyarok katolicizmusáról (Le catholicisme des Hongrois). Ezen álnév alatt azon emberek egyike rejtőzik, aki Romániában leginkább ismeri a jelenkori
egyházpolitikára vonatkozó levéltári anyagot, akiről boldogult Ferdinánd király azt mondta, hogy királyságának ő az az embere, aki
legjobban ismeri országának történetét. Ebben a füzetben bizonyára
olyan megállapítások lesznek találhatók, melyek nem lesznek mindenkinek ízlése szerint, de amelyek mindenben szigorúan adatokra
támaszkodnak." (La Croix, 1934 okt. 2.)
6
) Az illetékesek is nagyon érezték hogy viselkedésük túlment a határon,
mert a párizsi Semaine Religieuse a sok cseh magasztalás után egyik augusztusi
számában Horn Emil tollából a tótok cseh ellenszenvének és magyar barátságának
okairól elmélkedik.

Csak azt kérdezzük L. Codreanoíól, aki szignálta ezeket az
intelligens sorokat, hogy ha olyan jól biztos a dolgában Jean de
Mourta, akkor miért nem meri könyvárusi forgalomba hozni könyvét.
E sorok írója és sokan mások is igen értékes adatokat tudnánk
szolgáltatni a tudomány és becsületesség ilyen alkotásaihoz. 7 )
Vannak azonban a magyar katolicizmusnak őszinte és alapos
ismerői is. Nem szólva Horn Emilről, kinek szolgálatai a magyarsággal és a katolicizmussal szemben évtizedek óta felbecsülhetetlenek, most csak Pierre Delattre-al foglalkozunk, kinek egyik rólunk
szóló könyve csak néhány hete hagyta el a sajtót. (Nos Amis, les
Hongrois, Paris, Figuière, 200 1.)
Pierre Delattre francia jezsuita jelenleg a belgiumi Enghien-ben
a teológiai főiskola könyvtárosa. Benne a történetíró alapossága
egyesül az újságíró elevenségével, a pap a szociológussal. A magyar
katolicizmust legtöbb oldalról ő ismertette eddig. A magyar kérdés
valaha nem érdekelte. Mint középiskolai történelemtanár találkozhatott velünk, de merem állítani, hogy ő sem tudott rólunk többet,
mint annyi más tanár- és honfitársa. A Gondviselés úgy akarta, hogy
egyik évben, ha nem csalódom 1927-ben, valaki helyett eljött lelkigyakorlatot tartani valamelyik pesti zárda francianyelvű apácáinak.
S azóta többször eljött, nem sajnálta fáradságát, nyitott szemmel
és elfogulatlan lélekkel járt-kelt országunkban. A papot elsősorban
katolicizmusunk érdekelte. Ki vehetné neki ezt rossz néven még a
nem katolikus táborból i s ? Hogy azután megszeretett bennünket,
azt annak köszönhetjük, hogy katolicizmusunkban olyan értékeket,
olyan megnyilvánulási formákat fedezett fel, melyek ismerete haszonnal
jár az egész katolicizmusra, melyek megérdemlik az elmélyített tanulmányozást. Munkájának eredménye lett a különféle általános érdekű
és hitbuzgalmi lapokban, folyóiratokban megjelent cikkek sorozata
(Le Correspondant, Etudes, Terre Wallonne, LeChristRoi, LaCroix, stb.),
melyeknek csak az elsorolása is oldalakat tenne ki. Ezekből a cikkekből 1930-ban Les Luttes présentes du Catholicisme en Europe
Centrale címen megjelent egy kötet. Közben egy teljesen szakszerű
tanulmánya is megjelent a jezsuiták nemzetközi történelmi folyóiratában a Jezsuita rend Magyarországon (La Compagnie en Hongrie)
'O E sorok írója 1930-ban egy doktori értekezés szemináriumi megtárgyalása
alkalmával leplezte le Siadbei román egyetemi hallgatót, aki a román nyelv első
emlékeiről írván, a tihanyi apátság alapítólevelét vette első román nyelvemléknek,
s hogy a tanár minden gyanúját elhárítsa, Tihanyt a Tisza felső vidékére helyezte.
A megyszégyenítö leleplezés után két hétre majdnem kétóráig tartó vita következett,
mire felvonultak a románok s a professzor segítségével akarták meghátrálásra szorítani a magyar vitatkozót, kinek segítségére egyetlen, kényes helyzetben lévő erdélyi
egyetemi hallgató állott. Hiába volt minden erőlködés. Példáik igazolása nem sikerült, a vádra pedig, hogy miért helyezte Siadbei úr Tihanyt a Tisza felső vidékére,
iskolás gyermekek hazudozó módján iparkodtak felelni. No, de nem minden hazudozót ér mindig egészen utol a büntetés, mert lám Siadbei dolgozatáról, a viharos
vitatkozásról is az jelent meg az Ecole des Hautes Etudes évkönyvében, hogy:
A dolgozat megtárgyalása nagyon alapos volt egy magyar egyetemi hallgató, Szalay
úr közreműködése következtében, aki nagyon hasznosan vitatta meg Siadbei
néhány helyrajzi feltevését. (Annuaire, 1930/1931, pp. 757—758.

címen. A különlenyomatban is megjelent 90 oldalas tanulmány
azzal a bánásmóddal foglalkozik, melyben részesültek az eltörölt
jezsuita rend tagjai nálunk. Bizonyára szép számmal voltak jezsuita
olvasói között, kikben rokonszenvet ébresztett az az úri viselkedés,
miben elődeiknek a Rend történetének legszomorúbb szakában
nálunk része volt.
Pierre Delattre nemcsak a magyar kérdés specialistája. Első kötetében, mint látni fogjuk, sorra veszi Középeurópa valamennyi államát.
De ő a német katolicizmus egyik legelfogulatlanabb és legalaposabb
külföldi ismerője is. Tekintélye akkora, hogy az utódállamok szolgálatában álló sajtó igaztalanul támad (pl. Journal des Débats 1930-ban), még
az öreg Revue des Deux Mondes is kért és közölt tőle cikket. Ellenségeivel szemben, kik politikai érdekeik miatt kisebbíteni szeretnék
munkásságának értékét, ott van a német katolicizmusról szóló elvitathatatlan értékű munkássága, minek az ellenőrzése sok minden
szempontból lehetségesebb, mint a középeurópai viszonyoké.
Az első kötet iskolapéldája lehetne annak, hogyan kell ilyen
irányú tanulmányokat a nagy közönség számára írni. A tanulmányok
nem hosszúak, högy el ne riasszák az olvasót, de minden lényeges
dologról említés történik, A sorrend maga is olyan, hogy az érdeklődés felkeltését célozza. Az első cikk Németországról szól, a második az osztrák katolicizmus küzdelmét vázolja. Az író jólértesült"
sége, szempontjainak sokoldalúsága, világossága és elfogulatlansága
a kezesség arra, hogy ott, ahol érdekelve vagyunk, a cseheknél és
a románoknál, d e főkép önmagunknál is megtaláljuk ugyanezeket
a tulajdonságokat,
:
,
Á német államok katolicizmusa után kerül sorra Csehszlovákia.
A magyar közönség előtt ismeretesek azok a küzdelmek, melyeket
az új államban a katolikusoknak folytatniok kellett életfeltételeikért,
de a francia katolikusok előtt ilyen nyíltan, viszonylatba hozva a
magyar uralom alatti helyzettel, senki se vetkőztette pőrére a cseh
viszonyokat. Attól a pillanattól kezdve, hogy Amette bíboros a háború
alatt megtalálta a jogcímet, hogy Hussz emlékünnepélyen részt vehessen Párizs-ban, i,külön egyesület foglalkozott a cseh-francia barátság
katolikus alapon való ápolásával. Bár folyóiratuk (Les Amitiés Catholiques à l'Etranger) minden jelentéktelen, de értékesíthető eseményről
megemlékezett, ezt a kérdést a szakfolyóiratoknak hagyta. Pedig
szerkesztői katolikus alapon eszközölt számos utazásuk alkalmával
ugyancsak tudomást szerezhettek volna, hogy abban a cseh-szlovák
államban nem valami jól megy a katolikusok dolga, hol a katolikusok
száma a hithagyások következtében 96 °/o-ról 75 %-ra eset le öt év
alatt (1918—1923).
Méltánylással, elismeréssel szemléli a katolikusok munkáját,
de nem reméli, hogy az állam vallásellenes irányzatát megváltoztathassák, egyszerűen azon oknál fogva, mert az igazán katolikusok
kisebbségben vannak egy nagy közömbös és egy harcos kisebbséggel szemben, melynek azonban a körülmények a kezébe adták
a hatalmat, s azzal a közömbösek segítségével nemcsak a cseh,

hanem a vallásellenes érdekek szempontjából is élni akar és tud,
igénybe véve minden megengedett és meg nem engedett eszközt.
A szintén szabadkőmíves és laikus írancia politikának kellett
a körülmények és a szükség folytán arra kényszeríteni Benest és
társait, hogy álláspontjukat megváltoztassák, hogy máról-holnapra,
miután a pápai nunciust az elemi udvariasság félredobásával úgyszólván kikergettek, ott hajlongjanak a pápai nuncius és a pápai
követ előtt, aki a pápa áldása mellett „Franciaország mosolyát
is" elvitte Prágába, aki a szabadkőmíves kormány sok hajlongása, megtisztelése után nem fogyott ki annak hangoztatásából,
hogy ők, már mint a francia résztvevők, természetesen elsősorban
ő, jó politikát csinálnak. 8 )
A katolicizmus nehézségeinek, küzdelmeinek a rajza Romániában szintén lehetetlen a nélkül, hogy a magyar kérdést ne érintenők. Csak Pierre Lhande-nak sikerült annak idején tanulmányozni
a nélkül, hogy kimondta volna, hogy ami román uralom alatt
katolikus, az tulajdonképpen magyar. (Etudes, 1929, január 20).
így azonban tanúsága annál értékesebb. Bátorkodom ezt a tanulmányt ajánlani azok figyelmébe, akik a magyar katolicizmus számára
csak írnak, de vele nem élnek. Ott majd olvashatják, hogy milyen
elismeréssel van az erdélyi katolicizmussal szemben a romániai
görögkeleti metropolita és az a P. Lhande, kinek tanúbizonyságát,
remélem, nem merik kétségbevonni a magyar katolicizmust nem
építő, de vele állandóan elégedetlenkedő elemek.
A könyv utolsó fejezete Egy katolikus királyság a Duna mellett
címen rólunk szól. Ez a 38 oldal mestermű. Valamennyi problémánk
érintve van megértéssel, hozzáértéssel. Felelet található itt az ellenségeinktől ellenünk hangoztatott igaztalan vádakra, melyekkel a világ
közvéleménye előtt igazolni akarják országunk megcsonkítását. Történelmi szerepünk sehol ily találóan, ilyen röviden meg nem található.
Ot évvel megjelenése után is elmondhatjuk, hogy jobb könyvet,nem
tudunk annak kezébe adni, aki Magyarország után érdeklődik. Érdekes, eleven, a lényeget mondja el.
Legújabb könyve tulajdonképpen az elsőben rólunk szóló
tanulmány szemléltetése. Az egész folyóiratokban megjelent cikkek
gyűjteménye. így tehát a magyar katolicizmus ismertetését még szélesebb körben végzi el, mint azt egy könyv lehetőségei megengedik.
Ugyanazok a tulajdonságok jellemzik, mint első kötetét, amit
kiegészít, szemléltet. A címek felsorolása azok után, miket már mondottunk a szerző írói tulajdonságairól, eléggé megadja a képet a
s
) Nous faisons de bonne polilique . . . L'archevêque de Paris, en lui apportant, comme il l'a dit, „le sourire de la France", a fait encore de la bonne politique. — Etudes, aug. 5. — Természetesen az újságok egy szót sem hoztak a
hussziták ellenakciójáról. Jól tudván ezt, a kongresszus után meginterjúvoltam régi
öreg cseh ismerősömet. Sugárzott az örömtől. „Nagyon szép volt, mondta, de egy
nagy baj van". Egyelőre csak annyit, ha egyesek sejtése bekövetkezik, hát nagyon
nagy baj lesz annyi frázis után.

kötetről. : Szent Márton bölcsőjénél (Szombathely). Egy papi város
(Eger). Kelet kapuja (Szeged). Ifjúsági szervezetek : Leventék—Cserkészek—Emericana. Két nagy keresztény: Batthányi Lajos, a nagyúr
szemész. — Apponyi Albert, a katolikus. Krisztus és Kenyér. (A
katolikus akció a fővárosi nyomortanyákon). Népleányok. Egy főpásztori látogatás, (fejérvári). Nyelvünk Magyarországon. A magyar jámborság : Mezőkövesd—A szegénysegélyezés megszervezése. Máriatisztelet.
Tárgyilagosságára, igazságszeretetére, bátorságára nézve adunk
néhány példát. A harmincadik lapon olvassuk az Egerről szóló fejezetben : . . . és egy szerb templom, ahol három család, eggyel sem
több, tesz bizonyságot arról a szabadságról, melyet a nemzetiségek,
legalább is a vallások és az idegen nyelvek Magyarországon élveztek.
A leventékről szólva (61 1.) megfelel az ellenük hangoztatott képmutató vádakra. „A szocialista propagandát és kommunista toborzást,
mik más országokban : Németországban, Ausztriában és Csehországban főkép a vasárnapokat használják fel, az ifjúság vasárnapi
elfoglaltsága megnehezíti és kevésbbé hatásossá teszi . . . Befejezve
a rendszer előnyeit, hangsúlyozzuk fontosságát a katonai előkészítés
szempontjából is egy olyan országban, melyet arra ítéltek, hogy csak
30.000 katonája legyen, de ezt se tudja fizetni ?" Aki ezeket a sorokat olvassa, nem fog bedőlni a szokolegyesületek országai szemforgató lármájának . . .
Apponyiról szólva, kitér az ellenünk hangoztatott legsúlyosabb
vádra, a háború előtti iskolapolitikánkra. „Külföldön sokat beszéltek
Apponyi iskolatörvényeiről anélkül, hogy valaha is megemlítették
volna, hogy épen ezek biztosították a kisebbségi iskolák fennmaradását az állam nagylelkű segítségével. Ha ezen jótétemény fejében
bizonyos kötelezettségeket rótt rájuk, mint a magyar nyelv tanítását,
hát ebben igazán nem láthatunk mást, mint az okosság megnyilvánulását . . . Ha ezeket a törvényeket Francia- vagy Németországban
hozzák, mindenki természetesnek találta volna őket. . . Összehasonlítva azokkal a törvényekkel, melyeket Magyarország felosztása
után a szomszéd államokhoz kapcsolt kisebbségekre kényszerítettek, ma Apponyi rendelkezései nagyon is szelídeknek látszanak.
(100-101 1.)
Ezzel a két könyvvel szemben a magyar közönségnek is van
kötelessége. Ezeket elsősorban el kell olvasnunk. Sajnos, hogy úgy
van, de nagyon sokunknak idegen szerzők munkáiból kell megtanulnunk, mink van. De másrészt nagyon hasznos lesz annak megismerése is, hogy a külföldet milyen szempontok érdeklik. Nem egyszer voltam tanúja, hogy önmagunk és idegen országok milyen nem
ismerésével beszélünk dolgainkról. Akiket a természet megvert a
foghegyről beszélni szeretés adományával vagy azzal a beképzeléssel, hogy őt ösztönszerű megérzésen alapuló csalhatatlansága felmenti az ilyen kérdések tanulmányozása alól, azok nagyon jól teszik, ha ezeket a könyveket elolvassák. De nagyon hasznos olvasásuk nyelvtanulás szempontjából is. A mi fogalmaink, intézménye-

ink számára olyan nehéz az idegen nyelvben megtalálni a megfelelő
kifejezéseket. A franciára vonatkozólag ezek a könyvek nagy szolgálatot tesznek ezen a téren is.
Mintha hallanám az ellenvetést : Ezeket a könyveket nem nekünk kell olvasnunk, hanem az idegeneknek. Azt hiszem, a föntebb
mondottak eléggé bizonyítják, hogy nekünk is kell olvasnunk, de
főképen meg kell vennünk őket. Naivitás lenne azt gondolni, hogy
a külföld az ilyen könyvek után töri magát, főkép, hogy áldozatot
hoz értük. Nekünk kell azt biztosítanunk, hogy a kiadó rájuk ne
fizessen, hogy így legyen bátorsága az ilyen könyveket kiadni s
hogy így azután, ha külföldiek érdeklődnek a magyar ügy után, tudjunk kezükbe könyvet adni. Ennyi áldozattal mindenki tartozik hazájának. Ne várjunk mindent az államtól.
Cikkünk nem akar kimerítő tanulmány lenni — ez egész könyvet kívánna — csak néhány tényt akart leszögezni s a Szemle olvasó közönségével megismertetni. Reméljük, hogy ezekre a kérdésekre gyakran visszatérhetünk a francia katolicizmusról készülő
könyvünkkel kapcsolatban, ahol a dolog természeténél fogva gyakran kell összehasonlításokat tennünk. De ez a rövid tanulmány is
befejezetlen és igazságtalan lenne, ha a magyar katolicizmus néhány kérdését nem érintenők. E nélkül azt hihetné az olvasó, hogy
e sorok írója a magyar viszonyokkal teljesen megelégedett. Nem !
Aki előtt nem állanak megvalósítandó célok, aki a beérkezett megelégedettségével és tétlenségével szemléli a világot, az nem fog alkotni. Se a nemzeti élet, se az egyéni lelkiélet nem tűri meg ezt a
bódító lelkiállapotot, melynek következménye a bukás. Annak a csodálatraméltó munkának ellenére is, a nagy katolikus megújulás elismerése mellett is van elég felhányni, megjegyezni való. De így
van ez másutt is, így is lesz. Akik az írástudó szerepére vállalkoznak, azok mondjanak le a népmesei szemléletről, vegyék az életet
a maga sokoldalúságában és ne sajnálják fáradságukat, katolicizmusról lévén szó, a vele való együttélést.
Az élet, a katolicizmus élete is nem irodalom. Nem elég annak értékeléséhez idegenben, lesajnálásához nálunk néhány író és
folyóirat, kiket és miket tetszésünk szerint magunk választunk ki,
fölényesen elmellékelve a többieket s nem véve tudomást a tényekről. Annak az irányzatnak, melyre célzok, nagy fogyatékossága,
hogy nem ismeri eléggé sem az itthoniakat, sem a külföldet. Épen
ezért egyoldalú, elfogult. Igazi építés helyett idegeskedő lelkiállapotot teremt, mely irodalmi formája lesz a magyar ember papot-mestert csepülő természetének. Ez a beteges lelkiállapot kerékkötője lehet nagyon sok változásnak, sok emberbe beleneveli azt a meggyőződést, hogy nálunk lehetetlen valamit is tenni. Pedig annak a — hála
Istennek — mostanában lábrakapott misztika- és aszkétikakultusznak itt volna a helye és jelentősége. A nagy alkotásoknak misztikuma és misztériuma, hogy szolidságukat és értéküket mindig az
alkotás közben jelentkező nehézségek adják meg. Aki nem bírja az
építés, a szervezés közben felmerülő ellenvetéseket, legyenek azok

bár rossz indulatúak, aki azt óhajtja, hogy elgondolásai után megfontolás, megbeszélés nélkül kell másoknak menni, az még nem
érti, nem gyakorolja a lelkiépítés misztikumát. Annál a katolikus
ügyekkel való foglalkozás esetleg nem más, mint cselekvési vágyának levezetése.
Hát azt gondolják egyesek, hogy az a szép hitélet, mi a magyar katolicizmusban látható, mi Erdélyben termékenyíti a görögkatolikusok hitéletét s mi egyedül újíthatja meg a görög nem egyesültek hitéletét, ha még valami egyáltalán képes erre, a kormányok
munkájának eredménye ? Még az az elismerésreméltó, úgyszólván
az egész világon páratlan magatartás, amellyel a magyar kormányok viseltettek a vallásokkal szemben, se tud virágzó hitéletet teremteni. Ez a magyar katolicizmus belső erejéből, tagjainak munkájából fakadt. Pierre Delattre ezt meglátta, de meglátták mások is.
Néhány évvel ezelőtt a tihanyi templom vasárnapi nagymiséjén
francia pap sírdogált a meghatódottságtól. Utána kitárta lelkét. A
tele templom, a hívők lelkes éneke magával ragadta. Erre azt mondják azok, kik már nagyon ismerősök a francia kifejezéskészlettel,
hogy ez megszokás. Olyan biztos? Azután nem százszor jobb az
ilyen megszokás, mint az elszokás miatt üres templomok. Vagy talán a lélekben és igazságban való imádás csak a rue Monsieur-i
bencés apácák legföljebb 150 embert befogadó kápolnájában gyakorolható, ahová a jámbor lelkek mellett az írói korporáció snobjai
is eljárnak élményekért.
Nekünk nem misztikum kell elsősorban, hanem katekizmus.
Erre lehet építeni misztikát is. Hála elődeink munkájának, ezzel
a katekizmussal rendelkezünk. S talán ha valaki nagy témákat keres, nem talál n á l u n k ? Apponyi Albert, Batthányi Lajos, Apponyi György, Prohászka, s annyi mások, kik körül a feledékenység koszorútlan alakja lebeg, mert nincs ki megénekelje őket, nem
érdemelnék meg, hogy elégedetlenkedő írástudók néhány évet szánnának nagy alakjuk megörökítésére? Tollforgatóink számára igazán
nem hiányoznának az érdekes izgató és tanulságos témák. Es a
képzelet világában nem akadna elég téma, kifejtendő gondolat?
Utánnézés megtanít bennünket, hogy a külfölddel a mi rovásunkra szolgáló összehasonlításokkal csínján kell bánnunk. így például a mostanában sokat emlegetett és sokat ígérő francia keresztény munkás ifjúsági mozgalmat legalább hatvan évvel megelőztük
a legényegyesületekkel. Ki merné kétségbe vonni azt a sok jót, mit
ezek munkája eredményezett ? Milyen szép munka lenne ezekbe a
legényegyesületekbe új lendületet vinni, esetleg munkakörüket kiszélesbíteni !
A keresztény szocialista szakszervezetek 1934 januárjában
Franciaországban 102.000 tagot számláltak, Magyarországban 50.000-et.
Tehát az arány ugyancsak a mi javunkra szól. Volt nekünk hatalmas népművelő egyesületünk, a katolikus Népszövetség, melynek
párja a német Volksverein-en kívül nem volt. Ennek a megpiszkálása is nagyon szép feladat lenne valamelyik írástudó részére. A

katolikus közéleti tevékenység egész aszkézisét, misztikumát meg
lehetne itt tárgyalni. Meg lehetne itt mondani, hogy a régi bort új
tömlőbe kell önteni, hogy bármily elismeréssel is vagyunk 30—40 év
előtti munkásokkal szemben, ha az illetők nem akarnak haladni
vagy másokat nem tűrnek meg maguk mellett, álljanak félre. Lehetne küzdeni egyes beérkezettek mindent megakadályozó fegyvere, a vis inertiae ellen. A katolikus közéleti tevékenység nem
tűrheti meg a klikkrendszert. A mérsékletesség itt is nagyon fontos erény.
Nem kell mindenre ránehezedni egy-két ember famíliájának, pártfogoltjainak. Mert vannak mások is, kiknek odaadása, tudása több
lendületet, nagyobb eredményt biztosítana az ügynek. S így tovább. ..
Nemzetközi összeköttetéseink ápolását se lehet a véletlenre
bízni. Nincs úgyszólván képviseletünk nemzetközi katolikus megmozdulásokon. Nem vesznek rólunk tudomást szellemi, hitéleti, szociális tevékenységünkről, ha véletlenül nincs külföldi barátunk, aki
ezt elvégzi, s amiben sokszor nincs is köszönet. Erre szervezet
kell, mely a magyar katolikusok érdekéből, a külföld javára is ezzel
foglalkozik. Pázmány-egyesület, Szent László-társulat, Julián-egyesület,
mind foglalkozhatnának egy kissé többet ezekkel a kérdésekkel.
Ezek a magas erkölcsi alapon álló intézmények példát adhatnának
arra is pl., hogy az ilyen képviseltetések nem lehetnek egyes a
tűzhelynél melegedő szerencsések fizetéskiegészítései, utazási pótlékai, hanem az odaadás és tudás igénybevétele.
Mindezekhez azonban programm, áldozatkészség, munka, tudás kell, nem pedig néhány kliséből élő, könnyen beszélő ember.
Programmtalanság, a lényegesnek a lényegtelennel való összecserélése, anyagi erőink megfelelő szolgálatba nem állítása az oka, hogy
az a szellemi erő, mely bevonul szemináriumainkba, melyhez fogható
alig van a világon, nagy részében megmaradt jeles deáknak, ? ki megtanulta a leckéjét nagyon jól, de tovább nem ment. Jeles deákvoltának
emléke azonban állandóan kísérti, túlságos önmegelégedéssel tölti el.
Elfelejti, hogy a 20 éves ember műveltsége, tudása csak erra való,
hogy arra ráépíthesse a 40—50 éves embernek szükséges tudást.
Lenne még sok mondanivalónk. Egyelőre megelégedünk ennyivel, de ezt igazán szükségesnek tartottuk elmondani akkor, mikor
a magyar katolicizmusról szóló két értékes könyvre hívjuk fel a figyelmet. Ismerem és szeretem a katolicizmus ágainak azon formáit,
melyek bámulására szállítanák némelyek a magyar katolicizmust.
Ismerem a magunkét is, ahol sok a tennivaló, de nem állunk egyik
mögött se. Tiltakozom ez ellen a szállítási buzgóság ellen. Ha van,
mit tanuljunk a külföldtől, az is tanulhat nálunk, nem is keveset.
Önérzet hiánya, tudatlanság, mikor egy conférencier-ben azt a hitet
keltjük, hogy ő hozta hozzánk az evangéliumot. Ilyen megalázkodó
hízelgéssel először vele hitetjük el, azután magunk is elhisszük azokat a formulákat, melyeket kitaláltat a hiúság, egyes tényeknek mindenáron igazolni akarása. A Szent Imre-év után közvetlen, hogy tőlünk eltávozott, dobta a francia közvéleménybe egy kiváló francia
személyiség a kat. egyház legnagyobb méltóságának szájába adva

a következő formulát : „Jobban szeretem a franciák felvilágosodott,
ésszerű vallásosságát, mint más népek külsőséges megnyilatkozásait,
amelyek kétségkívül meghatóbbak, de hiányzik belűlük a mélység".
Azóta ez a formula nagy utat tett meg. Azokban akik annyira vannak, hogy elhiszik ezt az igaztalan, több irányban is tapintatlan formulát, azok nem ismerik sem az egyik, sem a másik katolicizmust,
azok nem tudják, hogy a franciák azok, kik az egész világon legjobban szeretik a felvonulásokat, körmeneteket. Ahol megengedik
nekik, rendeznek belőlük most is, a múltban pedig igazán nem engedtek magukra licitálni ebben a külsőséges, minden mélységet nélkülöző formában sem.
A kegyelmes úr a háború alatt a francia propaganda vezetője
volt. Nagyon nehezen tud elszakaszkodni az akkor megfogalmazott
formuláktól. Nekünk azonban okvetlenül nem kell őket elhinnünk,
mert akkor nagyon nehéz lesz a megállás s végül elhisszük pl.
egyik a harmadik internacionáléhoz tartozó, de azért a francia katolicizmus fölényéért aggódó jóakaratú barátunk formulázásait is, akit
ugyan se vallási kultúrája, se környezete nem tett illetékessé ilyen
kérdések eldöntésére. Kéziratban lévő művében olvasom : . . . Van
jámborság, mely mutogatja magát. Az emberi tekintet, mely ellen a
francia hitoktatók annyira óvják nyájukat, úgy látszik, itt nem játszik s z e r e p e t . . . A templomok az istentisztelet óráin kívül meglehetősen elhagyottak. (Ezen ugyan csak akkor panaszkodhatnánk, ha
az istentisztelet óráiban is elhagyottak lennének). Hasonlóképen
nem tolonganak vasárnaponként az áldozók hosszú sorokban az
oltár előtt". Hát a professzor úrnak ajánljuk, ha még egyszer Budapestre jön, nézzen körül jobban, ne sajnálja fáradságát, keljen fel
abban az időben, mikor a hívők áldozni szoktak Párizsban is, Budapesten is, s miután elfelejtett katekizmusát újra átvette és kiegészítette vele az Ecole des Hautes Etudes-ön (section religieuse)
szerzett ismereteit, dolgozza át ezt az ívet, hogy az egyébként kiválónak ígérkező munkának ezt a szépségfoltját is eltüntethesse.
Egy alkalommal külföldi ismerősöm látogatott meg. Ebéd után
kiment kóborolni a határba. Visszatérve lelkendezve magyarázza,
hogy az állatoknak milyen nagy szerepe volt a megváltás munkájában, mert lám a gyerekek jónapottal köszöntek neki amint azonban
a kutya hozzája csatlakozott, félelmében valamennyi gyerek dicsértessékkel köszönt. Magyarázhattam neki, hogy amazok kálvinisták,
emezek pedig katolikusok voltak. Ilyen szép elméletet csak nem
vetünk el holmi gyönge argumentálás kedvéért. így vagyunk nagyon sok, a cikkünkben célzott más formulákkal és elméletekkel is.
A mi dolgunk azt a katolicizmust építeni, mely a katekizmuson épül fel, mit előírt a trienti zsinat, mit követelnek a pápai rendelkezések, minek nagyságát meglátta Pierre Dalattre és sok mások.
Szeressük, ismerjük meg a mi intézményeinket, miknek fontosságát
csak akkor látnók meg, ha nem lennének, s miknek hiánya épen a
francia katolicizmus vérző sebe. A mi intézményeinkbe, formáinkba

azután beolthatjuk, mit máshol értékesnek találunk, de őrizzük mint
legbiztosabb alapot, mit atyáink hagytak ránk, ha kellett harccal,
vértanúsággal védelmezve, mint a kommunizmus alatt, főkép pedig
azzal, hogy kereszténységük erőt jelentett, tiszteletet parancsol, következésképen eleve kétessé tette minden ellene tervezett merénylet
sikerét.

Áz itapetiningai búcsú.
Szelecz Arnold.
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egy várost jelöl Sao Paulo államban s alig van kétszáz
esztendős, de korához mérten kedves, szép vidéki város a maga
szokásaival, régi családjaival, szűk utcáival, nyeieggyártóival, kocsikészítőivel. A két utóbbi különösen nagy fontosságú ipara a kis
városkának, mert habár az autó a városban s a vidéken is nagyon
felkapott közlekedési eszköz, mindazonáltal az öszvér nélkülözhetetlen
a szitiósok számára (vidéki kisbirtokos vagy kisbérlő), mert az autó,
ha megindul az esőzés, használhatatlanná lesz, mindaddig, míg a
nyári esőzés meg nem szűnik s ennek következtében a borzalmasan
elromlott útakat úgy-ahogy helyre nem állítják. Ha nincs öszvér, a
szitiósok teljesen el vannak ilyenkor zárva a világtól. Ez a maga
bölcseségével, lassan járj, tovább érsz, s kitartásával, igénytelenségével, hisz megél a mezőn is, a legmegbízhatóbb közlekedési tényező.
Éjjelre egyszerűen kiengedik a szabadba és szabadon lakmározhat,
válogathat a különféle füvek között. Reggel azután a gazdája keresésére indul, rendesen egy visszatartott öszvér segítségével, amely
azután nappal legelészhet szabadon. Különösen hangzik, hogy az
öszvér sokkal drágább, mint a ló. Ennek oka egyszerűen abban
rejlik, hogy a ló nem bírja úgy a forróságot, abrakolni kell, s még
akkor sem olyan erős, mint az öszvér.
A város 647 méter magasságban épült s szinte minden oldalról
mély, de aránylag keskeny folyóvölgy veszi körül. Innét van, hogy
a vasút olyan nagy kanyarodó után érinti a városkát, ahol néhány
gyapot-, kávé-, rizstisztító kéménye füstölög szerényen, hirdetve, hogy
ipara egyelőre nem sokat igérő. A város a róla elnevezett kerületnek
a székhelye, melynek területe 1976 négyzetkilométer, tehát akkora,
mint Magyarországon egy kisebb fajta vármegye. A város lakossága
csak 10.000, az egész kerületének, vagy ahogyan itt nevezik, municipióé a várost is számítva 32.000
TAPETININGA

Az egész területen egyetlen plébánia van egy plébánossal s egy
káplánnal, azonban a plébánia területe még a municipió területénél
is nagyobb. A városban egész sereg kereskedő él a vidéki szitiósok
jóvoltából, akik kénytelenek szükségleteik beszerzésére idejönni s
ugyancsak itt szokták elhelyezni terményeiket is. Van elemi iskoláin
kívül tanítóképzője, kereskedelmi iskolája, gimnáziuma, fogászati és
gyógyszerészeti fakultása. Tehát olyan diákvárosféle, mint otthon
Kőszeg.
Magyar szempontból is van egy érdekessége a municipiónak.
itt telepedett meg ezelőtt úgy 95 esztendeje egy magyar ember a
közeli 80 kilométer Sorocábából s olyan jól ment neki, hogy ma
hatalmas fazendák hirdetik nevét s egy kiterjedt, előkelő család : a
Hungria család. Még él Itapetiningán ennek a magyar embernek a
lánya, 93 éves. A mult esztendőben felkerestem, hogy egyet-mást
megtudjak édesapjáról, de csak annyit tudott a még jó erőben levő
asszony mondani, hogy édesapja magyar ember volt, de ő még csak
két esztendős volt, amikor kígyócsípés következtében meghalt. Mivel
édesanyja brazil asszony volt, magyarul nem tanulhatott meg beszélni.
Hogy édesapjának mi lehetett az igazi neve, ő sem tudja. Valószínű :
a derék magyar, hogy Braziliába került, valami oknál fogva elhagyta
régi nevét s egyszerűen felvette a Hungria nevet, ami annyit jelent
mint Magyarország. Talán valami elkeseredett politikus lehetett, vagy
tönkrement nagy úr. Az öregasszony a Sarolta nevet viseli. Voltak
testvérei is, de azok már mindannyian meghaltak. A gyermekeik s
unokáik azonban a brazil társadalmi és politikai életben jelentékeny
szerepet töltenek be. Vannak közöttük orvosok, ügyvédek, fazendások, bírók stb. Sajnos, a mi magyarunknak nem maradt hátra fényképe sem, amiből esetleg lehetne valamit kisütni. Egyelőre az anyakönyvi hivatalokban sem találtam semmiféle felvilágosító adatot.
A municipió területén megterem a gyapot, kávé, rizs, burgonya,
édeskrumpli stb. A rizsre vonatkozóan megjegyzem, hogy Magyarországon sokan még mindig azt gondolják, kogy ha rizstermelésről
van szó, akkor azt nem is lehet másképen elképzelni, mint mocsaras,
vizenyős területen. Ebben tévedés van. A megfelelő esőzéssel megterem az a nem mocsaras területen is.
Egyik érdekessége a vidéknek az is, hogy a termő területek
nem a város közelében helyezkednek el, hanem inkább attól távolabb, úgy 15—20—25 kilométer távolságban. S ha az ember felakarja
keresni a szitiókat, akkor ugyancsak jó tájékozó képességének kell
lenni, mert a legtöbbhöz nem vezet más, mint elmosódott gyalog
ösvény erdőn, mezőn, hídnélküli patakokon, hatalmas vízmosásokon
keresztül.
A nép a municipió területén nagyon elszórtan él. Rendesen
ki-ki a saját birtoka közepén építette fel egyszerű rancsóját, amint
itt szokták nevezni, a dorong-fából összetákolt s pálmalevéllel, vagy
óriásfűvel fedett, lakásnak csúfolt, szerény hajlékot. Nem röstel ebben
élni a vidéken még az az ember sem, akinek 400—600 hold jó termő
földje van egy végben, melyen keresztül rendesen valami patak

kanyarog. Akad azonban egy-két nagyobb telep is, ahol az út elágazik valamilyen irányba. Azonban ezeken is csak 20—30 család él,
ennek a fele is vegyeskereskedő. Nem egyszer szirió, aki a városi
üzemet még nem bírja, azért itt igyekszik lassan hozzá alapot gyűjteni, ócskaságaival, s azzal, hogy a nagykereskedő sziriók számára
potom áron összevásárolja a szegény nép terményeit. Egyúttal patikus
szerepet is tölt be, árusítván néhány ártalmatlan medicinát. Mivel ő
a legtekintélyesebb egyén, ha évente egyszer, vagy kétszer a fesztára papot hoznak ki a városból, az nála száll meg.
Orvost nem igen szoktak sem felkeresni, sem pedig kihozni.
Mindegyik nagyon drága mulatság a szitiósnak. A papot még megkockáztatja s nem sajnálja tőle azt a tizenöt-húsz milreizt (3—4
pengő). Az utazási alkalmatosságról is szívesen gondoskodik, kiválasztván a legjámborabb öszvérét a pap számára, s így a pap reggel
ha idejében megindul, akkor öreg este, ha hazavetődik. De a papért
is már csak akkor megy, amikor bizonyos, hogy nincsen menekvés :
azaz, ha már a szegény beteg néhány esztendeje nyomta a dorongjából folyondárral összekötözött, szénával bélelt, esetleg valami rossz
pokróccal leterített ágyat.
A hétköznapokon állandóan dolgozik a szorgalmasabbja, persze
úgy, hogy meg ne erőltesse magát. Este össze szoktak jönni egy kis
beszélgetésre a bolt elé, ahol szép körben elhelyezkedve, sarkukon
guggolva órákig elhallgatják a vidék Hári Jánosát, aki kifogyhatatlan
lehetetlennél lehetetlenebb élményeinek előadásában. A gyermekek
a közelben hancúroznak, az asszonynép a maga ügyeit tárgyalja.
Csak a késő éjjel vet véget a nagy tanácsnak, hogy másnap folytassák.
Sok helyütt a hétfői napon szokták a szitiósok a közeli telep
kereskedőit felkeresni, hogy a szükséges apróságokat bevásároljákIlyenkor az itteni házak előtt egész sereg öszvér lógatja búsan fejét
a kerítéshez kötve, elegáns nyereggel várva a gazdáját a visszatérésre.
A városba is el szoktak látogatni egyszer-kétszer évente. Rendesen akkor, amikor a városban a búcsú napja van. Ilyenkor megélénkül a kis városka. A szitiók elszórt népe felkerekedik s megindul
a város felé. Ugyanúgy a kis telepek is felkerekednek. Senki senj
marad otthon. Minek is maradna? Idegen nem szokott az ő házuk
táján megfordulni, hogy valamit elvigyen. Ha akad valami gonoszabb
lelkületű, annak is nagyobb hasznot nyújthat a sokadalom.
A városban már kora reggel gyülekeznek. Sokan gyalog, mások
teherautóval, személyautóval érkeznek. Senki sem akar otthon maradni. Ilyenkor még a betegek is erősnek érzik magukat, abban a
reményben, hogy a Nossa Senhora (Mi Asszonyunk) közbenjár érte,
látva az ő nagy áldozatkészségét. Minden hely, fazenda, chapadinho
zarándokló népe külön zászló alatt, külön-külön szobor kíséretében
várakozik a város egyik utcájában ahol lassan-lassan összegyülekeznek. Nem hiányzik egyetlen hely sem. Azután megindul a menet
a kijelölt templom felé. A fő útvonal mellett már elhelyezve egy
sátor alatt a város Nossa Senhora képe. A csoportok amint elhalad-

nak előtte a zászlóval, köszöntik, majd két fehérruhás kislány kosárkájából virágszirmokat hint a Nossa Senhora lábai elé. így tart ez
mindaddig, míg minden csoport el nem haladt s nem tisztelgett.
Természetesen, ahol van katona-zenekar, annak s még vagy két
három más zenekarnak közreműködésével történik a fölvonulás.
Legelői rendesen a feketék szoktak haladni, saját zászlójukkal,
amelyen Szent Benedicto van (fekete szent s a feketék nélküle ki
nem vonulnak semmiféle körmenetre). Nekik is megvannak a választott
ünneprendezőik. A férfi tartja kezében a kormánypálcát, az asszony
pedig a két kezében viszi a megkoszorúzott koronát. Ezek az ünneprendezők jelvényei. Utánuk jönnek a szentek. Mindegyiket egy hordozható talapzatra erősítik s az arra kijelölt férfiak, lányok, asszonyok,
vagy kis lányok viszik négyen.
Itt Szent Rókus, a betegek patrónája. Négy fiatal ember viszi,
közülük ..kettő fekete, egy muláta s egy brazil, utánuk néhány fekete
ember. Öregek már. Göndör hajuk egészen megfehéredett, a járásuk
is hajlott, mögöttük az ifjabbak, a gyerekek. A legszebb fekete típus,
amit csak el lehet képzelni. Mindannyi ragyogóan fehér ruhában.
Az asszonyok sem hiányoznak. A fiatalabbja ölében egy-egy gyermeket szorongat, de a szoknyájába kapaszkodva is jő kettő-három,
azután megtermett taliánok, sovány portugálok, sötét spanyolok.
Utánuk jön a másik hely népe. Az összetétel ugyanolyan, legfeljebb
itt több a muláta, kevesebb a fekete, Szent Antal szobra és zászlója
mögött sorakoznak; majd kedves kis lányok kis Szent Teréziának
öltözve, kis fiúk Szent Jánosnak, Szent Ferencnek öltözetében, mögöttük kis angyalszárnyas apróságok, egyik-másik már elfáradt s az
édesanyja ölében igyekszik pihenni egy kicsikét, hogy azután odaálljon a zászló mögé s annak szalagját fogja. Amerre elvonul a menet,
az ablakok tele a kíváncsiak sokaságával s nem szűnik csodálkozásának kifejezést adni, amikor egy-egy újabb csoport elvonul előtte.
Magam is nagy érdeklődéssel kísérem a festői menetet s hol
a hegyesre pödört bajuszu fekete fiatal embereket csodálom meg s
gondolom róluk, ha a színük fehérebb volna, egészen nyugodtan
megjelenhetnének valahol a hortobágyi pusztán és senki sem mondaná
róluk, hogy nem magyarok, hol meg a nekigömbölyödött fekete néniket.
Egyik-másik csak úgy gurul.
De a zene zeng, a klarinét rikolt, a trombiták harsognak s a
rakéták sisteregve vágódnak a magasba; kettőt-hármat pukkannak
s jön utánuk a többi. Van bőven. Mindegyik csoport már jó előre
gondoskodott erről, az ünnepekről elmaradhatatlan s annyira érdekes
tűzijátékról. Kell ez a felnőtteknek, hiszen soknak ad kenyérkereseti
lehetőséget. Minden kis bokornak, telepnek megvan a maga bombagyártója, pattantyú készítője. Azoknak is kell valamiből élni. De tetszik
az asszony-népnek is, meg a gyerekeknek is. Hiszen olyan szép,
olyan fehér felhőt csinál a magasságban, azután meg olyan nagyot
pukkanik, hogy a csecsszopó elfelejt ríni is ezen a napon.
Újabb csoport, másik szenttel. Ott Szent Cicele. Milyen szépl
Hófehér ruhában. Lányok hozzák. Azok is fehérben. Amott a Piraporai

Jésus Apparecido ; asszonyok hozzák a vállukon. Az ott fehér rózsákkal, mindegyiknél nagyobb és szebb. Minden tekintet feléje irányul.
A Monte Serrati Szent Szűz : olyan jóságosan néz az egész sokadalomra, lehetetlen meg nem hatódni. S hangzik az ének. Ha boldogok akarunk lenni ebben az életben s a másikon, menjünk tisztelni a Szent Szüzet. — A másik csoportot egy sovány fekete ember
vezeti. Néhánv szál szakála van csak, a bajusza is olyan elnyűtt
forma. Fehér és fekete lányok jönnek utána : énekelnek. A fekete
amikor visszafordul, mind a két kezével hadonász, azaz dirigálja az
énekeseket, akik teljes odaadással énekelnek, nem ügyelve a buzgó
dirigensre, pedig ueryancsak folyik fekete ábrázatáról a veríték a hőségben. — Dicsértessék ó, Mária, — hangzik amott, ahol egy sánta
ember az énekvezető. Gyönyörű a hangja s a közeliek mind felfigyelnek rá. Az énekes társai meg elhallgatnak, s látszik arcukon a büszke
öntudat: A mi énekesünket akárki meghallgathatja. A fúvós zenekar
már-már belefárad, de mivel közeledünk a kis templomhoz nem lehet
abbahagyni. Fújják a trombitát, verik a réztányérokat, sikognak a
klarinétek, kicsinynek, nagynak, szegénynek, koldusnak, gyereknek,
öregnek ajkán hangzik a Szent Szüzet dicsérő ének. Nincs itt affektáltság, mesterkéltség. Mindenki a maga módján. A kollégium növendékei is jönnek Mindegyik vállán keresztül kék-fehér színű szalag
van átvetve. Ezeknek csoportjában hozzák a riói Corcovadóra elhelyezett Krisztus-király szobor mását. Már messziről látható. A magas
sziklának látszó emelvényről a felírás is olvasható : Krisztus uralkodjék Brazília szívében.
Azután megérkezik mindannyi. A celebráló pap megáld egy
kis zászlót, s a következő pillanatban már ott lengeti a szél a magasban s ott is marad mindaddig, míg a szél s eső széjjeltépi.
Majd megkezdődik a szentmise. De még előbb sorshúzás útján
meg kell állapítani, kik lesznek a jövő évre az ünneprendezők. Mert
nagy esemény a processió s úgy szép az, ha megadják a módját.
Olyan személyre kell azt bízni, aki tehetős is, meg kedve is van az
efféle rendezéshez.
A plébános már ott áll az oltárnál, két üvegpoharat visznek
hozzá. Mindegyikben kevéske víz. Mindegyikben összecsavart papír
szeletkéket tesz. Az egyik pohárba kerülnek azok a cédulák, amelyeken azoknak neve áll, akik szívesen vállalkoznak a nehéz, de
kitüntetést jelentő hivatalra. A másik pohárban néhány cédulán
hivatal név, a többi cédulán pedig rendesen egy kisebb összeg van
jelölve. A plébános megrázza a pohárkákban a cédulákat, azután
egy gyermek kihúz egyet. A plébános kibontja s felolvassa a nevet.
Utána a gyermek a másik pohárkából húz ki egy cédulát. A plébános azt is felolvassa. Ha pénzösszeg van rajta feltüntetve, akkor az
illető, akinek az előbbi cédula tartalmazta nevét, megfizeti a jelölt
összeget, a sorshúzás pedig folytatódik, míg egy név után a hivatal
neve kijön ; ő lesz a festeiro. A férfiak közül rendesen hármat szoktak
választani. Közülük kettő a rendezőnek segítője, a nők közül csak
egyet. A választott férfit s nőt kitüntető hely illeti meg a templom-

ban. A îérfi megkapja a kormánypálcát, a nő a koronát, melyeket
egy évig gondosan őriznek ; ünnepek alkalmával a fúvós zenekar a
processio kezdetekor elmegy hozzájuk s zeneszó mellett vonulnak a
templomba. Természetes, sokan csatlakoznak már útközben hozzájuk.
A koronát kezelő asszonynak még az a kitüntetés is jár, hogy
abban a szobában, ahol a koronát tartja Sa házi oltáránál bármely
órában, s bárki megjelenhetik ájtatoskodni.
Persze a festeiro (ünneprendező) igyekszik magáért kitenni, csak
hogy minél emlékezetesebb maradjon az ő éve. Az ünnepek alkalmával a szegényeket megszokták vendégelni, vagy ajándékokat adnak
nekik, aszerint, ahogy a festeiro elhatározza. A festa nagy pénzekbe
szokott kerülni, de a különféle mókával, hókusz-pókusszal megtérül.
Ezeknek az ünnepélyeknek óriási jelentősége van Brazíliában.
Nemcsak vallási, hanem nemzeti szempontból is. Megjelenik rajta
a környék apraja-nagyja harminc, negyven kilométer körzetből. Azok
is eljönnek rá, akiket különben sohasem lehet látni a városban, de
a lakásukra se egykönnyen lehet ráakadni. Innét van az, hogy Brazíliában a népszámlálás, még Sao Pauló államban is, jórészt a becslésre kénytelen támaszkodni. De meg az is, hogy az interiorban a
népesség egy része teljesen független a törvényektől. Törvény például,
hogy az újszülöttet nyolc napon belül a megfelelő anyakönyvi hivatalnál be kell jelenteni. A caipiro (paraszt) nem teszi, mert messze
van a hivatal, nem teszi, mert nem ér rá, s nem teszi, mert fizetni
kell, mert erre egyáltalán nincs szüksége. Amikor a fia házasodni
megy, akkor sem jelenti az anyakönyvi hivatalnál, s mégis megvannak. Meg is halnak s a törvényre nem szorultak rá.
Ujabban a városok közelében a helyzet már megjavult, de a
messzebb fekvő részeken a törvénynek elég kevés az ereje. Az
interior-beli lakosság jó része felnő anélkül, hogy iskolát látott volna,
anélkül, hogy valami oktatásban részesült volna, néha-néha elvetődött a közeli fazendára s ezzel világismerete ki is merült. A feszták
azonban vonzó hatással vannak rá a látványosságokkal. Ilyenkor
látja a várost, annak kényelmét, szépségét, s amikor haza megy,
elmondja az otthonmaradottaknak a látottakat. Azok a másik alkalommal már szintén vele tartanak. — Egyszóval ezek a feszták mintegy szelídítő, humanizáló szerepet töltenek be a legelhagyatottabbnak látszó környékeken s észrevétlenül emelik az egyszerű, babonás
népet a magasabb nívóra.

KÖNYVEK.

Bölcselet.
Josef Gredt 0 . S. B. : Die Aristotelisch-Thomistisehe Philosophie I. Logik
und Vatirrphilosophie. (1935. Freiburg im Breisgau, Verlt. Herder, 434 1.)
A római Anselmiánum széltében ismert és elismert tanára latin nyelvű tankönyvének (Elementa philosophiae Aristotelico Thomisticae 2 kötet) egyelőre csak első
kötete most már német nyelven vált még szélesebb körök számára hozzáférhetővé !
Ezen kötet, amely a logikát és a természetbölcseletet
tartalmazza, nem puszta
lefordítása a latin eredetinek, hanem az olvasóközönség igényeihez mért, de a lényeget nem változtató szabadabb átdolgozása. így a szillogizmusok díszlépéseiben haladó
skolasztikus apparátus helyett könnyedebb, folyékonyabb menetű tárgyalási módszert
követ, valamint a fejezetek tagolásában is történtek világosabb áttekintést célzó
módosítások, anélkül azonban, hogy ezen nem lényeges változtatások eszközlésével
a tárgyalás szabatosságán bármi csorba esett volna.
A logika a formális és materiális logika anyagát öleli föl, a természetbölcselet keretében pedig, amelynek egy részét teszi a pszichológia, a változékony
lény kerül tárgyalásra.
Ez a több mint 40 esztendő tanári munkájának érett gyümölcse, amelynek
megalkotáséhoz a szerzőnek Arisztoteles és Szent Tamás, továbbá a legjobb Szent
Tamás-magyarázók : Thomas de Vio Caietanus, Johannes a Sancto Thoma, aztán a
17. és 18. századi salzburgi bencés iskola kiváló képviselője: Ludwig Babenstuber
szolgáltatták főképen az anyagot, ma egyik legjobb bevezető az újból föllendült szenttamási bölcselet világába.
Fitos Vilmos: Értékelés és megismerés. Budapest. 1935. 115 1.
A tudományos megismerés
abban az értelemben akar abszolút lenni, hogy
çsak a mindenki számára érvényes, elvileg mindenki számára megvizsgálható ismerettartalmakat, objektiv igazságokat kívánja a tárgyakról, mint ilyenekről kimondani.
Ilyen ismerettartalomhoz pedig csak akként juthat el az ember, ha eltekint attól a
szemponttól, vájjon lételősegítő vagy pedig léthátráltató viszonylatban vannak-e a
tárgyak vele szemben, vagyis eltekint a tárgyak alanyi értékelésétől. Éppen az objektiv jellegű megismerés és a szubjektív jellegű értékelés különböző szempontjainak
szétválasztása az, ami ennek a könyvnek igazi értékét teszi.
Tudományos vizsgálódásainkban tehát az értékelési szemponttól való eltekintésnek az a következménye, hogy ezáltal az érzelmi mozzanatokat, az irracionális
tényezőket kikapcsoljuk megismeréseinkből és objektív ismeretre teszünk szert.
Mindazonáltal hangsúlyozzuk, hogy az értékeknek, amelyek a létezők valós
viszonyulásai az értékelő alanyhoz kielégítő megalapozása csak a létvalóság lehet,
úgyhogy az értékek is ugyanazon fokozatokat tüntetik föl mint a létfokok.
Bognár Cecil : Pszichológia. Budapest. Szent István Társulat 1935. 3361.
Kiváló szerzőnk ezen összefoglaló jellegű, nagy didaktikai érzékkel megírt
könyvében az utolsó két évtizedben történt gazdag tapasztalati lélektani kutatásoknak, valamint hosszú időn át gyűjtött saját megfigyeléseinek és kísérleteinek eredményeit használja föl ezen tudomány rendszerének kiépítéséhez.
Amint a Bevezetésben
kifejti : metafizikai, elméleti és tapasztalati lélektan
különböztethető meg. Míg az első a lelki jelenségek mögötti végső hordozó valóságot :
a Iélekállagot és az erre vonatkozó metafizikai problémákat igyekszik megoldani,
addig az elméleti lélektan a pszichológia alapfogalmainak, törvényszerűségeinek és
elméleteinek kritikai vizsgálatán kívül ilyen kérdéseket is vizsgál : van-e külön
pszich. törvényszerűség ? — milyen természetű a pszich. kauzalitás ? — a lelkiélet
területén érvényesek-e azok a törvények, amely a külső természet világában fennálló oksági kapcsolatokra vonatkoznak stb. Végül a tapasztalati
lélektan a lelki

jelenségeket időben lejátszódó folyamatokra és időtlen összefüggésekre, struktúrákra
bontja föl, hogy a lelkiélet világában általános érvényű törvényszerűségekhez jusson. Természetesen a tapasztalati lélektan nem szakadhat el az előbb említettektől,
amint a metafizikai és elméleti lélektan is rászorul a tapasztalatira.
Szerzőnk ezen tapasztalati lélektanát a Bevezetés problémáinak (a pszich.
módszere és rendszere, alapfogalmak, a tudat és tudattalan, a test és lélek egymáshoz
való viszonya, a lelki jelenségek felosztása) tisztázása után hat fejezetre osztja. Az
első fejezetben a megismerésről,
a másodikban az érzelemről, a harmadikban a
törekvésről, a negyedikben a lelkiélet egységéről, az ötödikben a pszichológia
egyes
ágairól, végül a hatodik fejezetben a pszichológia történetéről és főbb irányairól szól.
A legtöbb ilyen összefoglaló jellegű kézikönyvben az ismerés pszichológiája
mellett igen szűk térre szorul a törekvés, még inkább az érzelem pszichológiája.
Nagy érdeme szerzőnknek, hogy az anyag kiszemelésében és elrendezésében biztosítja azt az egyoldalúságoktól mentes józan egyensúlyt, amellyel a lelkiélet minden
oldalát egyformán figyelembe veszi. A lelki jelenségek tárgyalásánál nem mellőzi a
laboratóriumi kísérletek ismertetését, valamint a lélektant az élettel szorosabb kapcsolatba hozó példákat, amelyek vonzó elevenséget a d n a k fejtegetéseinek. Saját
megfigyeléseit és kísérleteit főleg az asszociációk és a térszemlélet területén értékesíti. Mivel szerzőnk a térpszichológiával korábbi írásaiban is olyan finom elmélyedéssel foglalkozik, a kézikönyvében szerettük volna megtalálni a tér nemcsak
ismerési, hanem érzelmi, sőt törekvési oldaláról való vizsgálatának is nyomát.
Komis Gyula és Rauschburg Pál kiváló összefoglaló munkái mellé méltán
kerül szerzőnk kitűnő könyve, amely a legújabb lélektani eredményeket tárja elénk.
Bölcseleti Közlemények. (I. szám. Kiadja az Aquinói Szent T a m á s Társaság).
Bölcseleti elmélyedésre hajló korunk metafizikai igénye egyre nagyobb lendülettel fordul a keresztény bölcselet m a r a d a n d ó értékeihez, amelyekkel a keresztény
bölcselet a „philosophie perennis" eszményét valamennyi bölcseleti rendszer közül
legjobbat, megközelítette és amely m a r a d a n d ó értékeknek szélesebb körökben való
elterjesztésére vállalkozik a fenti című bölcseleti folyóirat.
Mindjárt első s z á m á b a n a ker. bölcselet vezérbölcselőjének, Aquinói Szent
T a m á s n a k gondolatvilágával három értékes tanulmány foglalkozik : Záborszky : Az
isteni gondviselés tana a természetes ész világával, Ibrányi : Aquinói Szent T a m á s
Summa Theologicája a tomizmus történetében. Ivánka : Hogyan oldja meg a tomizmus kantianizmus ismeretelméleti alapproblémáját ?
A három tanulmány közül Ibrányiéval külön is kell foglalkoznunk.
Nem egyszerű történeti beszámoló ez, hanem igazi célja a ker. bölcselet
a n y a g á n a k feldolgozáséra alakult történetkutató iskolák, részben pedig a szerző
önálló kutatásai eredményeinek felhasználásával elvezetni Szent Tamáshoz. Amikor
ugyanis a Summa magyarázatok történeti sorát Szent T a m á s közvetlen tanítványaitól kezdve Johannes Capreoluson, T h o m a s de Vio Caietanuson, a salamancai
dominikánus iskolán, a salzburgi bencés iskolán keresztül napjainkig bemutatja,
akkor az egyes kommentárok értékelése mellett fényesen igazolja azt is, hogy a
Summa sorsa mennyire összefügg a katolikus tudomány sorsával.
E történeti bemutató során külön értéke a tanulmánynak nemcsak az. hogy
a salzburgi bencés iskola (Reding, Mezger, Wenzel, Babenstuber, Renz stb.) jelentőségét kiemeli, h a n e m az is, hogy a magyar vonatkozásokat a Mátyás korabeli
Fekete Pétertől kezdve, ahol csak lehet, mindenütt figyelembe veszi, sőt Vio Caietanus mellett a másik legjobb Szent T a m á s kommentátornak, a salamancai iskola
legkiválóbb képviselőjének, Johannes a S. Thomanak igen elfogadható érvekkel
magyar származását bizonyítja.
Meggyőz ez a kitűnő tanulmány arról, hogy a tomizmusnak az egymást váltogató korok számára mindig van új mondanivalója.
- K. G. -

Benedetti: Ordo iudicialis p r o c e s s u s
Marietti. Torino. L. 8.

canonici

Egyházjog.
instruendi. P. 166. 1934.

Coronata : lnstitutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholnrum. Vol, IV. De delicüs et poenis, P. 680. 1935. 30 L.
B., mint a S. Romana Rota ügyvédje, hosszas gyakorlat alapján ad az
egyházjogi kódex bírói eljárásokról szóló kánonjaihoz formulárékat és alkalmazási
példákat. Gyakorlati szempontból kitűnő szolgálatot tesz mindazoknak, akiknek az
egyházi peres eljárásokban részük van, amennyiben a kódex perrendtartási kánonjait {melyeket szórói-szóra közöl), közvetlen gyakorlati alkalmazásokban mutatja be
s ezzel rendkívül megkönnyíti az ügyvitelnek, különösen az ügyiratok kiállításának
különben nagyon sok időt és fáradságot igénylő munkáját.
C., az egyházi büntetőjogot kommentálja a legapróbb részletekig menő gondos
kifejtéssel s világos előadásban. Különösen egy-egy kérdéses eset megoldásához ad
biztos kulcsot, mert tekintetbe veszi minden pontnál az összes odavágó kérdéseket.
Lelkipásztorkodás.
Blazovich Jákó O. S. B. : A csend mélységeiből. Bp. Korda.
A lelki élet irodalmában nap-nap után jelennek meg a különböző népszerűsítő írások. A népszerűség hajhászata mellett sokszor megfeledkezünk arról, hogy
a társadalom műveltebb rétegeinek — vallási ismereteinek fogyatékossága mellett is —
magasabb igényei vannak. Ezért jelent kiemelkedő eseményt Blazovich Jákó legújabb könyve is. Blazovich Jákó a művelt társadalomnak elhivatott, nagytehetségű
lelki vezetője. Ezt a munkáját visszhangnak szánta. Célkitűzését a legteljesebb mértékben sikerült megvalósítania. A könyv lapjai kristályos tisztasággal és elbájoló
szépséggel verik vissza az evangéliúm szimfóniáit.
„A csend mélységeiből" az életrendezés nagy munkaprogrammja hangzik
felénk. Minden életrendezés nélkülözhetetlen feltétele az építő, érlelő csend. Ebben
az elmélyülő, tisztító csendben kell foglalkozni a legemberibb problémával : mi az
e m b e r ? Feleletképen elvonul előttünk a legújabb kor három embereszménye: az
„Ubermensch", a „homo mysticus" és a „megigazult ember". Csak az utóbbiban
teljesedik ki az embereszme : az ember az isteni természet részese, Isten gyermeke.
De az Isten fiainak lelki világára is néha ráborul az élet legsötétebb titka, a „mysterium iniquitatis". A bűn lélektanának döbbenetes mélységei vannak. A másvilág
három birodalma felé sodródik az egész emberiség. A kinyilatkoztatás fénye mellett ezeket is megismerjük. A Pokol, Tisztítóhely és a Mennyország láttára bánatkönnyek csillognak a lélek tükrén. A szerző a papi szív mélységes átérzésével
csillogtatja meg a bűnbeesett emberek egyetlen kincsét, a „könnyek adományát".
A bánat könnyeiben megtisztult lélek az alázatosság, a nagystílű imádság és a
megszentelt munka eszközeivel haladhat előbbre a tökéletesedés útján. Krisztus is
segíti, hiszen itt maradt az Egyházban. Az Egyház rendületlenül áll a történelem
hullámverésében és kifogyhatatlan erővel, szeretettel vezeti a lelkeket az Istennel
való egyesüléshez. A liturgikus élet belekapcsolja a hívőt Krisztus misztikus testének vérkeringésébe. Az Istennel egyesítő, Istenből felénk áradó örök szeretetre emlékeztet a kereszt is. Krisztus hegyein is az egyesítő szeretet forrósai buzognaka Táboron keresztül visz a lelkek hazavezető útja, a Golgotán szentté, boldoggá
lesz a fájdalom, az Olajfák hegyén pedig az örökélet kiolthatatlan vágyával telik
meg a lélek.
Az életberendezésnek ezt a hatalmas, gazdag anyagát magávalragadó, mindvégig lebilincselő írásművészettel adja elő a szerző. Az olvasó úgy érzi, hogy egy
nagy szónok szószéke előtt áll és a szónokról nem tudja levenni tekintetét, míg
csak a könyv egy-egy fejezetének végére nem jutott. Hatalmas pátosz és emellett
a legbensőbb énünkhöz férkőző közvetlenség jellemzi Blazovich Jákó előadását.
Prohászkai lendülettel dübörögnek, költői szépségekben gazdag keményveretű mondatai. Anyaga újszerű, a feldolgozása gyakorlatias. A filozófus mélyreiátó tekintetével rajzolja meg korunk lelkiségének keresztmetszetét és a lelkek üdvéért aggódó
pap őszinte szeretetével mutatja meg a helyes útat. A könyv iskolapéldája annak,
hogyan lehet a filozófiát és népirodalmat a gyakorlati teológia szolgálatába állítani.
A szerző elhagyja a sablonos példákat, felosztásokat, ellenben ügyes kézzel válogatja
ki a filozófusok és modern irók műveiből a legszebb gyöngyszemeket és ezekből
készíti az örök igazságok színpompás keretét.

Szeretnők odatenni ezt a könyvet minden intelligens család asztalára a karácsonyfa alá, hogy amikor leszáll a legszentebb éjtszakának csendje, minél több
emberszívben visszhangozzanak az evangélium szimfóniái.
Dr. Nemes Vazul.
P. Esser X. Ferenc S. J. : Negyedóra a szószéken. Szentbeszédek a vasárnapi sz. evangéliumok alapján. Fordította : Lukácsy István kalocsa-egyházmegyei
áldozópap. II. kötet. Budapest 1935. Korda R. T. kiadása. Kisoktáv, 116 lap.
Esser jól bevált rövid szentbeszédeinek második felét (Szentháromságvasárnapjától Adventig) nyújtja ez a kötet Lukácsy István hű fordításában. A rendkívül
szemléletes, korszerű és tömör rövidségű beszédek belső értékét és használhatóságát a mű nagy elterjedtsége bizonyítja legjobban. A fordító nagy szolgálatot tett a
magyar katolikus közönségnek és a lelkészkedő papságnak a munka szép magyarságú tolmácsolásával.
Hóka Imre, Májusi harangszó. Vác 1935, Kapisztrán-nycmda. 8°, 173 lap.
Ez a kötet, immár ötödik beszédgyűjteménye a szerzőnek, 32 korszerű szentbeszédet tartalmaz Szűz Máriáról. A változatos tárgyú, sok új gondolatot és szemléletes példát tartalmazó beszédeket, melyek minden tekintetben méltó folytatásai a
szerző eddig megjelent beszédsorozatainak, mindenkinek melegen ajánljuk.
ig.
Gerest 0 , P. : Veritas. IV. Paris. Lethielleux.
G. a nála megszokott lelki elmélyedéssel és alapos teológiai tudással tárgyalja
Krisztus urunk állandó csodáját, az Egyházat, ismertető jegyeit, fejét, tagjait, Krisztus
misztikus életét az Egyházban, majd meg a második kötetben a jeruzsálemi templomba visz bennünket, mint a lélek szimbólumába s ezzel kapcsolatban mondja el
mély pszichológiai tudásra valló, megkapó tanításait.
L. Duffner: Pour vivre intensément s a vie. 216 1. 10 fr.
Pour consoler et guérir les â m e s scrupuleuses ou craintives,
152 1. 7'50 fr.
L. Duffner: Pour faciliter la confession sacramentelle, etc. 170 1. 7'50 fr.
Ez a három szép és tanulságos könyv Casterman párizsi kiadónál jelent meg.
Az első lelkigyakorlat-vázlatokat ad azok számára, kik el akarják mélyíteni lelkiéletüket, a második az aggodalmas és félénk lélek számára ad útmutatást természetes és természetfölötti szempontokra egyaránt támaszkodva. Lelkivezetőknek,
nevelőknek nagyon jó szolgálatot tesz.
A harmadik kötet négy részben foglalkozik a lelkiélet kifejlesztésének eszközeivel. 60 oldalon tárgyalja a szentségi gyónást, 28 oldalon a gyakori szentáldozással
foglalkozik. A harmadik fejezet 57 oldalon értekezik a Ielkivezetés fontosságáról.
Vezető, vezetett nagyon sok újat, hasznosat talál ebben a fejezetben. Az utolsó
fejezetben a mindennap végzendő imádság és lelkiismeretvizsgálás kapnak alapos
megtárgyalást.
Mind a három könyv egyaránt hasznos egyháziaknak, világiaknak. Az előbbieknek felújításul szolgálhat meglevő aszkétikai ismereteikhez, a világiak számára
főkép az első és a harmadik nem túlhosszú, alapos, mélyreható lelkivezérül szolgálhat. A második kötet, bár mindenki haszonnal olvashatja, főkép az aggodalmas
lelkeknek és lelkivezetőiknek lesz hasznos.
— y. s. —
Irodalomtörténet.
Ágoston Julián: Kaffka Margit. Budapest. 1934. 163 lap.
A fiatalon elhúnyt, nagytehetségű Kaffka Margit írásai az újabb magyar irodalom számottevő értékei közé tartoznak. Mint lírikus, regény- és novellaíró egyaránt
előkelő helyet foglal el a nyugatosok között. Rendkívül érzékeny idegrendszerű,
mohó érdeklődésű impresszionista, aki női íróink közül a legmélyebben lát bele a
hagyományos megkötöttségektől felszabadult, de önmagával szemben tanácstalanná,
világnézetében egyensúlytalanná vált modern leány és asszony sajátos problémáiba

és elbeszélő müveiben gazdag változatú alakrajzét adja ennek a típusnak. Előadásának a rideg és kegyetlenül tárgyias látásmód mellett különös vonzóereje a vallomásszerűség, amely valósággal életgyónássá teszi Kaffka írásait. Lírájának is ez adja
meg bensőségesen emberi és minden izében nőies jellegét. Stílusa egyike a legegyénibbeknek : képszerű és zenei elemekben gazdag prózájának hangulatkeltő
ereje gyakran feledteti a szerkezet lazaságát és az író naturalista kilengéseit. Kaffka
Margit érdekes emberi és művészi egyénisége mér életében is sokat foglalkoztatta
az irodalmi kritikát, újabban pedig több értékes tanulmány méltatja írói hagyatékát.
Ezek között is a legtartalmasabb Ágoston Julián könyve, amely élettörténeti adatok
halmozása helyett inkább fejlődésrajzot ad és Kaffka művészetének fokozatos kibontakozását világítja meg a lélektani és esztétikai elemzés módszerével. Szinte azt
mondhatjuk, hogy az írót egészen műveiből magyarázza meg. Ez az eljárása indokolt és sikerrel kecsegtető, mert Kaffka csakugyan többet adott önmagából, mint
abból a társadalmi és irodalmi környezetből, amely műveinek hátteréül szolgál. A
szerző olyan benső odaadással élte bele műélvező valóját Kaffka írásaíba, hogy
saját — különben is változatos hangszerelésű és kifejező erejű — stílusán is megérezzük Kaffka hatását. Kritikai álláspontjának a tárgya iránt való alázatos odaadásból fakadó, mindent megértő és megbocsátó szeretete nem mindig válik ugyan
előnyére, mert túlértékelésre csábítja, de azt készséggel elismerjük, hogy tanulmánya a legjobb kommentár Kaffka Margithoz, az emberhez és művészhez és módszere felkészültség dolgában is a Kaffka-irodalom legjavához tartozik.
Dr. Bánhegyi Jób.
Josef Nadler, Das stammhafte Gefüge d e s deutschen Volkes. 2. kiadás.
München 1934. J. Kösel u. Fr. Pustet. 8°, 206 lap és egy térkép, Ára fűzve 3'80 M.,
kötve 4 80 M.
A tavalyi német könyvpiac egyik legértékesebb és legszebben megírt könyve
fekszik előttünk. A törzsi és táji szemléleten alapuló irodalomtörténetírás megalapítója és diadalravivője, Nadler József, nagy művének (Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften. Regensburg 1929—19323, 4 kötet) rövid és tömör
összefoglalását adja benne. Nadler okosan és józanul körvonalazza a feladatát. Az
egységet keresi a különféle német törzscellák sokféleségében. Ezért elkerül minden
meddő kérdést : vájjon mennyiben maradtak meg az egyes törzsek eredeti mivoltukban és mennyiben hat ki erejük a németség jövőjének kialakítására ? Tudatosan
mellőzi a fajbiológiai értékeléseket és minősítéseket is. Alapvető elve az, hogy a
németség lényegét, a német nép egységét nem a hasonlónemű embertömegek, a
külsőleges megjelenési formák, hanem a szellem és az érzület egysége, a különböző
tájakon, a különböző faji és állami kötelékekben együltélő, állandóan változó, de
lényegileg egységes elv szerint fejlődő népcsoportok (élettűzhelyek, Lebensherde)
legértékesebb szellemi és lelki fejlesztményei teszik.
Már az egyes fejezetcsoportok címei is jelzik, hogy Nadlert nem az apró német törzsek, hanem a nagy törzsi egységek érdeklik. Felnémet anyanép (hochdeutsches Muttervolk főcím alatt a római állam szervezetét és műveltségét átvevő fiánk,
alamann és bajor törzseket tárgyalja. Ezek között a mozgékony, vidám, szorgalmas,
közlékeny, zseniális formaérzékű és nagy világtávlatok átfogására alkalmas frank
nép adta a német műveltségnek mindenkor a világpolgári vonásokat, a nagy szellemi lendületeket, úgyhogy a frank vonások a német nép minden nagyobb alkotásán fellelhetők. Az alamanntörzset a nagy szabadságszeretet, a kiváló államalkotó
érzék, a gondolkodás és az érzés mélysége, általában a nagy eszmék és érzelmek
kedvelése jellemzi legjobban. A nagy világtörténelmi szerepet vivő bajor-osztrák
törzsnek a rendkívüli befogadó és átadó készség, a színjátszó és zenekedvelő hajlam, a Nyugat és Kelet közötti közvetítés a jellemző vonásai. Az alnémet
anyanép (niederdeutsches Muttervolk) néven összefoglalt szász és fríz törzsek jellemzésére is méltó szavakat talál Nadler. A rendkívül konzervatív, nagy távlatokat kedvelő, szinte kizárólag epikai hajlamú, a germán hagyományokat töretlen épségben
megőrző és mithológiai magasságba emelő szász nép kereskedelmi szervezetei,
telepítései és egységesítő törekvései nélkül sohasem lett volna azzá a német
birodalom, amivé lett. A nagyon is elszigetelt, önmagának élő fríz törzs viszont csak tehetséges embereket adott a többinek, de önálló államiságra, vezető
szerepre nem tudott vergődni. A német nyelvterület szívében élő thüringiai és

meisseni népet sem a nagy politikai teljesítmények jellemzik, hanem inkább a német szellemiség védelmezése és végtelenül finom kifejlesztése. Kicsi városkákban
és várakban, minők Eisenach, Wartburg, Gotha, Jena és Weimar, bontakozott ki a
német érzés és szellem világbíró nagyhatalommá. — A németség legnagyobb világtörténelmi alkotása mindamellett az a hatalmas, a Keleti-tengertől az Adriáig terjedő telepítési mű, melyben majdnem kivétel nélkül az összes anyatörzsek résztvettek. Három német ék nyomult e hatalmas terület népei közé és évszázadokon át
lehetetlenné tett minden nagyobb államalkotási kísérletet, ami más fajoktól eredt.
Az alnémet, középnémet és felnémet törzsek keleti terjeszkedésének rajza Nadler
művének talán a legsikerültebb, de igen sok esetben erős kritikára szoruló fejezete.
Az oroszországi, amerikai és afrikai német nyelvszigetek ismertetését ezután már
rövidre fogja a szerző. A kötetet záró rövid összefoglalásban a törzsfogalom részletes megfogalmazására és a birodalom eszméjének megvilágítására esik a hangsúly
Jelentőségéhez mérten bővebben foglalkoztunk Nadler könyvével, melynek
történelmi összefoglalásai és elemzései a legjobbak és a legmodernebbek a maguk
nemében. Kevésbé kielégítők azonban az irodalomra való utalások. Az egyes törzsek jellegzetes képviselőiként bemutatott költők nem mindig ütik meg a kellő irodalmi és faji mértéket, mert több esetben egészen jelentéktelen, sőt másfajú egyéniségek is szerepelnek közöttük. Egy eszmének, a német törzsek diadalmas előretörésének, jegyében fogantatott Nadler könyve; ezért érthető — bár meg nem bocsátható —, hogy más állami és népi akaratok meglétéről vagy érvényesüléséről alig
tájékoztatja olvasóit a szerző Munkájának e szempontból való részletes bírálatát
más helyen tesszük közzé. Egyoldalúsága ellenére is rendkívül tanulságos azonban
ennek a fölényes tudással és kiváló stílusérzékkel megírt könyvnek az olvasása,
mert a német nemzeti szellem hatalmas ritmusát eddig még senki sem tudta oly
Dr. Karsai Géza.
nagyszabásúan érzékeltetni, mint éppen Nadler.
Kardeván Károly : Az Ember tragédiájának magyarázata. Magyar írók
1. sz. Bp. Egyetemi nyomda. 1935. 96 1.
A Vajthó László szerkesztésében megjelenő „Magyar írók" c. könyvsorozat
első száma Madách nagy művének magyarázata. Nagy hiányt pótol Kardeván Károly, mikor a sokat vitatott mű részletes magyarázatát adja. Sajnos, irodalmunk
remekének a Toldiéhoz hasonló magyarázata nem állott a közönség rendelkezésére
és meglehetősen ellentmondó vélemények voltak róla. Ezeket akarja a szerző megfejteni és bebizonyítani az egyes szinek fejtegetésével, hogy nem pesszimista világnézetű mű. Aki beleéli magát Madách világéba, az előtt elsimul minden ellentét és
csak filozófiai mélységet és esztétikai gyönyörűséget ,talál. Véleménye megegyezik
Pauler Ákos, Ravasz László és Kapi Béláéval. „Az Úrtól elszakadt Ádám visszatér
Istenhez, a Gondviselést tagadó pesszimista tudástól megvilágított történelmi látás
a kétségbeesésből felemelkedik a Gondviselésbe vetett hit optimizmusába. Az Ember tragédiájában van fölemelkedés". Magyarázatai természetesen nem tudják kételyeinket teljesen eloszlatni, hiszen tagadhatatlan, Madách önmagával sokszor meghasonlott ember volt. művében sem tökéletes a harmónia. Mégis nagyon jó szolgálatot tesz ez a kis mű a tragédia megértésében.
Soproni Katolikus Almanach. 1935. Szerkesztette : Gábor Géza dr. Sopron.
Székely és társa. 134 1.
Szokatlanul gazdag és szép tartalommal jelent meg a soproni kat. Almanach
a Kat. Kör hatvanesztendős jubileumára. Az egyházi részben a kör történetéről olvashatunk és a „Casti connubii" szelleméről. Az irodalmi részt a soproni szépírók
és esztéták szebbnél-szebb tanulmányai, elbeszélései és versei gazdagítják. S. L.
Szépirodalom.
Harsányi Zsolt: Ecce homo. Munkácsy Mihály életének regénye. I, k. 276
1. II. k. 304 I. III. k. 344 1. Bp. Singer és Wolfner. Munkácsy Mihály képei 158 1.
Három írói arckép után egy festő — Munkácsy Mihály — életét rajzolja meg
Harsányi. Míg az első háromnál céhbeliekről ír, itt más művészet területére kell
behatolnia és fölfedni annak műhelytitkait. Ezzel adva is vannak azok a nehézsé-

gek, melyekkel meg kellett az írónak küzdenie és amint látjuk, sikeresen meg is
küzdött, élő, eleven képet adott a világhírű festőművészről.
A világsikereket arató nagyságokat szeretik haláluk után legendás hősökké
megtenni és sokszor megfosztani hétköznapi, emberi vonásaiktól. Ilyen legendás
hőssé alakult Munkácsy alakja néhány évtized távlatában. Inaskodásának keserves
évei élénken tudatában élnek a közönségnek, de ami azután következik, csak a
világsikerek sorozata, az ünneplések láncolata, a dicsőségek garmadája. Harsányi
munkáját regényének címe jellemzi, elénk állítja az ember Munkácsyt, ecce homo.
Minden vívódásával, bukdácsolásával, nélkülözésével, az alkotások sokszor beteges
lázával, rettegéssel a betegségei miatt, mozivászonra való érdekességgel pergeti le
előttünk ezt az alkotásai és szenvedéseiben nagy és gazdag életet. Tiszteletreméltó
az a hűség és felkészültség, mellyel az alkotó festőművészt próbálja megértetni
és hozzánk közelállóvá tenni azt a munkát, mely a műhely falai közt lefolyt. Nemcsak az inaskodás évei, a temetői jelenet és a kezdet reménytelen küzdelmei keltik fel részvétünket és adnak alkalmat Harsányinak szebbnél-szebb jelenetek írására, hanem a világ érdeklődésének középpontjában álló nagy mester belső harcai
és emberfeletti küzdelmei is közelebb hozzák hozzánk.
Három asszony játszott életében nagyobb szerepet. Az elsőhöz eszményi rajongás kötötte, a második szinte zsarnokmódra kormányozta, a harmadik titkon
keresett gyógyulása és orvossága volt összeroppanásáig. Amikor sikerei tetőpontján
állott, akkor vívta a legnagyobb harcát rettenetes, gyógyíthatatlan betegségével, mely
az őrültek házába juttatta. A háromkötetes hatalmas munka legszebb lapjai azok,
melyeken Munkácsy két főművének születését megrázó drámaisággal ecseteli az
író. A nagy festő utolsó kívánságát nem tudta megvalósítani, hogy itthon telepedjen le pihenni. A nemzet ünneplését megkeserítették a rettenetes szenvedések és a
rokoni sértődöttségek. Öröme, vigasztalása, a testi összeroppanás közepette pihenése a művészete volt, mely túlélte a mulandó porhüvelyt.
A közönség csak hálás lehet Harsányinak, hogy — ha szabad ezt a kifejezést használnunk — valósággal föltámasztotta Munkácsyt. Annál bántóbb, hogy a
remek munkát Munkácsy képeinek silány másolatai rontják külön kiadásban.
P é k á r Gyula : Attila. Történeti regény. Bp. 1935, Singer és Wolfner. I. k.
340 I. II. k. 295 1.
A nagy hűn király trónralépésének 1500. évfordulójára készült e nagy történeti regény. Legendák ködébe vesző alakját akarja Pékár Gyula méltatni, pótolni
a történeti források gyér lapjait, feltámasztani Nagy Sándor, Caesar és Napoleon
mellett Európa negyedik leghatalmasabb hódítóját, akinek dicsőségét ma is száz
nyelven zengik az Atlanti-óceántól a Sárga-tengerig.
A hatalmas regény középpontjában maga a nagy király, Attila áll. Pékár a
történelmi kutatás adatait átértékeli sok szempontból, hiányait pedig ki akarja pótolni.
Az ő elgondolása szerint Attila római túsz korában nagy görög-római műveltségre
tett szert. Terve volt : „a rothadó keleti s a züllött nyugati császárság helyébe egy
mérsékelt égövi új világbirodalmat alapítani, és pedig túlerős. fiatal népekből :
húnokból, germánokból, szláv és szarmata népekből". Ezt az eszményített, szinte
modernizált királyt azonban nem tudjuk elfogadni a jelen kutatások eredményei
mellett. Gárdonyi szerencsésebb kézzel nyúlt Attila személyéhez, mikor a háttérben
inkább sejttette hatalmát, személyének varázsát, mint Pékár sokoldalú de mégsem
valószínű rajzával. Annyi politikai iskolázottságot, államférfiúi bölcseséget, világrészeket átfogó szemléletet és műveltséget, mint Attila alakjában van, nehezen
tudunk a barbár királyban elképzelni.
Más lapra tartozik azután annak a hatalmas freskóképnek értékelése, amelynek környezetében Attila alakja áll. Nagyszerűen sikerült jellemezni a népvándorlás
korszellemét, az V. századbeli Rómát, Ravenna, Bizánc, Toulouse életét, eunuchjaival, hízelgő talpnyalóival, hatalmas germán és gót katonáival, a hatalmas hún
birodalom népsokadalmával. Mindaz, amit a hún mitológiából felelevenít, elfogadható, nincs benne semmi erőltetettség. Attila bukása, halálának megokolása, mivel
biztos megoldás nincs, kellően megokolt, művészileg sikerült és elfogadható.
Siralmas állapotunkban világbíró ősünk nagysága felemelő érzésekkel tölt el
bennünket, s ez jutalma „a Nagyúr hűséges íródiákjának".

Gergely Márta : Én, Máthé Erzsébet. Pantheon kiadás. 229 I.
Gergely Mái ta az 1934. évi Mikszáth Kálmán regénypályázat nyertese lett
„A salakmosó" c. regényével, Uj könyvének tárgya a gyári munkáslányok élete.
Fiatal munkásnő maga is és mégis úgy érezzük, hogy érzékenyebb lelkével és magasabb műveltségével magasan fölöttük áll. Sok érdekeset tud elmondani erről a
gyári életről, sokféle típust mutat be a különféle társadalmi osztályból származó
munkásnők közül, mégsem érezzük nagyon közel magunkhoz ezeket a küszködőket, mert az írónő felülről nézi személyeit, az ő gondjai más természetűek. A háttérben lebegő „szerelmes" szerepeltetése nem szolgál a regény előnyére. Értéke a
világos, nyílt szem, mely sokat észrevesz és a könnyed, csevegő stílus.
Harangi László versei. Sík Sándor előszavával. A Szívgárda kiadása. Bp. 1934.
A népszerű ifjúsági író hátrahagyott verseit özvegye rendezte sajtó alá. Az
előszóban Sík Sándor rövid jellemzését adja ennek a ritka szép léleknek. Versei
nem készültek a nyilvánosság számára, egy mély lelkiéletet élő ember ritka szép
megnyilvánulásai. A legtisztább líra, melyből egy vonzó, érdekes és nem közönséges lélek képét ismeri meg az olvasó. Ady „A halottak élén" c. kötete jut eszünkbe,
mikor ennek a halálraítélt léleknek, az „élő halottnak" mélységesen szép sorait
olvassuk. Két világ különböző életszemlélete áll élesen szemben egymással. Az
Istennek élő lélek diadalmas öröméneke zeng fel ink e kötet minden lapjáról. Akik
az írásban irodalmiság mellett lelket keresnek, azoknak a halott költő sokat hagyott :
„egy vergődő, szenvedő, tisztuló és végül is Istenbe olvadó emberlélek tiszta dallamát". A földi porhüvelyben meghalt az ember, de a gyöngy, melyet egy életen át
alkotott, megmaradt verseskötetének gyöngyházkagylójában, hirdetvén harsogva kis
trombitáján az Isten dicséretét.
Kis síp a z űrben. Szomorú Árpád versei. Szombathely. 79 1.
A szombathelyi tanárköltő verseskötetének alaphangulatát már az írói álnév
is sejteti. Szomorú, őszi hangulatban fogantak e versek, írójukat az ősz nyitotta föl,
dér szállott reá, ahogy fanyar kökényt édesre csíp, úgy szórja ró csalfa színeit. Ezek
az ősszel érő dalok azonban nem világfájdalmas melankóliából fakadnak, hanem
egy viharokon túllevő nyugodt lélek elmeiázásából. Igaza van, mikor azt mondja :
„És minden dalban olvad egy csepp bánat. Ha bátran száll a d a l . . n e v e t h e t i k ,
ha az úszó felhőt bámulja, a réttel harmatot iszik, mégis a szivárványt kergeti és
dalt önt kis sipján az alvó határra. Ez a kis síp sok kedveset és szépei dalol az
életről, természetről és egy mélyen érző emberi lélekről, és ha tud visszhangot kelteni, elérte célját.
Sümegh
Lothár.
P. Claudel (ford. Semjén Gy.) : A selyemcipő. (Vigilia-könyvek 5. sz.) Bp.
é. n. 317 1.
A jelenkori kat. írók egyik legnagyobbika : P. Claudel. Gondolatok mélységére
a világnézet egyetemességére nézve senki sem múlja felül. A selyemcipő műfaja
szerint dráma. A cselekmény főhőse Don Rodrigo, a világhódító spanyol hős, aki
szerelmes lesz Donna Prouhéze-be, de akit nem tud elvenni, „hogy érezze az Ur
törvényeinek erejét". Az Úr gondolatai mindenütt érvényesülnek : ez a mű alapeszméje. Claudel igazi ereje, értéke a gondolatokban van. A megváltás művéről,
az embereknek egymáshoz való viszonyáról, a házasságról, a szerelemről stb. olyan
mély és eredeti gondolatokat találunk, amelyek a legmagasabb szellemi élvezetet
biztosítják számunkra. A mű olvasása után meg lehet érteni egyes kritikusok vádját Claudel homályosságáról. Nagyon sok filozófiai és teológiai tudást tételez fel a
dráma teljes megértése. Ezért sajnáljuk, hogy az amúgy kiváló magyar fordításban
nem találunk a nehezebb részeknél magyarázó jegyzetet.
Jámbor Mike.
Willa Cather : Az a r a n y s z í n ű dóm. Fordította : Pogány K á z m é r . Életregények. Budapest, Szent István-Társulat.
Jean Marie Latour püspök és hűséges munkatársa Vaillant atya élettörténetének keretében megismerkedünk Uj-Mexico vallásos életével, népével, lelkipásztorainak sok küzdelmével, lelki örömével. A regényes korrajz a XIX. század második
felébe vezet bennünket, érdeklődésünket a szereplők és események változatosságával elejétől végig leköti.
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Szarka Géza : Örvény. Élet-regények. Bpest, Szent István-Társulat.
A világháború után reánkszakadt bajoknak, szerencsétlenségeknek filmriportszerű felelevenítésébe beleszőve egy festőművésznek szerelme, családi boldogságáért küzdelme. Szinte újból végigéljük és átérezzük ama napokat. Várható-e megújulás, békesség ? Uj élet csak új emberekből születhetik... A társadalmi osztályok
akkor torpannak meg majd küzdelmük örvényében, ha a háttérben meglátják
Krisztust.
Pálosi Éva : A földnek teremni kell. Élet-regények. Budapest, Szent IstvánTársulat.
Ágnes, miután éveken át hiába várt arra, hogy György üdvözlésében a megkérés komoly szaváig eljusson, otthagyja Budapestet, foglalkozását, falun kis házat,
földet vesz, a földnek szerelmesévé lesz. Úgy látja, hogy a munkában megtalálta
önmagát, mert nem nő csupán, akinek akkor teljes csak az élete, ha a párja mellette van. „Nem akarom, hogy minden nő így érezzen. Akinek más a sorsa, élje az
életét úgy, ahogy néki rendeltetett. Én csak magamról beszélek és azokról, akiknek
hozzám hasonló az életük. Azokról, akik nem termőföldnek rendeltettek ide. Mert
sokan vagyunk olyanok manapság. És sokan keressük az élet célját, mert nem
vagyunk anyák. Sokan keressük és olyan kevesen találjuk meg. Egyik erre megy,
másik arra s csak az a boldog, aki megtalálja önmagát a munkában. Én megtaláltam". Élete mégis akkor lesz teljes, mikor Györggyel újból összetalálkozik és
egymáséi lesznek. — Nehéz problémákat avatott kézzel kezel az írónő ; hogy gazdasági számításai nem egészen reálisak, az elgondolások értékét nem szállítja le.
Tóth László : Ami erősebb nálunk . . . Pallas r.-t. kiadása. Budapest.
Botond professzor kutatásaival, mik az egész világot izgalomban tartják, nagy
titkok mélyére akar betekinteni... Egy férfi és nő azonos vérképletéből meg lehet
állapítani, vájjon ők-e azok, akik a végzetszerű, a legyőzhetetlen, a mindent lebíró,
az igazi szerelemmel egymásnak vannak rendelve ? Izgalmas, egész érdeklődésünket lebilincselő események után, mik családi boldogságát is csaknem feldúlják, rájön arra, ami erősebb nálunk : az idők rendje, hogy az ember ne akarjon többet
megoldani a világból, mint ameddig a legfőbb kormányzó erő az értelmet, az akaratot, azt, amit tudománynak hívunk, eljutni engedte.
— n — ly
Harsányi Lajos válogatott költeményei. Összeállította Bánhegyi Jób dr,
Budapest 1935. Könyvnap. A Szent István-Társulat kiadása. 8°, 223 lap.
Régóta érzett hiányt pótolt a Szent István-Társulat, amikor olcsó de ízléses
kiadásban közzétette egyik legnagyobb katolikus írónk költői termésének legjavát.
Bánhegyi Jób művészi érzékkel válogatta össze az immár nehezen hozzáférhető
verseskötetek legszebb darabjait és a Harsányi költészetének alapvető jellemvonásait híven kidomborító nagy ciklusok (Ki az Úr ? Dunántúl dicsérete. Tragikus magyar. A kalapácsos ember. A játék véget ér ? öszi szántás.) keretében úgy helyezte
el azokat, hogy egymás szépségét fokozzák. Szerencsés gondolat volt a „Hagia
Sophiá"-t és a ,,De profundis"-t, ezt a kiemelkedő értékéhez mérten még mindig
nem eléggé méltatott két remekmüvet, a maguk teljes egészében közzétenni. A
rövid, de annál tömörebb és átgondoltabb előszóban Bánhegyi híven megrajzolja
Harsányinak, mint egyik legnagyobb és legmagyarabb élő lirikusunknak költői
arcképét.
ig.
Német költőkből. Lírai antológia. Fordította Bakóczi Károly. Odorhei—
Székelyudvarhely 1935, 8°, 250 lap.
120 német költőnek 400 versét nyújtja nekünk jól sikerült magyar fordításban
Bakóczi Károly e kötet lapjain. Nagy öröm olvasni ezeket a romlatlan magyarsággal és nagy művészi készséggel, sokszor meglepő alaki és tartalmi hűséggel tolmácsolt költeményeket, mert azonfelül, hogy az eddig legdúsabb lírai antológiát kapjuk
bennük a német költészet gazdag virágoskertjéből, általuk az elszakított Erdély
gazdag szellemi életének harangjai is felzúgnak lelkünkben. Az Előszóban kifejtett,
nagy irodalmi erudicióra és fejlett ízlésre valló műfordítói elveknek a következő
fordítások során, melyekben hosszmetszetben hű képet ad a német líráról a XII.
századtól napjainkig, becsülettel megfelel a szerző. Különös örömünkre szolgál a
XII.—XIII. századi szerelmi lírának gazdag gyűjteménye, hiszen eddig alig valamit

élvezhettünk csak magyar nyelven a Minnesang nemhervadó virágaiból. Szerencsés ötlet volt a népdalokból is fordítani, bár ebből a fajtából a közölt két darabon felül jóval több is elkelt volna. Kár, hogy az annyi értékkel dicsekvő német
vallásos költészetet és a XV.—XVII. század kiemelkedőbb világi lírikusait teljesen
mellőzte a szerző. Neidhart és Klopstock között így igen nagy az űr. A XVIII.—XX.
századi nagy lírikusok majdnem kivétel nélkül szerepelnek, bár a közölt darabok
száma nem mindig arányos az író jelentőségével. A hazafias költészet teljes kizárását nem helyeselhetjük, hiszen éppen ebben a műfajban alkotott a német lírai
géniusz halhatatlan remekeket és adott példát a magyar íróknak. A legújabb lírikusoknál egy modern antológia (pl. Albert Soergel, Kristall der Zeit Leipzig 1929.)
használata jellemzőbb és értékesebb szemelvények kiválasztására bírhatta volna rá
sok esetben a szerzőt. Carmen Sylva felvételét — német és nem német nyelven
író költőkről lévén szó — nem tartjuk jogosultnak.
Szerény megjegyzéseinkkel nem akarjuk kisebbíteni a szerző érdemét, melyet
bevezető sorainkban már kellőleg méltattunk. Csupán azt céloztuk, hogy néhány
alapvető és irányító szempont kiemelésével a német líra olyan területei felé tereljük a szerző figyelmét, melyeket eddig meglehetősen mostohán kezeltek műfordítóink és így majdnem mindig hiányos képet nyújtottak a német líra fejlődéséről.
A csonka haza és az elszakított Erdély szellemi életének éppen a jövő szempontjából nagy gyarapodást és erőforrást jelentene egy újabb, a fenti megjegyzéseket
figyelembevevő s a német vallásos, hazafias és szociális líra remekeit is tolmácsoló
antológia.
Dr, Karsai Géza.
Átányi I s t v á n : Északi hűség. Regény. Könyvbarátok kis könyve. Horváth
Jenő eredeti rajzaival. 256 lap. Ára 3'80 P.
Napjainkban egyre jobban hódítanak a detektívregények. Valamiképpen közéjük sorolható az „Északi hűség" is. Azonban Átányi regénye ezeknél sokkal
több : vérbeli diákregény detektívregénybe illő kalandokkal, egymásbadobbanó diákszívek lelki fejlődésének, sírontúl is hűséges barátságának megkapó rajzával.
A regény három nagyobb részből tevődik össze. A talpig becsületes magyar
diáknak, Halászy Karcsinak és a kacagószemű finn diáknak. Varsányi Micunak
barátságával kapcsolatban feltárul előttünk a debreceni ref. főgimnázium hamisítatlan diákromantikája, a németországi kommunisták aknamunkája és a hűség hazájának, Finnországnak fagyos tisztasága, meghitt közvetlensége.
Az író mestere a tollnak. Tolla nyomán káprázatos színkéoekre bomlik a
serdülő diáklélek. A regény meseszövése művészi. Az olvasó minden idegszálát
megremegteti az események gyors üteme. Hősei tisztaéletű, rokonszenves diákok,
akik egészen a szívünkhöz nőnek. Aggódva kísérjük őket a kommunisták elől való
menekülésük közben, dermedten állunk meg a Penikkakoski sellői előtt és a végén
megbocsátó szeretettel gondolunk Andrejevre, az emberségesszívű, tragikussorsú
szovjetkapitányra.
őszinte elismeréssel adózunk a szerzőnek azért, hogy elénkvarázsolta az
ifjúság küzdelmes, titkosszép lelkivilágát.
Dr. Nemes
Vazul.
Szinegh B é l a : Fekete-fehér-igen-nem... Versek. 1935. Keszthely.
A kötet harminchat költeménye mögött határozott, kialakult költői egyéniséget hiába keresünk, bár néha megkap egy-egy merészebb kép, egy-egy frissen feltörő érzés. Anyagában nem válogatós. Megfogja a legegyszerűbb dolog is, de fantáziája nem tud egészen költői képet varázsolni elő belőle, nem tudja anyagát a
lelkén átszűrni. Formái alig szabnak korlátot csiszolatlan, hétköznapisággal és olykor zsargonnal tarkázott nyelvének s így már emiatt is alig menekülhet a prózaiság vádja elől. A fel-felcsillanó értékes megnyilatkozások azonban arra engednek
következtetni, hogy sok fejlődés és elmélyülés után elfogadhatóbb értékeket is kapunk majd a szerzőtől.
Just Béla : A modern francia katolikus irodalom. Magyar Kultura Könyvtár. I. k. 200 lap.
Just Béla érdekes és szép könyvét egyelőre csak ajánljuk olvasóink figyelmébe, de részletesen csak a második kötet megjelenése után fogunk vele foglalkozni, mivel több elvi kérdést is szándékozunk vele kapcsolatban megtárgyalni.
y. s.

RENDI HÍREK.
A 80 éves Wehrle Vince, svájci származású bencés missziós
püspök, 25 éves püspöki jubileumát ünnepelte. Neve elválaszthatatlanul összekapcsolódik a kat. egyházi élet fellendülésével az északamerikai Dakotában. Mikor működését megkezdte, 7 pap volt néhány
ezer hívővel, ma 4 egyházmegye van s csak Wehrle egyházmegyéjében, Bismarckban, 93 pap 67 plébániatemplomban s 89 missziós
templomban gondoz 54.000 hívőt.
A keletafrikai Lupinguban, a st. ottilieni P. Tádé 10 új iskolát
épített a néger falukban. Iskoláinak száma már elérte az 50-et. Az
iskolákban néger tanítók működnek. Legközelebbi célja egy új templom építése a régi szükségtemplom helyén.
A Brügge melletti St. André-apátság
templomát aug. 15.-én
szentelte fel Schuster Ildefonz milanói bencés bíbornokérsek.
A június 29.-én ugyanitt pappá szentelt P. Péter Celesztin, Kína
egykori miniszterelnöke, volt hágai és szenpétervári kínai követ,
most értékes történelmi munkálatokkal foglalkozik, Mandzsúria kat.
múltjával, Ziu Pál, egy kiváló XVI. századi kat. kínai életével s a
bencés rend belső életét igyekszik megismertetni honfitársaival, akik
nagy érdeklődéssel nézik munkálkodását és sok ajándékkal halmozzák el.
A würzburgi püspökség területén levő münsterschwarzachi apátság Boszlet Albert tervei szerint új templomot épít. Az ősi templom
a szekularizáció alkalmával magánbirtok lett s kőfejtőnek használták.
A megmaradt részt 1910-ben St. Ottilien vette meg s annyira fejlesztette, hogy most új templomépítésre kerül a sor.
Az Actio Catholica orsz. elnöksége a tabáni egyházközséggel, a
Szent Gellért-egyesülettel és a Szent Gellértről nevezett oblátaszövetséggel együtt országos Szent Gellért-ünnepséget rendezett, mely alkalomból a tabáni plébániatemplomban dr. Strommer Viktorin apát
pontifikált s a Szent Gellért-szobornál dr. Kühár Flóris bencés házfőnök mondott nagyszabású beszédet.
Dr. Serédi Jusztinián bíbornok hercegprímás nagy ünnepélyességgel szentelte fel a downside-i bencés apátság bazilikáját. A templomszentelés valósággal az egész angol katolicizmus ünnepévé lett
s a magyar és angol nemzet kapcsolatait megerősítette.
A Bencés Diákok Országos Egyesülete szept. 30.-án tartotta évmegnyitó közgyűlését, melyen Dr. Sárközy Pál pannonhalmi főmönostori perjel felolvasta az egyesület évi jelentését s Harsányi Lajos
tb. kanonok, a neves papköltő mondott beszédet a bencés diákok
kötelességeiről a gyermekirtással, a modern Heródesekkel szemben.
Magas látogatásukkal
tisztelték meg a főmonostort dr. Innitzer
Tivadar bíbornok, bécsi hercegérsek Werner Adolf zirci apát társaságában, Dr. Hermann Albert berlini egyetemi tanár, Germain Morin
bencés író négy egyetem díszdoktora, P. Dominicus Johner, kölni

egyetemi tanár, beuroni bencés, aki liturgikus előadásokat tartott
Budapesten, Dr. Mager Alajos, a salzburgi egyetem teológiai karának
bencés dékánja.
Értékes római síremlékkel gyarapodott múzeumunk Lukács
Dezső tápi plébános ajándéka folytán. Megkaptuk azt a síremléket
amely Mommsen Corpus Inscriptionum Latinarum III. 4384. alatt van
ismertetve s amelyről Rómer Flóris az Arch. Közi. 3. 1863. 161. 1.
szól. Kaptunk Tápról már egy értékes Jupiter-oltárt is.
A bencés rendnek kedves ünnepe lesz a jövő év folyamán.
Boldog Mór, az első magyar bencés író, tudós és szent pécsi püspök,
a pannonhalmi iskola első neveltje, pécsi püspökségének 900. évfordulóját ünnepli. Összefog a rend a pécsi püspökséggel s triduummal,
iskolai irodalmi ünnepségekkel igyekszik kiváló szentünk tiszteletét
emelni, általánossá tenni a magyar földön, a magyar egyházban.
A Pannonhalmi Szemle is kegyelettel emlékezik meg róla. Dr.Vargha
Dámján, ciszt. egyetemi tanár, a pécsi Maurinum igazgatója, Szent
Mór tiszteletének lelkes apostola pedig Erdélyi László, Kühár Flóris
és Lepold Antal közreműködésével jubileumi emlékkönyvet ad ki
ebből az alkalomból. A bencés rend még azzal is meg akarja örökíteni a jubileum emlékét, hogy külön offíciumot kér a Szentszéktől
Szt. Mór tisteletére. A Pannonhalmi Szemle 11-ik évfolyamát hódolattal szenteljük az első magyar bencés író emlékére s kérjük áldását, mennyei pártfogását a Szemle munkatársaira s olvasóira.
A Dunántuli Turista Egyesület győri „Bakony" Osztálya beadványt intézett a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz a pannonhalmi turistaház érdekében. A magyar turistaságnak kevés kirándulópontja van csonka határaink között, de e kevés között is alig van
olyan, mint Pannonhalma, mely a kiterjedt kilátáson, üde erdőkön
és szép vidéken kívül úgyszólván az ország egész múltját tükrözi
vissza és igen alkalmas arra, hogy turista és kiránduló tömegeinkben a történelmi és nemzeti érzést táplálja. — Tudják ezt turistáink,
cserkészeink és iskoláink is s igy mind nagyobb tömegekben látogatják azt, bár ott ma még nincs alkalmas szálló és pihenőhelyük.
Ezért az osztály vezetősége elhatározta, hogy ilyennek létesítése érdekében a kezdeményező lépést megteszi. Ehhez kéri a miniszter
támogatását. — A turistaház a vár bejáratának közelében, szép kilátást nyújtó ponton, könnyen megtalálható helyen épülne vízvezetékkel, csatornával együtt.
A pannonhalmi „Szent István turistaszálló" megépítését a következő okok támogatják:
1. A távolabbi különböző fokú intézetek növendékei, cserkészek, egyesületek és városok sűrűn ismétlődő turista kirándulói csak
úgy tudják megtekinteni a minden századból gazdag történelmi emlékkel rendelkező és minden építészeti stílust nemes alkotásokban
bemutató kilencszázéves főmonostort, ha ott éjszakára is el tudnak
helyezkedni a főmonostor közelében, ahonnan a Bakonyra, a Sokoróaljai dombokra, a Kisalföldre, a római Sabaria Siccara, Szent

Márton születési helyére gyönyörű kilátás nyílik A messzeség ködéből pedig 14 vármegye hegyeinek körvonalai bontakoznak ki.
2. Az úgynevezett Szent István-horgot, amelynek végpontjára
van tervezve a szálló s amelyen át egykor Szent István, Szent Imre,
Szent László, Könyves Kálmán, Bouillon Gottfried s a keresztes
vitézek a várba jutottak, a község megyei támogatással, mint turista
útat rendbe hozatja, hogy a turisták és látogatók árnyas, kényelmes,
festői úton juthassanak fel a főapátságba. Ez az út geológiai szempontból is nagyon tanulságos, mivel a kínai Iőszfalakhoz hasonló
30—40 m magas lőszfal-kulisszák közt húzódik fel, továbbá
3. az állam hamarosan kiépíti a Győr-Balatoni autóutat. E két
utóbbi körülmény mindenesetre méginkább növeli a látogatók számát. A magasban elhelyezkedett ősi főmonostor ugyanis egyenesen
hívogatja a lábánál elvonuló uton haladókat, hogy ne mulasszák
el megtekinteni a keresztény magyarság bölcsőjét. — A kirándulók
számára azonban jelenleg — sajnos — semmiféle pihenő, megszálló hely nem kínálkozik a főmonostor közelében.
4. A turisták számára Pannonhalma először földrajzi helyzeténél fogva alkalmas kiindulópont bakonyi túrára, másodszor a főmonostor megtekintése túrájuknak lelki és szellemi tartalmat adó gazdag élmény.
Arra az érvelésre, hogy a turistaszállót valahol a Bakonyban
kellene elhelyezni, csak azt lehet felelni, hogy ott van elsősorban
szükség turistaszállóra, ahol a legtöbb látogató és idegen fordul meg,
már pedig kétségtelen, hogy Bakony táján Pannonhalma az a pont,
amelyet a legtöbben keresnek fel.
5. Közeledik 1938. év, azaz Szent István halálának 900. évfordulója. A nagy jubileumi évben hazánkban lesz minden valószínűség szerint az Eucharisztikus világkongresszus. E páratlan alkalommal olyan tömegek fogják felkeresni Magyarországot s ebben is
elsősorban a Szent Istváni emlékektől megszentelt helyeket: Székesfehérvárt, Esztergomot, Pannonhalmát, amilyeneket fennállása
óta nem látott ez az ország. Szükséges és Szent István emlékéhez
méltó, hogy addigra már szép távolabbi és közelebbi környezetben
álljon a Szent István-Turistaszálló.
Dr. Serédi Jusztínián bíboros hercegprímás, mint a Katolikus
Középiskolai Főhatóság elnöke, e Főhatóságnak márc. 19-iki értekezletéből kifolyóan kat. főigazgatóvá nevezte ki Dr. Kocsis Lénárd
rendi főigazgatót a rendi középiskolákon kívül még a budapesti Szent
Orsolya-rendi Szent Angela és a soproni ugyancsak Szent Orsolyarendi kat. leánygimnáziumokhoz, az Isteni Szeretet Leányainak budapesti leánygimnáziumához és az Irgalmas nővérek esztergomi érseki Boldog Margit leánygimnáziumához.

Oblátus- és oblátaszövetség

Szövetségeink életében kiemelkedő esemény a budapesti Szent
Skolasztika szövetség közgyűlése, amelyet október 1-én délelőtt tartottak meg. Ezen a közgyűlésen Kőszeg, Győrszentmárton és a budapesti Szent Gellért Oblátusszövetség is képviselve volt.
A közgyűlésen a beteg Főapát úr megbízásából Dr. Kühár
Flóris budapesti házfőnök elnökölt. Megnyitó beszédét teljes egészében közöljük.
Krisztus és a gyermek: az obláták
programmjában.
A Katolikus Nagygyűlés az idén a gyermekre irányítja tekintetünket. Krisztus és a gyermek a programmja, a kereszten függő
Krisztus vérző lábaihoz simuló gyermeket ábrázolja művészi ihlettel
a Nagygyűlést meghirdető kép.
Amikor a Nagygyűlés sok-sok értekezletén, megbeszélésén, szónokainak előadásán, eucharistikus körmenetének magasba lendülő
hangulatán, egyesületeinek buzgó munkáján ez az eszme ragyog át,
hogy hasson és a magyar nemzet figyelmét odairányítsa a magyar
jövő zálogára, a gyermekre, a kisded Jézus testvérére ; a gyermekre,
kinek sorsán átvonaglik ma a keresztjárás szenvedése, nélkülözése ;
a gyermekre, akinek jövője egyformán szívügye Egyháznak, nemzetnek és államnak : vájjon mit tud az obláták által ápolni kívánt bencés szellem, Szent Benedek Atyánk áldott szelleme adni a Nagygyűlés idei tárgyköréhez ?
Első pillanatra úgy látszanék, hogy keveset, vagy semmit. Aki
nem hatol ie az életet, a zajló, vérző életet is formáló eszmék mélyére, azt mondaná, hogy Szent Benedek gondolata pusztán a világtól klauzurával elzárt szerzetes vagy apáca. Ennek pedig életiránya
— el a világtól, el a családtól, — és természetszerűleg a gyermektől.
Aki így gondolkozik, az elfelejti a lényeget, a legfontosabbat :
Szent Benedek Atyánk azért von el a világtól, hogy Krisztushoz
vezesse gondolatainkat, érzéseinket, tetteinket. Attól a világtól von
el, mely Szent Ágoston szavával : civitas diaboli, nem pedig attól,
melyben hivatásunk a civitas Deinek kiépítése.
Az Isten városa, országa pedig a természet szilárd fundamentumán épül. Krisztus titokzatos testének alapsejtje a keresztény
családban fejlődő gyermeki lélek.
Szent Benedek Atyánk erre a megingathatatlan alapra építi a
monostori családott. Családot akar és nem kaszárnyát. Családot,
melyet ugyan nem a test és vér kötelékei, hanem a szellem világában ennél is erősebb összetartó kapcsok, a lelki atyaság és istengyermekség tartanak össze.
Különben is — Szent Benedek Atyánk szellemének családot
nevelő, népeket összeforrasztó, társadalmat szilárdító hatalmáról bizonyságot tesz az élet mestere, Európa másfélezeréves története.

Nemde, kik most Európa tereit betöltik, mind hozzája jártak
iskolába ? Angolszászok, frankok, germánok, skandinávok, magyarok, lengyelek : az ő fiainak igehirdetése, az ő leányainak nevelő
munkája és példája alapján szerezték meg a családon alapuló keresztény művelődést !
Amikor Szent Benedek beleállította a világba a monostori családot, mely a krisztusi életközösség forrásaiból él, melyet a lélek,
a szeretet, a kegyelem, a másvilágra irányzódó, Isten dicsőségét
óhajtó eszmények táplálnak : mintát adott arra, hogyan kell a természetes családot fölemelni a természetfölötti életrend sugárkörébe.
Ma, amikor az egész világ följajdul a természet rendjén épülő
család bomlásán, mikor az Isten teremtő erejében részesedő atyaság méltósága és kötelessége elől annyian felelőtlenül kibújnak,
amikor a legszentebb titkok hordozója, az édesanya önmaga fejéről
tépi le azt a koronát, melyet Isten tett a fejére, hogy áldozatainak,
szenvedésének jutalma legyen az ő szíve véréből sarjadt gyermekek
koszorúja : ma könnyen megértjük, mert hisz nap-nap után tapasztaljuk, Ruth Schaumann szavainak keserű igazságát : nem mindenki
anya, aki gyermeket szül a világra. Rettenetes ez a distinctio a
gyermeket szülő — és az édesanya közt. Hogy ez a megkülönböztetés nemcsak lehetséges, hanem — az élet sokszoros valóságából
eredt döbbenetes megállapítás, az mindennél jobban mutatja, hogy
a természetfölötti világrend, azaz a hit, kegyelem, szeretet, imádság,
szentségek nélkül : maga a természet rendje dül össze, romjai alá
temetve mindazt, ami a természet világában, a pogány népeknél is
érinthetetlenül szent, hozzáférhetetlenül magasztos és fönséges volt:
az édesanyát, karján kisdedével.
Szent Benedek azt adja meg a mai családnak, ami elillant belőle : a családot átható hívő lelket, mely eszmények szolgálatába
állítja a családi életet ; Isten munkatársaivá teszi a szülőket, a nemiséget fölemeli, áthatja azzal a magasabb szeretettel, mely nem a
pillanat gyönyörének kiélésében, hanem a Krisztusban egyesült szívek holtomiglan-holtodiglan összeforradásában, a családi szentély
boldogító áhítatában, a gyermekszemből kivillanó angyali lélek tisztaságának, nemességének megóvásában és fölnevelésében látja hivatását.
Szent Benedek szelleme visszaadja a családnak azt a szentséget, mely nemcsak a házasságkötés ünnepélyes pillanatának felemelő hangulata, hanem a családi tűzhely fénye és melege, a szülőket és a gyermekeket Krisztus szívébe olvasztó kegyelem, az
egész családi élet másvilágról áradó és ég felé vonzó illata.
Ebben az anyagi, testiségbe merült világban ez a szellem érezteti meg a názáreti ház isteni boldogságát.
Valaha Szent Benedek lelke nevelte zárdáiban azokat az édesanyákat, akik az európai lélek legnemesebb változatának : a lovagnak voltak szülői és eszményei. Az ő tiszteletük, szolgálatuk, védelmük volt a lovagi rend karjának és kardjának dicsősége. Ott, a
bencés zárdákban nevelkedtek a Gizellák és Kunigundák, Liobá-k,

Hedvigek, kik közül nem egy saját családja mellett népének vált
Krisztusban édesanyjává.
A bencés zárdák műveltsége nemcsak koronázó palástot szőni,
templomok díszét, ékét növelni, hanem Szent Imréket nevelni tanította meg a Gizellákat és társaikat.
Raingardis, Péter cluny-i apátnak, kit az utókor tiszteletreméltónak mond, volt édesanyja. Hét fiúgyermeknek adott életet. Legifjabb
fia, Péter apát így ír róla halála után : „Ugy-e félsz lelkem — így
beszél gyászoló önmagával — hallgatni a halottat, szeretnéd ugy-e,
ha élete itt a földön is örök maradt volna. Félsz kioltani világosságodat, hogy a sötétség ne szálljon a fény helyébe . . . Rettegsz
attól, hogy a méz méreggé változik, sötét éjszakává a nap, melynek
ékessége felfrissített, világossága neked ragyogott. Kit szeretett még
úgy e földön, kit tisztelt, kire vetette minden érzését, ha nem tereád ?
Pedig voltak más fiai is, de mintha csak te lettél volna az egyetlen.
Nemcsak egyszer volt édesanyád ; anyai szeretete sokszor újraszűlt
téged..
Erted aggódott, magáról megfeledkezett, téged féltett, sohse
maradt érted aggódás nélkül. Figyelt mindenre, ami körülötted történik, még a legjobb hírre is megremeget. Akárhová mentél, veled
volt lélekben. Ha Britanniába hajóztál, ha Itáliába szálltál át, ha
Rómába mentél, veled járt a tengeren, az Alpesek rettentő csúcsain,
az Appenninek szakadékain is kísért, minden veszélyt veled viselt,
minden bajban társad maradt. Tiszted súlyát te érezted, de ő viselte,
te vetted vállaidra, mégis ő hordta : te tartottad, de az erőt ő könyörögte le reád imádságaival. . . Imádság-gyűjteményt állított össze,
hogy ha más tán elmaradna, ezt érted naponkint elimádkozza. . . "
íme, így tükrözi vissza egy nagy és szent benediktínus lelke —
halott édesanyja arcképét.
Krisztus és a gyermek — a mi tárgykörünk. Akarjátok, hogy
a gyermek boldogan járjon Krisztus lábanyomán? Neveljetek, adjatok a mai világnak Krisztushoz tapadó, belőle élő édesanyákat. Adjatok Gizellákat és lesz szentimrés ifjúságtok, adjatok Raingardisokat
és lesz erős, az élet kísértéseivel dacoló, a szebb jövőért élni és
halni tudó szent nemzedéktek. Legyetek megint Szent Blankák, kik
azt mondják királyi fiuknak (az édesanya szemében királyfi minden
gyermek) : Inkább lássalak kiterítve ravatalon, mint halálos bűnnel
beszennyezve — és királyi lelkű, keresztes vitézek támadnak újra
elanyagiasodott, elposhadt korunkban !
A bencés oblátáknak az a hivatásuk, hogy ezt a lelkiséget
ápolják és sugározzák szét a mai társadalomba. Erre kötelezi őket
felajánlásuk, a nagy patriarkának, a nyugati műveltség atyjának,
Szent Benedeknek családjába, ő k a legközelebbi lelki rokonai a
Szent Imrét nevelő boldog Gizellának, osztályos társnői a magyar
jövőt 900 évvel ezelőtt megalapozó magyar anyáknak. A szent Renddel való közösségük belekapcsolja őket a világot az Isten színe elé
állító, az életet, természetet megszentelő liturgiába. Liturgia, istentisztelet színhelye legyen a családi szentély ; imádság, az anyai szív

áldozatossága töltse meg legszentebbjét ; az édesanyai hivatás pedig
legyen megint oltárszolgálat és istentisztelet. Ilyen édesanyák oldják
meg azt a kérdést, mely ebben a két szóban van : Krisztus és a
gyermek. Ők nevelik Krisztusnak, ők vezetik Krisztushoz a gyermeket.
A titkári jelentés a mult évi működésről számolt be :
A munkaévet a gellérthegyi sziklakápolnában közösen elmondott és ugyanott tartott szentbeszéddel kezdték meg.
A munkaév végén pedig a pasaréti templomban tartott szentséges áldással és Te Deummal köszönték meg a jó Isten egész évi
jótéteményeit.
Rendszeresen megtartották havi összejöveteleiket,
melyeken a
Lelkiigazgató a szentmise részeit magyarázta. A havi gyűléseket
szentséges litániával és a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt elmondott completoriummal fejezték be.
Minden hó első vasárnapján közösen járultak
szentáldozáshoz és résztvettek a szentmise-áldozatban, melynek napi evangéliumát a Lelkiigazgató magyarázta meg. így ünnepelték meg Szent
Benedek. Szent Skolasztika és november 21-én Szűz Mária bemutatásának ünnepét.
Advent első vasárnapján a Lelkiigazgató megáldotta az Adventkoszorúkat, melyeket lakásaikban felfüggessztettek és megfelelő zsoltárok elmondásával a Krisztus-várás idejét ünnepélyessé avatták.
Az év utolsó napján a Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetségének kápolnájában megköszönték a jó Isten sok-sok jótéteményét és kérték kegyelmét a következő évre.
A nagyböjtben a Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetségével közösen lelkigyakorlatot tartottak.
A Szövetség alelnöknője, Batthyány Tivadarné grófné, a kápolna
részére egy miseruhát, Magyary Lajosné pedig egy díszes pluviálét
ajándékozott.
A liturgikus szellem ápolására a Szövetség kiadásában megjelent és az egyházi év ünnepköreit szemléltető szimbolikus rajzok,
képekkel díszített levelezőlapok, levélpapírok és szentképek terjesztésével is törekedtek.
A karitatív bizottság Gr. Batthyány Tivadarné elnöklete alatt
és Radisits Istvánné, Horváth Antalné és Magyary Lajosné segítő
munkatársak közreműködésével a Bencés Diákszövetség HorthyKollegiumban lévő védenceit karolta fel.
Az anyagiak beszerzésére a Bencés Reálgimnázium nagytermében filmelőadást rendeztek.
A missziók segítésére egész évben használt bélyeget és staniolt
gyűjtöttek.
A Lelkiigazgató a Szövetség kápolnájában a december 25-én
elhúnyt Návay Kálmánná Monika testvérért szentmisét mutatott be.
November 21-én három új testvér tett fogadalmat, hét beöltözött és
felvette a Bencés Obláták skapuláréját.

A titkári jelentés tudomásul vétele után Szegedy-Maszák Aladárné, elnök, röviden előterjesztette a Szövetség ezidei munkaprogrammját. A lelki nevelés eszközeiül az új munkaévben a következőket
akarják felhasználni :
a) a minden hó harmadik szerdáján tartott összejövetelek konferencia beszédeit, melyek összefoglaló közös címe: „Előrehaladás
a tökéletesedés útján Szent Benedek szellemében"; az egyes beszédek tárgya pedig :
Októberben : Odaadó Istenszeretet (Mária példája).
Novemberben : Krisztusvárás.
Decemberben : A megváltás műve.
Januárban : Krisztus és az ember.
Februárban : Ugyanaz.
Márciusban Krisztusi szenvedések.
Áprilisban : Életszabályaink.
Májusban : Mária-tiszteletünk.
Júniusban : Jézus Szíve és a mi szívünk.
b) a napi problémáik megvilágítására és kötelességeik megértésére a minden hó első vasárnapján
tartott s az evangéliummal
kapcsolatos szentbeszédeket
akarják felhasználni.
c) minden hó első vasárnapi szentmiséjükön közösen és hangosan fogják imádkozni a szentmisét és így közösen akarnak beleolvadni Krisztus misztikus testébe.
d) a minden hó harmadik szerdáján tartott szentséges litánia
után közösen mondják el a completoriumot, hogy a jó Isten részesítse őket erősítő kegyelmeiben és szeretetében.
e) életük megszentelésére s az őskeresztények követésére végzett s az év ünnepköreinek megfelelő zsoltárok elmondásán kívül
még néhány felvétele által akarják imádságukat tökéletesebbé tenni.
f ) az élet küzdelmeiben elernyedt lelkük felfrissítésére lelkigyakorlatot tarianak.
g) amint tavaly meghonosították egymás közt az Adventkoszorú használatát, úgy az idén még esetleg egy másik szimbolikus
szokást akarnak feléleszteni az őskeresztények életéből, hogy Isten
iránt való szeretetüket ezen, az emberiség természetéből fakadó módon is kimutathassák.
h) szeretettel akarják gondozni és tehetségük szerint támogatni
a Bencés Diákszövetség
védenceit.
i) kötelességüket, mint Szent Benedek Atyánk előírja, mindig
jobban meg akarják szentelni, a liturgiát mindig mélyebben megismerni s hűségesen ápolni. Ezért bővíteni szándékoznak liturgikus
kiadványaikat és főleg a magyar származású szentek
emlékképeit
terjeszteni: Úgy szintén tervbe vették könyvtáruk gyarapítását, hogy
tagjaik minél több, főképen bencés szellemet terjesztő könyveket olvashassanak. Az anyagiak megszerzése miatt ismét vállalkoznak
egy műsoros délután rendezésére.
Ezek előterjesztése után köszönetet mond az elnök vezetőiknek, úgy szintén a hála és köszönet szavaival emlékezett meg az

Oblátaszövetség minden tagjáról, akik áldozatkészséggel, szeretettel
és megértéssel kimélyítették kis Szövetségük testvéri kapcsolatait s
úgy megerősítették Szövetségük alapjait.
Ezek után a pénztáros terjesztette elő a számadást és a jövő
évi költségvetést. Majd Szekeres Bónis helyi igazgató szólt nagyon
alkalomszerű kérdésről : Az Actio Catholica célkitűzése és az Obláta
Szövetség. — Végül a központi igazgtó néhány szóval bezárta az
ülést.
Általános érdekű volt indítványuk, amelyben azt javasolják,
hogy a Nagygyűléssel kapcsolatban tartsanak az összes szövetségek
közös gyűlést.
Győrszentmártonban
novemberben új tagokat vesznek fel és
ezen alkalommal valószínűleg megalakul az Obláta Szövetség is.
Alfay Pongrác bencés plébános dolgozik abban az irányban,
hogy Szövetség szerveztessék Balatonendréden
is. Az ügy megoldásában a központi igazgató is dolgozik.
Kecskemétről érkezett jelentés : Augusztus 15-én rendezték meg
a Máriakertvárosi templom javára a kerti ünnepélyüket, amelynek
szónoka ebben az évben Badalik Bertalan dominikánus perjel volt.
Szeptember 1-én Cservenka József lelkiigazgató a Szentlélek világító munkájáról beszélt. A megállapított tervezet szerint minden hónap első hétfőjén a Szentmiséről volt a tanítás. Megkezdték a vezetői munkát a Boldog Margit leánykörben.
Budapesten a Szent Gellért Szövetségben Dr. Strommer Viktorin tihanyi apátúr foglalkozik az oblátusokkal, akik nagy szeretettel
ápolják magukban Szent Benedek Atyánk szellemét.
Budapesten Dr. Szunyogh Xavér minden hónap első péntekjén
a bencés ház kápolnájában tart előadásokat oblátusok részére. Az
előadássorozat témája : Jézus Krisztus a Megváltó.
Mohácson Jávor Fidél 52 oblátust és oblátát vett fel aug. 15-én.

HALOTTUNK.
t Kiss Szerafin Ferenc
(1875. jan. 25—1935 szept. 19.)

Már évek óta tudtuk róla, hogy súlyos cukorbajban szenved.
Halálának híre mégis megrendített bennünket. Hiszen mégcsak gondolni sem mertünk arra, hogy ily gyorsan elveszítjük őt.

A megboldogult Kalocsán született jómódú iparos családból.
Középiskolai tanulmányait a jezsuiták híres kalocsai intézetében végezte. Itt ébredt fel lelkében a szerzetesi hivatás ; ő is jezsuita akart
lenni. Fel is vették novíciusnak. De nem válthatta valóra az első hivatás legszebb álmait, mert betegség miatt el kellett hagynia a szerzetes élet Angyalvárát, a noviciátust. Meggyógyulása után Pannonhalmán kopogtatott felvételért. 1893 aug. 1-én öltözött be a Rendbe
és 1899 júl. 2-án szentelték áldozópappá.
Harminchat évre terjedő rendi pályáján tipikus megtestesítője
volt a mindenre alkalmas bencés szerzetesnek. A legkülönbözőbb
munkakörben aprózta el istenadta, gyönyörű tehetségét. Mert valóban
bőven kapott a Teremtőtől szellemi kincseket 1 Tudósnak született. —
Főiskolai tanulmányainak végeztével arra számított, hogy tovább képezheti magát. Azonban — úgy látszik, — feledésbe ment a régebbi ígéret és Kiss Szerafin Kőszegre került tanárnak. Az első működési hely varázsa az ő fiatal lelkét is eltöltötte. Jól érezte magát
Kőszegen. Szívesen ott maradt volna még akkor is, amikor főapátja
1903-ban kitüntető szeretettel a győri főgimnáziumba helyezte. De
itt is hamarosan felmelegedett a szíve a nagy bencés igazgatónak,
Acsay X. Ferencnek a környezetében. Ragaszkodó odaadással szerette, csodálta ritkatehetségű igazgatóját és ércnél maradandóbb emlékművet állított számára életrajza megírásával. Tíz évig tanárkodott
Győrött. Közben (1909-10. isk. évben) egy évig Komáromban is működött. 1914-ben Kajár község plébánosa lett. Itt élte át a világháború vérzivatarát, sok nyomorúságát. Balzsamosszavú vigasztalója,
jóságos szívű lelkipásztora volt híveinek. De nem tudta felejteni a
középiskolát. A szíve vissz vágyott a gimnázium falai közé. — 1920-ban
ismét tanár lett. Pápára disponálták. Itt töltötte életének talán legfényesebb szakaszát. Férfikorának kiteljesedett alkotóerejével vett részt
a vallási és társadalmi megújhodásnak irányításában. Az iskolai teendők mellett, mint főszerkesztő sikeresen szerkesztette a Dunántúli
Népet, mely akkoriban Veszprémvármegye egyetlen napilapja volt.
Később is megmaradt szerkesztőnek, amikor a napilap „Pápa és
Vidéke" címen ismét hetilappá változott. Az újságíráson felül még
szónoki sikerek is növelték hírnevét. Pápa városának egyik legünnepeltebb népszónoka volt. Sokirányú, hatalmas tevékenységével, rokonszenves, derűs egyéniségével osztatlan népszerűségre tett szert.
A pápai társadalom felejthetetlenül szívébe zárta őt és vallási különbség nélkül a magáénak vallotta. És ekkor, 1923-ban egy kisvárosban
elérhető világi sikerek tetőpontján, meglepetésszerűen került Bakonybélbe. Ez az intézkedés kemény próbára tette alázatosságát. Naplójában hálás szívvel köszöni meg a Mindenhatónak, hogy erős lélek"
kel tudta viselni a megpróbáltatást. 1924-ben bakonybéli plébános"
sá nevezték ki. Lassankint azután elvállalta az apátsági mellékhivatalokat : ő lett a gazdaság vezetője, házgondnok, kertgondnok, végül 1933-ban kitüntetéskép megkapta a perjeli tisztséget is.
Hűséges odaadással, a régi generáció szívós kitartásával szolgálta Rendjét, bárhova állították. De sohasem tagadta meg tudós

hajlamát. Nem igen hagyta pihenni minden tekintetben szépírású
tollát. Fiatal tanár korában résztvett az Akadémia Nagyszótárának
anyaggyűjtési munkájában. Később középiskoiai tankönyvet szerkesztett. Könyveit, a Magyar Nyelvtant és a Magyar Olvasókönyvet egészen a legújabb tanterv megjelenéséig használták. Bevezetéssel és
jegyzetekkel kiadta Vörösmarty legjelesebb színpadi alkotását a Csongor és Tündé-t. Utolsó tudományos jellegű írásában a Bakonybéli
Apátság történetét foglalta össze. — Mint kezdő tanár a bencés nevelő ösztönszerű lelkesedésével megírta Szent Benedek életét. Ugyanilyen ihletettséggel, a rendtárs és az alattvaló rajongó szeretetével,
őszinte nagyrabecsülésével készítette el Acsay Ferenc életrajzát. —
Nem kerülték ki figyelmét a neveléstudomány elméleti és gyakorlati
kérdései sem. „Vádak a középiskola ellen" c. programmértekezésében
(Komárom 1910.) a hivatása színvonalán álló tudós teljes felkészültségével válaszol azokra a panaszokra, amelyek az életre való nevelés elhanyagolása, a túlterhelés, a klasszikus nyelvek tanítása és az erkölcsi nevelés fogyatékossága címén a szülői házrészéről é rik a középiskolát. Az
ifjúság hatékonyabb vallásos nevelése érdekében szóvátette az ifjúsági lelkigyakorlatok és a közös diákgyónások ügyét. Sziporkázó
szellemességgel írt cikkeiben sürgette a közös gyónások külső technikájának gyökeres megváltoztatását. Ezen a téren — sajnos — azóta sem igen javult a helyzet. — Több sikert ért el ifjúsági irataival,
alkalmi költeményeivel és színpadi jeleneteivel. Kacagtató közvetlenséggel tudta visszatükröztetni a diákélet romantikáját. „Katedrakulcs"
c. színdarabjában a magyar jövendőért aggódó paptanár foglal
állást az „Iglói diákok" léha, hamis, igazságtalan világával szemben
és mint melegszívű nevelő a kacagó könnyek elnemmosódó betűivel rajzolja a fogékony lelkekbe a becsületes magyar diák eszményét.
S amit írásban hirdetett, azt igyekezett a gyakorlatban is megvalósítani. Aranyos kedélyvilága, közvetlen egyénisége az iskolát második
otthonná varázsolta. A sors iróniája, hogy ez a törekvése néha a fegyelem rovására ment. Mint tanár, lebilincselő szemléletességgel
tudott magyarázni. Szerette és értette szaktárgyait. Diákjai csodálták
hatalmas tudását. Különös, szuggesztív erővel tolmácsolta a latin
írók műveiben rejlő szépségeket. Módszertanilag érdekes fogása volt
a magyarról latinra való „visszafordítás".
A szónoklat terén Rendünk nagy szónokai közé sorozhatjuk.
Mindig lelkiismeretesen készült beszédeire. Világos felépítésű, költői
szépségeket csillogtató és mégis gyakorlatias beszédeit élvezettel
hallgatták legegyszerűbb hívei is. Valami különös varázsa volt ünnepélyes nyugodtsággal szárnyaló szavainak. Kajári hívei lelkében
mély nyomokat hagytak Szűz Máriáról szóló prédikációi.
Nem közönséges teljesítményt nyújtott újságírói tevékenységével sem. Itt nyilatkozott meg igazán legegyénibb énje. Ékeskedett a
zsurnaliszták legkiválóbb erényeivel : könnyen és szellemesen tudott
írni. Félelmet nemismerő nyíltsággal és szókimondással harcolt a

katolikus eszmék diadaláért. „Szívem vérébe szeretném mártani
tollamat", írta egyik vezércikkében.
Egyénisége a legszeretetreméltóbbak közé tartozott. Áldott jó
szíve sok jót tett a szegényekkel. Tanári működésében sem tévesztette szem elől tanítványainak életkörülményeit. Rendtársaival szemben kedves, figyelmes, udvarias volt. Örült, ha titokban valami kellemes meglepetést szerezhetett nekik. A bakonybéli apátságban is
szinte gyermekded kedvességgel töltötte be a „iunior" szerepét.
Mindenkinek megadta a kellő tiszteletet, csak önmagával szemben
nem voltak igényei. Semmiben sem akart rendtársainak terhére
lenni — még súlyos betegségében sem. Ellenben ő maga sok-sok
felejthetetlen, kedves órát szerzett környezetének. Elénk szellemének
színpompás kaleidoszkópja derűs képekben vetítette rendtársai elé
az élet fonákságait.
S egyéniségének ezen legkiváltságosabb és legértékesebb vonásában volt az ő tragikuma is. Sokan csak a bohémet látták és
keresték benne. Pedig az ő derűs arca csak álarc volt, amely mögött ott rejtőzködött pesszimizmusra hajló, önmagával küszködő, de
azért mélyhitű, imádságos lelke.
Csak ilyen imádságos lélekkel tudott olyan türelmesen szenvedni. Pedig sokat kellett szenvednie. Cukorbajához súlyos rákbetegség, májzsugorodás és végül tüdőgyulladás járult. A sok szenvedés
a felismerhetetlenségig elváltoztatta arcát. Áz utóbbi időben Budapesten a Szent Rókus-kórházban kezeltette magát. Ide jött el érte
a szenvedésektől megszabadító Halál. Szentségi kegyelmekkel megerősített, tiszta lelkét rendtársainak imádsága ajánlotta az örök Bíró
irgalmába. Teste pedig a kerepesi temetőben várja a boldog feltámadást.
Dr. Nemes Vazul.

OBERBAUER A. UTÓDA
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Miseruhák, pluvialék, szentségtartók,
kelyhek, szobrok,
gyertyatartók, öröklámpák stb. állandóan nagy választékban raktáron.
Vállalom oltárok,
szószékek stb. építését, restaurálását,
fából faragott szobrokkészítését, kelyhek aranyozását stb
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Ápoljuk a jó zenét!

§§fj||

Zeneápolás — lelkiápolás!
Évtizedek óta közismert legjobb

Orgona - harmóniumok
házi használatra, dalárdák-, iskolák-, intézetek-,
kápolnák-, templomoknak.
Magyarország legnagyobb harmónium raktára:

HŐRL NÁNDOR
Budapest, II., Török-u. 8.

T e l e f o n s z á m : 51-6-52.

(A budai Margit-hídfőtől a második utca jobbra.) Fizetéskedvezmény

Kapisztrán-Nyomda Vác.

Felelős üzemvezető: Farkass Károly.

Jánosi József S. J. : A szellem. Pázmány P. Irodalmi Társaság kiadása. Bp. 1935. 5 P.
Dr. Webster 1. Macdonald : Magyarországi Szent Margit skót királyné. Pápa. 1935.
Cholnoky Jenő : Hazánk és népünk egy ezredéven át. Somló Béla könyvkiadó.
Bp. 1935.
Kosztolányi Dezső : Csokonai Vitéz Mihály legszebb költeményei. Somló Béla
könyvkiadó Bp.
Kosztolányi Dezső : Vörösmarty Mihály legszebb költeményei. Somló Béla könyvkiadó. Bp.
Jámbor Dezső : A fekete Madonna városa. Útikalauz. Bp. 2 P.
Lamping : Menschen, die zur Kirche kamen. Kösel-Pustet. München. 5'80 M.
Nemes Vazul : Tertullianus görög műveltsége. Pannonhalma. 1935. Pannonhalmi
Füzetek. 16.
Dr. Fehér Dániel : Észak-Afrika erdőgazdasági viszonyairól. Különlenyomat.
„
: Az erdőtalaj baktériumainak regionális elterjedése. Különlenyomat.
Dr. Géfin Gyula : A szombathelyi egyházmegye története. 3 kötet. Szombathely. 1935.
Bárczy István : Jézus Krisztus evangéliuma. Singer és Wolfaer. Bp. 1935.
Rácz Kálmán : A református keresztyénség apológiája. Pápa. 1934.
Takáts Gyula: Kút Versek. Pannon Múzsa Könytára. 1. kaposvári Kat. Szabadegyetem Kiadása.
Dr. L e d e r e r Emma : Egyetemes művelődéstörténet. Káldor. Bp.
Coloman Juhász : Andreas Dudich. Köln.
Bauhofer : Das Geheimnis der Zeiten. Kösel-Pustet. München.
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Szent Tamás Társaság. Bp.
Dr. Révai József : Levelek az önnevelésről egy nagydiákhoz. (II.) Korda. Bp.
Mayer Blanka : Magyar nyelvi oktatás a székesfővárosi irányító polgári leányiskolában. Bp. 1935.
Ruzsinszki Henrietta : A vegytan és ásványtan tanítása a székesfővárosi irányító
polgári leányiskolában. Bp. 1935.
C s a p l á r o s István : Theophile Gautier és a magyarok. Pécs. 1935.
Esser-Lukácsy : Negyedóra a szószéken. II. Szentháromság vasárnapjátój ádventig.
Korda. Bp.
Müller Lajos S, J. : A jó Isten. Korda. Bp.
Dudon : St. Ignace de Loyola. Lettres spirituelles. 2462. Spes. 12 fr.
C a p é r a n : L' Invasion Laique. 474 1. Paris, Desclée de Brouwer. 18 fr.
Chaigne : Maurice Baring. 74 1. Paris. Gigord.
Nadler : Das stammhafte Gefüge des deutschen Volkes. Kösel-Pustet. München.
Capello S. J. : Tractatus canonico-moralis de sacramentis. V. II. Pars III. De sacra
ordinatione. Taurinorum Augustae. Marietti.
Grzymala: Ratio sacra in matrimonio canonico et civili. Romae. 1935.
Acta pont, academiae Romanae S. Thomae Aq. et religionis catholicae anno
1934. Taurini, Marietti. 1935.
B e n c é s reálgimnázium.
Diákmenza.
Tel. 171.

„PÄX"
Pápa, Főutca 9.
könyv-, z enemű-,
írószer- és papíráru
kereskedése.

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